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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

PLIENO darbai šią sa
vaitę pasiekė jau 95.5 nuoš. 
į' sumušė visų praeitų 11 
sietų gamybos rekordus, 
[ik 1929 metais gamyba 
buvo pasiekus 96.5 nuoš., o 
[933 metais Gruodžio mė
ses,i buvo pakilę iki 94%.
Plieno išdirbystės gauna 

is naujų didelių užsaky
ki, ir Spalių mėnuo buvo 
jenas iš geriausių šį me- 
l užsakymų daugumu.
Štai kaip dirba paskirose 

šalies dalyse plieno išdir- 
ivstės:
Cincinnati 49%
Detroit 97 %?
Youngstown 91 %
Nauj. Anglijoje 90% 
Pittsburgh 92%
Cleveland .. 90%
Wheeling 93%
Chicago 98%
Birmingham 97%
St. Louis 82%
Buffalo 90%’
Rytų Penna. 93%

JOHN L. LEWIS, United 
line Workers of America 
rezidentas ir CIO. vadas, 
eisi metęs staiga į Willkie 
ėmėjus, sulaukė pasmer- 
imų iš darbininkų pusės, 
'ittsburgho srityje darbi- 
inkai angliakasiai pradė- 
j kelti reikalavimus kad 
is pasitrauktų iš anglia- 
asių unijos vadovybės.
Daugybės unijų viršinin- 

ai ir unijų skyriai, ignora- 
nvis’o atsišaukimus’ rem- 
i Willkie.
Lewis už pirmininkavi- 

u? angliakasių unijoje ima 
lėtinės algos $25,000.

San Francisco, Cal.—Ki-
i streikas tarp uostų lai-
ii darbininkų.

St. Louis, Mo. — Sustrei- 
avo 15,000 statybos ama- 
ą darbininkų, tikslu įves- 
i pilną unijistinį darbą 
latybos industrijoj plačio- 
s apielinkėje.

AUTOMOBILIŲ indus- 
rija iki ateinančio pava- 
ario gaus iš valdžios užsa- 
ymų lėktuvams ir įvai- 
ioms jiems reikmenims už 
500,000,000. Tos išdirbys- 
ės gaminasi priemones tų 
žsakymų išpildymui.

S. VALSTIJŲ karo va- 
bvybe rūpinasi suorgani- 
avimu orlaivių korpusų iš 
uvirš 18,000 lėktuvų, ku- 
ie butų gatavi pultis į tą 
>usę šalį ginti iš kurios pa
išintų pavojus.
Bet ta milžiniška apši
limo jiega nebus baigta 
rengti iki 1'942 metų, žino
ki tikrina.

BAIMĖ Amerikos skati- 
į Hitlerį smarkiau imtis 
^kariavimo Europos, Af- 
jkos ir Azijos, kaip spėja 
Momatai. Vokiečiai ma- 
10 kad pavasarį Amerika 
!!°s į karą prieš diktato- 
^s. Hitleris nori baigti 
%o užsibrėžimą pirm ne- 

Suv. Valstijos spės įsi- 
ieBi į karą.
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IS LIETUVOS

PER

Iš kur jis gali imti 
atsimokėti kai viskas 
nepasako.

at
im
ant 
at-

LIETUVOS ūkio gyvenimo 
sovietinimas eina be paliovos 
toliau. Sovietų Lietuvos aukš
čiausi taryba išleido įsakymą: 
nacionalizuojamos visos priva
tinės prekybos Įmonės. Taip 
pat užgrobiama visos savinin
ko ar jo šeimos bankinės są
skaitos jei nustatoma kad vi
sa tai įgyta iš įmonės pelno ar 
kapitalo.

Nors viskas iš savininko 
imama, bet jei savininkas 
rėjo kokių privatinių skolų 
savo Įstaigos, jis turi tai
mokėti iš savo nenacionalizuo
to turto, 
skoloms 
atimta,

Karas Jau Persimetė į Balkanus
ITALIJA UŽPUOLĖ GRAIKIJĄ; GRASO 

IR TURKIJAI

Atėnai, Graikija, Spalių 28. — Italija šiądien įteikė 
ultimatumą reikalaudama kad Graikija beišlyginai pa
siduotų į kelias valandas, grąsinant Italijos kariuome
nėmis užimti visą Graikiją.

Graikijos vyriausybė ultimatumą atmetė, ir Italijos 
karo lėktuvai tuoj pradėjo Graikiją pulti, kariuomenės 
ėmė veržtis į tą šalį.

Graikijoje paskelbta mobilizacija ir pasiruošimas 
kariauti. “Graikai kariaus iki mirties išlaikymui to kas 
jiems yra brangu”, pareiškė Graikijos premjeras.

Y* ¥ V

Roma, Spalių 30. — Italijos kariuomenė pradėjo už
puolimą Graikijos per Albaniją. Italija paskelbė parei
škimą kad nebombarduos Graikijos sostinės Atėnų jei
gu Graikai ir Britai, kurie stoja Graikijai pagalbon, 
nebombarduos Romos.

•Y Y

Berlinas, Spalių 30. — Sako, Hitleris ir Mussolini 
suvažiavo kitam savo pasitarimui apie karo reikalus.

Gali būti kad Turkija taip pat bus užpulta, nes Tur
kija, Graikijos kaimynė rytuose, turi su Britanija su
tartį prieš Italiją ir Vokietiją.

Britų karo laivynas nudeda minomis visus Graiki
jos vandenis, apsaugojimui nuo priplaukimo Italų karo 
laivų užpuolimams iš vandens.

Y Y-

Maskva, Spalių 30. — Sovietų spauda rašo kad Bri
tų karo laivynas yra valdovas Viduržemio juros ir to
dėl karas tarp Graikų-Britų prieš Italiją bus ilgas. Bri
tai turės geresnes sąlygas iš Graikijos vandenų kariau
ti prieš Italiją. *

Y

*

Y-Y

Ankara, Turkija, Spalių 30. — Turkijos vyriausybė 
tuo tarpu tyli del Italų-Graikų konflikto, Tačiau oficia- 
lis laikraštis pareiškė kad “Turkija nuoširdžiai užjau
čia Graikijai ir jeigu bus reikalas atliks savo pareigą 
suteikimu pagalbos”.

Visiems Graikijos prekiniams laivams- esantiems 
atvirose jurose ir svetimuose uostuose įsakyta skubiai 
plaukti į Suvienytas Valstijas arba į Britit portus.

Y Y Y

Londonas, Spalių 31. — Graikijoje išsodinta dideli 
būriai Britų jurininkų, gelbėjimui Graikijai. Maskvos 
radio praneša kad į Gibraltarą atvyko 18 Britų karo 
laivų, gal but iš Atlantiko, kurie plaukia į Viduržemio 
jura Grakijos linkui.J Y Y Y

Roma, Spalių 30. — Fašistų rateliuose kalbama buk 
Italija norinti baigti trumpą karą su Graikija. Musso
lini norįs kad Graikijos sostą užimtų 37 metų amžiaus 
dabartinio karaliaus Jurgio brolis, Princas Povilas, ku
ris yra palinkęs prie Italijos.

Y<

Boston, Mass., Spalių 30. — Prez. Roosevelt kalbė
damas milžiniškai miniai pareiškė kad Amerika pasi
ruošus gelbėti Britanijai tiek kiek tik galimybės leidžia, 
neįsiveliant į Europinį karą.__________ k ;

RUSIJĄ APRAMINA

Bucharest, Rumanija. —■ 
Pagrobę į savo kontrolę 
Rumanija, Vokiečiai sako 
pripažinsią Sovietų Rusijos 
teises prie Dunojaus nau
dojimosi, nes Rusija prie 
Dunojaus upės prieina.

Tas, sako, suramina So
vietus, kurie jau buvo iš
sigandę kad Vokiečiai įsi
veržę Rumunijon gali pul
ti Ukrainą ir Rusiją.

Bet Rusija pasilieka Vo
kiečių apsupta.

780 MILIJONŲ EKSPOR
TAS Į ANGLIJĄ

Per pirmą metą karo iš 
Amerikos į. Britaniją^ eks
portuota reikmenų už 780 
milijonus dolarių, arba 57 
nuoš. daugiau negu buvo 
eksportuota metas pirm 
tų.

Orlaiviu Anglijon išvež
ta 743, už $72,000,000.

Be to išvežama daug ki
tų kariškų reikmenų ir ge
ležies bei seno plieno.

 ,, —

WENDELL L. WILLK1
Republican Nominee

Suv. Valstijų 
rinkimai įvyksią 
nį, Lapkričio 5, 
mai graso suk 
rikos valdyme 
diciją — kad v 
negali būti pr 
terminus. Pre 
gali būti tas i 
padarys istoriį 
vo prezidentu 
nūs. j®

Lietuviai 
irnokratai ir bi 
bąrtinį Prezil 
veltą, kiti, Repu.u 
tie karštai remia

INDIANA 

side nt

ridento 
tradie- 

rinki- 
Ame- 

"ą tra- 
(asmuo 
a tris 

vsevelt 
kuris 
H bu? 
fcrmi-

IDe- 
da- 

Roose- 
Yjikonai-- 

______ Willkie. 
(Žiur. p. 3 ir 4)--------------- i-------------------

DRAFTAS JAU 
ATLIKTAS

Washington. Spalių 29.— 
Šiądien pradėtas ; trauki
mas numerių, sulyg kurių 
paeiliui ir bus šaukiami vy
rai į S. V. kariudrnenę.

Pirmutinis numeris 
trauktas buvo 158.

Traukimo iškilmes pra
dedant Prez. Roosevelt pa
sakė atitinkamą kalbą.

Pirmiausia busy paimta į 
kariuomenę apie- 800,000 
vyrų. t

iš-

VOKIEČIAI sakoma tu
ri sutraukę į pietrytinę Eu
ropą 70 divizijų karinome- 

' nes — apie 1,250,000 vyrų. 
1 Ta kariuomenė gal paruoš
ta užpulti Turkijai.

Kai Prancūzija pasidavė, 
' Vokiečiai pradėjo kariuo
menes siųsti į Balkanus, 

į Lenkijoje ir kitur, šulaiky- 
; mui Rusų veržimosi į pie- 
I tus. Angliją puldinėja tik 
iš oro, kitaip neprieina.

Bulgarija yra visiškai 
Vokiečių malonėje ir jeigu 
reikalas bus, ji gali būti 
išstumta į karą prieš Grai
kiją.

Jugoslavija atsidūrus vi
duryje jų visų, irgi nežino 
kaip ilgai išliks nuo karo.

I

SUV. VALSTIJOS davė į 
Brazilijai 25 milijonus do-L .
larių kreditų, padengimui slapstėsi, 
pirkimų šioje šalyje. Tas 
daroma palaikymui Brazi
lijos prie savęs, kad nepri
sigretintų naziai.

SUDEGĖ KARO DE 
PARTMENTO RŪ

MŲ DALIS

Washington, Spalių 30.— 
Didelis gaisras sunaikino 
didelius Suv. Valstijų Ka
ro Departmento pastatu's, 
padaryta nuostolių ir 
kordams

Gaisro 
skiriama 
kiems priešams: sako galė
jo kilti nuo susisiekusių 
elektros vielų arba nuo ko
kio neatsargaus rūkoriaus 
cigareto.

re
bel archivams. 
priežastis nepri- 
sabotažui ar ko-

RUMANIJO.IE areštuo
tas buvęs Lenkijos marša- 
| las Smigly-Rydz, kuris po 
j pabėgimo iš Lenkijos ten 

Areštuotas taip 
pat ir buvęs Lenkijos už
sienių reikalų ministras J. 
Beck.

ARGENTINOJ komunis
tų partija uždrausta. Šio
mis dienomis areštuota 26 
jaunų komunistų nariai.

F. D. Roosevelt, Demokratų kandikatas

PASMERKĖ UŽ-
PUOLIKES

PRIĖMĖ HITLERIO 
TAIKA

KINŲ-JAPONŲ karas pa
gyvėjo, įvyko smarkus su
sirėmimai Honan provinci
joje. Vietomis Japonai bu
vo išmušti.

Washington. — S. Vals. 
Valstybės Sekretorius Cor
dell Hull, kalbėdamas per 
radio už Prez. Roosevelto 
administraciją, griežtai pa
smerkė užpuolikes valsty
bes ir visus jų dabartinius 
veikimo metodus.

ALBANIJOJE, sako ži
nios, prasidėjo sukilimai 
prieš Italiją, kuri prieš me
tus laiko užgrobus Albani
ją, dabar per jų žemę da
ro užpuolimus Graikijos.

bu- 
ca- 
vė- 
da- 
Jis

Vichy, Prancūzija, Sp. 
26. — Nugalėtos Prancūzi
jos vyriausybės galva Mar
šalas Petain galutinai su
tiko priimti Hitlerio tai
kos išlygas, sulyg kurių 
bus dirbama “atstatymas 
Europoje taikos”. Galuti
na sutartis dar nepaskelb
ta.

Suv. Valstijos laikydamo
si išvien su kitomis Ame- 
rikų respublikomis turi pa- 
ruošusios planus užimti sa
las ir teritorijas Ameriko- 
se, priklausančias Prancū
zijai, kad jas pirmiau ne
pagrobtų Vokiečiai, kurie 
pereitą savaitę padarė tai
kos sutartį su Prancūzija.

KERENSKIS, kuris 
vo Rusijos premjeru po 
ro nuvertimo, ir kurį 
liau komunistai išvijo, 
bar gyvena Amerikoje,
pastaromis dienomis parei
škė kad kalbos apie Rusi
jos teikimą pagalbos Brita
nijai yra tiktai viltimis.

Maskva yra suspausta 
tarp Vokietijos ir Japoni
jos ir gali tiktai stenėti.

BRITAI praneša kad jų 
karo lėktuvai padarė dide
lius nuostolius Vokiečiams 
užpuolant Berliną, vietomis 
pataikė net į karo ginklų 
dirbtuves.

Britų lėktuvai buvo pa
siekę ir Škoda ginklų dirb
tuves Čekoslovakijoje, ką 
Vokiečiai valdo, numetė 
daug bombų.

Vokiečių puolimai Angli
jos ir 
kartais 
kartais 
mėmis.

Londono tęsiami, 
su mažesnėmis, o 

su didelėmis pasek-

VENGRIJOJE ir kitose 
piętrytinėse Europos šaly
se apsireiškė maisto stoka, 
del ko žmonės pakuždomis 
kaltina Vokietiją.

DIPLOMATAI spėja kad 
už palengvinimą taikos są
lygų Prancūzija turės “i- 
nuomoti” Vokiečiams ir 
Italams reikalingas salas 
ir uostus iš kurių galėtų 
operuoti lėktuvai ir karo 
laivai prieš Anglus.

VOKIEČIAI praneša su
bombardavę ir nuskandinę 
didyjį Britų laivą Empress 
of Britain, 42,348 tonų, ku
riuo pernai buvo j Ameri
ką atvažiavę Anglijos ka
ralius su savo žmona.

NEGRAS GENEROLAS
Suv. Valstijų armijos is

torijoje šiomis dienomis 
Prez. Roosevelto aktu pir
mas negras paskirtas ge
nerolu, jis yra Pulk. Ben
jamin O. Davis.

KOMUNISTŲ koštuvą 
išeinančios iš Lietuvos žinios 
betgi pasako kad Lietuvos tur
guose nyksta prekės ir kaip vi
si pirmo reikalingumo produk
tai be paliovos brangsta. Ko
munistai garsina jog pakėlę 
tam tikriems tarnautojams ir 
darbininkams algas, bet jos 
toli nesiekia to kiek pabrango 
pragyvenimo ^reikmenys. Mas
kvos pastatyti Lietuvos valdo
vai dar iš to nori pasipelnyti, 
reikalaudami kad žmonės butų 
jiems dėkingi už Įvestą pusba
džio gyvenimą.•

UKMERGĖS komunistų par
tijos busty nė j e buvo pasitari
mas del Ukmergės ir Utenos 
apskričių valstiečių “socialisti
nių” lenktynių. Pasitarime da
lyvavo kompartijos sekreto
rius “draugas” Ulmanas, F. 
Ozuras, A. Bermanas ir dar 
du žmonės, kurių pavardės ga
li būti ir Lietuviškos. “Drau
gai” Ulmanas, Ozuras ir Ber
manas spirs Ukmergės ir Ute
nos valstiečius Lietuvius lenk
tyniauti !

•
KOMUNISTŲ užgrobta Lie

tuvos Cukraus bendrovė paskel
bė kad “ne nuo musų pareinan
čių aplinkybių” trečias cukraus 
fabrikas Panevėžyje negalėjo 
būti laiku Įrengtas, čia ten
ka priminti kad kareivinės 
Lietuvos pagrobikams Prienuo
se buvo pastatytos anksčiau 
negu buvo numatyta, 
aišku kodėl cukraus 
nebuvo pastatytas,•

MAISTO pramonės 
ras išleido pranešimą 
Įspėja visas Lietuvos
nedaryti jokių užsakymų užsie
niuose negavus išanksto spe
cialaus leidimo. Leidimui gau
ti reikia kreiptis i maisto pra
monės komisarą. Įmonės ko
misariatui turi skubiai praneš
ti kokie užsakymai užsieniuose 
yra jų jau padaryti. Praneši
mai turi būti surašyti Lietuvių 
ir Rusų kalbomis. Duodant 
pareiškimą, reikia ištirti ar už
sakomos prekės yra būtinai 
reikalingos ir ar jų negalima 
butų Įsigyti Sovietų Rusijoje.•

KNYGŲ leidyklos ir spaus
tuvės Lietuvoje nacionalizuo
tos: Spaudos Fondas, Sakalo 
bendrovė, šv. Kazimiero Dr- 
jos knygynas ir kiti dabar tu
ri spausdinti komunistinę lite
ratūrą.

LAIVŲ nuskandinta per 
savaitę iki Spalių 21 d., su
lyg Britų pranešimų, 146,- 
526 tonų, arba 32 laivai, iš 
jų 7 kariški laivai.i

Iš šio 
fabrikas

komisa- 
kuriuo 
Įmones
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PENNSYLVANIJOJE
PITTSBURGH I SAUMYLIV GRUPES 

SAUVALIAVIMAS
LIETUVIU JAUNIMO 

KONCERTAS

Jau- 
pui- 
sa-

Spalių 13 d. Lietuvių 
nuolių Draugija parengė 
kų koncertą, pasirodydami 
vo sugebėjimą kelti susiprati
mą Amerikos Lietuvių tarpe 
ir skleisti tarp musų jaunimo 
Lietuvių kalbą, kultūrą 
tinius papročius.

F rogramą atidarant, 
ninkas Simas Aleliunas 
pareiškimą kad Lietuvai pate
kus p) Rusų komunistiška le
tena. Lietuvoje bus sunku kas 
veikti, todėl, sako, reikia čia 
būtinai daugiau dirbti. Lietu
va re..us, sakė jis, nes jau ir 
Amer/cos jaunimas stoja dar
ban už Lietuvą, ir ragino vi
sus Pittsburgho ir apielinkes 
jaunuolius stoti j Jaunų Ame
rikos Lietuvių Radio Klubą ir 
suvienytomis pastangomis pa
sekmingai dirbti.

Koncerto programą išpildė 
rieti’ iai dainos ir muzikos mė
gėjai, ir svečias artistas A. 
Vasiliauskas iš Brooklyn, N. 
Y. Akompanistai buvo Jonas 
Senu is Jr. ir Jonas Cleary.

Pi blikos buvo pilna didelė L. 
P. klubo salė, kas parodo kad 
musų publika įvertina tokius 
parengimus ir remia jaunuolių 
kult oriškas pastangas. (

Aiekas Vasiliauskas ypatin
gai sužavėjo musų publiką ir 
daly vavusieji jį pamilo. Plo
jimais prašė jį daugiau dainuo
ti. Jis dainavo iki privargo ir 
pagilinu publikos atsiprašė, ir 
pranešė kad daugiau 
Clcelande 
parengime, 
važiuoti.

ir tau-

pirmi- 
padarė

Spalių 20, Dirvos 
ir užprašė visus ai

| Į

MIRĖ MOTIEJUS LUŠAS. j 
Spalių 18 naktį tapo gatveka- 
rio užmuštas Motiejus Lušas, | 
nuo 2838 Winton st. Visą lai- Į 
ką jis buvo žymus veikėjas 
Point Breeze Lietuvių koloni- j 
joje, ir ypač vietinėje Lietuvių į 
Amerikonų Pašalpiniame Klu
be.

Velionis 
1911 metais, 
nių k., Valkininkų par. 
dirbo Atlantic Refining CoL

Liko nuliudus žmona, 
sūnūs Pranas, 11 metų, ir du
krelė Lucija, 7 metų.

Spalių 23 d., po gedulingų 
pamaldų šv. Kazimiero bažny
čioje, tapo palaidotas šv. Kry
žiaus kapinėse.

Rašantis šiuos žodžius reiš
kia gilios užuojautos likusiai 
nuliudime velionies šeimai, o 

j mirusiam draugui amžiną atil- 
I

PHILADELPHIA WASHINGTONE 
POSĖDŽIAVO 

L. G. TARYBA
MIRIMAI

MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI
RENGIA PRAKALBAS

Akrono Lietuvių draugijos 
! ir kuopos rengia bendrai pra- 
l kalbas Lietuvos reikalais an- 
' tradienį, Lapkričio 19. Apie 
j vietą ir kitas smulkmenas bus 
1 pranešta vėliau. Komisija.

* %

Spalių 19 d. apsivedė Alfre- 
' das Gutauskas su Adele Vai- 
l cekavičiute; ji yra A. Rudžio 
! poclukrė. Į vestuvių puotą at
silankė daug jų draugų svečių 

į ir jauniesiems suteikė dovanų. 
Svečių buvo ir iš toliau: A. Ru
džio švogeris Kazys Cigelis su 
žmona iš Pittsburgho, A; Ru
džio sesuo Petronėlė Jakštienė 

1 iš Donora, Pa., B. Stelmokas su 
| žmona, iš W. Salem, O., Anuf- 
ras Davidėnas su žmona, su- 

| num ir dukteria nuo Alliance, 
j Ohio.

Jrunavedžiai po vestuvių iš
važiavo “medaus dienas” pra^ 
leisti Washington, D. C., apžiu
rėjo to miesto įdomybes, su
stojo Cumberland, Md. Turė
jo smagią kelionę.

Veronika ir Antanas Rudžiai 
! (jaunosios tėvai) dėkoja vi
siems kurie dalyvavo jų duk- 

j terš vestuvėse.
i J. Jonuška su žmona Spalių j 
| 18 d. lankėsi Chicagoje, apžiu
rėjo tenai įdomybes, muzejų,! 
Dai aus-Girėno paminklą ir k. 
Matė savo Akroriiečius drau
gus, J. Rumbutienę, Zaniaus
kus ir kitus. Kelionę atliko, 
automobiliu. Chicagoje g&vo 
progą pasiklausyti Lietuviškų 
radio programų, Margučio, Bu- 
driko, šaltmerio ir kitų.

S. Rodavičius šiomis dieno
mis lankėsi Detroite ir farmo- 
se pas buvusį Akronietį P. Ki- 

| diką, kuris turi ūkę palei St. 
' I Joseph, Ohio. Jo ūkė įrengta 

su visais miesto patogumais: 
elektra, maudyne viduje, turi 
gražius gyvulius ir gerus pa
dargus. Pas juos sako šymet 
viskas gerai užaugo. Sako, kas 
netingi dirbt tas ir gyvenimą 
padaro ukėje.

Iš Akrono lankėsi Clevelan
de pas savo pažystamus ir at
lankė Dirvos

Į Ona Zdanienė
| lienė.

R. Višnelis

^VALSKIENĖ Ona, senyvo am-į ADOMAITIENĖ Ona, mirė 9 
d. Spalių, Swoyersville, pa 

MILIUS Petras, mirė Castle 
Point, N. Y.

PAJAUJIENĖ Ona, mirė Spa
lių 10, Georgetown, Pa.

SAVUKYNIENĖ Marcelė, mi. 
rė Spalių 12, Luzerne, pa 

KLEDZEN Antanas, pusamžis 
mirė Spalių 14, Chicagoje’ 
— Rokiškio par. Amerik0. 
j e išgyveno 27 metus.

FELICKAITĖ Felicija, ]njr- 
Spalių mėn., New Yorke.

PETRAITIS A., mirė Spaliu 
12 d., Brooklyn, N. Y.

JURKAITIS Kazys, 50 metų 
mirė Spalių 17, Chicagoje.

KLEBIENĖ Julė, pusamžė, mi- 
rė Spalių 16, Chicago je.

MARTINKUS Pranas, 63 nie. 
tų, mirė Spalių 17, Chicago 
je. — Telšių ap.. Šilalės par 
Amerikoje išgyveno 46 m.

JURKAITIENĖ Veronika, 4; 
metų, mirė Spalių 13, Chica 
goję.

PEKUNIENĖ Ona, mirė Spa 
lių mėn., Shenandoah, Pa.

VINGERIS Andrius, 56 metų 
mirė Spalių mėn. Minersvi 
le, Pa.

TAMAŠAUSKAS Juozas, mir, 
Spalių mėn., Detroit, Mich

Nepaprastų įvykių verčiami, 
atstovai Amerikos Lietuvių vi
suomenės iš katalikų, tautiečių 

i ir socialistų srovių tarpo, ži- 
Amerikon atvyko: noma, išskyrus Maskvos ko- 

Paėjo iš Jurkio- munistų kontrolėj esamus bol- 
cia l ševikus, Spalių 14 ir 15 dieno-

Ona,

žiaus, mirė Spalių 10, Rock 
Island, Ill. — Paliko vyrą, 
Joną, dvi dukteris, ir vieną 
sūnų; taip pat Amerikoje li
ko brolis ir Lietuvoje sesuo. 
Paėjo iš Girdiškės p., Klabu 
k. Amerikoje išgyveno 33 
metus. Mylėjo skaityti Dir- 

24 m. 
ir šei-

Pittsburgho saumyliai aiš
kiai pasirodė SLA. 3-čio Aps
kričio 25 metų sukaktuvių pa-1 
minėjimo bankete Spalių 27 d.

Apskričio pirm. K. Mileris 
serga, tai bankete tvarką ves
ti paduota P. Dargini. Nors Į 
aš Dargį senai pažystu ir ži
nau jį esant saumyliu ir save 
statančiu aukščiau už kitus, i 
bet nebūčiau tikėjęs kad jis | 
galėti! būti toks ignorantas Į 
kokiu pasirodė šiame vakare. I

Po vakarienės, Apskričio vi-1 
ce pirm. Vytautas Virbickas j 
pranešė kad kalbų vedėju bus į 
P. Dargis (žinoma, pagal rei- į 
kalavimą iš socialistų pusės). 
Dargis pirmiausia išrėžęs savo 
“spycių”, perstato kalbėti Aps.' 
sekretorių, S. Bakaną. Tas ir j 
ima pasakoti kaip šis SLA. ap- į 
skritis buvo sutvertas pas Bal-' 
trušaičius, Dilgėlių redakcijo
je.

J. K. Mažiukna, pastatytas 
kalbėti, pasigiria kad tuo kart 
buvo stiprus socialistai, čia bu
vo trečias socialistų rajonas, 
tai sutverta ir 3-čias SLA. ap
skritis.

Toliau, perstatė kalbėti kokį 
tai Amerikoną politikierių, po 
to p. Kemėžienę iš Detroito, 
Jarą ir J. Brazauską iš Cleve- 
lando. Jie prie kitų savo pa
reikštų minčių atidavė pagar
bą Pittsburghiečiams už dar- 
bavimąsi SLA. labui.

Toliau, Dargis nekuriuos S. 
L. A. kuopų valdybų narius pa
prašė tik atsistoti ir pasirodyt, 
tarp ju J. Virbicką, P. Pivaro- 

‘ ~ * ’J ~ . Bal
trušaitienė veik verkdama pa
sakė: “Gavus progą atsistoti 
nesėsiu kol nepasakysiu nors 
keletą žodžių”, ir pasakė, nors 
susigraudinus, keletą savo at
siminimų. Bet kiti nors ir la
bai pasidarvavę Susivienijimui 
ir užėmę žymias vietas Aps
krities valdyboje, negavo pa
sakyti nei žodžio.

Sudėjus Dargi, Mažiukną ir 
Bakaną jie visi neprirašė į S. 
L. A. tiek narių kiek paveiz- 
dan vienas Juozas Virbickas, 
ir jis tarnavo įvairiose vietose 
Apskričio valdyboje, bet kai 
reikia publikoje pasirodyti tai 
tie trys “tūzai” tik save ma
to.

SLA. 
turtingiausias ir 
kai tautininkai jį 
Vėliati buvo sutarta 
ninkai ir socialistai 
vien atsigynimui nuo komunis
tų. ir del to apskritis skilo ko
munistams nepasisekus jį 
valdyti jie pasitraukė.

Tautininkai ir socialistai 
toliau dirbo apskrityje, tik 
Detroito seimo socialistai pasi
griebė vadovaujamas roles, bet 
tautininkai neboikotavo jų, vis 
drauge veikė ir parengimuose 
dirbo.

Bet kai atėjo Apskričio su
kaktuvių pokilis tai draugučiai 
cicilikai tik save pasistato vi
so programo priešakyje. Ir 
tas viskas atsitiko fraternalė- 
je organizacijoje, kur visi na
riai turėtų būti lygiais.

Mažiukna, beje, savo kalbo
je pasigyrė kad SLA. 
Apskritis visada rūpinosi Lie
tuvos Nepriklausomybės Vasa
rio 16-tos minėjimu. Neteisy
bė, brolau. Pittsburghe tuo 
pirmiausia . ir daugiausia rūpi
nosi Amerikos Lietuvių Tauti
nė Sandara ir kviesdavo kitas 
vietos Lietuvių draugijas pri
sidėti. O kai Apskrityje bu
vo sanclariečių vadovybė, tada 
Vasario 16-tos minėjimu 
pinosi ir 3-čias -Apskritis 
kitomis J 
mis, kc«x 
L. T. Sandara, 
dara vėl kviesdavo visas 
tos draugijas prie minėjimo 
dėtis. Juozas Virbickas.

padainuos* Df. Baltrušaitienę,.

ši salė 
ir da- 
Klubo 

Radžiuki-

APIE L. P. SALĘ, 
dal ar naujai nudažyta 
ro labai malonų įspudp 
pirmininkas Pranas 
nas tvarkiai reikalus veda, del 
to klubas turi ne tik puikią sa
lę bet ir pinigų bankuose pa
sidėję virš $11,000.

B. Gramba.

Šv. Vincento Parapijos 
Klebono Pagerbimas

Šv. Vincento parapijos reng- 
t is pagerbimas klebonui Kun. 
J. Vaišnorai jo 35 metų šios 
parapijos vadovavime labai nu
sisekė: dalyvavo per 400 žmo
nių. Bankete buvo svečių ku
nigų iš Pittsburgho ir apielin
kes, miesto teisėjas J. Egan 
ir kiti inteligentai.

Programas buvo platus, po 
programo tęsėsi šokiai iki ve
lytos nakties.

Parapijonys tinkamai pager
bė savo dvasios vadą ir apdo
vanojo. Kun. ‘ Vaišnoras per 
35 metus šios parapijos vado
vavimo daug gero nuveikė, ir 
dar yra gana tvirtas dirbti to
liau. Parapijonas.

• RUSIJOS kelias iš Odesos, 
iš Juodųjų jurų, kaip buvo ra
šyta, i Danzigą, Baltijos juro
je, jau baigtas. Prekės tuo ka
nalu ir upėmis iš vienų juru j 
kitas jau gali eiti vandens ke
liais.

• JAPONIJOJE įvesta nau
ji suvaržymai kainų, taip kad 
apie trečdalis sostinės Tokyo 
saldainių išdirbysčių ir par
duotuvių turėjo išeiti iš biz
nio.

PAJIEŠKOJ1MAS. Aš Ka
tarina Begges pajieškau savo 
motiną. Jievą Veiverienę, ir 
broli Vincą Veiverį, gyveno 
Detroite, išsikėlė kur netoli 
Chicagos 7 metai atgal. Pra
šau atsiliepti. (44)

Kas apie juosj žino, praneš
kit, arba patys atsišaukit.

Katarina Begges
7909 Korman av. Cleveland, O.

SKAITYKIT
, ir GARS1NK1TES
Lietuvių Naujienos — mėne
sinis žurnalas, kaina tik $1. 
už du metus, (20)

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

i

I

šios šalies žemelėje.
. . Pranas Pūkas.

-i'*

L. T. K. B. Veikla
Lietuvių Tautinėj Šv. Mari

jos parapijoje reikalai spar
čiai eina pirmyn. Parapijos 
salėje daroma visoki parengi
mai, vakarienės, pramogos bei 
prakalbos. Rugsėjo 15 buvo 
surengta piknikas seniau bu
vusioje nuosavoje vietoje, Vy
tauto Parke, diena buvo graži 
ir žmonių atsilankė daug.

Be to,L L. T. K. B. atgavo 
savo buvusias tautiškas kapi
nes, kurios laike depresijos bu
vo prarastos. Dabar atsirado 
vienas parapijonas, geras rė
mėjas, Jonas Plutch, kuris at
pirko kapines ir pridavė šiai 
parapijai, tokiu budu tautiška 
parapija gerai sutvirtėjo.

Dabar tautiškos kapinės tai
somos, aptveriamos ir išveda
ma keliai, taip kad su laiku 
kiekvienas Lietuvis tautietis 
galės pasidžiaugti savo kapinė
mis. Bus taipgi aptaisyti ir 
prižiūrėti kapai tų kurie jau 
yra palaidoti. Laike laidotu
vių galima bus reikale šiose 
kapinėse nusipirkti lotas arba 
duobė, o biednam Lietuviui ir 
be užmokesčio bus duodama 
palaidojimui duobė. Kreiptis į 
kapinių ofisą, 331 Reed street.

Kurie turi nusipirkę kapinė
se lotus, o neturi raštų prie jų, 
prašomi kreiptis į viršminėtą 
ofisą raštams gauti.

mis buvo Čia suvažiavę ir at
liko didelės reikšmės darbus: 
formaliai i kure Lietuvai Gel
bėti Tarybą, paremtą trijų mi
nėtų srovių autoritetu. Tary
ba telks ir jungs visas, bent 
iki 95 nuoš., Amerikos Lietu
vių pajiegas kad talkininkauti 
Šventam Lietuvių Tautos tik
slui, atsteigti Lietuvos nepri
klausomybę, suktu budu kai
myno tankais pablokštą. Ta
ryba taipgi nusistatė siekti de
mokratinės Lietuvai santvar
kos, kovodama su komunistų 

dikta- 
Lietu-

kerštinga ir griovikiška 
turą, Rusų tipo ir varu 
vai primesta.

ši galinga Amerikos 
vių demokratinė talka išsklai
dys Laisvės ir Vilnies sklei
džiamus “made in Moscow” 
gazus, kuriais jie, sauja sam
dytų penktakojų bolševikų, 
bando mulkinti mus visus buk 
Lietuvos žmonės pritaria jų 
Aziatiškai tvarkai, komisarų 
ukf.zais padiktuotai.

Amerikos Lietuvių visuotina 
Talka savo centų 

nukaldins galin
čius ginklus Lie- 
ausomybei atsta- 
os žmonės ja at- 
sant 
žas

M 
ribėti Taryba,

mirė Akron, O., Spa- 
Buvo Amerikoje gi-

Antanas, mirė Spa- 
Chicagoje. — Taura- i

I

Lietu-

L. T. K. B. Narys.

DAYTON, OHIO

Dcmokratųiė 
nepagailės 
gus neru 
tuvos ne 
tyti ir I 
statys 
suokalbi’ 
smaugti.

Lietuv 
dėjus 1 
Talkai, 
finansin 
laisvini 
naciona 
kitą d1' 
aplank 
tą, t i1 
rėją p 
lino r 
nizm' 
j u s,z,

Ameriko. 
užtikrino 
tys Rusiškos vergijos ir bus 
vėl laisva ir nepriklausoma.

Tat sukruskime ir dirbkime 
tam kilniam tikslui Lietuvai 
Gelbėti Tarybos vadovybėje.

Ten Euvęs.

komunazių 
tautas pa-

pa
is Demokratinei 
jus moralinę ir 
mą Lietuvos iš- 
Maskvos Inter- 

padarė dar ir 
irbos žingsni — 
lentą Roosevel- 
ųjų tautų užta
ps fašizmą, Ber- 
Maskvos komu- 
ių tautų engė- 

s ir išnaudoto- 
'sevelt Lietuvių, 
čių delegacijai 

sietuva nusikra-

redakciją ponios 
ir Adele Buko-

su žmona ir J.
Salasevičius lankėsi Clevelande 
pas J. Šeškevičių. Kalnas.

3-čias Apskritis buvo 
didžiausias 

vadovavo, 
kad tauti- 
dirbtų iš-

už-

li

po

3-čias

r il
su 

Pittsburgho draugi j o- 
kur visada dalyvavo A. 

. Po to gi, San- 
vie-

' ŠIS-TAS. Po F. Abeko čia 
I atsilankymo, pradėjo tilpti ko
munistų Vilnyje koresponden
cijos iš musų kolonijos, po ku
riomis pasirašo Daytonietis.

i Tikrenybėje tai yra tas pats 
į koraisarukas Chicagietis, ku- 

, j ris visokių neteisingų nesąmo
nių prirašo.

štai kokią žinią paskelbė jis
I Vilnies nr 
I “Pušys
• kėlė, 
Į jus”.

Dalykas
j gyvenęs Vladas Pocius (bet ne 
Pušys, kaip tas komisarukas 
rašo) buvo išvažiavęs iš Day- 
tono kur kitur. Pereitą vasa- 

I rą Dirvoje vedamame mirusių- 
i jų skyriuje buvo paskelbta kad 
Imiiš Vladas Pocius Chicagoje. 
■ Daytoniečiai, jo pažystami, pa- 
' matę apie tokio žmogaus mir- 
j tį, nes atitiko vardas ir pavar- 
I dė, ėmė kalbėti kad mirė tas 
i čia gyvenęs Pocius. Bet Po- 
! cius dabar yra gryžęs į Dayto- 
Į na. Tas miręs Vladas Pocius 
buvo kitas žmogus ir Chicago
je miręs. Bet tas komisarukas 
norėdamas pažeminti Dirvą už 

, ne\ a neteisingą aprašymą, sa- 
' vo Vilnį supaškudija savo žio- 
plišku aprašymu. žinia apie 

i Pociaus mirtį buvo paimta iš 
: vieno Chicagos Lietuviško laik- 
: raščio, kuris yra po pat Vilnies 
; nosim. Tai tau “gudrybė” to 
i neva Vilnies redakcijos štabo 
komisaruko. D. Rep.

TRUMPOS
ŽINUTĖS

(Iš Musų Laikraščių)

251:
iš numirusių prisi- 

kurį Dirva buvo palaido-

gi štai kame, čiad i

PENNSYLVANIJOJE sako
ma, nuo Sausio mėn. turės bū
ti pakelta taksai 25 nuoš. del t 
dabartinio gubernatoriaus Ar- į 
thur H. James rekordinio iš
laidumo per jo valdymo laiko
tarpį.

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

“MARGUTIS”
6755 So. Western Ave. 

Chicago, Ill.

J. Žemantauskas 
“Dirvos” Agentas 
Notaras

130 Congress Avenue 
Waterbury, Conn.

PRANEŠKIT
Savo Antrašo Permainą
Kuomet rengiatės persikelti 
kitur gyventi, praneškit sa
vo naują antrašą Dirvos Ad
ministracijai, ne paštui, nes 
paštas nesiųs jums Dirvos į 
naują vietą jeigu neprimo- 
kėsit. Parašykit mums už 
lc atvirutę prieš persikėli
mą į kitą vietą gyventi. — 
Adresuokit mums trumpai: 

DIRVA
Cleveland, Ohio

TORONTO, Ont. — Lietuvos 
konsulas iš Chicagos, Petras 

Daužvardis ir Lietuvos Gene
ralinis Konsulas Kanadoje Pik. 
Grant-Suttie kalbės Toronte 
Lapkričio 2 d., o Montreale — 
Lapkričio 3 d.
• NIAGARA FALLS, N. Y.—

Spalių 18 d. plėšikai įsilau
žė į Lietuvišką kleboniją ir iš
vogė iš spintos 196 dolarius. 
Plėšikai nesugauti.

• CHICAGO, Ill. — Iš Lietu
vos atvykęs pabėgėlis, Adv.

St. Gabaliauskas, vienas iš ka
talikų vadų, čia padarys kele
tą pranešimų apie Lietuvos pa
dėtį.

—Operos artistės Marijonos 
Rakauskaitės motina, Marijo
na, 69 m. amžiaus, mirė Wau
kegan, Ill., po sunkios ligos.

—J. Jaras, 17 metų amž., 
Chicagos policijos areštuotas 
už plėšikavimą: grobimą nuo 
moterų jų piniginių.
• NEW YORK, N. Y. — Spa

lių 15 d. A. B. Straimaitis
skaitė paskaitą iš “Aušros” 
laikų. Vakarą rengė Moterų, 
Vienybės Draugija. •
• NEW HAVEN,

L. T. Sandaros 
čio konferencija 
Lapkričio 3 d.

Conn. — A.
2-ro Apskri- 
įvyksta čia 
Po posėdžių

bus svečiams vakarienė. Kon
ferencija bus laikoma Lietuvių 
salėje.

■New Haven’o Lietuviai la
bai pasitenkinę kad 
Lietuvių delegacija 
gą apsilankyti pas 
prezidentą prašant 
Lietuvai.

Amerikos 
gavo pro-
Amerikos 
užtarimo

Arthur F. Ranney

Summit County 
Engineer

Arthur F. Ranney, Summit Ap
skrities inžinierius, gimė Lima, O., 
Vasario 17, 1889.

Kūdikiu būnant jų šeima persikė
lė i Akroną ir Summit apskritį ir 
nuo to laiko iki šiol jis ten gyvena.

Mokyklas lankė Akrone, ir pats 
savo uždirbtais pinigais įstojo į 
Case School of Applied Science, 
Clevelande, kur studijavo Civil En
gineering. Paskiau nutraukęs mok
slą ii- vėl užsidirbęs pinigų, įstojo 
i Akron University, kurį baigė 1915 
metais ir gavo vietą prie The Fire
stone Tire & Rubber Co., o po me
tų pasitraukęs tapo dirbtuvės per- 
dėt:niu prie The Read-Benzol Com
pany.

V eiiau darbavosi ir praktikavo sa
vo profesiją privatiškai ir su kom
panijomis, o 193G metais buvo iš
rinktas County Engineer.

Summit County Lietuviai prašo
mi balsuoti už jį vėl toms pačioms 
pareigoms, Lapkričio 5 d.

SKAITYKIT
VIENYBĘ
• VIENYBĖ — seniausias „ 

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

VIENYBE
193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

ir

J. A. Urbonas 
“Dirvos” Agentas Day tone 

534 Michigan Av. Dayton, O

mi- 
kur

mi-

vą. šeimoje išgyveno 
Liko nuliūdęs vyras
ma.

VAŠKEVIČIUS Petras, 
mirė Spalių 18, Clevelande.

JASIUNAITĖ Veronika Ona,
27 m., 
lių 15.
mus.

DAUKŠA 
lių 12,
gės ap., Kvėdarnos p., Trak- 
sėdžio k. Amerikoje išgyve
no 36 metus.

SIRTAUTAS Kazys, pusamžis, 
mirė Spalių 12, Chicago j e.— 
Kauno ap., Šiaulėnų p., Spi
čių k. Amerikoje išgyveno 
30 metų.

DABULSKIS Kasparas, pus
amžis, mirė Spalių 9, Chica
go j e. — Tauragės ap., Pagra
mančio p., Matiškių k. Ame
rikoje išgyveno 30 metų.

BALTUS Sofija, 19 metų, 
rė Spalių 14, Chicago j e, 
buvo ir gimus.

MILIUS Vincas, 39 metų,
rė Spalių men., Philadelphia, 
Penna.

ŽEMAIČIUTĖ Marė, 20 metų, 
mirė Spalių mėn., Frackvil
le, Pa.

KEPURĖ Juozas, 69 metų, pri
gėrė Rugsėjo m., Raymond, 
Wash.

KRISTAPAIČIUTĖ Ona, 16 
mėnesių amžiaus, prigėrė 
skalbykloje namuose, Spalių 
mėn., Shenandoah, Pa.

MOSTEIKA Antanas, pusam
žis, mirė Spalių 16, Chica
go j e. — Telšių par., Laivų k. 
Amerikoje išgyveno 32 m.

NOREIKIS Antanas, pusam- 
mirė Spalių 15, Chicago j e.— 
Tauragės ap., Gildiškės par., 
Pažaunių k.

SMITH Morta (Poškaitė), 57 
metų, mirė Spalių 15, Wood- 
stock, Ill. — Mažeikių aps., 
Viekšnių p., Maigių k. Ame
rikoje išgyveno 32 metus.

AR JAUČIATĖS 
NUVARGĘ—BE 

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

išpunta viduriai, dvokia kvapas, ai 
trumas, užkietėjimas, tuoj naudoki 
FEEN-A-MINT. Tai malonaus skc 
nio liuosuojantis kramtomas go 
mas, švelniai bet tikrai liuosuoj 
vidurius. Imkit einant gult. Ryt 
jausite tikrą, palengvinimą ir ai 
gausit vikrumą. Jaunų ir senų mi 
lijonai naudojasi nebrangiu FEEN 
A-MINT. .........................
Nusipirkit

šeima 
šiądiei

Jis tinka ir jūsų 
FEEN-A-MINT

10e

PAJIEŠKAU Kun.
tą Virbicką, 1929 m. gyven 
Kewanee, Ill. Taipgi Viktor 
Juršėną, 1929 m. gyveno Ch 
cagoje. 
juos

C of

Prašau jų arba api 
žinančių tuoj atsisaukt 

Joe Rimšelis
C. F. Griffin, 
Scarboro Jct., Ontari 

Canada.

SUMMIT COUNTY LIETUVIAI

IŠRINKIT VĖL

ARTHUR F. RANNEY

Summit County Engineer

Antram Terminui

X Arthur F, Ranney
✓

Balsavimai antradienį, Lapkričio 5

Jisai daug pasidarbavo kelių išstatymui 
ir pataisymui Summit Apskrityje
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Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Ave. HEnderson 9292

• e
| The Wilkelis Furniture Co. I
E Rakandų Krautuve
f 6307-11 Superior Ave. ENdicott 2343 į
= N* A’. W1LKEI“IS JURGIS ARBUCKAS i
= Savuunkas Vedėjas
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Amerikos Lietuviaif Balsuokit Demokratiškai Rinkimuose Lapkričio S <f.
(Ą KIEKVIENAS LIETUVIS PRIVALO 

ŽINOTI PRIEŠ RINKIMUS
* * ¥

Roosevelt Sustiprino Lietuvių Viltis Greitai Atgauti 
Lietuvai Nepriklausomybę

• • •

ROOSEVELT ATGAIVINO I i 
ŠALIES GYVENIMĄ 1

Prieš rinkimus visos parti
es siūlosi vadovauti milžiniš- ' 
:;im Suvienytų Valstijų kraš- 
ui. Kai kitos partijos tiktai 
molą, kritikuoja dabartinę vy- 

ybę ir tiktai žada gero- 
Demokrataų partija gali 
tik rodyti visuomenei vai- 
kokių sulaukėme Prezi- 

ii Roosevelt su Demokra- 
Kongresu valdant per 

itinius septynis metus.
F. D. Roosevelt liks istori

nis žmogus ir vienas iš gar
bingiausių didžiųjų 20-to am
žiaus Amerikos prezidentų jau 
vien tik del to kad jis 1932 me
tais apsiėmė ir tikrai sugebė
jo išvyti depresiją ir išvesti 
kraštą į gerbūvį. Atsidėko
dama už tai, visuomenė 1936 
metais pareiškė jam visišką 
pasitikėjimą ir vėl išrinko jį 
Prezidentu. Trumpai peržvel
kime jo darbus.

Tapęs prezidentu. Roosevelt 
dideliu sumanumu, išmintimi 
ir nepaprasta energija ėmėsi 

negirdėtų istorijoje refor- 
kad depresija liktų ištrem- 
kad Republikonų sugriau- 
šalies gyvenimas butų at

statytas ir kad turtingiausia- 
me pasaulyje krašte sumažėtų 
skurdas, nedarbas ir ašaros. 
Energinga nauja Demokratų 
valdžia paskelbė atkaklią kovą 
viskam kas buvo bloga, štai 
kaip ta kova ėjo ir keno naudai 
ji laimėta.

Gerai atsimenam kaip Hoo
ver ir Republikonų valdžia 
šaltai žiurėjo į visuomenės ne
laimę kuomet 6,500 bankų spro
go ir ištaškė milijonus pinigų, 

!kuriuos varguomenė sunkiai ir 
ilgai taupė, gailėdama sau ge
resnio kąsnio ir patogumų. Vi
las pasaulis negalėjo suprasti 
kad Amerikai pasidarė! Nau
jasis Prezidentas Roosevelt vie
nu savo parašu sulaikė bankų 
žlugimą, apsaugojo likusias ir 
naujas žmonių sutaupąs ir grą
žino pasitikėjimą bankais.

Pradėta kova su dulkių aud
romis ir potviniais, del kurių 
daug žmonių labai nukentėjo. 
Tose srityse kur audros siau
tė, pasodinta 165 milijonai 
medžių. Vienas gubernatorius 
pasijuokė kad toks projektas 

' yra tik bandymas plaukus žel
dinti ant plikės. Bet 21,000 
ūkininkų šiądien t^n džiaugia
si.

dar 
mu, 
ta, 
tas

VIEŠI DARBAI IR JŲ 
VAISIAI

Per visą kraštą suorganizuo
ta naudingi vieši darbai (P. 
W. A.), kur darbo gavo apie 
astuoni milijonai bedarbių, šių 
milžiniškų darbų dėka, po vi
są. kraštą nutiesta ar sutaisy
ta 458,000 mylių kelių ir gat
vių ir išstatyta 93,000 tiltų; 
įrengta 197 nauji aerodromai 
ir juose pastatyta 387 trobe
siai; patobulinta 372 aerodro
mai, įrengta 500 pagalbinių 
aerodromų ir nutiesta 400 my
lių bėgimo takų lėktuvams; at
naujinta 62,000 viešų trobesių 
(įskaitant 29,000 mokyklų) ir 
pastatyta 23,000 naujų viešų 
trobesių; įrengta 1,300 naujų 
parkų ir pagerinta 5,400 kitų; 
pastatyta 1,600 sporto aikščių 
su 2,700,000 sėdynių ir atnau
jinta 600 kitų aikščių; įreng
ta ar patobulinta 12,500 vai
kams žaidimo aikščių; nuties
ta ir sutaisyta 12,000 mylių 
vandentiekio vamzdžių ir per 
18,000 mylių vamzdžių lietaus 
vandeniui ir nuobėgoms nute
kėti ; nusausinta 1,800,000 ak
rų pelkynų, kur uodai veisėsi; 
išstatyta 4,000 atsargos tven
kinių ūkio žemės . sudrėkini- 
niui; įrengta ar sutaisyta 500 
kanalizacijos centrų, 1,200,000

išeinamų vietų (toiletų) ir 
6,000 išmatų pūdymų. Tiems 
visiems darbams išleista per 
aštuonis bilijonus dolarių.

Darbininkai prie tų darbų 
vidutiniškai dirbo po 130 va
landų per mėnesį ir uždirbda
vo nuo 31 iki 95 dolarių (vidu
tiniškai po 54 dol.). Tie vie
šieji darbai suteikė paramos 
buvusiems bedarbiams po sun
kios depresijos ir davė didelės 
naudos visam kraštui.

Demokratams pradėjus val
dyti, bizniai po visą kraštą žy- į 
miai padidėjo ir kasmet gyvė- 
jo: 1933 metais pakilo 10.5% 
aukščiau negu buvo 1932 m., 
1934 m. — 8 nuoš., 1935 m. — 
17 nuoš., 1936 m. — 16 nuoš., 
1937 m. — 6 nuoš., 1938 m. — 
25 nuoš., 1939 m. — 19.5 nuoš. 
negu buvo metai pirmiau.

Vien tik 1939 metais viso 
krašto bendros pajamos padi
dėjo 30-mis bilijonų dolarių ir 
bendrai siekė 68 bilijonus do
larių ; visa pramonės gamyba 
pakilo 64 nuoš. 
vien 
nuoš. 
tais.
kilus

Net pati ta bendrovė 
Willkie dirbo, 1933 metais 
jamų turėjo vos 8 milijonus, o 
1939 metais jau 13 milijonų 
dolarių.

Valstybiniai bankai 193.q m. 
atgavo per 86 milijonus dola
rių paskolų, kurios pirma bu
vo laikomos beveik žuvusios. 
O juk žmonės paprastai neat
moka paskolų jei biznis eina 
blogai.

Hoover’o
buvo

• savo
• kaina
- metų,

ir savo pajamas padidino net 
80 nuoš. Kur išvežimas į už
sienius nepasiekdavo, ten 
mokratų valdžia supirko 
teklių (nuo 1933 metų 
225,000 vagonų) ir dalino 
guomenei. Valdžiai 
pigios elektros, dabar jau ket
virta dalis (1933 m. tiktai de
šimta) ūkininkų gauna elektrą 
ir gali plačiai naudotis viso
kiais elektriniais prietaisais.

Seniausi namai su ligų, pik
tadarybės ir skurdo lizdais nu
griaunami ir statomi naujoviš
ki trobesiai su patogumais ir 
prieinama nuoma. Vienos šei
mos namas jau nesunku ir dar
bininkui nusipirkti išsimokėti
nai.

aukščiau 
automobilių gamyba 
aukščiau negu 1932 
Išviso pramonė yra 

85 nuošimčiais.

ir
187 
me-
pa-

kur
pa-

laikais ūkininkai 
susmukę ir parduodavo 
produktus tokia žema 
kokios nebuvo per 20 
bet dabar liko išgelbėti

De-
per-
apie
var-

pątiekus

iš

BEDARBIŲ EILĖS SUMA
ŽĖJO MILIJONAIS

Republikonų laikais buvo a- 
pie 15 milijonų bedarbių,
kurių dabar 9 milijonai turi 
darbo, neskaitant žemės ūkio 
darbininkų ir tų 2,446,000 dar
bininkų kuriems valdžia darbo 
parūpina. 1935 metais įsteig
ta Darbo Santikių Valdyba 
(NLRB) išsprendė jau net 12,- 
300 darbo ginčų tarp darbi
ninkų ir darbdavių.

Roosevelto reformos pagal 
įvestą socialę apsaugą nuo ne
darbo apsaugoja daugiau kaip 
28 milijonus darbininkų. Da
bar jau per 50 milijonų darbi
ninkų ir tarnautojų gaus pa
šalpą senatvėje, kuri darosi 
jau nebaisi. Vaikams iki 16 
metų amžiaus uždaryta durys 
į dirbtuves, kad nesunaikintų 
savo jaunos sveikatos.

Demokratams patva r k i u s , 
darbo biurai suteikė 30 mili
jonų darbininkų vietas.

Savaitiniai uždarbiai darbi
ninkams nuo 72 milijonų dola- 
rių prie Hoover’o pakilo iki 186 
milijonų dolarių prie Roose
velto. Streikai sumažėjo pu
siau. Demokratai savo refor
momis ir įstatymais apsaugojo

BUVO, YRA IR PASILIKS
VISUOMENĖS DRAUGAI IR

KRAŠTO REIKALU GYNĖJAI
Prezidentas Roosevelt ir 
Demokratų vyriausybė iš
vedė jus iš depresijos ir 
finansinės suirutės. Jie 
trokšta ir toliau vesti ša
lį į gerovę ir šviesesnę at
eitį.

Štai ką sako 1940 metų 
Demokratų 
važiavimo 
forma:

Visuotino Su- 
priimta Plat-

F. D. ROOSEVELT

jų karo laivynų del to kad Re- 
publikonai jį sumažino 237 lai
vais! Ačiū Demokratų pas
tangoms, šiądien Suv. Valstijos 
turi 395 karo laivus, 138 kitus 
stato ir numatyta statyti dar 
200 laivų, kad viso bus 733 ka
ro laivai.

Karo laivynas prie Hoover’o 
turėjo 1,066 lėktuvus, šiądien 
turi 2,100, tiek pat statoma ir 
dar užsakyta 1,800 kitų. Tat 
šiądien, Rooseveltui vadovau
jant šalį aštuntą metą, Ameri
ka jau gali ramiai žiūrėti į sa
vo ateitį ir būti tikra saugumu.

For PRESIDENT
visuomenė trokšta kad Europoje, Azijoje 

siaučiantis karas nepersimestų į Ameriką.
“Amerikos

ir Afrikoje ... _________________ -c-

Mes nedalyvausime svetimuose karuose ir nesiųsime sa
vo kariuomenės, karo laivyno ir orinių jiegų kovoti sve
timose žemėse už Amerikos sienų, nebent butume už
pulti.

“Silpnumas ir nepasirengimas padrąsina 
Mes turime būti tiek stiprus kad jokios jiego 
drystų mus pulti.

“Norėdami kad musų apsiginklavimas b 
bet taikos priemonės, mes tęsime tradicinę 
Kaimyno politiką; seksime ir skelbsime ta 
garbą kitų teisėms ir ištikimybę sutarti 
jamomis prekybos sutartimis vykdysime 
kybą, ir plėsime ekonominį bendradarbiavi 
rų Kontinento Respublikomis.

“Mes ir toliau budėsime krašto apsaugo 
lese, nešdami saugumą ir gerovę Amerikos 
terims ir vaikams.

“Mes pageidaujame kad Prezidentui va 
tų šaukiamas vyriausybės, pramonės, dar 
kų vadovų suvažiavimai kovai su nedarbu.: 
laukia musų dirbtuvėse, kasyklose, lauku 
prie vandens kelių, geležinkelių ir prie n^ 
Kuriant geresnę Ameriką, didėja uždarbi 
nėms ir gerėja gyvenimo sąlygos kiekvien

“Mes pasižadam kovoti, kaip ir musų tė 
kiekvieno Amerikiečio teisės naudotis ti 
spaudos, susirinkimo, prašymo laisve ir 
muose- ..J

“Mes turime stiprinti demokratiją, gerinantWJ&i'ome- 
nės gerbūvį.

“Demokratų partija tebeskelbia karą nedarlmi, vie
nai iš aršiausių musų laikų problemų, likusiai po Repu
blikonų valdymo. Mums pradėjus valdjrti, deVyni mili
jonai žmonių gavo nuolatinį darbą privačiose įmonėse, 
Musų finansų, pramonės ir žemės ūkio politika bus tę
siama pažangos keliu.

“Pasitikėdami Apvaizdos palaima visoms teisingoms 
musų pastangoms amžinai išlaikyti Amerikos laisvę ir 
taiką, mes siūlome visiems krašto piliečiams ir pilie
tėms pritarti šiai platformai ir eiti pirmyn išvien su 
mumis, nuoširdžiai remiant tuos kandidatus kurie skel
bia šios platformos dėsnius”.
Jei nenorit sulaukti depresijos, rinkite W

ROOSEVEL T
PREZIDENTU

IR

WALLACE#
VICE PREZIDENTU

užpuolimą, 
išvien ne-

P p e karo 
vo Gerojo 
lut'inę pa- 
įpageidau- 
ienių pre- 
hu Vaka-

Ūmiose ei- 
rams, mo

aujant bu- 
ir ukinin- 

laug darbų 
į hifškuose, 

statybos, 
rbo žmo- 
imai.

ękoyojo, del 
žpdžio, 

Li'.- umu na-

■

darbininko teises, pakėlė jo 
garbę ir sušvelnino jo santi- 
kius su darbdaviais.

Kai ūkininkas gali daugiau 
parduoti, o darbininkas geriau 
dirbti, aišku ir biznierius ge
riau jaučiasi. Neblogiau ir tur
tuoliams, nors jie ir apdėti di
desniais mokesčiais. šiądien 
žmogus jau be baimės gali ei
ti į banką visokiais reikalais. 
Visas kraštas atgijo ir sujudo 
darban. Ne taip kaip Repub- 
likonams valdant.

Kai kas mėgina šnekėti apie 
valstybės įsiskolinimą. Visai 
aišku kad Roosevelto valdžia 
be stambių išlaidų negalėjo 
krašto iš depresijos išvesti ir 
nušluostyti ašaras alkanų var
guolių. Demokratų valdžia tie
sė kelius, tiltus, vandentiekius, 
statė mokyklas, aerodromus, 
sporto aikštes, elektros stotis, 
tvenkinius ir pasodino apie du 
bilijonu medžių.

Nuo 1933 metų išleista 18,- 
233,000,000 dolarių šiems rei
kalams :

viešiems namams 951,000,000 
parkams, aikštėms 972,000,000 
namų statybai 
tiltams
civilinei aviacijai 
elektriifkacijai

Taigi, tas vis padaryta kraš
to naudai ir gerovei, 
negalima tvirtinti kad 
bilijonų dolarių sudaro 
lį. Demokratų valdžia 
pasitarnavo visuomenės reika
lams.

■ 361,000,000
wl69.000.000

145,000,000
124,000,000

Todėl 
tie 18 

nuosto- 
čia tik

krašto apsaugai 
keliams, gatvėms 
tvenkiniams ir 
apsaugai nuo 
potvinių 
vandentiekiui 
kanalizacijai 
mokykloms

$4,688,000,000
4,173,000,000

4,308,000,000
ir

1,328,000,000
921,000,000

ŠALIES APSAUGA
Kuriant geresnę Ameriką, 

Rooseveltui teko tą Ameriką 
rengti ir apsigynimui nuo di
dėjančių karo pavojų.

į 1921 metais Republikoniškas 
Kongresas — priešinantis Pre
zidentui Demokratui, pradėjo 
mažinti kariuomenę nuo 256,- 
835 vyrų iki 137,918. Mat, no
rėta sumažinti turtuoliams mo- 
kesčiai-taksai! Demokratai per 
praėjusius 7 metus kariuome
nės- išlaikymui lėšas padidino 
60 nuoš.; ginklams ir jų tobu
linimui išleido pusketvirto kar
to daugiau negu Republikonai

1 per 7 metus ir kariškiems pa
siruošimams dusyk daugiau.

Iki Roosevelto, kariuomenė
1 turėjo tik 1,775 lėktuvus, o 

šymet turi 5,155 ir dar kelio-
i lika tūkstančių dirbama.

MARTIN L. DAVEY
ISTORIJA

Gimė Liepos 25, 1884 m., Kent, 
Ohio trečias iš septynių John ir 
Bertha Reeves Davey vaikų.

Pradėjo pardavinėti daržoves iš 
savo tėvo mažos ūkės būdamas 

septynių m. amž. 
įsteigė sau krie
nų pardavimą bū
damas 10 metų, 
ir iš savo uždar
bių pagelbėjo pa
laikyt šeimą.

Baigė pradinę 
mokyklą Kent 15 
m. amžiaus. Pra
leido kitus ketu
ris metus parda
vinėjant savo tė
vo naują knygą, 

ir taipgi ra- 
. . . Pa-

pinig-ų tęsti kolegijos
UŽSIENIŲ POLITIKA 

IR LIETUVA
Užsienių politikoje Demokra

tų valdžia laikosi šios krypties: 
(1) nesikišti į karą, (2) ginti 
visas Amerikos teises, (3) ruo
štis bent kokiam netikėtinu
mui, jei kas mėgintų kėsintis 
į šią šalį, (4) rūpintis kad Eu
ropos karas kuomažiausia pa
kenktų prekybai ir pramonei, 
(5) tikėtis kad taika įsigalėtų 
pasaulyje, kur svarbiausiu pa
grindu butų prekybos sutar
tys, tautos siektų gerovės, 

. rimties ir kad butų sumažinta 
I priežastys bent kokiam karui. 

Prez. Roosevelt labai stengė- 
| si išvengti dabartinio Europos 
j karo ir Rusijos įsiveržimo į 
j Suomiją. Jis iki šiol nepripa
žino Sovietų užgrobimo Lietu- 

Į vos, Latvijos ir Estijos. Visi 
1 gerai žinome kokiais žodžiais 
Rooseveltas suramino Ameri
kos Lietuvius kai jie lankėsi 
Baltuose Namuose. Galingo ir 
turtingiausio krašto vadas De
mokratas viešai sustiprino Lie
tuvių tautos viltis greit atgau
ti savo Šalies laisvę, del kurios 
Lietuviai daug kruvinų aukų 
padėjo ir amžius kovojo ir ko
vos. Aišku kad Lietuviams la
bai brangi ir miela tokia De
mokratų valdžios politika, ir 
ją turime uoliai remti.

Del tokios savo politikos De
mokratų vyriausybė žymiai iš
plėtė prekybą, vadovaudamasi 
dėsniu: Amerika pirks iš tų 
kraštų kurie pirks iš Amerikos. 

1932 metais ši šalis eksporta
vo gaminių už pusantro bilijo
no dolarių, o 1939 metais dau- 
kiap kaip už tris bilijonus.

1932 metais pirko iš kitur 
už $1,250,000,000, o pernai už 
$2,250,000,000. Del to pakilo 
ūkio gaminių kaina ir padidė
jo darbininkų uždarbiai.

Štai tik žiupsnelis suglaustų 
svarbių faktų apie tai ką Pre
zidentas Roosevelt ir Demokra
tų vyriausybė nuveikė ir davė 
kraštui.

Prez. Wilson, Demokratas, 
paskelbė dėsnį apie tautų ap
sisprendimą ir laisvę, o Prez. 
Roosevelt, Demokratas, uoliai 
gina tą dėsnį, nesibijant pa
bloginti Amerikos santikių su 
užgrobikėmis valstybėmis.

Taigi, ir visa Lietuvių tauta 
galės daugiau laimėti kai Suv. 
Valstijoms vadovaus Demokra
tai. Tai turi gerai įsidėmėti 
kiekvienas šios šalies pilietis 
Lietuvis, nors ir kitai partijai 
pritartų.

Visuomenė negali apsivilti 
tokia valdžia kurią jau du kar
tu statė ir išrinko. Tiek kar
tų jau gerai išmėginta valdžia 
neapvils ir visuomenės. Jei 
Amerikos visuomenė, matyda
ma didelius Roosevelto ir kitų 
Demokratų nuopelnus ir stovė
dama tarp karo pavojų, pano
rės keisti patyrusią savo val
džią* į naujokus, Amerika ga
li greitai susilaukti Prancūzi
jos likimo. Roosevelt gali 
kelis kartus kandidatuoti 
tas nebaisu, jeigu jis yra 
karnas, išmintingas vadas,
bus valstybininkas ir varguo
menės globėjas.

Amerikos visuomenė džiau
giasi milžiniškais* Demokratų 
vyriausybės darbais, suirusio 
šalies gyvenimo atstatymu ir 
gražiais siekimais, kurių ne vi- 

J si dar įvykdyti. Laukuose, ka- 
Šiądien Amerika neturi dvie- syklose, miškuose, dirbtuvėse, h

Martin L. Davey

“Medžių Daktaras”, 
somas mašinėles Clevelande, 
sidarymui 
mokslą.

Būdamas dvidešimties metų įs
tojo į Oberlin Akademijų. Pralei
do tris metus Oberlin Akademijo
je ir Kolegijoje.

Apleido kolegiją 23 metų būda
mas, pagelbėti savo tėvo sunkiai 
einantį medžių gydymo biznį.

To jauno amžiaus būdamas, 
Martin L. Davey tapo generalinis 
vedėjas, ir išaugino pasekmingą 
biznį kuris plaplito visoje šalyje, 
pasiremiant savo tėvo sumanumo 
pagrindais.

Pats Martin L. Davey išmokė
jo savo tėvo skolas, ir padarė tė
vo sapną pasekmingu bizniu. Jis 
turi tūkstantį ištikimų darbinin
kų, ir daro virš dviejų milijonų 
dolarių biznio metuose. Jo įstai
ga, The Davey Tree Expert Com
pany, turi aukščiausį profesinio 
laipsnio kreditą.

Davey’s Draugijų Narystė ir 
Kitoki Ryšiai

Narys Kent Rotary Club, Twin 
Lakes Club of Kent, Akron and 
Cleveland City Clubs, ir National 
Press of Washington.

Jis turi zmonvUutWoxV
Jis su žmona ir vaikais yra na

rys Church of Christ (Disciples) 
I bažnyčios.

Priklauso prie Masonų skyriaus, 
i įskaitant 
I Grotto.

Narys 
Knights

I lows.
i Yra 
Į Grangers organizacijos.

Politika Buvo Jo Mėgiamas 
Užsiėmimas

Martin L. Davey buvo Mayoru 
i savo miesto, Kent, tris terminus. 
Į Tarnavo United States Kongre- 
I se keturis ir pusę terminų, iš Ke- 
I turiolikto Distrikto, Portage, Sum- 
| mit, Medina ir Lorain apskričių.

Buvo Ohio Gubernatorium per 
du terminu, 1935-6-7-8.

Commandery, Shrine ir

Eagles, Elks, Moose, 
of Pythias ir Odd Fel- 

septinto laipsnio narys

ĮSITĖMYKIT ši FAKTĄ 
AIŠKIAI!

Pasižymėkit šį faktą. . aiškioj! 
Ohio valstija negali taksuoti nė-.?, 
judamą turtą be žmonių balsavi
mo. Konstitucija tą uždraudžia. 
Ir žmonės .niekad nebalsuos už 
tai.

Net jūsų vietiniai viršininkai 
negali aptaksuoti nejudamo turto 
daugiau kaip vienu nuošimčiu jo., 
vertės, jeigu žmonės nenubalsuos. 
Vėl konstitucija tai uždraudžia1. 
Nejudamas turtas apsaugotas 'sti
priais Valstijos Konstitucijos pa
ragrafais—kaip ir turi būti. Pa- 
tėmykit Skyrių XII, Dalį 2, Ohioi 
Constitution.

Jei kas nors nori įtikinti jtis 
kad nejudamo turto taksai bus 
padidinti atmetus sales tax, arbiąj 
kitu kokiu Valstijos veiksmu, pa
sakykit jam kad jis yra arba vl-J 
siškas neišmanėlis, arba sužiniaF 
platina melus. Pasakykit lai pa'-' 
siskaito Ohio Konstituciją. j /

U J"
Pasisekimai niekad neapsuko jo 

galvos. Jis visada buvo demo
kratiškas, draugiškas, simpatiškaą 
ir naturališkas. Niekad nedarė 
jokių šventvagiškų nusišengimir. 
Visada buvo teisus, atviras, visar 
da išlaikė savo žodį, visada ištžiT 
kimas savo draugams, atsidavęs 
paprastų žmonių reikalams, ir 
niekeno nebosaujamas.

Davey pasidarė priešų, galin- 
| gųjų, kurie norėjo jį klastingai^ 

budais sunaikinti. Taip ištikp 
del to kad jis buvo gana drąsu(k 
atlikti savo pareigas, stovėti ant 
savo kojų, ir neklausyti įsakymų 
ių savo reikalų žiūrinčių žmonių 
priešų.

Tačiau gi, Davey turi nepapra
stą gabumą ir norą kooperuoti 
su visais 
interesais.
jis noriai patarnavo desėtkams 
tūkstančių žmonių. J i:~
yra nuoširdi ir prielanki.
voja tik tada kada priverstas, ir 
tada jis kovoją drąsiai, ir niekad 
nenaudoja pasalingumų ir klas
tingų priemonių.

BALSUOKIT UŽ ATVIRUMĄ.
BALSUOKIT

DOVYBĘ.
BALSUOKIT

TUALĮ TEISINGUMĄ.
BALSUOKIT UŽ

žmonėmis ir teisėtais 
Kaipo Gubernatorius, 

žmonių. Jo prigimtis 
Jis ko-

UŽ DRĄSIĄ VA

Už intelek-

MARTIN L. DAVEY
For Governor Of Ohio

Rinkimai Antrad. Lapk. 5
■ / ■- v- . "'S** •<’ ‘ ' i

.-oDemokratic State Executive 
Committee

J. Freer Bittinger, Chairman, 
Columbus, O.

DAVEY per RADIO—pirmad. vakare 7:15 visoj Valstijoj
Speciale radio kalba šio penktadienio vakare nuo 7:15

didelės reformos 
butų nesulaikytos, 
ir kad didis vadas 

su Demokratais

TRUMBULL CO. 
LIETUVIAMS

bizniuose ir įstaigose dirban
tieji žmonės trokšta kad tos 
naudingos, 
Amerikoje 
nepakeistos 
Rooseveltas
Kongresmanais, Gubernatoriais 
ir kitais valdininkais vestų 
kraštą pramintu keliu, kuriuo 
išvedė iš depresijos.

Tat, mielas Lietuvi Amerikos 
pilieti, atiduodamas savo balsą 
Lapkričio 5 d. atsimink šiuos 
faktus, pasidaryk tvirtą išva
dą ir pasirink atitinkamą bal
savimo lapelį, kaip tavo sąžinė 
patars. Buk tikras kad tavo 
sąžinė butų rami.

Petras Jurgėla.

KANADOS giriose me
džioklėse dalyvauja apie 
du tūkstančiai Amerikie
čiu.

SPAUDOS darbai yra 
Dirvos Spaustuvės 

specialybė. Atlieka:
• PLAKATUS

LAIŠKUS 
VOKUS 
KONSTITUCIJAS
BILIETUS

ir kitokius.

dar

tin-
ga-

Draugijos, biznieriai, or
ganizacijos, pavieniai — 
paveskite savo spaudos 
darbus mums.
Klauskit musų kainų — 
atsakymą gausit greitai.
• Darbą Atliekam • ~ ~ J
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BALSUOKIT Už ŠĮ 
DEMOKRATŲ TIKIETĄ:
President
Franklin D. Roosevelt
Governor
Martin L. Davey
U. S. Senator
John McSweeney
U. S. Congressman 
Michael J. Kirwan
St^te Senators
Maurice W. Lipscher 
William Glass
State Representatives 
Jacob Clayman
Bishop Kilpatrick
Commissioners
Neil Duck
Frank Fabrizio
Probate Judge
Murray F. Haljett
Prosecutor
Paul J. Reagen
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Peter C. Campana
Sheriff
R. R. Goddard
Recorder
Edward C. Kaley
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Walter LaRue
Engineer
Harry L. Dittmer
Coroner
Mack
Court of Appeals
James

D. Cook

W. Čannon

DEMOCRATIC EXECUTIVE 
COMMITTEE

OF TRUMBULL COUNTY.

NEUŽMIRŠKIT 3c
Siųsdami Dirvos Redakcijai, 

Administracijai ar Agentūrai 
kokius paklausimus, visada įdė
kit už 3c pašto ženklelį atsa
kymui. Tas būtina.
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pREZIDENTO rinkimai jau čia pat: balsavimai įvyks 
1 antradienį, Lapkričio 5. Lietuviai didumoje, ypač 
darbo žmonės, nėra abejonės, balsuos už Rooseveltą.

Republikonų kandidatas Willkie tuoj po nominavi- 
mo pasirodė populiarus, bet vėliau jo populiarumas nu
krito, kai ėmė perdaug šnekėti apie dalykus kuriuos ne
žino arba kurie buvo neteisingi.

Rinkimų vajaus pabaigon, kaip — nekurie spėjim; 
įrodė, Willkie padėtis šiek-tiek pakilo, ypač kai nekur: 
įžymus šalies laikraščiai sutiko remti Willkie ir neigti 
trečią Roosevelto terminą — įvairiais gąsdinimais “dik- 
tarutų” ir kitais baubais reikalingais opozicijai įgauti 
valdžią į savo rankas.

Darbo žmonės gi prisimena laikus Hoover’o, kuo
met prisiėjo jau badauti ir išeities nebuvo. Dabar, Roo- 
seveltui padėtį atitaisius, darbininkus išgelbėjus iš tra
giško likimo, sustiprinus darbininkų padėtį, pravedus 
visokias sociales pagalbas, kapitalistinei klasei pasirodė 
kad darbininkai jau turi pergerai, ir jie nori įsiveržę į 
valdžią grąžinti seną tvarką — ilgesnes darbo valandas 
su mažiau užmokesnio ir kitais apsunkinimais kokiuos 
kapitalistinė klasė darbininkams skiria.

Willkie savo prižaduose darbo žmonėms, kas skam
ba keistai, betgi, atsargiai vengia užsimint apie kompa
nijų privatines unijas, darbininkų šnipus, organzuotas 
pastangas išgriauti Darbo Santikių aktus ir pažeminti 
darbininko pragyvenimo lygį.•
DTARP kitų nusisukusių prieš Rooseveltą pastaromis 

1 dienomis paskelbė savo opoziciją ir Ajigliakasių uni
jos prezidentas, C. I. O. vadas John L. Lewis. Jis nori 
pavartoti savo autoritetą persvėrimui darbo žmonių 
balsų prieš Rooseveltą, už Willkie. Bet reikia spėti kad 
nei didieji Demokratiški laikraščiai kurie rėmė Roose
veltą 1936 metais, o dabar atsisuko prieš jį, nei Lewis 
savo aktu nenulems rinkimų į Willkie glėbį.

Darbo žmonių masės atlaikys savo frontą pasekmin
gai — ir tik privalo atlikti savo pareigą — balsuoti už 
Rooseveltą.

VIENAIP KALBA, 
KITAIP DARO

nekurie spėjimai 
lc kai nekurie

i

•
ŲAHIO valstijos Lietuviai raginami balsuoti už Demo- 

kratų sąrašą, nuo Gubernaritoriaus žemyn. Demo
kratai daugiau negu kuri kita partija suteikė 
viams pripažinimo ir davė žymių valdiškų vietų 
duos ir dabar.

Gubernatorium balsuokit už Martin L. Davey.
Cuyahoga apskrities (Clevelando ir apielinkės) Lie

tuviai turi specialio intereso, balsuoti už Demokratus — 
čia kandidatu yra Lietuvis, Jonas T. DeRighter į Ohio 
valstijos seimą. Jis jau yra tarnavęs du terminu tose 
pareigose, dabar gi, po dviejų metų pertraukos, vėl pri
valo būti išrinktas.

APVYLIMAI VIENAS PO 
KITAM

Lietuviai komunistai skelbia 
kad Maskva duosianti Lietu
viams naują saulę ir visokias 
kitas gerybes, tarpe kurių bus 
ir nemokamas mokslas.

Nemokamo rpokslo sąskaiton 
daug prirašė ir prikalbėjo visi 
surusėję Lietuviai komunistai 
ir net jų susenęs agentas, Dr. 
Graičunas. Jų viso straksėji- 
mo ir žmonių klaidinimo apvai
nikavimui Maskva paskelbė 
kad su pradžia šių mokslo me
tų Sovietų Sąjungoje studentai 
turės mokėti ir už kolegijos ir 
už vidurinės mokyklos (high 
school) mokslą. Kolegistai mo
kės nuo 3 iki 5 šimtų rublių 
į metus, o gimnazijose nuo 150 
iki 200 rublių į metus.

Komunistai taip elgiasi ne 
vien tik mokslo srityje, bet ir 
visose kitose srityse: jie vie
naip kalba, o kitaip daro.

Jie daug kalba apie demo
kratiją ir laisvę, bet demokra
tijos ir laisvės niekam nepri- 
pažysta — visus savo pavaldi
nius vergais laiko. Jie keikia 
carus ir karalius bei kapitalis
tus, o patys žiauresni už ca
rus, karalius ir kapitalistus — 
tikri tironai, grobikai: 
ima iš žmonių viską ir 
toje duoda tik tuščius 
lūs — gerai apmokėtų 
propagandą.

Stalinas ir kiti jo pakalikai 
per metų metus barabanijo 
kad Sovietų Rusija yra fašiz
mo ir nazizmo priešas, taikos 
šalininkė ir mažų tautų užta
rėja, o kuomet tiktai Hitleris 
pasiūlė jam gerą kąsnį tuoj jis 
prieš nazizmą ir fašizmą užsi
čiaupė ir ranka rankon su ki
tais diktatoriais pasileido gro
bti mažas bei taikingas valsty
bes ir vogti jų piliečių turtą.

Kaip Hitleris užgrobė Aus- 
trijų ir Čekoslovakiją ir Musso- 
linis — Etiopiją ir Albaniją, 
taip Stalinas užgrobė Suomi
jos ir Rumunijos dalis ir Bal
tijos valstybes. Hitleris su 
Mussoliniu pasigrobė tik vals
tybinius turtus ir apdėjo žmo
nes kontribucijomis, o Stalinas 
pasigrobė ir valstybinius ir 
privatinius turtus ir apstatė 
apvogtus žmones savo kariuo
mene bei šnipais — jis parodė 
aštresnius dantis už kitus du 
diktatorius ir pasidarė Nr. 1 
pasaulinis grobikas, paprastai 
tariant — vagis.

Pasaulyje dabar yra dvi di
džiausios ir niekšiškiausios 
grobikų ir melagių gaujos — 
tai Stalinistai ir Hitleristai. 
Jie labai vaizdžiai iliustruoja 
Lietuvišką patarlę, “žydas mu
ša, žydas rėkia”. Tai dvide
šimto amžiaus Gengis Khanai 
ir Attilos. L. S.

Šveicarai apie Mus

Lietu- 
— jie

pRANCUZIJA, išdidi Napoleono, Clemenceau ir kitų 
1 žymių tos respublikos diplomatų ir vadų valstybė, 
kuri Europoje žibėjo kaipo pavyzdis ir buvo pasaulinis 
centras, šiomis dienomis nusilenkė Hitlerio reikalavi
mams ir priėmė jo pasiūlytas taikos išlygas. Prancū
zija tapo nugalėta kelių dienų bėgiu kai Vokiečių armi
jos įsiveržė per Holandijį ir Belgiją šią vasarą.

Bėgyje 70 metų, Prancūzija antru kartu tampa Vo
kiečių nugalėta. 1871 metais, laike Prusų-Prancuzų ka
ro, Paryžius buvo Vokiečių paimtas, Prancūzija nuga
lėta ir turėjo priimti sau negarbingą taiką. Tačiau nuo 
to atsigaiveliojo, 1918 metais kaipo viena iš Aliantų at- 
sikeršijo Vokiečiams, ir taikos išlygos diktavo pati.

Po 22 metų gi vėl tapo parblokšta geležinės rankos 
to savo kerštingo priešo.

Lietuviai savo raštuose ir kalbose kartoja, mini sa
vo istoriškus priešus. Pasirodo kad nei viena šalis nėra 
be priešo. Nesutikimai taip ir eina ratu: Lietuvių prie
šai Lenkai; Lenkų priešai Vokiečiai; Vokiečių priešai 
Prancūzai ir Anglai (arba Prancūzų ir Anglų priešai 
Vokiečiai), ir tt. ir tt. Visos valstybės viena prieš kitą 
stiprinasi, atkeršto jieško, ir progai atėjus jį vykdo.

Prancūzus nuo negarbingos taikos niekas šį kartą 
neišgelbėjo. Kai Vokiečiai pereitą pavasarį ėmė juos 
pulti, Prancūzų karo vadas sakė: “Jeigu yra stebuklai, 
aš tikiu į stebuklus, kurie musų šalį išgelbės nuo prie
šo — Prancūzija nebus sumušta!” Stebuklo neįvyko.

AMERIKOS Lietuvių komunistų spaudoje reiškiamos 
viltys ir tiesiog net baimingas troškimas kad kaip 

nors Rusija sudarytų kokią nors sąjungą su Suvienyto
mis Valstijomis.... Tie musų randonskurių troškimai 
parodo ne ką kitą kaip didelę beviltišką Sovietų Rusijos 
padėtį naujoje ašies kombinacijoje. Musų komunistų 
tokia viltis "yra tai atgarsis Sovietų Rusijos vilčių, kuo
met Kaskvos despotai atsidūrė keblioje padėtyje.

Iš visų pusių apsupta anti-komunistinės sąjungos 
valstybių, Rusija gali sulaukti sau greito liūdno galo, 
jei tik likimas butų jiems toks nedraugingas jog leistų 
Vokiečiams nugalėti Angliją.

Bet Amerikos kokios nors militariškos pągalbos pa
žadai Rusijai reikštų įtraukimą Amerikos į karą, kartu 
ir pačiai Rusijai staigų Japonų, Vokiečių ir Italų už
puolimą.

Sovietų carai turi tik tupėti kaip pelė po šluota ir 
tylėti. Nuo likimo kokis jiems skirtas nepagėbs.

Kartą davęsi gudriam apgavikui prisigauti, Mas
kvos despotai savo klaidos jau neatitaisys.

®TRAFIK0 nelaimėse 1939 metais šioje šalyje žu
vo po vienų žmogų kas 16 miliutų.

jie at- 
to vie- 
burbu- 
agentų

ŠVEICARIJOJE, beveik vi
sa spauda ilgais straipsniais 
paminėjo Spalių 10 sukaktuves, 
kai prieš metus tą dieną tarp 
Nepriklausomos Lietuvos ir 
Sovietų Sąjungos buvo pasira
šyta tarpusavio pagalbos su
tartis. Laikraščiai 
kad ana sutartimi i 
junga pasižadėjo 
Lietuvos vidaus ir 
venimą. Taip pat 
ma kokiu budu sovietai sulaužė 
sutartį ir okupay/b Lietuvą.

Straipsniai baigiami pareiš
kimais kad visa Lietuvių tau
ta tikisi kad raudonoji okupa
cija truks neilgai ir kad Nepri
klausoma Lietuva vėl atsista- 
tys. Primena ir kad Amerikoje 
gyvena didelis Lietuvių skai
čius, kurie visuomet jautriai 
atsiliepdavo į įvykius jų buvu
sioje Tėvynėje.-'"Be to, pažymi 
kad Amerikoje jau yra susida
ręs komitetass^aris pasistatęs 
sau tikslu padėti Lietuvai 
gauti Nepriklausomybę.

pažymėjo 
Sovietų Są- 
nesikišti į 

socialinį gy- 
atvaizduoja-

at-

1920•SUV. VALSTIJOSE 
metaiš buvo 230,000 mylių ge
rų, kietais viršais kelių, o da
bar jų yra jau 1,172,000 my
lių.

GRAŽU MUSŲ ŽEMĖJ
Taip gražu šioj žemėj, vasarai atėjus, 
Džiaugsmas supa laukus, girias ir namus. 
Svajonėlės gražios plauko debesėliais, 
Šypsosi maloniai mėlynas dangus.
Taip gražu šioj žemėj, kai žaliuoja lankos, 
Kai palaukėj žydi žolė, dobilai.
Tada saulė tiesia spinduliuotas rankas, 
Tada dvelkia vėjas taip švelniai, švelniai.
Taip tada malonu kai ineini girion, 
Tiek džiaugsmų sieloje, laimės tiek širdyj, 
Žaliukai berželiai supasi pasvirę, 
Ir ulbuoja dainas paukšteliai maži.
Taip gražu šioj žemėj, kada gėlės žydi — 
Nieko nėr gražesnio prieš žalias lankas. 
Kai paukštelių dainas aidai toli lydi, 
Kai saulutė žemei ištiesia rankas.

Jonas Lapenas.

JAUNYSTĖ ŠOKA
Padainuoki dainą, mylimas drauguži, 
Apie laimę, juoką, žydinčias dienas. 
Vai jaunystė šoka, vai jaunystė ūžia, 
Perša savo giesmes, giesmes dyvinas. 
Ar matei kaip žalio kaimo broliai aria, 
Ar matei kaip žydi mėlyni linai? 
Kas, sakyk, jaunystę sulaikyti gali, 
Kas ją surakintų? Juk ugnis jinai! 
Pasakyk, kur laimė, vargana dalužė, 
Kur, sakyk, nuleisim žydinčias dienas? 
Vai jaunystė šoka, vai jaunystė ūžia, 
Perša savo giesmes, giesmes dyvinas.

Vyt. Voter tas.

LIZDEIKOS

tėvas ir sūnūs, garsus krivių-
KRIVAICIAI

(Pr. Mašiotas: Apie Lietuvos Senovę)

ARSUS ir galingas buvo Lietuvos kunigaik
štis Gediminas. Jis gyveno Trakuose ir iš

ten yalde visą Lietuvą ir daugybę Gudų žemių, 
jų miestus Vitebską, Minską ir Smolenską.

Gediminas kartą buvo nuvykęs pamedžio
ti į Neries ir Vilnios upių santakį. Ten girio
se slapstėsi didelis, puikiais ragais tauras. Se
nai jau medžiotojai buvo jį aptikę, ne kartą bu
vo ir užklupę, tik gudrus gyvūnas vis išspruk
davo. Pasakojimai apie gražųjį gyvūną pasie
kė ir Trakus. Tauras parupo pačiam didžiajam 
kunigaikščiui. “Gal laimė ne kam kitam kaip 
man lėmė nepaprastą\taurą nukauti”, — tarė 
sau Gediminas, ir pasiryžo šio tauro pamedžioti.

Gavęs žinią kad taurą matę upių santakyje, 
Gediminas su dideliu medžiotojų buriu apsiau
tė tą vietą. Ilgai medžiojo, daug žvėrių priko- 
vė, o gražiojo tauro nėra ir nėra. Gediminas 
buvo jau besirengiąs šaukti medžiotojus poil
sio, tik štai ir sutinka arti Neries, ant kalnelio, 
nepaprasto gražumo taurą ir jį nuduria. Butą 
to paties tauro kurio taip ilgai j ieškojo.

Pailsęs bemedžiodamas, Gediminas negryžo 
tuojau į Trakus, bet ten pat kėlė puotą. Ant 
to paties kalnelio ir nakvojo.

Pabudęs anksti rytą Gediminas šaukiasi 
gudriausius savo bajorus ir pasakoja jiems sa
vo sapną, kurį tą naktį sapnavęs. Taigi matęs 
santakyje didelį šarvuotą vilką. Tas vilkas taip 
nepaprastai staugęs kaip kad šimtas vilkų jo 
gerklėje butų staugę.

Bajorai spėjo šiaip ir taip: vienas sakė — 
kaimynai Lietuvius užpulsią, kitas spėjo marą, 
kitas — kitokias baisenybes. Gediminas klau
sė, galvą nulenkęs, ir matyti buvo kad nei vie
nas aiškinimas jam neįtinka. Tik štai prisiar
tina vyriausis dvasiškis, senis Lizdeika.

Bajorai, nutilę, su pagarba traukiasi jam iš 
kelio. Didysis kunigaikštis kilsteria galvą ir 
nušvitusiu veidu sutinka dievų valios skelbėją, 
kurs žino gerai kada Lietuvos valdovui jo pata
rimai reikalingi, ir reikale dažnai ir nekviečia
mas ateina.

— Tavo sapnas, kunigaikšti, štai ką reiš
kia, — tarė Lizdeika: — Neries ir Vilnios san
takyje įkursi stiprią pilį, kuri išgarsės visoje 
Lietuvoje. To nori dievai ir tavo sapnu mums 
savo valią reiškia.

Gediminas nudžiugo taip sapno aiškinimą 
girdėdamas, nes ir jam pačiam ta vieta labai ti
ko., Todėl liepė čionai pilį statyti.

Darbininkų minios, kunigaikščio liepiamos, 
pasklido aplink mišką; netr'ukuš amatininkai iš
varė į aukštį pilies murus. Pakalnėje pastatė 
rumus dvasiškiams, o netoli jų ir bokštą, iš ku
rio žmonėms skelbdavo dievų įsakymus. Ap
link pilį netrukus atsirado daugiau namų, dau
giau gyventojų. Po keliolikos metų persikėlė iš 
Trakų į naują pilį pats Gediminas, įkurdino ten j 
savo padėjėjus, parsikvietė amatininkų ir pir
klių. Taip tai smarkiai pradėjo augti Vilnius.

Į naująją didžio kunigaikščio sostinę vei
kia pradėjo telktis iš visur žmonių būriai viso
kiais reikalais. Naujai įkurtas Vilnius netru
kus išgarsėjo visoje Lietuvoje. Šiądien ant pi
lies kalno tik griuvėsiai beštukso, o ant senojo 
bokšto pamatų katedros varpinė pastatyta.

% * *
Mirė garsus Gediminas, pabaigęs savo il

goką, garbingą viešpatavimą. Užstojo valdyti 
Gedimino sūnūs Algirdas. Ir jis mirė, Lietuvos 
didžio kunigaikščio vardą palikęs savo sunui 
Jogailai. Tuomet kryžeiviai, visiškai nugalėję 
Lietuvių giminaičius Prusus, pakrikštiję jų di
dumą, vertė juos Vokiečiais, o kitus stengėsi vi
sokiais budais naikinti.

Vyriausiasis Prūsų dvasininkas Lizdeika, 
išgarsėjęs ne tik Prusnose bet ir visoje Lietu
voje-, turėjo slapstytis giriose, saugodamas Prū
sų amžinąją ugnelę, kurią ir Lietuviai buvo pra
tę gerbti. Tas senelis Lizdeika buvęs to vy
riausiojo dvasiškio sūnūs, kurs Gediminui- bu
vo pataręs VilniaUs pilį įkurti.

Išgirdęs kaip varginamas Lizdeika Prūsuo
se, didis kunigaikštis Jogaila siunčia pas jį pa
siuntinius, kvieča persikelti į Lietuvą, į Vilnių. 
Vilnius — didžio kunigaikščio sostinė; čia vie
ta ir vyriausiam, garsiausiam Prūsų ir Lietuvių

krivių krivaičiui, galvojo Jogaila. šalia Vil
niaus pilies parinko patogią vietą amžinai ugniai 
ir dievų žinyčiai.

Lizdeika atvyko į Vilnių su amžinąja ug. 
nele, bet ne ilgai ten gyveno. Seneliui netiko 
trukšminga kunigaikščio sostinė: jis buvo pra
tęs ramesnėje vietoje dievų įsakymų klausyti 
ir tais įsakymais žmones mokyti. Palikęs prie 
kunigaikščio savo vietininką, Lizdeika, persikė
lė į ramesnę vietą — Vilniaus apielinkėje, į Ker
navę. Iš ten lankydavo Vilnių tik didelėse iš
kilmėse ir tautos šventėse. Tada Vilniaus gy
ventojai, paprastieji žmonės ir diduomenė, išei
davo pasitikti gerbiamo dievų tarno, vaikai jam 
kelią gėlėmis barstydavo. Per šventes pats di
dysis kunigaikštis skubėdavo pirmasis paimti iš 
krivių-krivaičio rankų šventos ugnies kibirkš
tėlę ir su pagarba nešdavo ją į savo namus.

Atvykdavo Lizdeika į Vilnių ir kitais rei
kalais. Algirdo vaikų tarpe kildavo visokių ne- 
santarvių. Nuo jų galėdavo irti Lietuvos tvar
ka. Senelis kviečiamas ir nekviečiamas atvyk
davo barnių tildyti, dievų valios vykdyti. Savo 
išmintingais patarimais patį didyjį kunigaikštį 
nuo klaidingų žingsnių sulaikydavo.

Bet Vilniuje ir visoje Lietuvoje palengvė
le ėmė rastis didelių atmainų. Į Vilnių traukė 
iš visų kraštų pirklių ir amatininkų būriai. Jų 
tarpe buvo nemaža krikščionių. Pats Jogaila 
kvietė juos į savo sostinę. Kur ne kur Lietuvo
je skelbė Kristaus mokslą atsidėję tam darbui 
krikščionių pasiuntiniai.

Viską tat matė ir numanė senelis Lizdeika, 
ir jo širdį spaudė vis didesnis ir didesnis skaus
mas. Tik štai ateina gandas: Lenkai siūlo Jo
gailai būti Lenkų karalium, perša jam savo ka
ralaitę Jedvygą. Senelis numanė kad tai gali
mas daiktas. O koks pavojus butų tada sena
jai Lietuvių tikybai! Didžiai susirūpinęs lau
kia daugiau žinių.

Neilgai teko laukti. Kelintą dieną, išėjęs 
iŠ savo pastogės pasveikinti skaisčios Saulės, 
pamatė besiartinant į jo gyvenimą žmonių būrį. 
Priešakyje ėjo didikai, matyti, gerokai susirū
pinę. Iš kelių žodžių Lizdeika suprato kas nu
tiko: atvykę į Vilnių Lenkų pasiuntiniai prane
šė Jogailai jog jis tapo išrinktas Lenkų kara
lium. Graži jų karalaite Jedvyga tinkanti už 
jo tekėti. O Jogaila? Jogaila jau kaip ir su
tikęs, davęs žodį.

— Ar gali būti? — sušuko senelis Lizdei
ka. — Argi tokį žingsnį butų galėjęs padaryti 
pats vienas, nepasitaręs!

Ryto metą, anksti, Lizdeika jau buvo Vil
niuje. Išklausęs žmonių aimanavimų, abejoji
mų, nuvyko pas Jogailą. Jogailą rado jau žodį 
davusį, pasirengušį keliauti į Krokuvą. Jogai
los sustabdyti nepavyko, tik išgavo didžiojo ku
nigaikščio žodį jog, Lenkų ^žemės vainiku apsi
vainikavęs ir pasikrikštydinęs, jisai neversiąs 
Lietuvių prievarta į naująją tikybą.

Suėjo pusantrų metų. Vilniuje vėl žmo
nių būriai užtvenkė gatves. Laukia atvykstant 
Jogailos, dabar jau Lenkų karaliaus Ladislovo, 
su karaliene Jedvyga.

Vilnių ir Lietuvą tada valdė Vytautas.
Įjojo iškilmingai į Vilnių Lenkų karalius 

ir perkalbėjęs Vytautą, leidosi raginti Lietuvius 
kad priimtų krikščionių tikybą. Lenkų dvasi
ninkai čia pat krikštijo išsižadėjusius senosios 
tikybos Lietuvius.

Lizdeika, pasistengęs, kiek begalėdamas, 
atvyko į Vilnių, tik ne Lenkų karaliaus pasitik
ti. Jis tiesiog nuvyko į savo bokštą ir iš jo 
aukštybės ramino Lietuvius panorėjusius likti 
prie senųjų dievų. Ką gi Maugiau begalėjo da
ryti kad patys dievai tokią atmainą leido? ši1’’ 
dį sopamas sugryžo į Kernavę; tenai sunkiai 
apsirgo ir veikiai mirė. ♦

VALGIU 
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimas
KAINA TIK $1.00.

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

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland,
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A. VAIČIULAITIS

Iš Sakalo knygos “VALENTINA

Romanas iš Lietuvos Gyvenimo

į I

(Tęsinys iš pereito nr.)

V

VIŠKOSE

... straigelių choras gieda...
Bern. Brazdžionis.

ANT sodo vartelių pasirėmęs, Antanas žiu- 
I re,jo į dangų. Rytai buvo blaivus, vakaruose gi 

kėlėsi debesis, juodas, neramus. Dumsteldavo 
I lengvas vėjelis, sušniokšdavo vyšniose ir persi- 
I -nešdavo į egles, su kuriomis susikuždėjęs bėgo 
I ir nyko girioje. Ežero pusėje žalvarnio spar- 
I nu vasnojimas buvo lėtas, pailsęs ir toks taikin- 
I ^s-

“Reikėjo gi čia to debesies”, mąstė Anta- 
|nas: del jo gali Valentina likti namie, neateiti 
I pas kleboną. Įsmeigė akis j jovaro viršūnę ir 
| lygino i kurią pusę tas juodas mūras slenka. 
I Jis padangėse keliavo taip lėtai kad išpradžių 
I sunku buvo pastebėti ar jis artėja ar iriasi pro 
I $ali, ar tik vietoje stūkso. Vaikinas nusigriedri- 
I jo ir guodėsi: “Lietaus nebus! Dangaus kalnai 
I praplauks pro šoną”. Apsisuko ant kulnies ir 
I linksmai švilpiniavo. Jisai norėjo bėgti, šoki- 
I dėti per griovius, raičiotis po šieną pradalgėse 
I ir gulėti aukštieninkas dobilų lauke, tarp' sama- 
I »ių bičių. Troško šnekėtis, pasakoti niekus ir 
I juoktis. “Jinai ateis”, sakė jis ir žvelgė į duris 
I ir nepamatys Vincuko. E, jiedu pasiaustų! 
I Set gonkose sutrepsėjo šeimininkė — ir jisai 
I pro vartelius išnėrė į gatvę, smėlėtą, su gilio- 
I uis provėžomis ir nušiurusiais žolės kuokšte- 
I liais.

Jis negalėtų tarti kad nemėgstąs šeiminin
kės. Geriau pasakius, jautėsi jai nusikaltęs, 
orėjo negryną sąžinę: buvo tai ta pati mote
riške kuri autobuse taip smarkiai ir kvapniai 
rėdavosi priešais jį. Tada jis savo dvasioje pa
liepė ją, niekino, ir štai dabar jam rodėsi lyg 
ėmaitienė žinotų jo mintis, žinotų buvusį ne- 

I iraugiškumą. Del to jis varžėsi jos akyse. Kai 
| i meiliai jam pasakodavo apie savo jaunystę 
I ("Ak, ponas Antanai, ir aš buvau jauna!)”, apie 
I draskytas Vincuko kelnaites, jis vengė tiesiai 
I įžvelgti, stengdavosi stovėti ar sėdėsi skersas 
Į r domėjosi pralekiančia plaštake ar balzaminų 
I akomis, kurios už lango lingavo. Nūn išsisu- 
I ręs nuo pavojaus, žengė viduriu gatvės. Jam 
I ;uvo malonu kojom giliai užkabinti smėlį, pasi- 
I iurėti į smulkutėmis kruopelytėmis aplipusius 
I ratu galus.

“Ne, debesis tikrai nuvažiuos į šiaurę! Kam 
I o čia reikia”, stiprino jis save. Kregždės kilo 
I inkštai į orą. Užpūtė pušų kvapas, kaitrus ir 
I susas. Vaikinas pasuko siaura girios juosta, 
I įbėgusia iki paskutinių miestelio namų. Sli- 
I i'A spygliai čiuženo po kojom, buvo gera ir pla- 
I n. Vis galvojo kad jinai ateis, o gal ir jis pats 
I švys ją skubančią takeliu tarp medžių ir suši- 
I tįsia, su mėlynu kaspinu plaukuose. Kėkštas 
I iralėke pro šalį, zylutė bėgo žeme ir stragiai 
I rūsčiojo uodegaite. Dieve tu mano kaip dai- 
I iai ji geltona, su juodais plunksnų brūkšneliais

parnuošė. .. .
Sustojo, atsilošė į pušį; švelnia jos žieve 

kriizdė lipo į viršų. Retkarčiais ji stabteldavo, 
Jg- pakludys supleišėjusiuose grioviuose, pakrai- 
ydavo žnyples ir vėl kopė aukštyn, į žalią vir
tinę skaidriame danguje. Pušys siūravo, glaus
ti, ošė svaigiai, tave ramindamos ir apkerėda
mos. Antanas sekė kaip jų galvos išlėto 
iekia ir vėl skiriasi, pasijuto tarsi pats 
kiblioj amas ir keliamas ar traukiamas iš 
aus šulinio į šviesą, į aukštybių žydrumą.

susi- 
butų 
kūr- 
Bok-

I b laikrodis eme valandas mušti. | apsi-“Jau penkios” krūptelėjo vaikinas ir 
bilgė aplinkui.

Kielė stovėjo priešais jį, perkreipus galvą. 
Wp šakų pralėkė genys ir vėl išnyko.

“Aš gi pavėlavau”, graudenosi Antanas ir 
bubėjo bažnyčios linkui.

Gatvės buvo tuščios. Rinkoje žolę pešiojo 
ka ožkų. Jos mekeno pamatę jį, ir purtė savo 
krzdas. Nuo namų stogų nusileido šešėlis ir 
kitai tvindė erdvią aikštę. Debesies sparnas 
fegavo saulę, paglemžė ją po savim. Tamsus 
pozas nuslinko ežeru ir bėgo prie vienuolyno, 
p’io bokštas dar skaisčiau sublizgo prieš ap
niaukdamas.

“O jeigu neateis jinai”, neramiai pakėlė 
pilvą ir apsižvalgė Antanas.

Taip, ko jai ateiti! Vakar ją lydėjo tas in- 
biiežius ir buvo po ranka paėmęs. Viešpatie,

kaip smagu butų ją po ranka turėjus. .. . Jam 
gi teko Bronę Šveliutę vesti iki namų. Ji, toji 
Bronė, visą laiką šnekėjo apie jausmus ir sakė 
rašanti apysaką. O, Valentina, koks gražus jos 
balsas! Kai ji šypsosi, jos skruostai įsigaubia, 
ir nosis tada jai esti lyg tarp dviejų mažų kar
velių. Ir ji dabar neateis. Kas jisai jai?....

Sustojęs prie šventoriaus, mąstė ką jinai 
dabar veiktų. Išsiėmė veidrodėlį, pasižiurėjo į 
save. “Koks išraudęs”, tarė sau. Ne, jis pras
tų žmonių vaikas, ir jei turi truputį gabumo — 
ką gi reiškia gabumas šiuo atveju!

Debesis slinko neskubėdamas ir, apsigalvo
damas, traukėsi nuo saulės, štai jo kraštas 
ėmė kaisti, žėruoti, ir šviesa vėl apsėmė žoles, 
namus ir žmones. Urnai Antanas spragtelėjo 
pirštais: “Ateis! Ji nenorės kunigo nuvilti: 
taip gražiai jis prašė!” Ir lengvu žingsniu, pa
sispirdamas į akmenis, jisai lipo šlaitu, kurio 
viršuje stovėjo bažnyčia.

Kleboną rado ant bažnyčios laiptų. Sėdėjo 
jis alkūnes į kelius atrėmęs, galvą kumštim su
spaudęs. Jis žiurėjo į šiurkštų granitą po savo 
kojom ir nenugirdo ateinančio vaikino. Šisai 
sustojo, nenorėdamas drumsti kunigo Motiejaus. 
Plataus šventoriaus pakraščiuose augo dideli jo
varai, kurių šakose varos buvo susinešusios liz
dus; jos kvarksėjo ir skraidė aplinkui. Smigo 
į žemę keletas geležinių kryžių: čia buvo palai
dota pora parapijos iškilnesniųjų — dvarinin
kas, pralotas, dar Dievas žino kas, — o bendri 
kapai buvo už Kirbynės miestelio, sugulę miško 
šone: sumigusieji gali klausytis amžinos girių 
giesmės.... Vaikinas bandė negirdomis pri
eiti ir atsisėsti šalia kunigo: tegu jisai nustebs 
pakirdęs iš savo mąstymų.

Tačiau žvirgždas persmarkiai girgždėjo po 
batais. Ir varnos suskato nežinia del ko rėkti. 
Klebonas pažvelgė, nubraukė rankove per pa
kaušį, kuris žibėjo nuo spindulių. Jo akys buvo 
klaikios, lyg ko nesuprantančios. Jis pažino 
Antaną, pakilo nuo gaidų, kurias buvo pasėdęs, 
ir tarė:

— Sveikas, jaunas žmogau! Kur daugiau?
— Nežinau. Bet ji netrukus turėtų būti čia.
— Ar šnekėjaisi?
— Su kuo taip?
— Na, su kuo! Ogi su Valentina!
Kaip tu galėtum nesišnekėti su tokia mer

gaite, — rodos sakė atviros kunigo Motiejaus 
akys!

— Sėskis šalia, — tarė jisai, gryždamas ant 
gaidų. — Dievo galybė, Dievo galybe!. .. ,

— Ką taip sudūmojot?
— Ak, jaunas žmogau, visko prisigalvoji. 

Nūn sėdžiu štai ant laiptų ir mąstau apie Vieš
paties kelius. Sunkus tie jo keliai, ir as daug 
ko nesuprantu. ... Daug ko nesuprantu. ...

— Nereikia perdaug komplikuoti pasaulio.
— Aš nekomplikuOju. Aš noriu atmesti 

visas smulkmenas ir pamatyti tik aiškiausias 
gaires. Ir man pasirodė lyg bučiau pamatęs.... 
lyg bučiau pamatęs....

— Nagi, sakykite....
— Taip, nūn skelbia šimtus išminčių ir 

mokslų. Tačiau yra ne šimtai pulkų, bet tik 
du : tie kurie su Dievu, ir tie kurie be Dievo. 
Nėra jokio tarpo, jokio vidurio tarp šių dviejų. 
Yra tik du šitie pulkai, o visa kita nesiskaito.

Ir kunigas griežtai pertraukė pirštu per ak
menį, tarsi išbrauktų visus kurie siūbuodami 
vaikšto tarp šitų dviejų pasaulio jiegų.

Jis tarė:
— Visi tie viduriniai pila savo alyvą į šėto

no katilą. Ir nežinia kaip visa tai baigsis. Bai
su darosi kai žiuri tolyn prieš save.

Antanas tarė:
— Nėra man abejojimo: nugalės Dievo 

žmonės.
— Nugalės! Lengva pasakyti — nugalės!
— O, klebonėli, jus netikit Kristaus perga

le žemėje?
— Kaip neabejoti man, jei pats Jėzus ne

žino.
Jo balsas nutilo graudžiai, skausmingai.
Antanas nustebęs žvelgė į jį, susitraukusį 

čia ant laiptų ir dvasioje kankinamą.
— Jėzus nežino ar ras tikėjimo žemėje kai 

ateis, — kalbėjo klebonas, sekdamas varnų plas
nojimą.

— Aš manau kad jis ateis kai visos tautos 
bus apkrikštytos....

— Taip yra parašyta, jaunas žmogau. Bet 
mano dvasia nerami: kas pasakys ar tos ap
krikštytos tautos su laiku nepamirš krikšto, ar

bažnyčios nebus sugriautos ir niekur pasaulyje 
neskambės Dievo giesmės. Ir tada gali ateiti 
Kristus, atėjęs nugalėti — bus tai Dievo prie
varta, o ne laisvas žmonių pasidavimas. Todėl 
Viešpaties karalystė gali ir neišsipildyti šioje 
žemėje: ji čia gali visai išnykti. Ar rasiu dar 
tikėjimo žemėje, kai ateisiu? — klausia savęs 
Kristus, abejoja ir nežino.

— Kaip tada žiūrėti į Petro nenugalimą 
uolą?

— A! Tu esi Petras, dangiškieji mano var
tai... . — prabilo klebonas Lotyniškai.

Čia jis ištiesė kaklą.
— O štai ir ji.
Laiptų viršuje pasirodė šviesus plaukai, iš

sinėrė pečiai ir krūtinė. Per dvi pakopas plau
čiu žingsniu jinai pasišokėjo aukštyn, atsistojo 
šventoriuje ir dairėsi. Už jos snaudė girių vir
šūnės ir dunksnojo debesis, nusviręs į šiaurės 
pusę. Pamačius kleboną su Antanu, sumojo 
plaštaka ir ištolo šaukė:

— Ar senai laukiat?
— Gero žmogaus visados lauki, — atsakė 

klebonas.
— O aš visą popietę svarsčiau ar lis ar ne, 

ir vis pykau.
— Ko, vaikeli, pykai?
— Pykau kad lyti gali.
Antaną paėmė juokas: abu jiedu šiądien 

sekė dangaus kelius.
Stovėdama priešais, Valentina giliai atsi

kvėpė, mete žvilgsnį į čiurlių lizduš.
— Lipam, vaikai, — tarė klebonas. — Pa

žiūrėkim ar dūdos neužkimo.
Pasibruko jis gaidas po ranka ir vedėsi sa

vo klausytojus į šonines duris. Prieangyje gu
lėjo senas baldakimas; jo gėlės buvo nubluku
sios, avinėlis nusišėręs ir apdulkėjęs. Laiptai 
sunkiai girgždėjo po kojom. Jų balsas kilo ne
jaukiai ir atliepė tamsiose, voratinklių pilnose 
kertėse. Atrodė lyg iš tų kerčių nubunda dide
lės akys, stebisi prižadintos iš miego, tyliai kuž
dasi ir vėl grimsta šešėliuose. Valentinos ran
ka kilo nuslidintu turėkliu į viršų, o Antanas 
sekė paskui ją ir norėjo lipti ilgai, iki pat bok
što viršaus ir dar toliau.

— Mes čia it kalėjime, — prabilo ji.
— Tuojau baigsim kančių kelią, — iš vir

šaus atsiliepė klebonas.
Jis buvo jau užlipęs ir pravėręs duris į 

viskas.
— Lyskite ^r<j šitą skylę, toliau bus švie

su, — jis kalbėjo ir laukė kol aniedu sueis.
Paskui klebonas užrakino duris, priklaupė 

prieš altorių ir užvertęs galvą stebėjo žiban
čias, šaltas dūdas.

— Ar gerus turi raumenis? — negarsiai 
paklausė jis Antano.

— Pusėtinus!....
— Tai duosi jiegos dumplėms. Ar moki?
— Vis kaip nors....
— Štai, šitaip, — tarė Valentina ir prisi

artinus prie dumplių parodė.
Paskui ramiai ji žvelgė į vaikinį, atsirėmė 

į sieną ir pasirengė klausytis. Kunigas Motie
jus išpradžių išmėgino čia vieną, čia kitą moty
vą, nutilo ir vartė gaidas. Atidėjo į šalį jas, 
užsimerkė ir paėmė psalmę, “Dixit Dominus Do
mino meo....” Išpradžių grojo lėtai, susigal- 
vodanjąs ir įsiklausydamas į atskirus garsus, 
sekdamas kaip grynai jie skamba vargonuose. 
Toliau ėmė tekėti iškilmingi, vėsus aidesiai, ny
kiai ir galingai prabilo po šituos tuščius skliau
tus. Kunigas Motiejus žodžiais pritarė muzi
kai. Balsą jis turėjo seną, nemaloniai gergž
džiantį, bet į savo giesmę jis sudėjo visą širdį 
ir buvo sujaudintas tais didžiai skambančiais 
pranašo žodžiais. Kai kunigas sakė apie rūsty
bės dieną, kurioje bus sumušti karaliai, pro jo 
sumerktas akis žengė kariuomenės, jojo su žė
rinčiais šalmais valdovai, o vėliavų plevėsavi

mas liejosi su metaliniais vargonų balsais. Jis 
regėjo ir vinguriuojantį tarp tyrlaukio krūmok
šnių upelį, iš kurio kelyje geria tie kurie pakels 
galvas. Ir savo muzika stengėsi priminti van
dens skaidrų čiurlenimą ir kaitroje ištrošku
sių žmonių sRubėjimą prie šaltos srovės.

Baigęs psalmę jis nutilo, viena ranka sklas
tė gaidas, o antraja spaudė klavišius, leisdamas 
netvarkingai šaukti kuriai nors dūdai. Dabar 
štai jis garsus suderino, ėmė skambėti nera
mus, prislėgtas vaitojimas ar gailestis. Tarsi 
žmogus ten graužtųsi, kankintųsi, jo dvasia bu
tų sudrumsta ir prislėgta. Tačiau pačios muzi
kos išreiškime girdėjai giedrią jiegą, sveikatą 
ir dvasios pilnybę.

— Ar žinai autorių šios muzikos? — pasi
lenkus į Antaną sukuždėjo Valentina.

Iš abiejų pusių du susiraitę, ilgi plaukų 
pluoštai svyrojo ant smilkinių jai.

— Ne. .. . — atsakė Antanas.
— Bacho choralas, “Kur aš nubėgsiu?” O 

paskui rodos girdėsim Frančko “Pastoralę”.
Vaikinas atsidūsėjo, džiaugsmas jį ėmė ir 

del šito rimto, gilaus Valentinos žvilgsnio ir del 
tos išvidinės stiprybės kuri glūdėjo muzikoje.

Nūn pasiskardeno abejojantis, švelnus bal
sas — rodės kad bijo prakilti ir skambėti šita
me šventame pasaulyje, ištraukas iš sapnų glū
dumos.

Vėl atsisuko ji į Antaną:
— “Pastoralė”!
Grynas ir giedrus skambesys atsiliepė iš

tolo. Antanas prisiminė piemenėlį, sėdintį su 
švilpyne tarp pirštų ir grojantį, klausant ža
liems medžiams ir pilkiems ėriukams. Štai gar
sai pasikeitė, jie tapo neramus, greiti ir krito 
iš viršaus kaip kruša, krito ne lygiomis čiurk
šlėmis bet atskirais ir greitais klodais. Jisai 
matė palšus klodų sluogsnius, tamsiais protar
piais griūvančius vienas po kito. Jo galvoje 
šmėstelėjo Čiurlionies paveikslas — jis pats ne
galėtų pasakyti kuris. Kaž kas žalia ir šėma 
susimaišė jo vaizduotėje. Jis su pavydu žvelgė 
Valentinai į pečius: jie taip ramiai kilnojosi ten 
priešais jį. Taip, suvokia ji kitokią prasmę vi
sų šitų andanfino, allegrėto ar stoccato. Ir kai 
kunigas Motiejus paėmė pianissimo, jinai pasi
žiurėjo į vargonus lėtu žvilgsniu ir pritardama 
linkterėjo galva. Tačiau muzikantas nesidairė 
į šalis: jis atrodė pamiršęs ir sienas, ir šituos 
du žmones, ir net pačius vargonus, o vaikščio
jo ir grimzdo savo melodijose. . . . Vėl atsiliepė 
piemenėlis pagiryje. Jis grojo vis pamažinu— 
ir švelniai, švelniai užgeso jo daina.

Kas toliau prabilo, vėl buvo pilna jaunys
tės, giedrumo ir plūstančios šviesos. Vaidenos 
kad du žmonės eina patenkinti, eina žaismingu 
žingsniu erdviame pasaulyje, eina pasiekti svai
gios laimėms.

(Bus daugiau)

Skubėkit įsigyti šią naudingą knygą

NAMŲ DAKTARAS
Tiktai $1.00

Trumpi, aiškus apibudinimai kelių šimtų 
kasdieninių ir sunkių ligų ir nesveikumų 
kokie žmogų paliečia, nuo paprasto gerklės 
skaudėjimo iki sifilio, vėžio ir kitų ligų. 
Visos ligos knygos pabaigoje sužymėtos 
alfabetiškai, lengva rasti. Knyga 174 psl.

Iki dar jų turim, po $1.00 (persiunti
mui į kitą miestą reikia pridėti 10c.)

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

★ *
Įsigykit tuojau puikių Lietuviškų

KALĖDŲ - NAUJŲ METŲ
SVEIKINIMO LAIŠKUČIŲ

Keliolika puikių vaizdelių — prisiųsim maišytai

6 už 35c. • z 12 už 65c.
(Galit siųsti pašto ženklais. Paduokit savo adresų)

____________________________________

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

DIRVOS KNYGYNAS
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

PER TVORA
PASIŽVALGIUS

DABAR Stalinas Lietuviš
kiems komunistams tai dievas- 
tėvas. Gi Paleckis nori į būti 
“antroji asaba”.

SALOMĖJA NERIS parašė 
tam savo “dievokšniui” šlovini
mo psalmą. Jeigu ta bobelka 
yra žydelka tai te ją “pąibe- 
lis”, bet jeigu Lietuvė —' tai 
jos garbei vieta sąšlavyne per- 
puiki.

A. RUKO eilės skamba: “su
siūbavo, sužydėjo visas kraš
tas raudonai”. Apie tokį “po
etą” Lietuvis pasakys: Kvai
liui kur raudona ten gražu.

KAI už pliovojimą ant savo 
motinos Lietuvos, Hertmanavi- 
čius (Čikagoje) paėmė diržą 
padykusiam vaikui, Dr. Grai- 
eunui, iš savo ofiso, tai net 
durys užsikimšo.

IR DETROITE tą seną vai
ką lelioja. Mat ko susilaukė 
vaikiško proto žmogus. O gal 
ir giliukas: Kai Lietuviai jam 
visur parodė duris tai Mask
vos “didelis Juozas” davė se
niui Graičunui savo skaliko 
darbą.

Plaušinis.

• LIETUVIŠKI komunistai sa
vo gazietpalaikėse džiaugiasi 
Lietuvos komunistų paskelbtu 
punktu, “kas nedirba tas ne
valgo”.

Tas punktas nepritaikomas 
Amerikoje, del to kad Čia ne
dirba nieko ir tokie musų ko
munistai, bet jie gabiai mul
kindami darbininkus skaniai 
valgo ir užsigeria alaus.

Bet Lietuvoj tai taip- ir bus: 
žmonės išbauginti negali dir
bti, o jų baugintojai komunis
tai visai nedirba, tik prakalbas 

>sako ir agitaciją veda, tai ir 
vieni ir kiti pradeda jau ba
dauti.

4?
KURIE verkė kad prie Sme

tonos gyventi Lietuvoje yra 
“blogiau negu buvo prie caro”, 
dabar gali palygint gyvenimą 
prie caro, prie Smetonos ir 
po “Stalino saule”.

Jonas Tareila

APIE ŽEMĖS nusavinimus 
susovietintoje Lietuvoje gauna
ma šių žinių: žemės fondą su
daro 582,745 hektarai. Ta že
mė paimta iš 26,784 ūkinių 
vienetų, jų tarpe 31 vienuoly
no, 674 parapijų, 821 dvari
ninko, 22,367 ūkininkų, turė
jusių daugiau kaip 30 ha že
mės, ir 4,402 kitokių žmonių. 
Išviso esą aprūpinama 70,929 
šeimos, kurioms numatoma 
duoti 376,780 ha. Taigi išeina 
kad vienai šeimai vidutiniškai 
tenka kiek daugiau kaip 5 ha. 
Dar nesenai sovietų .Lietuvoje 
buvo reiškiama susirūpinimo 
kad žemės gavusieji neturėtų 
vesti badmirių gyvenimo. Iš 
5 hektarų, aišku, kitoks; gyve
nimas- ir nebus įmanomas. Ne
veltui sakoma #kad gyventi yra 
permaža, o mirti — perdaug.

SKAITYKIT’
ir platinki! šiuos laikraščius:

AMERIKOS LIETUVIS 
DIRVA 

MARGUTIS 
VIENYBĖ

“Dirvos” Agentas”
Conn, valstijoje “Dirvos” pre

numeratas užrašo žinomas tau
tininkas Jonas Tareila, kreipki
tės prie jo.

. 826 Bank Street 
Waterbury, Conn.

NAUJOS ŽAVINGOS
SPALVOS

' NAUJAS GROŽIS 
Tikram pasitenkinimui.

Dažyki! Langų Užtiesalus,
Namų Lininius, Drabužius

Puikios 
specialiai 
‘ 21 l-.ito:

(Trade Mark)
ECRU, CREAM, GOLD, 

LANGŲ TIESALAMS, 
ir 21 I- itos puikios spalvos, visos 
švariose, lengvai naudojamose tab
let formose. BANDYK DYE-ANA 
DABAR. .Jei jūsų pardavėjai ne
turi, užsisakykit tiesiog iš musų. 
Pažymėt kokią spalvą norit. Per
siuntimą mes apmokam.

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



DIRVA

State Senate Kandidatas
Išrinkit vėl

s

į Kongresą

Antracl. Lapkričio

| 
I
IBALSUOKIT 

REPUBLICAN!
Judge Lee E. Skeel 

for Judge 
Court of Appeals

5
l 
I 
j

Tventy-Second District

COUNTY TREASURERJudge Frank S. Day 
for Judge 

Court of Common Pleas

Judge Nelson J. Brewer 
for Judge 

Probate Court

tinkami į teisėjus,

Judge Harry L. Eastman 
for Judge 

Juvenile Court

J. Brewer; for Judge of Juven-

Ohio Mokytojų SuvaOhio Mokytojų Suva 
žiavimasžiavimas

Šį penktadienį ir šeštadienį 
Clevelande įvyks šiaurinės O- 
hio valstijos mokytojų sąjun
gos suvažiavimas. Atvyks net 
17,000 mokytojų, daugiausia 
moteriškų. Metiniai mokyto
jų suvažiavimai buna gyvi ir 
priduoda miestui daug sujudi
mo.

Kandidatas į Common 
Pleas Court

, Advokatai Nominavo Kandidatus Geriausia Tinkamus į Teisėjus

Judge Virgil J. Terrell 
for Judge 

Court of Appeals

Judge Homer G. Powell 
for Judge

Court of Common Pleas

Į
I

FRANCES P.

BOLTON

Judge Daniel E. Morgan 
for Judge 

Court of Appeals

Judge Frederick P. Walther 
for Judge 

Court of Common Pleas

Balsuotojams pagelbėti nubalsuo
ti ne-partinį Teisėjų balsavimo lak
štą, antradienį, Lapkričio 5, čia pa
duodama Cleveland Bar Association 
didumos balsų rekomenduojami Cle
velando praktikuojančių advokatų 
daugiausia balsų gavę kandidatai.

Kaipo žmonių atstovai teismuose 
advokatai yra tinkami spręsti ku-

rie asmenys yra 
todėl advokatai rekomenduoja šiuos 
kandidatus: For Judges of the 
Court of Appeals, Daniel E. Mor
gan, ir Lee E. Skeel or Virgil J. 
Terry (abu pilnai tinkami, abu už- 
girti); for Judges of Court of Com
mon Pleas, Homer C. Powell, Fre
derick P. Walther, Frank S. Day; 
for Judge of Probate Court, Nel-

son 
ile Court, Harry L. Eastman.

šeši iš tų astuonių kandidatų yra 
teisėjais dabar ir kandidatuoja iš
rinkimui kitam terminui. Trys — 
Morgan, Walther, ir Brewer — yra 
taip pažymus kad prieš juos niekas 
neišeina priešais. Visi jie atliko 
žymų patarnavimą Clevelando tau
tinėms grupėms ir užsitarnauja jų 
paramos.

JAMES METZENBAUM
Adv. James Metzenbaum yra tai 

žmogus su geru rekordu ir pasižy
mėjęs kaipo advokatas savo profe
sijoje. Jis per eiles metų užėmė vi
sokias miesto ir valstijos vietas ir 
jose atliko savo darbą sąžiningai.

Jis tarnavo miesto mokyklų tary
boje, valstijos senate, City Plan 
komisijoje, Board of Zoning Appeal 
ir yra pagaminęs ir pravedęs eilę 
naudingų įstatymų kaip mieste taip 
ir valstijoje.

Metzenbaum yra prielankus Lie
tuviams.

Balsuokit už jį Lapkričio 5 d., 
Demokratų sąraše.

Išrinkit vėl

JOHN J. BOYLE

JUDGE LEE E. SKEEL
Teisėjas Lee E. Skeel, dabartinis 

Common Pleas Teisėjas Cuyahoga 
Apskrityje, ir per pastarus 14 metų 
Prezidentas Greater Cleveland Safe
ty Council, uoliai dirbaitis saugu
mo srityje per visą Ohio Valstiją, 
yra kandidatas Teisėju į Court of 
Appeals rinkimuose Lapkričio 5.

Legalėje profesijoje jis stovi auk
štojo pagarboje kaipo gabus juris
tas ir teisėjas. Prie to jis yra 
Dean prie Cleveland Law School, 
ir mokytojauja teisių fakultete.

Pasauliniame kare buvo tarnybo
je 322 Machine Gun Batalione, A. 
E. F.

Visuomenišką karjerą pradėjo 
1 922 metais kaipo Chief Police Pro
secutor. Nuo 1924 iki 1931 buvo 
teisėju Municipal Court ir nuo 1931 
iki dabar tarnauja Teisėju Common 
Pleas Teisme.

Kandidatas į Sheriff 
Cuyahoga County

Martin L. O’Donnell

Cuyahoga County Sheriff Martin 
L. O’Oonnell po keturių metų pasek
mingo darbavimosi vėl kandidatuo
ja į tą pat vietą rinkimuose Lap
kričio 5 d. Sheriff O’Donnell yra 
apskrities kalėjimo viršininkas ir 
jo globoje yra kalinių prižiūrėjimas 
bei kiti apskrities tvarkos prižiūrė
jimo reikalai.

_THOS. J. HERBERT 
Kandidatas Perrinkimui 

į Attorney General

ATEIVIU ŽINIAI

JEIGU NORIT TEISYBĖS 
MUSŲ TEISMUOSE . . . .

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

įstaigą geriausiems 
interesams.

Palaikykit

Teisingumą, Atsakantumą, Eko
nomiją, Prielankumą ir Patyrimą 

Apskrities Iždininko Ofise.

su gabumo 
Iždininko
JŪSŲ

VAŽINĖJO PO PENNA
Jonas Verbela buvo išvažia

vęs į Shamokin, Pa., parvežti 
į Clevelandą savo giminiečio 
šeimos.

Jonas Brazauskas lankėsi 
Pittsburghe, dalyvavo SLA. 3- 
čio Apskričio 25 metų sukak
tuvių paminėjime. Pasakoja 
kad Pittsburghiečiai kurie da
lyvavo Dirvos jubilejiniame 
koncerte ir dabar dar jam kal
bėjo apie savo gražius įspū
džius įgytus tame iškilminga
me vakare.

AKINIAI
galima gauti pas

GEROS ANGLIES
šaukit

GArfield 2921
Komer Wood & Coal

1409 E. 92nd Street

D-RĄ MATULAITĮ 
(Lait)

7829 Euclid Avenue

Padidėję reikalai įvariuose Vals
tijos Valdžios departmentuose prie 
dabartinės administracijos padaugi
no bylas Attorney General’s Ofise 
virš penkiasdešimts nuošimčių to ką 
turėjo pirmesnė administracija. Ne
žiūrint to fakto, Attorney General 
Tromas J. Herbert atlieka savo dar
bą pegiausia kaip galima tikėtis.

Kaipo pilietis, kareivis, ir visuo
menės tarnautojas jis parodė savo 
pasišventimą tiems darbams kaip 
jų laikas pareikalavo.

Pasauliniame kare Herbert buvo 
karo aviacijoje ir kovojo ore su 
priešais. 1918 metų Rugpjūčio 8 
d. buvo peršautas ore ir sužeistas 
mūšyje tarp Amiens irj Cambrai.

1928 metais jis buvo paskirtas 
valstijos Attorney General padėjė
ju ir per penkis metus ištikimai to
je vietoje tarnavo.

1938 metais Ohio balsuotojai pri
pažindami jo gabumus išrinko jį 
Ohio Valstijos Attorney General 
(Generaliniu Prokuroru).

Jis yra kandidatas vėl tai pačiai 
vietai, Republikonų sąraše. Rinki
mai Lapkričio 5 d.

• CLEVELANDE įvairi o s e 
šokių mokyklose šį rudenį su- 
siregistravo apie 25,000 moki
nių. Matyt daugybė nori būti 
linksmi, šokti.

• Iš CLEVELANDO iki Ko
vo 1 d. bus paimta į kariuome
nę apie 5,000 vyrų. Iki Lie
pos 1 d. bus pašaukta apie 10 
tūkstančių vyrų.

ATEIVIAI PRIVALO PRA
NEŠTI ADRESO PAKEI

TIMĄ
Earl G. Harrison, Su v. Val

stijų Teisingumo Deartamento 
Ateivių Registravimo Direkto
rius, nurodo jog ateivių regis
travimo įstatymas reikalauja 
kad užsiregistravusis tuoj pra
neštų savo adreso pakeitimą, 
kaip tik persikelia kitur gy
venti.

Kai kurie ateiviai mano kad 
nereikia pranešti pakeitimą ad
reso arba gyvenimo vietos pa
kol jiems nebus prisiųsta kor
teles. Betgi -pranešimą apie 
naują gyvenamą vietą reikia 
padaryti tuojau kaip tik per
einama į kitą vietą, penkių 
dienų bėgyje. Už nepraneši- 
mą pakeitimo’ -'gyvenimo vietos 
ateivis gali ,Kibi baudžiamas 
pinigine bausme $100, 30 ka
lėjimu, arba abiem bausmėm.

Taipgi, patartina visiems ne- 
piliečiams pasiskubinti regis
truotis. Paštuose galima gau
ti spausdintas blankas adreso 
pakeitimui ir. taipgi pačias re
gistracijos blankas, kurias par
sinešus namon ir išpildžius, 
reikia 
ir ten
T

IŠRINKIT ŠIUOS 
ASMENIS!

Jie geriausia Tinka . . . 
Užgirti Clevelando Advokatų

For Judges—Court of Appeals

X DANIEL E. MORGAN

Balsuokit tik už vieną
LEE J. SKEEL or 
VIRGIL J. TERRELL

Abu tinkami—abu užgirti

For Judges—Court of Common Pleas

X HOMER G. POWELL

X Frederick P. WALTHER

X FRANK S. DAY

For Judge—Probate Court

X NELSON J. BREWER

For Judge-^Juvenile Court

X HARRY L. EASTMAN

Jei JUS kada pateksit į teismą, jus 
norėsit teisingumo—per savo AD
VOKATĄ. Tai kodėl neišrinkt tei
sėjus į apskrities teismus kuriuos 
užgyrė kaipo geriausia tinkamus 
praktikuojanti Didžiojo Clevelando 
ir Cleveland Bar Association nariai? 
Suraskit šių kandidatų vardus ant 
balsavimų lakšto ne-partiviškame 
Judicial Ballote!
Priimkit savo Advokatų patarimą. 
Išsikirpkit šį Balotą ir nusineškit 

į balsavimo vietą Lapkričio 5.
JUDICIAL CAMPAIGN 

COMMITTEE
J. Virgil Cory, Chairman, 

Harry F. Pattie, Campaign Mgr.
THE CLEVELAND BAR ASS’N 

Herbert A. Spring, President.

namon ir išpildžius, 
nusinešti atgal j paštą 
atlikti registraciją.

• Iš pa- 
ku- 
ap-

DEMOKRATŲ KANDIDATAS

Rinkimai Antradienį, Lapkričio-Nov. 5
Wm. J. Mooney, Secretary.

KANDIDATAS VĖL IŠRINKIMUI -

MARTIN L. O DONNELL
Po Sheriff Martin L. O’Donnell administracija, visi 

jo įstaigos skyriai buvo vedami atsakančiai ir ekonomiš
kai. Apskrities kalėjimas tapo pripažintas kaipo vie
nas iš pavyzdingiausių Suvienytose Valstijose. Sanita
rinė priežiūra kaliniams ir apsauga visuomenei užima 
pirmą vietą. Civiliniame skyriuje suvirs 20 milijonų 
dolarių pereina per rankas kas metai ir visokie teismų 
raštų įteikimai atliekami netrukdomai.

Vyrams Kepurių ir Skrybėlių Dirbėjai

HEnderson 2280

HAT & CAP MANUFATURING C°

MIESTO mokyklų 
leista iš darbų 40 moterų 
rios dirbo prie apvalymo ir 
mazgojimo grindų. Jos nėra 
Amerikos pilietėmis. Jei yra 
nepiliečių mokytojų, jos ir jie 
bus paleisti iš vietų su Birže
lio mėnesio mokslo pabaiga.

KAIMYNIŠKOS

UŽEIGOS
PYTHIAS 

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

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. čiutelė 
savininkai.

K. STONIS
RESTAURANT

Importuota Degtinė
Skanus Lietuviškas Skilandis 

Pietums laike švenčių
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Ave.

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

P. Uzalis
Bermore, Ont. Canada

Jy . i . . : . . •?*

BALSUOKIT Už

MARTIN L.

O’DONNELL
For Sheriff

Tokia administracija privalo būti palaikoma toliau. 
Cuyahoga apskrities reikalai bus aptarnauti geriausia 
išrenkant Martin L. O’Donnell šerifu antradienį, Lap
kričio 5. Balsas už ji reikš už tęsimą gero patarnavimo 
šerifo ofise.

BALSUOKIT UŽ

Martin L O’Donnell
DEMOCRATIC TICKET

O’Donnell for Sheriff Committee, Charles Wing, Treas.

HEnd. 0550Delivery 10c.

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Daro gerą biznį, saldainių, ciga

rų ir mokyklos reikmenų bei už
kandžių parduotuvė; nuoma $40 su 
5 gyvenimui kambariais; parsiduos 
pigiai; kreipkitės tarp 2 ir 5 po p. 
5115 BEARWALD avė., netoli Pearl 
road, Pearl Road karu. (45)SPECIALIAI SKRYBĖLĖS DABAR

Tikros Fur Felt skrybėlės, reg. kaina $3, tiktai už $2.50 
Taipgi skrybėles taisom ir valom dirbtuvės metodu.

7808 Superior Ave. Cleveland

ADDISON BEVERAGE
6921 SUPERIOR AVENUE

THE MAIN AVENUE

galionais. (45)Parduodam bonkomis ir

COURT OF APPEALS
Gounitf Zwfiste&i JOHN O. MCWILLIAMS

Muscatel — White" — Port
— ir kitoki vynai

VYNAS ALUS ir SALDUS GĖRIMAI į NAMUS 
Visokį Cordials — Tokay -

Concord — Clare

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

— RE-ELECT —

Alus, Vynas ir Saldus Gėrimai del Namų
ALUS_______________ $1.80 ir aukščiau

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

VYNO, ALAUS PARDUOTUVĖ
Naujas Savininkas

WINE
R. Baczkiewicz

SHOP
1172 E. 79th Street

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

Priduokit advinistracijai 
gatavai parašytus.

Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, 
kaip tai namų pardavimas, iš
nuomavimas, krautuvių išnuo
mavimas ar pardavimas, pa j ieš
kojimai, padėkos laiškai, gali
ma patalpinti šia kaina.

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.

Išrinkit

JUDGE LEE E
S K E E L

COURT OF APPEALS
JO REKORDAS COMMON PLEAS TEISME 

UžTANAUJA JAM JŪSŲ PARAMĄ

BALSUOKIT UŽ JUDGE SKEEL

imi KJ
<. / ' > f

BRIDGE



DIRVA■a

PALAIKYKIT ATSAKANČIĄ APSKRITIES
VALDYBĄ

pHN F. CURRY ir JAMES A. REYNOLDS

PLAUKTE PLAUKĖ IR PABĖGO BE 
RŪBŲ GELBĖDAMIESI NUO 

KALĖJIMO IR MIRTIES

Išrinkit vėl 
Jūsų

COUNTY 
COMMISSIONERS

RINKIMAI
LAPKRIČIO 5 D.

JOHN F. 
URR Y

JAMES A.
REYNOLDS

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiHii

yž ŠELPIMĄ IR W, P. A. DARBUS
Balsuokit "FOR”

Balsuokit

Lietuvių Pabėgėlių Vokietijoje Atsišaukimas

X FOR

City Relief
Levy

daug
savo 
savo 
prie-

Didžiausi

Bėgo

Miles E. Evans
Campaign Director,

iiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii»ii»i»iii»iiiiihiimni

Curry 

ci- <ty

ir Reynolds į 
Commissioners

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

Reynolds ir John 
tarnauja Cuyahoga

įmes A. 
p kartu . .
jies komisijonieriais nuo jų iš
imo 4932 metais. Abu yra De
batais, abu buvo atstovais Val- 
is seime pirm pastojimo tarnau- 
įpskrities valdyboje. Kartu dir- 
mi is sudarydami du trečdaliu 
lisijonierių sąstato, jie atsižy- 
jo naudingais darbais šios srities 
lonicnei.
ie pritarė ir pravedė didelius pa
sinius apskrities ribose pastaru 
tynių metu bėgyje. Vienas iš 
įmiausių jų darbų yra tai didy- 
Main Avenue Tiltas, kurio iš- 

lymu jie rūpinosi. Jie atliko ir 
į kitus apskrities darbus tak- 
pi, be jokių skandalų ir maiša
lų, Jie žiurėjo visuomenės rei- 
j mažiausia kišdami politiką į 
s darbus.
[alsavimai Lapkričio 5 d., bai
kit už juos.

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
BUCKEYE Road, Cigarų, sal

inių ir mokyklos reikmenų par- 
uvė, 18 metų to naties savinin- 
valilyta; nuoma tik $20 mėne- 
parsiduos pigiai del šeimyniš- 

reikalų. Kreipkitės tarp 9 ir 10 
is, pasitarimui. (45)

Dr. Harold Harding
OPTOMETRIST
Egzaminuoju Akis 

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

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

TOodbine 3072. (44)

IOHNG.POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

Atlieka visą namų aptaisy
to ir apgražinimo darbą 

iš lauko ir iš vidaus.
[Dabar duokit man savo namų 
aptaisymo darbą iš vidaus-— 

kpopieriavinią, maliavojimą ir 
atliksiu darbą greičiau ir už 
prieinamesnę kainą negu gali
ma atlikti vasaros metu.

495 East 123 r d St.
Telefonas POtomac 6899

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy

1001 East 79th Street
(Kampas Crurib Ave.)

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

C.
1001

ir kitokių.

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

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.
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DRY CLEANING!
I Senas Drapanas padarom 4. 

kaip naujas, išvalom ir į 
sutaisom. J

iš namų ir pristatomį 
gatavus atgal. *

EVA PETRAITIS |
6702 Superior Ave.

Telefonas: HEnderson 1919

J
Ir vėl mes kreipiamės į Jus, 

broliai Amerikos Lietuviai! Ir 
vėl musų akys, musų viltys, 
musų pagalbos šauksmas šią 
sunkią valandą nukreiptas į 
jus, užjūrio broliai.

Nereikia jums sakyti kad 
Europa šiądien gyvena baisų 
sunkmetį. Nėra kampelio ku
rio tiesioginiu ar netiesiogi
niu keliu karo audra nebūtų 
kliudžius. Ir musų Tėvynės 
dabartinis likimas yra pirmoje 
eilėje tarptautinių sumaiščių 
padarinys.

Lietuvos okupavimas 
Lietuvių privertė palikti 
gimtąją žemę ir gelbstint 
laisvę ir gyvybę j ieškoti 
glaudos užsienyje.
Lietuvių pabėgėlių dalis yra 
kaimyninėje Vokietijoje. Visų 
pabėgėlių padėtis visais atžvil
giais yra begalo skurdi, žmo
nės bėgo kaip iš gaisro,
kaip stovi su viena pamaina 
drabužių ir skalbinių, be man
tos, be išteklių. Neretas pa
bėgėlis sieną plaukta perplau
kė Baltijos pakraščiu arba per 
Nemuną, Šešupę, tik su mau
dymosi kostiumu. Ypač sun
ki padėtis šeimų su mažais 
vaikučiais. O yra ir nėščių 
moterų ir silpnos sveikatos 
žmonių. Jie visi privalo sku
bios paramos. Net ir darbą 
gavusieji pabėgėliai teuždirba 
butui ir maistui.

Svetimame ir be to dar ka
riaujančiame krašte didelio 
duosnumo ir negalima laukti. 
Pabėgėliai dėkingi Vokietijai 
kad ji leido jiems išsigelbėti. 
Jie ir norėti negali kad butų 

i visais atžvilgiais aprūpinti.
Pabėgėliams padėti Berline 

: susiorganizavo Lietuvos Pilie- 
: čių Sąjunga. Bet ji visai ne
turi lėšų ir todėl žymesnės pa
galbos pabėgėliams teikti ne
gali. Sąjunga prašė paramos 
Tarptautinį Raudonąjį Kryžių, 
Vokiečių, Danų, švedų Raudo
nąjį Kryžių, Hoover’o Komite
tą ir kitas tarptautines viešos 
pagalbos organizacijas. Tačiau 
šiądien, kai tų organizacijų 
pagalbos šaukiasi milijonai ki
tų kenčiančių žmonių, tai bal-

i
Ž Paimam
1
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Formal Cleaners Inc.
Vyriškų 

Moterišku
RŪBŲ
Taisymas
Valymas

K. ŠTAUPAS
Namų Dabintojas

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

Duokit man padabinti jūsų na
mus, o persitikrinsit kad už pir
mos rūšies geriausi darbų, kai
nos yra prieinamesnes.

Kreipkitės:

14602 THAMES AVE.
Telef: MUlberry 0744

in

DELLA C JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

Vežimai ligoniams pervežimui į Egonbučius.
Kambariai pašarvojimui feidžiamą nauotis nemokamai.

GREITAS 
PATARNAVIMAS 

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

Telef onuokit
HEnderson 3050

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

s>.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 S

APDRAUDOS REIKA' P
Mes esiwi pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

P. P. MULIOLIS
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra 
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 
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sas vardu tūkstančio ar poros 
tūkstančių Lietuvių pabėgėlių 
yra persilpnas kad jį veikiai 
išgirstų. O musų tautiečiams 
reikalinga pagalba tuojau.

Prasidėjo ruduo, ateina šal
čiai. Drabužių reikalas šią
dien darosi pabėgėlių gyvybės 
reikalu. Kadangi del transpor
to sunkumų iš Amerikos bent 
ką gauti daiktais neįmanoma 
tai galima tik piniginė para
ma.

Sąjungai vienodai rupi visų 
Lietuvių pabėgėlių reikalai, be 
skirtumo pažiūrų, padėties, ar 
profesijos. Todėl sąjunga pra
šo pagalbos visų Amerikos Lie
tuvių, taip pat be skirtumo įsi
tikinimų ir grupių bei srovių.

Kadangi pagalba reikalinga 
tuojau, tat prašome nelaukti, 
kol bus surinkta didesnė suma, 
bet siųsti ir smulkias sumas.

Brangus užjūrio broliai Lie
tuviai, turėdami prieš akis tas 
milžiniškas aukas kurias Jus 
esate musų tautos reikalams 
sudėję, ir šiądieną mes neabe
jojame kad Jūsų širdys jaučia 
ir supranta skaudžią musų pa
bėgėlių dalią, ir kad Jūsų už
jauta, Jūsų paguoda ir parama 
mums tik dar labiau sutvirtins 
musų tautinės vienybės ryšius, 
tik dar tvirčiau sujungs mus 
visus tautinėn bendruomenėn, 
nors

J 
if skiria mus vandenynas.

Stasys Kuzminskas,
L. P. Sąj. Pirmininkas,

VI. Čepas,
Sąj. Vice Pirmininkas,

Alfonsas Koncė,
I Sekretorius,

Kun. J. Prunskis,
II Sekretorius,

Dr. Pr. Ancevičius,
Sąj ungo-s^iždininkas.

Berlin—Ch. 2, 
Bleibsreustr. 15.

Germany.z
Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio drau
gas; platinkit ją tarp savų.

J. M. BRINGMAN
Atsakantis ir greitas

RADIO SERVICE
Radio Patarnavimas 

žmogaus kuris turi 
patyrimą prie radio 
šioje kaiipynystėjc.

9005 Superior
CE. 6633

13 metų 
ir gyvena

Avė,
CE. 0475

A. NUNN
GEROS RŪŠIES MĖSINĖ 

PAUKŠTIENA
Taipgi užlaikom visokius 
groserius. (47)

8710 Superior Ave.
GArfield 4623

2281 LEE ROAD 
FAirmount 4181-82-83

CLEVELAND POULTRY CO.
WHOLESALE and RETAIL

Pristatėm Vestuvėms, Pokiliams, Clambakes ir tt.

PAUKŠTIENA IR KIAUŠINIAI VISOKIAM REIKALUI

4323 Superior Avenue Telefonas EN. 3142
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Nelaimių Išblaškyta šeima — Community Fund Vajus Lapkričio 18—28 d.

Lietuviai, balsuokit už jį

FRANK W. KROEGER
Summit County Recorder

dabar tarnauja tose pareigose

Balsavimai antradienį, Lapkričio 5

paima 
ir del
namų 
kari-

Petras Ulintz yra tėvas ir moti
na savo vaikui ir mergaitei, nuo 
1937 metų, kuomet jų motina mirė.

Ligos, nelaimės ir nesmag'umai 
rodos lydėjo tą šeimą. Petras bai
gė pagyti iš po operacijos nuo tru
kusio apendicito kaip staiga mirė 
jo žmona. Desperatiškai jis sten
gėsi atgauti sveikatą kad galėtų 
rūpintis savo kaikais. Likimas lyg 
nusistatė prieš jį. Dirbdamas die
ną ir naktį, vargindamas nusilpusį

savo kūną, jis sulaukė tik vienos iš
vados—labiau apsirgo ir negalėjo 
visai dirbti.

Birželio mėnesį, Petras padarė 
paskutinį pasikėsinimą išspręsti sa
vo problemą. Atvykęs į Vaikų Biu
rą, apsakė savo nelaimę. Simpatin
gi tarnautojai suprato jo bėdą ir 
parūpino jo vaikučiams vietą Holy 
Family Namuose, kuriuos išlaiko 
Clevelando Community Fund, 
brolis ir sesuo tapo perskirti.

je įstaigoje vaikams patinka—jie 
gauna užtenkamai valgyt, prisilai
kant reguliarių valandų, ir gyvena 
tyrame ore.

Petrui Ulintz bus laiminga diena 
kada ta šeima vėl susivienys. Iki 
tol, jis yra aptenkintas žinodamas 
kad jo vaikai gerai aprūpinti. Jūsų 
aukos į Community Fund sudarys 
laimingas pabaigas tokioms ir dau
gybei kitų pasakų—taigi nors kar
tą metuose duokit kiek tik išgalit.

KAUNĄ UŽPILDĖ
RAUDONIEJI

LIETUVON prigrūdo šimtus 
tūkstančių raudonarmiečių ir 
tūkstančius šnipų, kurie 
visas geresnes patalpas 
to Lietuvoje pasireiškė 
stoka. Raudonarmiečiai
ninkai ir šnipai ypač apgyven
dinami geresniuose namuose, 
iš kurių buvę jų nuomininkai 
per 24 valandas iškraustomi, 
draudžiant jiems pasiimti su 
savim net savo namų daiktus 
Į protestus atsakoma: “Ir mu
sų karininkai nori gerai gyven
ti”.

Tačiau nuo raudonarmiečiu 
okupantų skaudžiai nukenčia 
ne tik žmonės turėję geresnius 
butus. Taip pat ir biednuome 
nė neretai turėjo išsidangint 
iš savo namų. Štai kaip dabar 
Kaune tvarkoma gyvenamų bu 
tų reikalai (vienos moteries 
apsakymas):

“Kauno butų skyriaus (Jė
zuitų namuose) koridoriuose 
didžiausias susigrūdimas. Prie 
naujai iškirstų langų grupuoja
si laukimo išvarginti žmonės. 
Prie kai kurių langelių dešim
tys žmonių sustoję eilėmis, 
prie kitų netvarkingai susigrū
dę, nervingai žvalgosi į kaimy
nus, į skyrių tarnautojus, pa
sakoja savo rūpesčius, ginčija
si, barasi su tais kurie alkūnė
mis ir pečiais mėgina nustum
ti ilgai laukusius silpnesniuo
sius ....

“Iš proto galima išeiti. At
ėjau aštuntą valandą, maniau 
busiu pirmutinė. Bet kur tau. 
Penkias valandas stoviu su 
mažu vaiku eilėje, be pusry
čių.

ENd. 5025

FARMERS POULTRY MARKET
Poultry for all occasions:

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

Cor. Superior and E. 43 St.
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!P. J. KERSIS
809 Society for Savings Bldg,

Telefonas: Ofiso M Ain 1773 Namų KEnmore 4740-W

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

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

CARL A. SPEIR
Erie County Recorder

Balsavimai antradieni, Lapkričio 5
Visados

45 metų amžiaus
gyvenęs Sandusky, Ohio

raiša dešine ranka.

PRISIRAŠYKI! PRIE S.L.A.
LENGVIAUSIOMIS SĄLYGOMIS

Kojos nutirpo. O ar gau
siu orderį ? Ne pirma diena 
Čia stoviu. Namų reikalu rū
pinuosi nuo pat to namų sky
riaus įrengimo. Jau kelis kar
tus buvau radus butą, bet kol 
gauni orderį į jį ineiti, kiti jį 
paima.”

Daug 
da sau 
tą, bet 
misarai

Taip 
mingas” gyvenimas “i 
konstitucijos saulei šviečiant”.

kartų žmogus susiran- 
reikalingą gyventi bu- 
žiurėk, komunistų ko- 
jau atiduoda ji kitam, 
atrodo tikrovėje “lai- 

gyvenimas “Stalino

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

lankys jus ištisą pusmetį. I

Nuo Spalių T d., 1940 m., iki Gegužės 31 d., 1941 m., 
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje*-paskelbė vieną didžiau-’ 
siu 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. JUBILEJ1NI 
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. Jąunamečius galima apdraus! 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 .tuo apie apclraudą 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,

• PAVASARIUI REIKMENYS • 
Moterims ir mergaitėms suknios ir kitos 
dėvėjimui reikmenys žemomis kainomis 

Vyrams marškiniai, taipgi visokių kitokių prekių 
Dry Goods srityje. Kreipkitės į mus.

ANTON ANZLOVAR
6202 St. Clair Avenue s
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John T. DeRighter

OHIO STATE REPRESENTATIVE

Išrinkim savo vientauti Lietuvį

Demokratų kandidatas į

PHONE: ENdicott 4486 ■

Youth’s Forum
A LETTER FROM LITHUANIA

JOHN T. DeRIGHTĘR 
Vote A Straight 

Democratic Ticket 
TWICE 

Nov. 5, 1940

Balsavimai antradienį, Lapkričio-Nov. 5, 1940

Martin L. Davey

Su Dirvos Komplimentais.

Lapkričio 5 Balsuokit Demokratiškai

Prez. Roosevelt Lankysis Clevelande Pirmadienį 
Lietuvių Demokratų Masinis Mitingas Pirmadienį 

Visuotini Rinkimai ir Balsavimai Antradienį

ATMINKIT ŠIAS DIENAS
šeštadienį, Lapkričio 2, Cle

velande • lankysis Prezidentas 
Roosevelt, kabės miesto audi- 
teriume.

Pirmadienį, I /d pkričio 4 
Lietuvių Demokratų Klubo ma
sinis mitingas Lietuvių 
nuo 8:00 vai. vakare, 
įžymus kandidatai.

Antradienį, Lapkričio 
BALSAVIMŲ D1ENA. 
balsuoti anksti, ir raginkit 
vo kaimynus balsuoti už 
mokratus DU KARTU!

(Paskaitykit straipsnį 
3-čio pusi.)

John T. DeRigther

salėje, 
Kalbės

Eikit 
sa- 
De-

ant BALSUOKIT UŽ
CITY RELIEF LEVY

Lietuvių pripažinimas kaipo 
reikšmingos grupės Ohio val
stijoje priklauso nuo Demokra
tų laimėjimo — todėl kiekvie
nas Lietuvis Amerikos pilietis 
Cuyahoga apskrityje ir Ohio 
valstijoje privalo balsuoti už 
Demokratus kandidatus — ant 
DVIEJŲ balsavimo lakštų!

Dirva šiuomi užgiria visą 
Demokratų kandidatų sąrašą 
nuo Suv. Valstijų Prezidento 
Roosevelto iki pat žemesniųjų 
Cuyahoga apskrities viršinin
kų.

NAUJOS PARAPIJOS
ŽINIOS

Demokratu laimėjimas 
palikimą ROOSEVELTO 
zidentu — to žmogaus 
išgelbėjo darbo klesą iš vargo 
ir skurdo po 1932 metų depre
sijos ; kuris ir paskutinėmis 
dienomis, būdamas užimtas sa
vo rinkimų reikalais ir Ameri
kos apsaugos rūpesčiais, turė
jo laiko prisileisti Lietuvių de
legaciją ir davė jai pažadą kad 
rūpinsis atsteigimu nepriklau
somybės mažų pavergtų tautų, 
kartu ir Lietuvos.

reikš
Pre- 

kuris

Trys dienos bazaro naujos 
parapijos naudai praėjo pasek
mingai.

Šį sekmadienį, Lapkričio 3, 
parapijos salėje bus kortavi- 
mas su dovanomis, ir bus duo
dami svečiamš pietus visą po
pietį nuo 1:30 
se. Viskas tas

šiuos pietus 
pi jos moterys.

Bazaras dar tęsis kitą savai
tę tris dienas — Lapkričio 8, 

Vakarais prasidės 
vai., o sekmadienį, 
10 — nuo 3:00 v. 
Laukiame jūsų atsi- 

Komitetas.

iki 7:30 vaka- 
tik už 35c. 
paruošia para

9, ir 10. 
nuo 7:30 
Lapkričio 
po pietų, 
lankant.

Miesto valdyba prašo piliečių, kai 
eis balsuoti antradieni, kad nepra
leistų vienų svarbų balsavimo lakš
tą ir kad balsuotų už jį nežiūrint 
ar yra Republikonas ar Demokra
tas. Tai yra CITY RELIEF LEVY, 
kuri yra verta parėmimo kiekvieno 
vyro ir moteries balsuotojo.

Tas levy yra šelpimui biednuo- 
menės, sudaro tik 2.1 mills (21c ant 
$100 vertybės) ir taksai nuo to NE
BUS padidinti. Tas duos $1,830,- 
000 aprengimui ir maitinimui mie
sto biednų šeimų, ir $700,000 kaipo 
miesto dali prie palaikymo WPA 
viešų darbų toliau.

Kai balsuosit antradienį, atminkit 
kad City Relief Levy NĖRA tai 
politiškas dalykas, bet žmonišku
mo reikalas.

Balsuokit “FOR” už City Relief 
Levy.

Demokratų laimėjimas reikš 
išrinkimą Ohio Gubernatorium 
Martin L. DAVEY, kuris bū
damas Gubernatorium prieš 
du metu, gausiai pripažino tau
tines grupes ir buvo davęs Lie
tuviams valdiškų darbų — ir 
dabar vėl duos.

Demokratų laimėjimas reikš 
išrinkimą musų Lietuvio kan
didato Jono T. DeRIGHTĘR į 
Ohio State Legislature — val
stijos seimą, kur jis jau yra 
ištarnavęs du terminu ir įsigi
jo gerą reputaciją.

Demokratų laimėjimas reiks 
palikimą dabartinėse vietose 
kelių Clevelando Lietuvių ku
rie dirba Apskrities įstaigose.

VAŽIUOS Į CHICAGĄ
Chicagiečiams paskelbus 

ten Lapkričio 10 d. įvyks tau
tinė konferencija, j tą konfe
renciją jau rengiasi važiuoti 
iš Clevelando du delegatai — 
K. S. Karpius ir Jonas Brazau
skas. Gal ir daugiau Cleve- 
landiečių vyks į Chicagą.

jog

N. A. WILKELIS SUSIRGO
N. A. ' 

direktorius, 
tas į Polyclinic 
Dr. Kazlauckas 
skilvio operaciją. 
Wilkeliui greitai

Susirgo Dirvos
Agota Vitkauskienė, nuo 19811 
Pawnee avė. Randasi Glenvil- 

ligoninėje.

Iš Am. Liet. Piliečių 
Klubo Vakaruškų

Pereitą penktadien į Klube 
dalyvavo gausus skaičius pub
likos, buvo tokių kurie jau se
nai buvo nematyti, 
gavo šie: A. Senkus, M. Pau
lis, A. Akelienė, St. 
tis ir A. Kirkilas.

Šį penktadienį viskas bus 
vėl taip pat. Visiems užtikri
nama smagaus laiko, tik atsi- 
lankykit.

P. P. Muliolis, Prez.

žalpuses

žvairai-

Ie

Wilkelis, laidotuvių 
, antradienį išvež- 

ligoninę, kur 
jam padarė 

Linkime p. 
pasitaisyti.

i skaitytoja,

(Continued From Last Week)
The United States Consulate was 

ordered to clear out on the 25th 
of August, but as they, the Reds, 
were so polite and gave them about 
5 days to pack up the archives and 
also the government furniture, it 
was at once noticeable that they 
were after the furniture more than 
trying to liquidate the Consulate. 
After some polite “talks” in Wash
ington and Moscow they extended 
the time set for liquidating the Con
sulate until September 5th. But 
the limit was when the staff of 
the Consulate applied for their exit 
visas. They were so “polite” and 
told the staff that it’s none of their 
business to assist them in obtain
ing exit visas and that these visas 
will not be issued until they get 
instructions from Moscow. You can 
easily picture their situation: they 

out butwere given time to clear 
practically refused visas.

1 myself had plenty of 
also, when they refused to 
visa to my wife. After 3 
constant telephoning and call!“" 
different places, and only 8 hours 
before the last train left, they is
sued her a visa. To be frank, 
there were moments when I en
tirely forgot what politeness is and 
it came to shouting and swearing 
at the Reds or their appointed pup
pets, the vice minister of the In
terior, the “Security” Police; in 
other words an exclusive admixture 
of rats from the GPU and the lo
cal Jews, who are the only em
ployees in this outfit. As long 
as we Americans were polite, they 
were laughing at us and making 
such nasty remarks, that finally 
our patience ran out and we ap
proached them in the right manner: 
calling them saps, idiots and better 
names. And this helped. One of 
the Reds even went that far as to 
say that it’s foolish to “run away” 
to America, because they would 
come there Ha year or so, so why 
all the troubles, 
that 
that 
any 
over 
run short of bullets, there remains 
rat poison. I expected to get into 
trouble after this cute remark, but 
the Red probably understood that 
he had gone too far and changed 
the subject. at once.

Y. is still living in the Lithuan
ian Banks apartment building. He 
was threatened once already to be 
trown out, all 46 families that live 
there were given 24 hours to move 
out, but JAk# created such a scan
dal, that Like order was temporar
ily suspended. The Bank itself is 
a madhouse now. People are sup
posed to deposit their shares, bonds, 
other securities, gold and valuables 
at the Bank, and the poor employees 
are working from 7 A. M. to 10 
P. M. daily and also on Sunday and 
still cannot ' manage to have the 
work done. 1 No overtime is being 
paid, and the Bank does ‘not accept 
any resignations, and if one cannot 
manage to cope with his work he 
is called a “saboteur”. One of 
the cashiers at the Bank committed 
suicide, and the board of the Bank 
was so “generous” that they paid 
the burial expenses and promised 
his wife a job. He had handed his 
resignation 3 times, was refused, 
and later asked for some vacation, 
but all requests were refused.

I hope you’ll be able to make 
head and tail of this letter, but 
after all Iv’e recently gone through 
I could not concentrate and keep to 
the subject.

Well, once more best of luck and 
here’s to seeing you soon.

Your pal 
Z.

trouble 
issue a 
days of 
.Hing at

I could not stand 
rude attitude and told him 

we have plenty of bullets for 
Red that might try to come 
there, and in case we would

WASHINGTON 
D. C.

6820 SUPERIOR AVE. - CLEVELAND,

Lithuanian Delegation Meets
President

the
of
the

most representative 
Lithuanian leaders 
country arrived in 
C. on October 14th.

One of 
delegation 
throughout 
Washington, D. 
Number of conferences took place
at which matters of common inter
est were discussed. Next day, the 
delegation consisting of the follow
ing persons, was received by Presi
dent Roosevelt at the White House: 
Mr. J. B. Laucka, Mr. Mikas Vai- 
dyla, Mr. F. J. Bagocius, Judge J. 
T. Zuris, Fr. J. Svagzdys, Miss E. 
Mikuzus, Mr. K. S. Karpius, 
Pius Grigaitis, Mr. L. Simutis, 
D. Kumskis, Mr. P. Pivaronas 
Mr. “

A 
test 
sion 
the 
amber gifts, 
arranged by a member of the Bal
tic-American Society of Washing
ton, Mr. Victor Sholis, who is the 
Special Assistant to the Secretary

Mr. 
Mr. 
and

P. Miller.
framed manifestation of 

against Soviet Russia’s aggres- 
in the Baltic was presented to 
President together with some 

The audience was

pro-

I of Commerce here.
¥ »

of

< * 
Baltic-American Society

Notes
The Baltic American Society

Washington, D. C., at a combined 
| meeting and outing held at the
Spring Hill Farm of Mr. Otto Bey
er, unanimously adopted a resolu
tion condeming Soviet Russia’s ag
gression in the Baltic and also went 

: on record as being opposed to the 
I traitorous and subversive elements 
: which tend to undermine the in- 
I ternal structure of a country. The 
| resolution-petition appeared in its 
I entirety on the last page of Sept, 
i 27, 1940 issue of Dirva and on the
first page of Sept. 24,
Raivaaja, leading 
this country.

The affair was 
sons of Finnish, 
and Lithuanian extractions and oth
ers. A fine ^ntertainnrent was pro
vided by Alexander Wesley—Vasi
liauskas, Reino Luomą, Karl Lamp, 
Ludvig Juht. Miss Sofia Stumberg, 
Mrs. Kelly Kukepun and Mrs. Juht.

The following letter was receiv
ed by the Secretary General of the 
Society from Hon. Ambrose J. Ken
nedy, Congressman from Maryland:

Dear Mr. Esunas:—
This is to acknowledge receipt 

of copy of the resolution adopted 
by your Society, which I have had 
referred to the Committee on For
eign Affairs.

You will find this in the Congres
sional Record of Wednesday, Oct. 
9, 1940 on Page 20329.

Very truly yours, 
Ambrose J. Kennedy.

The annual meeting of the So
ciety was held on Monday, October 
21, 1940 at 8:00 P. M. in the In
ternational Student House. Election 
of officers, etc. was held. Mrs. 
Dominic Klimas, contralto, rendered 
several fine Lithuanian folk songs.

L. J. ESUNAS.

issue of
Finnish paper in

attended by per
Estonian, Latvian

SPORTS
By GEO. C. VENSLOVAS

C R I B B L E R‘S
By Jay Dee

DAILY, countless myriads of ev
ents are kaleidoscopically progress
ing thru the inevitable stages of 
transmutation; these events are to 
be found in conception, developed in 
Time, transpire, and then merge 
with the dimness and shadows of 
past memories. From potentialities 
to reminescences of past realities 
— that is the interim determining 
history.

Philosophizing lazily — very lazi
ly — and in only the backward 
manner of which my capabilities 
permit, I should be moved to as
sert that we, as lineal inheritents 
and destined inhabitants of this 
Time tri-dimensional world, are 

1 moving in approximate synchrony 
with Time. We arc a requisite, 
an integral part of these events. 
We are, in actuality, the puppets 
time-motivated by environment and 
reflexive impulses.

Constructively, therefore, since the 
entire basic structure of our physi- 

not

then merge

tive contrast it would afford 
handsome black fur jacket she 
to the recent Costume dance, t, 
red pocketbooks, we underst 
blend so subtle with a large v< 
lady and black fur jacket. '

• • •
THE Art Institute of Chica 

exhibition now boasts two Of 
thony Vaiksnoras’ oil paintings 
is understood that the Institute 
cepted only 54 art exhibits *■ 
a nation-wide entry; conseqnei 
our Tony dpesn’t exactly feel į. 
about having two of the 54 as 
own.

• •

cal existence is Time, why 
strive for the perfection of the 
moment — moment herein not 
fined by specific length, but

de- 
as 

flexible and variable as the par
ticular circumstance?. In other and 
more words, since our wordly life 
is limited by Time; i. e., by crea
tion and death, it logically follows 
that we should make the most of 
every passing moment and circum
stance. Inductively, it remains that 
happiness will directly result. My 
confident trust is rendered that 
Miss Noma E. Cramer will glean 
the idea or thought which my feeb
le efforts fail to adequately express.

• • •
JOHNNY MIKALONIS, recent ar

rival from Dubois, Pa., here in the 
quest of love, honor, and pin-money, 
reports the successful acquisition 
of a source of pin-mcney, Cleveland 
Twist Drill, a fair reputation of 
successfully deluding Eve’s daught
ers — being a good trackman in 
polka time — and plans an option 
on the latest thing in clothes to 
the value of two pay days.

• • •
WHOEVER it was that “C.O.D.- 

ed” that alleged corsage to entranc
ing Miss Reggie Cialko certainly 
must have comprehended the attrac-

FORMER Miss Stella Leskaus 
lately substituted as the be 
half of the two chief celebr 
celebrating her own bridal sho 
with her husband Stanley y. 
We hope the Mister and M 
share every joy and happiness 
the best of this earth can pf( 
— Congratulations.

MISS Ann Watkins merits ret 
nition for her talents in pOU 
raising. She's won prizes in 
tests and fairs sponsored by 
Four “H” Club of the section 
Ashtabula where she lives. 
Four “HV Club is a national r 
cluh instituted for the benefit 
Agricultural progress; the four “ 
stand for heart, hand, head, 
health. Hapiness is sometimes 
eluded.

LEISKIT SAVO VA
KUS MOKYTIS 
LIETUVIŠKAI

Lietuvių kalbos ir rašy 
mokykla jauniems Lietuvi? 
jau prasidėjo, bet nauji nu 
niai, berniukai ir mergai 
priimami. Mokymas dykai. 
Mokykla buna 2 vai, po pit 
šeštadieniais, Goodrich Hoi 
1420 E. 31 st. Mokyklą už 
ko SLA. 14 kugpa.

£iuiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiaiimsmmiii3iim>iiciimi!iiissig!i!i8imEsmiiimiiiiiiiiii

MAMS

PUOŠTI

| Lietuviška Didele Išdirbyste
E Langams užtraukti BlinHų (Shades)
1 VENETIAN BLINDS

DABAR LAIKAS JAU PRADĖTI APSIRŪPINTIE SAVO LANGUS SU
E Naujais Shades ir Venetian Blinds
-- Mes pasirengę Lietuviams patarnauti prieinarpa įtaina.

1 STATE WINDOW SHADES
g HEnd. 2149 • 1248 E. 79 St. • J. Pečiulis, Sav.
SiiiimimiiimiimimiiiiaiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimHimiiiiiiiiiimiiinHiiiiiii

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI SAU
V H “ “ “ “ '*-------šiltus drabužius

2.45

KAIP TAPTI AME
RIKOS PILIEČIU

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

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

(Vietiniai prašomi kreiptis 
tik penktadieniais ir šeštadie
niais.)

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

Rašykit:
DIRVOS AGENTŪRA 

6820 Superior ave.
Cleveland, Ohio.

Prieš Komunistus
Clevelando skyrius prieš-ko- 

munistinės Darbo Lygos ren
gia susirinkimą penktadienio 
vakare, Lapkričio 1, Teamsters’ 
Bldg.. E. 22nd st., kur bus ap
kalbėta budai kovos' prieš ko
munistus ir graftą darbininkų 
unijose. Tą judėjimą remia 
Amerikos Darbo Federacija.

GERIANTIEMS BUS 
BLOGAI

Daugelis apdraudos kompa
nijų nori arba atsisakyti duo
ti automobilių 
drauda tokiems 
tams kurie girti važinėja, ar
ba pabrangins mokestį, 
yra priežastimi daugiausio ne
laimingų atsitikimų trafike — 
jie vieni sudaro 25 nuoš. visų 
trafiko susimušimų ir užmuši
mu miesto gatvėse.

Kompanijos tariasi padidinti 
jų automobilių atsakomybės 
apdraudos kaštus 25 iki 300 
nuošimčių.

nelaimių ap- 
automobilis-

Jie

MERGINA AR MOTERIS 
reikalinga dirbti geruose na
muose, nuolatinis darbas, ma
žas apartmentas, mažas vaikas.

Kreipktis POtomac 7869

Bedarbių Eilės Mažėja
Menamas bedarbių skaičius 

Cuyahoga apskrityje Spalių 1 
d. buvo 118,000, kas reiškia 
9,400 mažiau negu buvo Rug
sėjo 1, kada bedarbių skaity
ta apie 121,200.

Lyginant su pereitų metų 
i Spalių 1 ir šymet, tai bedarbių 
apskrityje randasi 18,100 ma- 

1 žiau negu buvo metai laiko at- 
I gal.i

SLA. 14-tos Kuopos susirin
kimas bus laikomas antradie
nio vakare, Lapkričio 5, Lietu
vių salėje. Ateikit anksti, at- 
likit savo pareigą, tada galėsit 
klausyt rinkimų

Atminkit kad 
rinkimai perkelta 
nio į antradienį.

rezultatų, 
kuopos susi- 
iš trečiadie-

Lith Dancing Class 
Holds Weiner Roast
The first outdoor social event 

was given for the members of 
the Lithuanian Dancing School at 
Mihelich’s Farm in Leroy, O. It 
was indeed an enjoyable event to 
see a group of oldsters and young
sters and oldsters 
around an outdoor 
weiners and .toasting

Many thinks are 
Mrs. John Mihelich 
mission to. use their beautifully 
renovated farm house and their 
well-attended farm premises to en
tertain this group of Lithuanians. 
In the late afternoon a general 
meeting was held discussing the 
final arrangements for the Hallo
we’en Party and Dance given by 
this same group at the Little Thea
ter of the Y W C A., on Thursday 
nite, Oct. Cist. It’s a masquerade 
party and all are welcome.

LITHUANIAN A. C.
PRACTICE TWICE
Arrangements have 

for the team to practice two nites 
each week until the opening of 

-------- Starting next 
November 13 th, the

SQUAD TO 
WEEKLY
been made

frontas.

ran-
4.85

Addison Road

pi-

gaily hunched 
fire roasting 
marshmallows, 
due Mr. and 

for their per-

the regular season.
Wednesday,
squad will begin working out at 
St. Clair Recreation at 7 P. M. Our 

[ practice period is only for one 
hour, so all candidates for the team 
must be prepared to go on the 
floor promptly at 7. The team will 
also practice on Thursday nites at 
East 102nd and Superior at 7 P. M.

We invite all Lithuanians to 
come out for practice. All candi
dates will be given a thorough 
trial to make the team. We hope 
to get a strong team together to 
bring back the National title to 
Cleveland from the National Lith
uanian tournament next spring.

All those interested are asked to 
report for these early practice ses- ; 
sions, as this is important in mak- į 
ing up the team roster.
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VYRŲ Two-Tone
Sweteriai, vilnos 

mišinio, zipper
VYRŲ Cape Skin
Jackets, vilnonės

kovės ir užpakalis. Zipper 
priešakis.

Union Apatiniai 
ir šilti žiemai
Kelinės 
ir išeigoms 
pasirinkimas 
medegų

2.
3.

VYRŲ
stori

VYRŲ 
darbui 
didelis 
tvirtų

97c

1.95
iki

4.85

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

spalvuoti, visokių mieru
Geri šilko Kaklaraiščiai 25 
rudens pavyzdžių

VYRŲ gražios Kojinės 21 
rudeninių pavyzdžių

VAIKŲ Ilgos Kelinės 2.4 
gero darbo vilnones

DYKAI °™ su kožnu pirkiniu. DYKAį STAMPS
Čia galit iškeisti savo Stamp Books.

THE KRAMER & REICH CO.
7010 Superior Ave Atdara Vakarais

Skani Lietuviška Duona
Addison-Superior 

Dress Shoppe
1302
arti Superior ave.

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

Souvenirs moterims dykai 
kurios atsilankys pas mus.
PARSIDUODA Pieno ir už

kandžių krautuvė, įrodysiu kad 
duoda gryno pelno savaitėje 
po $90. Arti mokyklos, nėra 
komneticijos. Nuoma žema.

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

tarp 1 ir 3 po pietų. (45)

en
it’s 
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NEW DEAL
Celebrate Fifth 

Anniversary
In these times of hurried 

gagements and blitz-marriages 
a novelty to read about one
“them thar pioneer” weddings, now 
followed with anniversary celebra
tions. We’re referring to the fifth 
anniversary party given by Mr. 
and Mrs. Walter Krause, last Sat
urday, Oct. 26th. Good proof of
the number of friends the Krauses’ 
have is proven by the 35 or 40 
people gathered to help them cele
brate the occasion. Further proof 
of their popularity is the fact that 
the gifts were many and all ex
tremely pretty. Here’s hoping that 
you may enjoy at least another 45 
such happy years, Mr. and Mrs. 
Krause, so that you can have a 
50th anniversary party .

BAKERY

PR. KUNCAITIS
Savininkas ir Kepėjas

• •

♦ 4023 E. 141 ST.
Telefonas WAshington 3227

Skani Lietuviška Ruginė Duona, šviežia 
Vestuvėms, Baliams ir tt. “

balta Duona, visokį Pyragaičiai, Pyragai 
Pristatom tiesiog į namus, sulyg pareikalavimo.

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