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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

tuks- 
darbi- 
dirbti 
dabai' 
orlai-

INDUSTRIJOS šiuo lai
ku eina gana aukštame ga
mybos laipsnyje, ir vis ky
la aukštyn iki naujų auk
štu rekordų.
Numatoma daug 

(ančių naujų darbų 
[linkams kai pradės 
naujos dirbtuvės ir 
pančios, gaminant
jus, tankus, visokius gin
klus, metalus ir chemika
las karo reikalams.
Pirm negu užpuls snie

gas skubama pastatyti pa
mpos augančiai kariuome
nei.
Nors daugiau mašinų pa- 

laudojama įvairiems dar
iams atlikti, tačiau spėja
ma kad 1941 metais darbų 
jaus 2,500,000 darbininkų 
r valdžia išleis penkis bi- 
ijonus dolarių daugiau Ša
tes ginklavimui negu iš
didžia šymet.
Valdžia kiekvieną dieną 

įduoda desėtkus milijonų 
lolarių užsakymams 
eikmenų visos šalies 
e.

baro 
daly-

amu-AMERIKOS karo 
sicijos dirbtuves, kurių bus 
astatyta keletas už apie 
ilijoną dolarių, manoma 
tatyti toliau nuo vandeny- 
ni, pietvakarinėse ir va- 
arinėse valstijose, kur ne
įlįs taip lengva pasiekti 
riešų lėktuvams jeigu at
leistų per vandenynus.
Sekančiam Kongreso po

odyje valdžia pareikalaus 
kirti naujas sumas gamy- 
lai amunicijos ir reikmenų 
ariuomenei iš apie dviejų 
Bilijonų vyrų.

520 MYLIŲ. Kaliforni- 
oje Lapk. 1 d. daryta ban- 
lymas su naujo išdirbinio 
ėktuvu, kuris skrenda 520 
tiylių į -valandą, arba 100 
Bylių greičiau negu kulka 
i .38 kalibro revolverio.

Pittsburgh, Pa. — Apie 
!0O Kopp Glass stiklo iš- 
lirbystės darbininkų, dir- 
tančių Swissvale, sustrei
kavo reikalaudami daugiau 
aokesties.

PLIENO ir geležies dar
iai pakilo dar iki aukštes
nio laipsnio šią savaitę — 
Įabar dirba jau su 96 nuo- 
itnčiais normalio. Tikima 
iad po rinkimų plieno ir 
(eležies darbai sustiprės 
f aiškiau nusistatys,. nes 
ries prezidento rinkimus 
težinota kas bus preziden- 
as ir tas turėjo įtakos į 
Sakymus.

“Biėcfniokas” su $8,000, 
Memphis, Tenn. — Čia pa
kistoje pašiūrėje rastas 
Jairęs 83 m. senukas, prie 
ririo rasti popieriai įrodė 
tad jis turi banke $8,000 
foigų.
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Rooseveltas Laimėjo Rinkimus
ROOSEVELT gavo___  26,000,000 balsu
WILLKIE gavo_______ 22,000,000 balsų

VYKDYS ŠALIES STIPRINIMĄ, NEW 
DEAL PROGRAMA TOLIAU

Washington, Lapk. 6. — Prezidentas Roosevelt su- 
gryžta į sostinę iš savo namų, kur buvo parvažiavęs bal
suoti, ir bus sutiktas didžiausiomis aviacijomis. Jis pa
siryžęs stoti į darbą su didesniu įtempimu ir vykdyti to
liau savo New Deal programą ir kitus iki šiol užsibrėž
tus darbus, kaip tai šalies saugumo stiprinimą ir pasi
ruošimą pasitikti priešus-užpuolikus.

Prezidentas vykdys plačiai šalies vienybės ir susi
klausymo politiką, tarp to ir taiką darbininkų eilėse.

Jisai pasižada šaliai būti “tas pats Franklin Roose
velt kokį jį visi pažysta nuo Kovo 4 d. 1933 metų”.

Roosevelt laimėjo rinkimus 39-se valstijose, Willkie 
gavo daugumą balsų tik 9-se valstijose.

Europos diktatoriškos šalys Roosevelto laimėjimą 
rinkimų sutiko su dideliu nusivylimu.

GALI PULTI TUR-1 sako, HitlerisI
KIJAC-

SIŪLYS TAIKĄ

LAIMĖK

WILLKE „PA SVEI
KINO F. T7 :oo-

SEVEL'

KARO PALIAUBOS - IR KARAS

Lapkričio 11, 1918 metais, įvyko Pasaulinio karo 
paliaubos. Tą dieną Vokiečiai, aliantų nugalėti, pa
sirašė karo baigimo sutartį. Po 22 metų Vokiečiai 
vėl randasi karo lauke, bet dabar jau komanduojan
čioje pozicijoje. Europos žemėlapis, kokis buvo nu
statytas Versalio sutartimi, Hitlerio ir jo sandraugų 
diktatorių suplėšytas ir iškraipytas. Daug mažų ir 
didelių valstybių parblokšta, sumindžiota.

Kaip ilgai šis karas tęsis, kas išeis laimėtoju, ko
kia bus Europos santvarka turės’ parodyti dviejų ne
ilgų metų laikotarpis.

ITALAMS NESISE
KA GRAIKIJOJE

ŽUVO 10 ŽMONIŲ
SU LĖKTUVU

25-ti Metai (25th Year)

V

IS
IŠ

LIETUVOS

Bern, Šveicarija. — Eina 
spėjimai kad Vokiečiai ga
li pulti Dardanelius ir per 
Turkiją stumtis pirmyn į 
rytus ir Suezo Kanalą, ku
rį norėtų paimt į savo kon
trolę.

Grafas Ciano išvyko pa
sitarimui su nazių užsienių 
reikalų ministru von Rib- 
bentropu. Tas pasitarimas 
sako gali virsti nutarimu 
pulti Dardanelius per Ru- 
maniją.

Rusai nežinia ko laukda
mi turi sutraukę 31 divizi
ją savo kareivių Besarabi
joj ir Bukovinoj, prie Rū
mam jos sienos.

Britai spėja kad Vokie
čiai Balkanuose turi 70 sa
vo divizijų.

Kiti šaltiniai sako buk 
naziai norį tartis su Rusi
ja apie Balkanų užgrobi
mą.

Nebūtų ko stebėtis jei 
Stalinas vėl ištiestų Hitle
riui savo pagalbos ranką!

ITALIJOS fašistų orga
no redaktorius Gayda pa
skelbė griežtą pasmerkimą 
Roosevelto ir S. V. Vals
tybės sekretoriaus Hull už 
tai buk jie kurstą žmones 
prieš Italiją ir Vokietiją 
ir stumią Ameriką į karą 
prieš tas valstybes.

bus 
Sta

1941 METAI, sako, 
dideli statybos metai, 
tybos medega irgi brangs, 
bet statybos darbai visoje 
šalyje eis plačiu mastu.

„ŪKININKAI Suv. Vals
uose šymet turės bendrai 
l#iant apie 9 bilijonus inei- 
fiĮ. Pernai ineigų turėjo 
»,518,000,000, o 1929 me- 
Ws — $11,221,000,000.

Europoj eina gandai buk 
Hitleris žada pasiūlyt An
glijai taiką, kurios išlygo
se esą pavedimas Vokieti
jai visišką tvarkymą Eu
ropoje, palikimas Britų im
perijos tokia kokia ji yra, 
ir sugrąžinimas Vokietijai 
per aną karą atimtų kolo
nijų.

Taikai siūlyti esą nusta
tyta Lapkričio 11, Pasauli
nio karo paliaubų diena.

Vokiečiai šiuos gandus 
užginčija.

New York^Wu.;/:. ;6. — 
Jau vakar naktį |aįie 11 v. 
pradėjo paaiškėti i’įad Roo
sevelt toli palieka balsais 
savo oponentą V illkie len
ktynėse už prezi lehto sos
tų. j

Šiądien' Willkie pasiuntė 
Rooseveltui šitoLiį pasvei
kinimą: \

“Sveikinu su ląin ėjimais 
Suv. Valstiįųl- pirzidento 
rinkimų. Aš ' _,d. mu
du abu esam paU-nkxrici jog 
tokia daugybė Amerikos 
piliečių dalyvavo balsavi
muose. Aš linkiu jums ge
riausios sveikatos ir lai
mės”.

Atėnai, Graikija, Lapkr. 
6. — Graikų kariuomenė 
atkakliai puolė atakuoti į 
jų žemę besiveržiančią Ita
lijos kariuomenę, ir Italus 
sumušė. Taipgi Graikai 
žygiuoja pirmyn link Ita
lų kariškos stovyklos Alba
nijoje. Koritza gali tuoj 
būti užimta. Graikai ap
supę 30,000 Italų kariuo
menės kalnuose.

Britų karo lėktuvai pa
deda Graikams prieš Ita
lus užpuolikus.

Italai skelbia atmušę už- 
pholnsius juos Graikus pp 
smarkaus mūšio tarp ežėro 
Presba ir Kapestica per
ėjimo kalnuose.

Salt Lake City, Utah. — 
Lapkričio 4 d. dingo pasa- 
žierinis lėktuvas skridęs į 
rytus iš San Francisco. Ki
tą dieną, po gero j ieškoji
mo, tas lėktuvas rastas nu
kritęs ir sudužęs netoli čia. 
visi 10 jame skridusių as
menų užsimušę. Lėktuvas 
atsimušė į kalną ir žuvo. 
Likučiai rasta sniege. Tai 
jau trečia tokia nelaimė 
su pasažieriais bėgyje še
šių metų Wasatch kalnuo
se; ten žuvo 37 žmonės.

AMERIKA SAUGO
JAS! NAZIŲ NETI

KĖTO ŽYGIO

SOVIETŲ CARAI 
NORI TAIKOS

Maskva. — Komunistų 
partija -raginasi save ir vi
są savo raudoną mašineri
ją laikytis taikos, neįsivel
ti į Europinį karą. Tuos 
obalsius leido apvaikščio
jant 23-ias sukaktuves nuo 
komunistinės revoliuci jos 
Rusijoje. Mat, sovietai pa
tyrė ką reiškia karas kai 
susikibo tik su mažute kai
myne Suomija.

Visos Rusijos darbinin
kams šioje šventėje buvo 
primenama kad Rusija iš 
visų pusių kapitalistų ap
supta.

UŽMUŠTA 14,000 BRITŲ
Londonas. — Nuo to lai

ko kai Vokiečiai pradėjo 
kas nakt bombarduot Lon
doną ir kitas Anglijos da
lis lėktuvais, jau užmušta 
per 14,000 žmonių, be dau
gybės tūkstančių sužeistų.

Anglija ruošiasi tęsti to
kius susikirtimus su prie
šais net iki 1944 metų, jei 
reikės, pasakė premjeras 
Churchill.

Britanija turi tikėtis di
desnių submarinų atakų jų 
laivų, ir tam rengiasi.

Šiomis dienomis subifia- 
rinai nuskandino: aštuonis 
Britų laivus.

Anglai skelbia nuskandi
nę du submarinus, vienas 
jų buvo tas kuris suplaiši- 
no ir nuvarė į jurų dugną 

Empress

13 KAREIVIŲ. Coldwa
ter, Mich. — Netoli čia, vie
nos našlės iš 22 vaikų už
siregistravo į kariuomenę 
13 sūnų. Jie visi yra rei
kalingo amžiaus.

KOMUNISTO Browder 
žmona, kuris kelis kartus 
kandidatavo net Į S. V. pre
zidentus, susiduria su de
portavimu. Ji yra Rusijos 
Žydė, ir turi įrodyti kad ji 
nėra komunistų partijos 
narė jei nori išsisukti nuo 
deportavimo.

Gal but ir musų dauge
liui komunistų teks išvys
ti ‘Stalino saulę’ netrukus.

Washington. — S. Vals
tijų kariškas laivynas ėmė
si visų slaptų priemonių 
pasiruošti prieš galimą na- 
zių pasirodymą Karibejos 
jurų srityje, kur yra Pran
cūzijai priklausančios sa
los. Mat, darydamas taiką 
su Prancūzija Hitleris ga
lėjo sutarti ką tokio pasa- 
lingo, ir tas salas užimti.

Apie tas salas plaukioja 
Amerikos karo laivai 
skraido lėktuvai.

ŽIEMA BUS ŠVELNI
Vienas senas, 75 m. am

žiaus Indi jonų vadas Ka
nadoje, pranašauja kad ši 
1940-41 metų žiema bus 
palyginamai nešalta.

pasažierinį laivą 
of Britain.

URUGVAJUS^ 
respublika Pietų 
je, nori pirkti iš 
stijų senus karo 
vo šalies apsigynimo reika
lams.

SUV. VALSTIJŲ kariuo
menės lavinimams ir ma
nevravimams paskirose ša
lies dalyse įsteigiama mili
jonų akrų plotai įvairaus 
didumo, nuo desėtkų iki 
dešimčių tūkstančių akrų 
didumo.

n eel idelė 
Ameriko- 
Suv. Val- 
laivus sa-

VILNIAUS Pėdegoginio 
Instituto, o taip pat iš Mari
jampolės, Šiaulių, Tauragės ir 
Ukmergės mokytojų seminari
jų atleisti visi direktoriai, o 
į tas mokyklas paskirti nauji 
mokytojai tokiais vardais: So
kolovas, Malka, Chaimsonaite- 
Martomskienė, Tutšteinas, ši- 
frovnas, Mutnikaitė.

Kaž koks L. Kosiakas pas
kirtas Kauno miesto ligoninių 
kasos valdytoju ir tuo pat me
tu gavo antrą apmokamą vie
tą, būtent Kauno apygardos li
gonių kasos valdytojas. Lietu
viai iš vietų paleidžiami.

ŠVEICARIJOS spaudoje pa
skelbta kad visi Šveicarijos 
kreditoriai kurie turį reikala
vimų į bolševikų užimtą Lietu
vą, .turį užsiregistruoti iki Spa
lių 5 d. Kol kas klausimas ei
nąs tik apie Reikalavimų parei
škimą, bet tai nereiškia kad iš 
sovietų busią galima gauti rei
kalavimų patenkinimo.

ir

RUSAI ir Japonai nori 
sudaryti kokią ten taiką, 
užtikrinimui viena kitai 
nepuolimą. Japonija kalti
na Rusiją vedime slaptų 
derybų su Britanija ir Su
vienytomis Valstijomis, ku
rios nusistačiusios prieš 
Japoniją. Sako, Sovietai 
varo dviveidišką darbą, ta
riasi su Japonija, bet kar
tu nori susitarti su Japo
nijos priešais prieš Japo
niją.

30 UŽMUŠTA. Trauki
nis važiavęs iš Londono į Į 
Penzance nuvirto nuo bė
gių prie Taunton, nelaimė
je 30 žmonių užmušta, ke
li desėtkai sužeista.

i

ANGLIJOJ moterys ne
gauna šilkinių kojinių, nes 
šilkas importuoti uždraus
ta. Kojines dabar darosi 
iš vilnos, ir išdirba jas vi
sokiausių gražių marginių.

Vaizdeliai iš musų gražios Lietuvos, kurią musų parsidavėliai su despotų pagalba pavergė svetimiems, sunaikinimui. Ar pa vyks jiems?

KOKIE “specialistai” vykdo 
žemės nusavinimus Lietuvoje 
rodo toks Atsitikimas: Užpa
lių vai., Utenos apsk., matuo
damas vieno dvaro žemę, vie
toje 33 hektarų “rado” tik 24. 
Matuojant liniją kuri buvo 198 
metrų ilgumo, “specialistas” 
išmatavo tik 148 metrų.

•

Iš PIKELIŲ, Mažeikių ap., 
pranešama kad Židikų žemės 
ūkio kooperatyvas buvo pasiža
dėjęs iš aplinkės ūkininkų ket
virtadieniais supirkinėti kiau
šinius. Bet labai dažnai pasi
taiko kad kooperatyvas minėtą 
dieną neatsiunčia įgaliotinio. 
Ūkininkai neturėdami kur dėti 
buna priversti atvežtus kiauši
nius parduoti už žymiai žemes
nę kainą vertelgoms. Valstie
čiai del nuolatinių nuostolių 
netenka kantrybės.

•

KOMUNISTAI uždarė Lie
tuvos Fizinio Lavinimosi Są
jungą, kuri buvo viena, žymiau
sių sporto organizacijų. Joje 
savo laiku aktingai sportavo a. 
a. lakūnas Steponas Darius.

BUVO RAŠYTA kad raudo
noji armija Lietuvoje užgro
bė visus tinkamus sunkveži
mius ir automobilius. Dabar 
kasdien didžiosios ekonominės 
bendrovės kaip Maistas, Sody- 

skelbiasi 
vartotus 
(trokus),

ba, Parama ir kitos 
j iešką pirkti nors ir 
senus sunkvežimius 
bet matyt negauna.

•

DOTNUVOJE, žemės Ūkio 
Akademijos ribose, įsisteigė 
komunistų partijos ir komunis
tų jaunimo valsčiaus komite
tai. Kompartija, vadovaujama 
“draugo” J. žydelio, dažnai 
rengianti susirinkimus, kuriuo
se studijuojama Stalino kon
stitucija ir komunistų partijos 
istorija.

•
IR ŽYDAI už tikybą Lietu

voje persekiojami. Laikraš
čiuose skelbia pavardes tų žy
dų kurie per Žydų naujų metų 
šventę laikė uždarytas krautu
ves. Dabar Lietuvoje vedama 
propaganda kad tikybinės šven
tės nebūtų švenčiamos.
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PENNSYLVANIJOJE
PITTSBURGH Sifilio Ligą Turi Dide

lis Nuošimtis
Nubaudė 30 Komunis

tų už Klastas Nomi-
nacijose

Pittsburghe, Allegheny ap
skrities kriminaliniame teisme, 
30 asmenų nuteista už konspi
raciją ir kitokius nusikaltimus 
paėjusius iš platinimo komu
nistų peticijų nominavimui 
komunistų kandidatų pereitą 
Kovo mėnesį.

Ta byla iškelta susekus ko
munistų konspiraciją visokiais 
klastingais budais pastatyti 
savo partijos kandidatus 
kimar. s šio Lapkričio 5 d.

Pittsburgho Sifilio Kontrolės 
laboratorijose per praėjusius 
devynis mėnesius žmonės pa
sidavę kraujo tyrimams, pasi
rodė 10 nuošimtis jų turi sifi
li vienokiame ar 
psnyje.

Toks aukštas 
užsikrėtusių yra
zaminavimui ateina daugiausia 
tokie kurie mano kad turi sifi
lį. Kasdien tam tikslui labora
toriją aplanko apie 150 
nių, vyrų ir moterų.

kitokiame lai-

laipsnis sifiliu 
del to kad eg-

žmo-

rin-

CHICAGO, ILL.

TAUTINĖ KONFE
RENCIJA CHICAGOJ

LAPKRIČIO 10

Spaudoje buvo pranešta kad 
Lapkričio 10 d. Chicagoje ren
giama tautinės srovės veikėjų 
konferencija.

Kadangi pasitaiko Karo Pa
liaubų šventė, kuri bus Lapk. 
11 d., konferencija nuspręsta 
nukelti savaite vėliau.

Taigi, tautinė konferencija 
įvyks sekmadienį, Lapkričio 17 
d., Sandaros salėje.

Tikima delegatų iš keleto ap
linkinių valstijų: Wisconsin, 
Michigan, Indiana, Ohio, dau
giausia gi bus iš Illinois.

DETROIT, MICH.

ATSAKOMI NGU 
VYRŲ NEVYRIŠ

KAS DARBAS

Spaudoje jau pasirodė, ir 
Dirvos redakcijai tapo prisiųs
ta iš New Yorke, SLA. patal
pose įvykusio “Lietuvių Spau
dos 

| 24 d.
Tarp kitų

I įvykusių 
.pondentas 
kas:

“Toliau
ko,i o žygi
legacijos,

Klubo” posėdžio Spalių

TRUMPOS
ŽINUTES

(Iš Musų Laikraščių)

• DETROIT, Mich. — Lapkri
čio 10 d. čia lankysis Chica- 

j gos Pirmyn Choras, kuris Finų 
i salėje, 5969 14th st., statys 
j įdomų veikalą, “Kai Gėlės žy- 
■ dėjo”. Tai yra garsi Ameri
koje operetė “Blossom Time”. 
Chorą vadovauja K. Stepona- 

; I vičius.

MIRIMAI
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

MIRĖ JAU 5900 IŠ
EIVIŲ LIETUVIŲ

12,000 Daugiau Darbų 
Pennsylvanijoje

Milijonai dolarių leidžiama 
išplėtimui ir padidinimui dar
bų ir daug naujų industrijų 
įsist.'gia Pittsburgho srityje 
ir Pennsylvanijoje bendrai, ku
riose jau dabar pasidaro dar
bo del 12,000 darbininkų dau
giau.

Viena iš didžiausių paskirų 
išdirbysčių Pennsylvanijoj tai 
Bendix Aviation dirbstuvė, ku
ri netrukus paims į darbus su
virs 7,000 darbininkų.

Pittsburgho distrikte gaus 
...darbų apie 2,000 daugiau nau
jai atsidariusiuose darbuose 
-paeinančiuose del šalies ginkla
vimosi.

Viena tik Westinghouse Ele
ctric Co. praleidžia 20 milijo
nų savo išdirbystėms praplėš

yti.
Philadelphijos’ srityje 

gynimo vyriausybė yra 
. vi s užsakymų įvairiems 

nicnims už $1,307,000,000. 
/dirbama karo laibai ir 

kitų reikmenų. 125
phijos firmos gavo visą 
dalį šalies karo reikmenų 
k/mų.

Philadelphijos srityje
d irė per 50,000 naujų darbų.

šalies 
pade- 
reik-
Tęn 

daug
Philadel- 

šešta- 
užsa-

pasi-

DAYTON, OHIO

LIETUVIŠKOS ŽINIOS
Šv. Kryžiaus Lietuvių para

pija atžymėjo 25 metų sukak
tuves savo bažnyčios pastaty- 

. mo ir pašventinimo. Tas įvy- 
. ko Spalių 25 d., bažnytinėj sa

lėj. Parapijos choras, vado
vaujamas Pr. Ambrozaičio, su
dainavo keletą gražių dainų.

- Klebonas, Kun. L. Praspalius, 
pasakė atitinkamą kalbą. Bu
vo atsilankęs miesto mayoras, 
kuris pasakė kalbą ir pagyrė 
Lietuvius už darbštumą ir šiai 
šaliai lojališkumą.

Spalių 26 d. atsibuvo vaka- 
... rienė su pasilinksminimu, pa

rapijos salėje.
SLA. 105-tos kuopos balius, 

. įvykęs Lapkričio 2 d., Shell’s 
Cafe salėje, buvo linksmo po
būdžio, susirinko publikos virš 

i šimto ypatų, ir visi linksmai 
pasišoko.

Praną Ambrozaitį patiko di
delė nelaimė dirbtuvėje: 
labai sulaužyta koja.

■ mas
Pr.

gus žmogus Lietuviams, kuris 
nuo pat kūdikystės dienų dir- 
ba prie Lietuviškos parapijos, 
o ypač meniškoje srityje. Jis 
yra geras dainininkas, nuolat 
Lietuvius palinksmindavo savo 
dainomis. Taipgi jo dėka yra 
sumokintas parapijos choras, 
kuris, jo vadovaujamas, daug 

■Lietuviškų dainų padainuoja.
Be jo vargiai čia butų girdima 
musų graži Lietuviška daina. 

- - Tat linkėtina ligoniui greitai 
ir laimingai pasveikti.

Lapkričio 11 d. susiveda jau
nikaitis Povilas Lisauskas su 
p-Ie Cecilija Melašiute. Jauna
vedė yra gera muzikantė akor- 
dioniste. D. Kep.

tapo 
Gydo- 

Šv. Elzbietos ligoninėje.
Ambrazaitis yra bran-

viešpa- 
Lietuvių

pastabas

SLA. 217 KP. REZOLIUCIJA 
PRIEŠ MAŽUKNĄ

SLA. 217 kuopa savo bertai- 
niniame susirinkime Spalių 4 
d. svarstė Tėvynės nr. 39 til
pusią Redakcijos pastabą, ku
rioje pasakyta kad SLA. vice 

[ prezidentas J. K. Mažukna už- 
[ protestavo prieš pripažinimą p. 
[ Daužvardžio Lietuvos konsulu, 
ir kad jis “davė velnių” Tėvy- 

. nes redaktoriui už nepripažini- 
! mą Stalin’o Lietuvos 
čiu, ir paniekinimą 
komunistų.

Susirinkimas šitas
apie Mažukna nuodugniai iš
gvildenęs ir apsvarstęs, Redak
cijos žodį pripažino įvykusiu 

! faktu, ir tame reikale priėmė 
šiokią rezoliuciją:

REZOLIUCIJA
Kadangi Maskva pavergda

ma Lietuvą ir pasmaugdama 
jos nepriklausomybę, visai Lie
tuvių tautai uždavė skaudų 
smūgį, kurį su didžiausiu šir- 

i dies shausrpu jaučia kiekvie- 
| nas geros valios Lietuvis;

Kadangi Sv. Valstijų aukš- 
[ čiausi valdžia Maskvai Lietu
vos paglemžimą nepripažino, ir 
tik su Lietuvos atstovais ir 
reprezentantais skaitosi ir lei
džia jiems 
ir

Kadangi 
dentas J. 
liame Pild. Tarybos posėdyje 
nepripažino p. Daužvardį Lie
tuvos konsulu ir užginčijo jam 
teisę eiti savo pareigas, todėl 
tuomi jis,

J. K. Mažukna, nepripažino 
1 Amerikos valdžios patvarkymo 
ir nusidėjo Amerikos aukščiau
sios valdžios tvarkai, kaipo 
penktos kolumnos šulas.

Kadangi su Maskvos talka 
i Lietuviai komunistai pražudė 
Lietuvos nepriklausomybę, ir 

i musų brolius ir seseris nustū
mę Maskvos vargi jon, dabar 
iš jų skausmų ir vaitojimų ty
čiojasi ;

Kadangi Tėvynės redaktorius 
kaip ir kiekvienas doras Lie
tuvis tuo nedoru komunistų 
darbu piktinasi ir juos pačius 
smerkia ir niekina 
tai, ir

Kadangi SLA. vice 
tas J. K. Mažukna už 
nes redaktorių 
net oficialiame Pild. 
posėdyje, tuomi 
rodydamas Lietuvos ir jos ne
priklausomybės žudikų užtarė
ju, Lietuvių tautos įžeidėju, ir 
SLA. garbės žemintoju — 

lodei šis SLA. 217 kuopoši 
! susirinkimas siūlo SLA. vice 
! prezidentui J. K. Mažuknai iš 
savo vietos rezignuoti, o Pild.

! Tarybos kitiems šešiems na
riams reiškia viešą papeikimą 
kad jie savo oficialiame posė
dyje Mažukna nesudraudė ir 
jo išsišokimus praleido be pri
valomo dėmesio.

SLA. 217 kuopos valdyba: 
K. Maskin, pirm.

P. Gribienė, užr. sekr. 
Jurgis Gribas, fin. sekr. 
J. S. Vitkus, iždininkas, 

(ši rezoliucija tuojau po su
sirinkimo buvo pasiųsta Tėvy
nei, bet ten ji netilpo.)

eiti savo pareigas,

SLA. vice prezi-
K. Mažukna oficia-

pamatuo-

preziden- 
tai Tėvy- 

šiurkščiai bara 
Tarybos

aiškiai pasi-

RENGIAMAS PROTESTO MI
TINGAS PRIEŠ BOLŠEVI
KŲ KRUVINUS DARBUS 

LIETUVOJE
šiomis dienomis organizuo- 

mas Lietuvių tarpsrovinis ko
mitetas surengimui masinio 
mitingo pareiškimui Lietuvių 
nusistatymo link Lietuvos ne- 

i priklausomybės. Tas mitingas 
bus surengtas pradžioje Gruo
džio mėnesio. Vieta numaty
ta didžiulė Cass Technical mo
kyklos auditorija, kurioje su
telpa per du tūkstančiu žmo
nių. Bus keletas kalbėtojų, k. 

j t. gryžęs iš Lietuvos Dr. Al. 
I M. Račkus, pabėgęs iš Lietu- 
: vos Dr. P. Vileišis, P. Grigai- 
j tis. Kalbos bus paįvairintos 
I muzikaliu programų. šiame 
1 fpitinge bus išnešta keletas re- 
I zoli.ucijų įvairiais Lietuvos ir 
į Lietuvių reikalais.
; Pas Detroito Lietuvius reiš- 
i kiasi mintis kad rengiantis di- 
, dėlei kovai už Lietuvos Nepri
klausomybę reikia pirma apsi- 

I valyti namie: mums reikia ap- 
I sivalyti nuo piktžolių-bolševi- 
kų arba Maskvos maurų, kail) 
jie dabar yra praminti. Jie 
painiojasi po kojų musų gyve
nime, kliudo gražiems ir nau
dingiems darbams, todėl Det
roito Lietuviai pasiryžo pada
ryti rubežių tarp gerų Lietu
vių ir blogų: turi būti išskirti 
iš musų tarpo išgamos, kurie 
su burliokais džiaugiasi Lietu
vos pavergimu, penktakojai tu
ri būti išskirti kad jie neterš
tų Amerikos Lietuvių gyveni
mo. šitokia akcija užsibrėžta 
pradėti su sekančiu masiniu 

j milingu, šalin Maskvos mau
rai iš Lietuvių tarpo!

Reporteris.

PATRIOTO BALSAS 
IR PAVYZDIS

LAWRENCE, Mass. — 
miesto žinomas veikėjas 
Lietuvos draugas, Motiejus 
ksi is, tain rašo:

‘ Aš visuomet buvau Lietu
vos rėmėjas ir visuomet auka
vau jos reikalams ir maniau 

i kada nors į Lietuvą važiuoti ir 
i ten senas dienas baigti.
ir dabar aš prisiunčiu 

j rių vertės money 
[Lietuvių pabėgėlių 
j ir kitose šalyse ir 
i mokėti kas mėnesį 
[ dolarius. Jei mes 
' tume ir sutvertume tokią 
įmėjų draugiją tai daug ir at
siektume. O tai reikėtų pada
ryti greitu laiku, nes negana įs
teigto Fondo, reikia suorgani
zuoti visuomenę ir sutverti 
rėmėjų draugijas po visą Ame
rika.

“O gal pati Lietuvos Pasiun
tinybė ir Konsulatai galėtų va
dovauti, o gal tą padaryti pa
gelbėtų kas atvažiavęs iš Lie
tuvos, Prezidentas ar kuris 
ministeris. Taip padarius, aš 
pirmas stosiu su penkine, o jei 

i Lietuva atgautų savo nepri- 
I klausomybę, tuomet ne tik aš 

mes paaukautume tuos 
bonus, ir tūkstantį dolarių aš 
pirmas aukaučiau”.

P. S. Atsižvelgdama į šios 
rūšies paraginimus ir pasiža
dėjimus liuosa valia apsidėti 
Lietuvos gelbėjimo reikalams 
duokles, Lietuvos Pasiuntinybė 
Washingtone bus jau avansu 
pasiuntus pabėgėliams į Pru
sus ii- užkluptiems pietų Pran
cūzijoje po vieną šimtą dola-, 
rių. L.P.Ž. i

Šio 
ir 

Vil-

Tat
5 dola- 

order del 
Vokietijoje 
aš apsiimu 
po penkis 

visi sutar- 
rė-

bet ir

tame posėdyje 
dalykų, kaip kores- 

praneša, buvo štai
• CHICAGO, Ill. — Spalių 27 

Dr. Vinikas nupasa-' cp čia įvyko Lietuvių kata- 
ir t’ slą Lietuvių de- jjkų organizacijų federacijos 
kuri vyko pas Prezi-j konferencija, kurioje tarp ki- 

dentą Rooseveltą. Jis taipgi ■ įa ko pasireikšta ir Lietuvos 
nurodė kai kurių delegacijos ■ nepriklausomybės reikalais. Be 
dalyvių netaktišką 
Pagaliau pakvietė p. Tysliavą | skas, tik ką atvykęs 
pridurt apie delegacijos 
giuotę naujų pastabų. Pasta
rasis patiekė daug įdomių ir 
komiškų delegacijos dalyvių 
incidentų”.

Tėmykit: nei Dr. Vinikas, 
kuris yra SL\. Centro sekre
torius, ne; Tysliava, kuris 
naujai 
ti, — abu r , 
sakominga- j 
venime vi, L y 
nebuvę, ne ' neina« kaip kada, 
taktingai 
miškai ar 
gėsi.

Toliau, 
lė — net-Avyiįka

-------- ’ ---------- °
Jis taipgi įa i<0 pasireikšta ir Lietuvos

šešis tūkstančius.

elgimąsi., kitų kalbėjo Adv. S.

Senybę redaguo
tai užimanti at- 
Tų Lietuvių gy- 
' t- Washingtone

ar netaktingai, ko- 
rimtai delegacija ei-

v7 :egauiiAe buvo ei- 
nemažiau 

už Dr. X liką ir p. Tysliavą 
musų gyvenime reikšmingų 
asmenų, ir jie žinojo kaip elg
tis einant pas prezidentą ir 
esant prezidento akivaizdoje.

Jokių “netaktų” nebuvo, ir 
jokių “komišku” incidentų ne- 
ivykio, išskyrus gal paprastų 
Lietuviškų pasiginčijimų už ir 
prieš, kur buvo reikalas.

Tą gali liudyti dvylika buvu
sių asmenų prieš du nebuvu
sius.

Iš kur gi jiedu galėjo tokias 
keistas ' ‘9 wiacijas” gauti? '

Pažiūrėkime ir į tai: 
Delegacijoje buvo SLA. pre

zidentas, Adv. F. J. Bagočius, 
su kuriuo galėjo matytis ir ip- 
fcrmaęijų gauti Dr. Vinikas, 
kai p. Bagočius gryžo iš Wa
sh i ngtono.

Ponas Tysliava galėjo gauti 
informacijų iš to paties p. Ba
gociaus, arba iš p. J. B. Lauč-

Amerikos | 
buvo dele- [

ar Bago-

veikėjams:
pa-
pa-
pa-

visuomenės
ir elgkites

tautai rei- 
jusų prisi-

kos, Brooklyniečio, 
redaktoriaus, kuris 
gaeijoje.

Taigi klausimas:
čius ir Laučka, kurie buvo lai
komi verti atstovauti Amerikos 
Lietuvius, sugryžę iš Washin- 
gtono ir pasimatę su savo ka- 
marotais, jiems juokus krėtė 
iš to visko kas Washingtone 
įvyko, ar tik jie patys, girdėję 
Bagociaus ir Laučkos nupasa
kojimus, sumanė iš to viso pa
daryti komediją.

Patarimas musų
jei norit kad jusu darbus, 
stangas ir Įsitikinimus kiti 
gerbtu, parodykit tokią pat 
garbą kitiems.

Jeigu norit būti 
vadovybėje dirbkit 
rimtai, vyriškai.

Jeigu kiti dirba 
kalingus darbus be
dėjimo, jie tikisi kad kitus dar
bus jus privalot dirbti be jų 
prisidėjimo, bet jie iš jūsų ne
sijuoks, nepasakos “komedijų” 
nebuvę ir dalyko nematę.

Tame pačiame ‘Spaudos Klu
bo” susirinkime pats klubo pir
mininkas — tas pats Dr. Vini
kas, — kaip klubo korespon
dentas praneša, “.... bendrais 
bruožais nupiešė dabartinį klu
bo narių sauvališkumą ir ne
taktą, kas mažina klubo pres
tižą ir žemina jo viršininkus”.

Taigi, kai patys klubo nariai 
iš kitų darbų nori pasišiepti, 
jie patys jau savo tarpe su
randa netaktą ir stoką rimtu
mo. .. . Gal tai tokių žmonių 
per klaidą patekimas į ne sa
vo vietą. .. . ‘Spaudos Klubas’ 
labai puikiai save užsirekomen
davo ....

Babaliau- 
iš Lietu-

žy- vos pabėgėlis.
• GRAND RAPIDS,

Spalių 27 d. čia kalbėjo Dr. 
P. Vileišis ir P. Daužvardis, 
Lietuvos konsulas, abu iš Chi- 
cagos. Su jais lankėsi ir Juo
zas J. Bačiunas. Rinkta au
kos, padaryta įdomių praneši
mų apie dabartinę Lietuvos 
padėti.
• WORCESTER, Mass. — Čia 
įsisteigus Lietuvai Gelbėti Dr- 
ja atsišaukia į Mass, valstijos 
Lietuvių 
sušaukti 
pavienių 
dirbimui 
mybės atsteigimo
• CHICAGO, Ill. — Dr. Anta

nas Bertašius savo motor-
I laivių “Živile” išgelbėjo 
jaunus vyrus nuo mirties, 
rių valtis buvo apsivertus 
ke audros Michigan ežere.

—Dr. Petras Vileišis, 
nas iš pat pirmutinių pabėgė
lių iš Lietuvos kuris pasiekė 
Ameriką, gavo tarnybą Pruden
tial Life Insurance kompanijos 
įstaigoje. Dr. Vileišis pasiry
žęs plačiai kalbėti 

’ Lietuvių kolonijose 
reikalais, tik reikia

• BOSTON, Mass.
31, Bostono apielinkės Lie

tuviai surengė didelį balių 
Copley Plaza viešbutyje, sukė
limui likusios dalies pinigų at
mokėti skulptoriui Petrui Rim
šai už jo kurinį “Lietuvos Ar
tojas”, kuris išstatytas Fine 

■ Arts Meno Muzejuje Bostone.
—Du Chicagos Lietuviai gy- 

i dytojai, Dr. Eisin ir Dr. Ma- 
1 kar, paskirti kariuomenės draf- 
1 to kvotėjais. Abu jie gimę 
, šioje šalyje.
• WATERBURY, Ct. — Spa

lių 27 Lietuvių Vaizbos Bu
to radio programo komisija 
surengė koncertą Broniui Ne
krašui, Nemunas salėje.
• LUZERNE, Pa. — Spalių 16

d. registracijos metu įsire
gistravo į Dėdės Šamo kariuo
menę septyni broliai Masoniai.

• DETROIT, Mich. — Adv. J.
P. Uvick lankėsi Chicagoje, 

kur mirė 
Uvikienė. 
amžiaus.
vežtas į Omaha, Nebr., palai
doti, kur palaidotas jos vyras. 
Adv. Uvick nesenai sugryžo iš 
ilgos kelionės Amerikos šiaurė
je, Alaskoje.
• NEW YORK, N. Y. — Spa

lių 26 d., The Roosevelt ho
tel.? j e buvo surengtas priėmi
mas poniai Edith Willkie, Re- 
publikonų kandidato į preziden
tus žmonai. Priėmime dalyva
vo ir būrys Brooklyno Lietu
vaičių.

• SO. BOSTON, Mass. — Lap
kričio 10 d. čia įvyks Lietu

vių Pilnų Blaivininkų seimas.

K. S. Karpius,
Buvęs Delegacijoje 

Pas Prezidentą.

Mich.

organizacijas 
bendrą 
žmonių 
Lietuvos

tikslu 
draugijų ir 
suvažiavimą 
nepriklauso- 
reikalais.

tris
ku- 
lai-

vie-

Amerikos 
Lietuvos 

jj kviesti. 
— Spalių

jo motina, Katrina 
Ji buvo 74 metų 

Velionės lavonas iš-

• IŠ VELNIO SALOS, kuri 
yra Prancūzijos nelaisvių nu
sižengėlių laikymo sala ir ka
lėjimas prie Pietų Amerikos 
pakraščio, pradėjo pabėgti ka
liniai desėtkais, del sugriuvi
mo Prancūzijos valdžios. Ka
lėjimo sargai pradėjo elgtis su 
kalinių globa neatsargiai.

Su šiame Dirvos numeryje 
pažymėtais mirusių išeivių Lie
tuvių vardais, iki šiol mirusių 
skaičius pasiekė jau 5900 Lie
tuvių, nuo Vasario mėn., 1937 
metų, kai Dirvoje pradėta pa
duoti žinios apie mirusius.

Per nepilnai keturis metus, 
iki galo šių metų mirusių skai
čius viršys

Tai labai didelis skaičius mi
rimų musų brolių tarpe, 
kia pažymėti kad čia paduoda
mos žinios apie mirusius musų 
vientaučius nėra pilnos. Mirš
ta Lietuvių ir kitomis pavardė
mis pasidavusių, ir tarp sveti-1 
mų gyvenančių, ir ne visų mir
štančiųjų likę giminės pasirū
pina į laikraščius žinias apie 
mirimus paduoti.

SODONIENĖ Paulina, pusam
žė, mirė Spalių 20, Chicago
je. — Tauragės ap., Šilalės 
parap.

RAUBIENĖ Marė, sulaukus 
gilios senatvės mirė Spalių 
19, Chicagoje. — Raseinių 
ap., Kelmės par. Ameriko
je išgyveno 45 metus.

SUŽDA Kazys, 33 metų, mirė 
Spalių 21, Chicagoje.

ŽILIUS Augustas, 54 metų, 
mirė Spalių 20, Chicagoje.— 
Mažeikių ap., Laukuvos par., 
Kaslėnų k. Amerikoje išgy
veno 30 metų.

.UŠAS Motiejus, viduramžis, 
užmuštas gatvekario, Spalių 
18, Philadelphia, Pa. — Jur- 
kionių km., Valkininkų par. 
Amerikoje išgyveno 29 me
tus.

ŠVIDRA Juozas, užmuštas an
glies kasykloje Spalių mėn., 
Mahanoy City, Pa.

BLUSIUTĖ Beatrice, 29 metų, 
mirė Spalių 22, New Bos
ton, Pa.

i KLIUČINSKIENĖ Katrė, 
rė Spalių 20, Tamaqua, 

j VALIŪNAS Fiorentina, 15
tų, mirė Spalių mėn., Frack
ville, Pa.

JANKAUSKAS Juozas, užmu
štas anglies kasyklose Spa
lių mėn., Minersville, Pa.

JUCIENĖ Ona, pusamžė, mirė 
Spalių 18, Chicagoje. — Tau
ragės ap., Šilalės par., Deb
ilų kaimo. Amerikoje išgy
veno 28 metus.

KATILOVAS Pranas, 57 metų, 
mirė Spalių 20, Chicagoje.— 
Šiaulių ap., Stačiūnų kaimo. 
Amerikoje išgyveno 32 m.

ŠALINSKAS Jurgis, pusamžis, 
mirė Spalių 17, Chicagoje.— 
Pilviškių par., Jurgeliu km. 
Amerikoje išgyveno 32 m.

PETERMANIENĖ Uršulė (Ne- 
dvaraitė), 39 m., mirė Spa
lių 19, Chicagoje. — Pane
vėžio ap., Naujamiesčio vai., 
Gustoni ųkaimo.

RUGIENIUS Antanas, 74 me
tų, mirė Spalių mėn., Hun
tington, N. Y. — Garliavos 
par., Girninkų kaimo.

SABALIAUSKAS Vincas, pu
sės amžiaus, mirė Spalių 22, 
Chicagoje. — Šiaulių apsk., 
Gruzdžių par. Amerikoje iš
gyveno 35 metus.

PATALONIENĖ Marcelė, 
rė Spalių 19, Plymouth, 

SAKEVIČIENĖ Ona, mirė
8, Baltimore, Md.

£iiiimiiiimmiiiiiiiiHiHiiiiiiiiiii7ii

Rei-

ŠARKA Domininkas, 78 metu 
amžiaus, mirė Spalių 14 d ‘ 
Chicagoje, palaidotas Spaliu 
17, Hammond, Ind. — 
laukio km., Švėkšnos parap 
Amerikoje išgyveno apie 5o 
metų.

URBA Antanas, 46 metų, mi
rė Spalių 18, Chicagoje. 
Kėdainių ap., Trakų p., Ežy- 
tėnų p. Amerikoje išgvve- 
no 27 metus.

KAZAKEVIČIUS Antanas, 70 
metų, mirė Spalių m., Brook
lyn, N. Y. — Raseinių ap I 
Džiugų par.

EVANAITIS Juozas, 74 metu 
mirė Spalų mėn., Detroit 
Mich.

KERŠYS Juozas, mirė Rugsė
jo 16, Buenos Aires, Argen
tina. — Trakų ap., Valkinin
kų par1., Pamerkinių k.

VIŠTALIUS Aleksandras, nu
durtas peiliu laike ginčų su 
Urugvajiečiu, Rugsėjo 18 d J 
Buenos Aires, Argentinoje.

JAKUBAUSKIENĖ Domicėlė, 
48 metų, mirė Spalių mėn.l 
So. Boston, Mass. — ŽiežJ 
marių par. Amerikoje iš] 
gyveno 30 metų.

UVICKIENĖ Kotrina, 74 metu 
mirė Spalių 23 d., Chicagoje! 
Alytaus apsk.

VERSIACKIENĖ Marė, mirJ 
Spalių 19, Norwood, Mass! 
—- Valkininkų p., Kušlių kl 
Amerikoje išgyveno 30 mel 
tų.

I

mi- 
Pa. 
me-

mi- 
Pa. 
Sp.

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 sko 
nio liuosuojantis kramtomas gu 
mas, švelniai bet tikrai liuosuoja 
vidurius. Imkit einant gult. Ryti 
jausite tikrą palengvinimą ir at 
gausit vikrumą. Jaunų ir senųmil 
lijonai naudojasi nebrangiu 
A-MINT. '■ ' ' ‘ ‘
Nusipirkit

Jis tinka ir jūsų
FEEN-A-MINT

FEEN 
šeiniai 

šiądien

KR

PAJIEšKAU Kun. Benedik 
tą Virbicką, 1929 m. gyveni 
Kewanee, Ill. Taipgi Viktor; 
Juršėną, 1929 m. gyveno Chi] 
cagoje. 
juos

C of

Prašau jų arba apid 
žinančių tuoj atsišaukti

Joe Rimšelis 
C. F. Griffin, 
Scarboro Jet., Ontario 

Canada.

SKAITYKIT
ir GARS1NK1TES

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

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

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

“MARGUTIS”
6755 So. Western Ave. 

Chicago, Ill.

Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR balsamuotojas
6522 Superior Ave. HEnderson 9292

| The Wilkelis Furniture Co. |
| Rakandų Krautuvė
| 6307-11 Superior Ave. ENdicott 2343 |
E N qA'. W,LKELIS JURGIS ARBUCKAS g
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SPRAGILAS

GERB. SPRAGILAS APIE 
SOVIETIŠKĄ “ROJŲ”,

arba:
Kaip ilgai Lietuva bus Lie

tuviška
Kai bolševyžiai gavo pa

imt Lietuvą j savo rankas 
ir Prezidentas Smetona iš 
Lietuvos pabėgo, tie bolše
vyžiai prižadėjo Lietuviams 
viską padaryt geriau: ir 
skolas panaikint, ir namus 
neatimt, ir žemes nejudint, 
ale tą viską padarė iš kito 
galo: atėmė iš žmonių 
nigus, o skolas paliko; 
ėmė namus ir žemes, 
verčia dirbt ir padaryt 
na maisto sau ir komisa
rams ir Maskvos šnipams.

Ir šitos melagystės dar 
neužteko — jie sakė kad 
Lietuvoje tik tvarką per
keitė, o kalbą ir mokyklas 
ir knygas ir laikraščius pa
liks Lietuviškus, taip kad 
Lietuvos liaudies žmonės 
turės “rojų” pagal “Stali
no konstitucijos saulės”.

Ale viskas tas yra tiktai 
kaip ir išanksto leidžiamas 
ženklas kad ateis toks uka- 
zas, kuris tą uždraus.

Dabar Lietuvos žmonės 
jau išmoko: jeigu ką bdlše- 
vyžių valdžia praneša kad 
nedarys, tai jau visi laukia 
kad taip bus padaryta.

Tas raminimas kad kal
ba bus palikta Lietuviška 
irgi pavirto priešingomis: 
Štai iš Kauno ateina laik
raščiai, kurie jau talpina 
tik vienų Ruskių kacapų 
paveikslus, o dar išlikęs 
senos valdžios laikraštis 
Statistikos Buletinas, jau 
spausdinamas ir Rusų kal
ba.

Maskvos gizelis Ameri
koje. koks nors Bimbalas 
ar Prūsokas, pasakys kad 
Lietuvai prekiaujant su 
Sovietų Rusija, reikalinga 
statistikos žinios paduoti 
ir Rusiškai.

Ale aš pasakysiu: pir
miau Maskvos carai mokė
jo nusipirkt iš Lietuvos Jr 
riebių meitėlių, ir galvijų 
ir kitokių reikmenų be jo
kios Rusiškos kalbos Lie
tuvos statistikos žiniose tai 
ir dabar tas butų nereika
linga, jeigu tai nebūtų pir
mas žingsnis linkui įvedi
mo Lietuvoje “lygybės” — 
uždraudimo Lietuviškai ra
šyt, skaityt ir kalbėt, o vi
sus verst skaityt kacapiš- 
kai.

pi- 
at- 
ale 
ga-

turėjo viską sau, komunis
tams įvedus “rojų”, Lietu
voje sustojo darbas ir ga
myba; visi nežino koks bus 
rytojus ir ką dar rytoj iš 
jų atėję komisarai atims, 
rankas nuleidę vaikščioja. 
O kai ūkininkai ir darbi
ninkai negamina tai ir ko
misarams nėra kas ėst.

Rusijoje tas buvo, iki 
Stalinas sugalvojo gudrų 
(ar kvailą) dalyką: parin
ko jauną, didelį, stiprų vy
rą, davė gerai valgyt ir iš
sigert, ir žadėjo pastatyt 
visą kvortą “arielkos” jei
gu jis per dieną iškas dau
giau anglies už kitą kurį 
darbininką. Tas vyrukas 
tikėdamas kad arielka yra 
lyg dūšios išganymas, no
rėdamas bonką užsidirbti 
dirbo kaip mulas ir asilas 
ir tikrai, parinktoje geroje 
vietoje, kur anglies daug 
radosi, jis iškasė tą dieną 
anglies daugiau negu kitas: 
paskiras darbininkas.

Tuoj komisarai jį apšau
kė “liaudies didvyriu” — 
įdėjo jo fotografijas į rau
donas gazietas, ir paskelbė 
kad visi kiti darbininkai tu
ri dirbti kaip arkliai ir mu
lai ir iškasti daug anglie 
arba kitokių sunkių darbu 
daugiau už kitus padaryti 
Bet jiems jau nepasiūlė pc 
butelį arielkos, ale kulką į 
kaktą jeigu nedirbs kaip 
tas “liaudies karžygis”.

Komisarai tuoj pradėjo 
visur organizuot Stachano- 
vistų gaujas arba tokių 
darbininkų kurie dirbs lyg 
mulai kad komisarams bu
tų geriau sovietų rojuje 
gyventi. Tas reikėjo da
ryt išgelbėjimui sovietų ko
misarų nuo bado.

Kai įvesta “sovietų ro
jus” Lietuvoje, ir ten šim
tai tūkstančių raudonar- 

’ miečių, komisarų ir šnipų 
reikia išmaitinti, o čia day 
žmonės nustojo gaminti, 
ką komisarai daryt: sudū
mojo paakstint Lietuvos 
“liaudį” kad daugiau dir
btų. Bet kad Lietuvoje to- 
;dų durnių nėra, tai jie ii 
į Lietuvos laikraščius pra
dėjo talpint to paties Sta- 
chanovo paveikslą, parody
mui kad ir Lietuviai turi 
dirbti kaip arkliai ir mulai. 
<ad komsarai turėtų ką 
ėsti.

Tai tikras dabar Lietu
voje “liaudies rojus”: at
ėmė pinigus, namus, žemes 
biznius, turtus, ir įvedė se
novišką baudžiavą — tiktai 
pavadintą kitokiu vardu: 
“stachanovistai”.

O tas nabagas draugas 
Stachanovas išbaigęs gerti 
tą arielkos bonką, daugiau 
“stebuklų” nedarė, ir gal 
but jau senai kur sušaudy
tas, tik jo abrozą komunis
tai žmonėms rodinėja.

Jeigu visoj Sovietų Rusi
joj ir Lietuvoj neatsirado 
kito žmogaus kaip tik tas 
vienas Stachanovas pada
ryt tiek daug darbo kiek jis 
tą vieną dieną padarė, tai 
galit žinot kad tai buvo la
bai kvaila komunistų gud
rybė priverst Rusijos 
ventojus dirbt — ne 
be kitiems, svetimiems 
vams šerti.

AMERIKOS LIETUVIO LAIŠKAS IŠ . . .
VOKIETIJOS

Raudonieji Viską Užėmė Sau, Lietuvius Išvijo

RAUDONIESIEMS UŽIMANT 
KAUNĄ

Ale dar ir kitokių bur- 
liokiškų kvailybių tie Lie
tuvos bolševyžiai sugalvo
ja, pasigerinimui tam se
nam laužui Stalinui:

Štai Kauno bolševyžių 
laikraštis Darbo Lietuva 
Įdėjo į savo pirmą puslapį 
pikčerį arba fotografiją 
tūlo jauno vyro, kurio var
das yra Aleksiejus Stacha- 
novai.

Kas per aitvaras ar su
tvėrimas yra tas Stachano- 
vas?

Ugi tai ženklas ir bai
dyklė kad Lietuva, kuri 
Smetonos laikais buvo pa
valgius ir visko pilna, jau 
eina Sovietų Rusijos “ro
jaus” keliais — į badą.

Kai pirmiau visi dirbo iri

jau pakęsti tokio jo žiauraus 
atsinešimo ir pasakiau kad mes 
turim pakankamai kulkų bent 
kokiems raudoniesiems kurie 
kėsinsis ten ateiti, o jei išsi
baigtų kulkos, mes dar turim 
žiurkėms nuodų. Aš tikėjaus 
už tokį savo išsitarimą pakliūti 
į bėdų, bet gal but raudonasis 
susiprato kad jis buvo pertoli 
nuėjęs ir pakeitė kalbą.

Y. dar tebegyvena Lietuvos 
Banko namų kambariuose. Jį 
jau kartą kėsinosi išmesti 
soms 46 šeimoms kurios 
gyvena duota 24 valandos 
kraustyti, bet tas sukėlė 
skandalo kad tas įsakymas tu
rėjo būti suspenduotas).

Pats Bankas dabar yra lyg 
pakvaišėlių namas, 
įsakyta ten sunešti visus sa
vo bondsus, akcijas 
sekuratus, auksą ir brangeny
bes, ir nabagai banko tarnau
tojai dirba nuo 7 ryto iki JO 

> vakare kasdien ir 
• niais ir neapsidirba.

laikį jiems nemoka, 
negali priimti savo 
rezignacijų, o jeigu 
jiegia atlikti savo pareigų tas 
apšaukiamas “sabotažninku”. ■ 

Vienas banko kasininkas nu
sižudė, ir banko taryba buvę 
tokia “duosni” kad užmokėjo 
jo laidojimo kaštus, o jo žmo
nai prižadėjo darbą. Jis buvo 
įteikęs savo rezignaciją tris 
kartus, bet buvo atsakyta; vė
liau paprašė atostogų, bet ir 
tas jo prašymas atmestas.

Tavo draugas Z.

mo vizų. Jie buvo tokie “man
dagus” ir pasakė štabui kad ne ; 
jų reikalas pagelbėti gauti 
kam nors vizas ir kad vizos 
nebus duotos iki jie gaus in
strukcijas iš Maskvos. Iš to 
galit įsivaizduoti padėtį: įsako 
paskirtu laiku apleisti šalį, o 
išvažiavimui vizas beveik atsi
sako duoti.

Aš pats turėjau gana bėdų, 
kuomet jie atsisakė išduoti vi
zą mano žmonai. Po trijų die
nų nuolatinių telefonavimų ir 
vaikščiojimų į įvairias vietas, 
ir tik 8 valandos iki paskutinio 
traukinio išvažiavimo, jie da
vė jai vizą. Atvirai sakant, 
buvo momentų kuomet aš vi
sai užmiršau savo mandagumą 
ir pradėjau rėkauti ir keikti 
raudonuosius arka jų paskirtus 
gizelius (Vidaus reikalų vice 
ministrą, “Saugumo” policiją; 
kitais žodžiais tai mišinys iš
imtinų žiurkių iš sovietų šni
pų biuro GPU ir vietinių žydų, 
kurie šiame sąstate yra viena
tiniai tarnautojai). Iki mes 
Amerikonai laikėmės manda- 

. giai, jie tik juokus darė iš mu- 
> sų ir mėtė visokias pašaipas, 

bet pagaliau musų kantrybė 
. išsisėmė ir mes pradėjom elg

tis su jais kaip pridera: vadin
ti juos išgamom, idijotais ir 
dar blogesniais vardais. Tas 
pagelbėjo.

Vienas raudonasis net tiek 
nuėjo kad pasakė jog kvaila 
yra “bėgti” į Ameriką, nes už 
meto laiko jie busią tenai, tai 
kam dar vargintis. Aš negalė-

gautumėt Lietuvos laikraščius 
Amerikoje, paskaitykit ekono
minį skyrių, pamatysit kad jis 
susideda vien tik iš įsakymų, 
nuosprendžių ir bausmių) ir 
mano nuomone, artimoje atei
tyje jie prives Lietuvą prie to
kio “aukšto” laipsnio kokis 
viešpatauja Rusijoje. Tada jie 
galės atidaryti rubežius su Ru
sija, nebijodami apvilti savo 
žmonių “rojum” kokis viešpa
tauja pas juos.

Aš pats turėjau gana bėdos 
žmonės galės tą viską pakęs
ti, paveizdan per naktį išveja
mi iš Europos į Aziją. Tikrai, 
tai puikus rojus valkatoms ir 
nenaudėliams, kurie nematė 
muilo visą savo gyvenimą ir 
kurie padeda tik tris kryžiu
kus vietoje savo vardo. Jie 
dabar tapo aukšti valdininkai.

ŽYDŲ KLAUSIMAS
Dar darosi blogiau kai išky

la žydų klausimas. Jus gal at- 
siminsit, jie ‘’w pirmutiniai 
davę aukas 
kitų dovanų ; 
jie buvo tiek
papirko nekuriuos 
asmenis ir ,šm u gelia vo savo pi
nigus iš Lie! vos. Pagaliau, 
jie buvo Lietuvos kapitalistai 
kurie laikė savo rankose suvirs 
80 nuoš. visos. Lietuvos turtų.’ L- ■ \

Na o kaip tik raudonieji at-

Jie su- 
“darbi- 

ir pradėjoBrangus X.
Dabar kai didysis sujudimas 

praėjo, aš turiu laiko parašyt 
tau keletą žodžių. Pradėsiu 
apie pačius svarbiausius įvy
kius, ir paskiau, jei laikas leis, 
nasistengsiu atvaizduoti 
naskutinį mėnesį 
tori jos....

Dabar keletą 
musų paskutines 
ne. 
gal 
Lietuvą neva tikslu 
ui nepriklausomybę”, 
15 d. Tai buvo šeštadienio va
karas, ir man pasitaikė matyti 
važiuojančius pirmutinius so
netų tankus, kuriuos geriausia 
galiu nupasakoti tai kaip “sar- 
dinkų dėžutės”. Jie baisiai 
'mrškėjo-tarškėjo ir laikas nuo 
'aiko gedo ir neveikė. Bet jų 
įtvyko didelėmis daugybėmis 
ir žmonės del to labai susiru- 
nino.

Na, kartą kiaulė įlindus į 
tarnus, ji užsirioglys ir ant 
'talo. Ta pati istorija buvo ir 
-.u raudonaisiais. Pirmas da- 
’ykas ką jie padarė tai išmėtė 
:š geresnių namų, kurie turi 
?entralinę šilumą arba randa
si miesto viduryje, visas šei
mas. Dar kas ypatinga tai 
kad jie davė tik 24 valandas 
žmonėms suimti savo daiktus 
ir išsinešdinti. Antras jų pa
sižymėjimas buvo tai išpirki
mas visų mažmožių kurių žy
dai neturėjo kur dėti per pas
kutinius 10 ar 15 metų.

Jie atėjo kaip ubaagi, sudris- 
’ kę’ir apšiapę, bet po kelių sa

vaičių dauguma jų aukštesnių 
karininkų dėvėjo naujas uni
formas iš Lietuviškų medegų.

Jie atėjo kaip ubagai, sudris- 
mus vietos žmonėms pirktis 
rubus, avalus ir kitus parėdus, 
bet patys graibstė viską ką 
tik galėjo savo nagais pasiek
ti. Per kelias dienas iš krau
tuvių dingo visi kišeniniai ir 
rankiniai laikrodėliai, ir kai aš 
patyriau išvažiuodamas, gan
dai buvo kad raudonieji mokė
jo net iki 1,000 litų už papras
to metalo laikrodėlį. O jie vi
są laiką gyrėsi kad jie visko 
pilnai turi Rusijoje.

Vienas Rusas karininkas, ku 
ris norėjo išvaryti mane iš ma 
no buto ir pats apsigyventi 
(jis gavo pats išspirti) norėjo 
pavartoti 
mane, įrodymui kaip pigiai esą 
viskas Rusijoje gaunama. Jis 
sakė kad degtukai ten yra trys 
kapeikos už dėžutę, o 10 centų 
Lietuvoje. Ir taip gausiai jie 
turi maisto kad net siuntę jį 
“badaujančiai” Lietuvai (jie 
prikabina tokius užrašus ant 
geležinkelių vagonų siųsdami 
~avo traukiniais ką nors į Lie
tuvą, ir tik nuima prieš perlei
dimą vagonų per rubežių). O 
kai aš paklausiau jo kam jie 
importavosi iš Lietuvos vienu 
laiku net 53 vagonų sviesto 
(už virš 5 milijonus litų, ką 
aš žinojau iš Finansų Ministe
rijos), tas žioplas daiktas vos 
neparvirto ir nebandė to užgin
čyti.

Kitas pavyzdis tų jų pasa
kų. Vienas raudonarmietis in- 
ėjo į krautuvę (tą atsitikimą 
man papasakojo mano geras 
draugas kuris pats buvo liu
dininku įvykio) ir rodydamas 
į apelsiną (orange) klausė kas 
tas yra ir kiek kaštuoja. “Nu
sipirkęs vieną ir nulupęs (kei
sta kad nepradėjo kąsti su žie
ve!) ėmė valgyti. Vienas iš 
krautuvėje buvusių žmonių pa
klausė jo ar jie turi apelsinų 
Rusijoje, o tas žioplys atsakė: 
“Taip, mes turim jų daugybę, 
musų dirbtuvės dirba 
pamainomis, dieną

tau
Lietuvos is-

žodžių apie 
dienas Kau- 

Kaip tu iš laikraščių j,ąu 
žinai, raudonieji atėjo į 

“apsaugo- 
Birželio

raudonųjų 
faktas kad

suprasti 
imant, 

ro- 
tu- 
pa-

įmui ūkės ir 
tonai. Toliau, 

Jęįruoliai kurie 
ypatingus

bu-

ėjo į Lietuvą žydai buvo pir
mutiniai iškabinti raudonus 
skarmalus ir paroduoti gatvė
mis rėkaudami įvairiai prieš 
“buržujus”. Buvo įvykių net 
kur tie purvini žydai kėsinosi 
paimti į savo kontrolę indus
trijas, dirbtuves, ir tt. 
darė taip vadinamus 
ninku komitetus” 
tvarkyti dirbtuves.

Aiškus pavyzdis 
“rojaus” yra tas
pirmas darbas ką įsiveržę rau
donieji padarė Lietuvoje buvo 
paskyrimas žydų ministrais ir 
kitais aukštais valdininkais.

Jie suorganizavo Industrinę 
Ministeriją, kurioje 90 nuoš. 
tarnautojų paimti žydai ir nei 
vienas jų nenorėjo 
Lietuviškai. Bendrai
visa Lietuva yra “parazitų 
jus”, ir tikėsi arba ne, ji 
rėš būti gerai apvalyta iki 
liks vėl dora šalimi.

Su v. Valstijų Konsulatui
vo įsakyta apleisti Lietuvą iki 
Rugpjūčio 25, bet kadangi jie 
(raudonieji) buvo gana man
dagus ir c(ave jiems apie pen
kias dienas susipakuoti savo 
archivus ir valdiškus rakandus, 
tuoj buvo aišku kad jiems rū
pėjo rakandai labiau negu no
ras likviduoti Kontulatą.

Po tūlų mandagių “pasikal
bėjimų” Washingtone ir Mas
kvoje jie- pratęsė Konsulato 
likvidavimo laiką iki Rugsėjo 

! 5 d. Bet pasirodė visas jų ga-
■ bumas kai Konsulato štabas
■ kreipėsi prašydamas išvažiavi-

gy- 
sau 
pil-

LIETUVOS KONSU
LATAI NAUJOSE 

VIETOSE

Lietuviams kurie turi reika
lų su Lietuvos Konsulatais, čia 
pranešame kad abu Konsulatai 
— New Yorko ir Chicagos — 
persikėlė į kitas vietas ir 
antrašai yra sekanti:

I

ją

41

30

Lietuvos Generalinis 
Konsulatas 

W. 82 St. New York, N. Y.
Lietuvos Konsulatas

N. LaSalle St. Room 
Chicago, Ill.

601

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

(vi- 
ten 

išsL 
tiek

žmonėms

ir kitus

sekmadie-
Už virš- 

ir bankai 
tarnautojų 
kas nepa-

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

>

savo propagandą į

trimis 
ir naktį, 

gamindamos apelsinus. ...”
Na, neinant pergiliai į smul

kius atsitikimus kuriuos aš 
mačiau, aišku jau kad jiems 
pavyko suardyti visą Lietuvos 
ekonominę sistemą (jeigu jus

SIŲSKIT DOLAR1 DABAR

D. L. Kunigaikštis Kęstutis, Alpio parūpintais kryžiuočių rubais ir 
arkliais, pabėga iš garsios ordino pilies Marienburgo. Pasišalinus 
gana toli nuo pilies, Kęstutis, neapsimausdamas kryžiuočių parė- 
dais, juos nusimetęs. Alpis išdidžiai joja pilname kryžiuočio puoš
nume.

visam metui
tiems Lietuviams kurie 

Dirvos dar neturi!

ŠIS PASIŪLYMAS GERAS TIK IKI GALO ŠIŲ METŲ

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

@ čia telpa vienas atvaizdas 
įdomios istorinės apysakos, ir 
viduje šio lakšto rasit daugiau 
vaizdų tos apysakos, “ALPIS, 
KĘSTUČIO I š L A I S VINTO- 
JAS”. Tai yra $2.00 vertės 
nauja istorinė apysaka, jeigu- 
reiktų ją pirkti knygoje, o Dir
vos skaitytojai ją gaus DY
KAI paskaityti, per Dirvą.

• šio Dirvos 25 metų jubi- 
jaus proga Dirva duoda paleng
vinimą Amerikos Lietuviams 
darbininkams išsirašyti Dirvą 
VISAM METUI tik už $1.00. ' 
Bet kadangi šis pasiūlymas yra 
tik trumpam laikui, tiktai iki 
GRUODŽIO 31 d., šių metų, 
taigi laiko jau nedaug tėra, to
dėl naudokitės proga DABAR. 
(Dirvai išsirašyti nereikia lau
kti pradžios metų.)

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

D
6820 Superior Ave.

I R V A
Cleveland, Ohio
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I IETUVOS Nepriklausomybė nežuvus, ji tik laikinai
• pastumta į šalį” — šitaip pareiškė Prezidentas Roo

sevelt kuomet Spalių 15 dieną Lietuvių delegacija apsi
lankė pas jį padėkoti už jo vyriausybės užtarimą mažų 
pavergtų šalių ir nepripažinimą Sovietams Lietuvos už
grobimo.

Šiądien Roosevelt yė! išrinktas Amerikos preziden
tu dar keturiems metams, šiądien mes labiau įgyjame 
vilties tikėti kad Prez. Roosevelto žodžiai bus vykinami 
gyvenimai!. Prezidentas, ant rytojaus po rinkimų lai
mėjimo, vėl patikrino Amerikai ir pasauliui savo griež
tą nusistatymą — nenusileidimą agresoriams ir vykdy
mą savo šalies prirengimo apsigynimui.

Per keturis sekančius metus Roosevelto preziden
tavimo įvyks žymių permainų pasaulyje. Amerika dar 
gali įstoti į karą, jeigu bus reikalas, agresoriams apra
minti arba net ir sutriuškinti. Bet gali apsieiti ir be 
to: jie gali staiga persimesti į kitą vagą ir pasiūlyti 
taiką.

Karas neužsitęs per 4 metus. Roosevelto laiku 
įvyks taikos derybos, kuriose Amerika loš žymią rolę.

Roosevelto laimėjimas turi didelę reikšmę ir pačiai 
šiai šaliai: Čia bus tęsiama šalies apsaugos programas, 
plis darbai dar per kelis metus, ir darbininkai turės 
dąugiau uždarbių.

KAS KĄ RAŠO
(Spaudoje Pasidairius)

Rašo Vyt. širvydas.

Po Senovei
Bendras darbas pas Ameri

kos Lietuvius, matyti, sutiks 
tas pačias nepergalimas psiho- 
logines kliūtis kaip ikšiol. Tau
tinės 
jokio 
betų 
visos 
tų.

politinės srovės. • Delegacijoje 
nebuvo tik komunistų, kurių 
Amerikoje, Lietuvių, tėra 900. 
Iš to aišku kad delegacija turė
jo pilną teisę Amerikos Lietu
vių vardu kalbėti.

Antras priekaištas, nei trys 
nei keturi, nes Lietuvos vardu 
delegacija nei nekalbėjo. Ji 
kalbėjo Amerikos Lietuvių var
du. Amerikos Lietuviai nori 
matyti Lietuvą vėl nepriklau
soma, savistove valstybe, lais
va nuo okupantų. To paties 
nori ir milžiniška Lietuvos gy
ventojų dauguma. Amerikos 
Lietuvių norai sutampa su Lie
tuvos gyventojų norais. Tuos 
norus paremia Amerikos vy
riausybė, drauginga mažoms 
tautoms ir gerbianti demokra
tijos principus. Tokiu budu, 
delegacijos kelionė buvo tiks- 

ir naudinga.li

PASKUTINĖ VAIDILUTĖ

A MERIKOS istorinė tradicija kad prezidentas nepri
valo kandidatuoti trečiam terminui sulaužyta — 

Roosevelt išrinktas trečiam terminui pirmutinis prezi
dentas Suvienytų Valstijų virš 150 metų istorijoje. Jis 
ir yra vienatinis po Jurgio Washingtono: jam tokia pro
ga buvo bet atsisakė kandidatūrą priimti, — kuris te
galėjo kandidatuoti ir laimėti. Pirmesni visi preziden
tai matomai per 8 metus savo valdymo dalykų nepage
rino bet pablogino, arba sąlygos buvo tokios kad daly
kai nuėjo prastyn ir del to prezidentas apkaltintas, ne
turėjo progos rinkimus laimėti. Todėl dauguma tų ku
rie ištarnavo cĮu terminu, atsisakė nuo trečio termino, 
Kiti gi ištarnavo tik po vieną terminą, keli jų mirė ar
ba buvo nužudyti tarnaujant pirmą ar antrą terminą. 
Paveizdan, Abrahomas Lincoln buvo nušautas tuoj po 
užėmimo antro termino.

IZARAS jau palietė. Balkanus — štai atkakli Italija, 
padrąsinta savo kamaroto Hitlerio, įkėlė savo ko

jas i Graikiją — mažą, ramią valstybę, kuria visomis 
pajiegomis stengėsi išsilaikyti neutrąliška, kaip darė 
Belgija, Holandija, Norvegija, Lietuva ir kitos, nesuin
teresuotos didžiųjų grobikų žygdarbiais.

Tačiau mažųjų šalių likimas yra kur kas liūdnesnis 
negu didžiųjų. Iš didžiųjų tik Lenkija ir Prancūzija 
parblokštos, o mažųjų jau arti desėtkas suminta.

Šis karas — tų didžių patrakėlių diktatorių švais- 
tymasis į visas puses — išrodo ne kas daugiau kaip jų 
patekimas į painias pinkles, kuriose įsinėrę dabar neži
no ko griebtis, ko daryti. Įsinarplioję lyg vilkai į pink
lėmis apstatytą žardą, blaškosi, daužosi, ir išsiveržimus 
daro į tas puses kurios silpniausios. Gi tos silpniausios 
pusės yra tai mažos jų kaimynės, kurias sutrempia vie
ną po kitai.

• Bet tas jų švaistymasis ir blaškymasis, mėtymasis 
į naujus ir platesnius plotus tik labiau išstato jas į pa
vojų, nes tos šalys kad ir mažos, nukentėjusios ir nu
skriaustos, laikui atėjus tuos grobuonis vilkus ims dau
žyt savo kad ir paprasčiausiais ginklais ir jų atsikra
tys. Taip istorijos bėgyje jau daug kartų atsitiko, at
sitiks ir dabar.

Graikija yra apie du kart didesnė už Lietuvą, ir 
gyventojų turi arti 7,000,000.

J AIŠKAI ir laikraščiai ateinanti iš Lietuvos dabar, vėl 
aplipyti Prez. Antano Smetonos pašto ženklais, ku

riuos, kaip tik Paleckio vyriausybė įsigalėjo, buvo atme
tę ir uždraudę naudoti. Šito “atsivertimo” negalima ki
taip išaiškinti kaip tik kad smarkiems komunistams, ku
rie viską iš nieko gali padaryti, ir viską į nieką pavertė, 
pritruko pinigų naujiems pašto ženklams spausdinti. 
Išnaudoję Dariaus ir Girėno ženklus, turėjo ištraukti 
pašto ženklus kurie nešioja Antano Smetonos atvaizdą.

Ą MERIKA yra dar toli nuo tikro pasiruošimo kariau- 
ti. Jei ištiktų reikalas, ši šalis turėtų daug bėdos 

tik apsiginti nuo gerai pasiruošusio priešo. Karui pa
siruošimas yra dar tik pačioje pradžioje. Kariuomenės 
draftas yra tik įžanga į pasiruošimą. Vyrai dar nepa- 

' imti tarnybon, ir nebus paimti iki sekančio mėnesio. O 
pirmutinė kvota kariuomenės bus išpildyta tik iki kito 
Birželio mėnesio. Kuomet kvota bus surinkta prasidės 
tik kariuomenės apmokymas, ir praeis visas metas lai
ko nuo dabar iki draftuoti vyrai bus tinkami kariauti.

Be to, dar nėra pagaminta pakankamai reikmenų 
tiems vyrams aprengti ir apginkluoti. Truks keletą mė
nesių iki pilnas pasiruošimas tik ginklams ir reikme
nims daryti bus pilnai paleistas darban.

Del to tai Hitleris deda visas pastangas kuogrei- 
Čiausia nugalėti savo priešus ir baigti karą pirm negu 
Amerika galėtų vienokių ar kitokių priežasčių delei bū
ti įtraukta į karą. K *

Reikia tik linkėti kad neatsirastų priežasties Ame
rikai įsivelti į karą dabar, nepasiruošusiai, nes paneštų 
milžiniškus nuostolius, gal ne tiek tiesioginiu užpuolimu 
šio kontinento, bet tikrai netekimu tam tikrų salų ir te
ritorijų tolimesnėse žemes skritulio dalyse.

I

srovės seimas nesukūrė 
bendro organo kuris kal
tos srovės vardu ir kurį 
frakcijos gerbtų, klausy- 

Socializmo skraiste besi
dangstančios Naujienos eina 
savo įprasta vaga: visos srovės 
netikę, nes “tikros demokrati
jos” nepažysta. Tik vieni so
cialistai viską kerai supranta. 
O tų socialistų viso labo Ameri
koje 36, susiburusių į 4 kuo
peles.

Skaidriai vieningo darbo min
čiai šią tamsią psihologinę ba
lą sunku perskriosti. štai ko
dėl diktatoriai ir totalitatoriai 
visados laikinai demokratiją ap
gauna: patys demokratai ne
moka, kada reikia, vieningai ir 
totalitaringai veikti.

Ar Betikslė?
Amerikos Prezidentą, 

žinoma, “gana pavėluotai”, pa
gal Naujienų, atlankė Ameri
kos Lietuvių delegacija, padė
koti už Lietuvos užtarimą 
prieš okupantus Rusus. Bol
ševikų Vilnis šiai delegacijai 
daro du priekaišaų: . (1) ji ne
atstovavus Amerikos Lietuvių, 
(2) ji neturėjus teisės Lietu
vos vardu kalbėti.

Delegaciją sudarė tautinin
kų grupių, katalikų ir socialis
tų atstovai. Atstovauta, reiš
kia, trys Amerikos Lietuvių

kaip

KOŠĖ SOVIETŲ 
MOKSLE

Ryšium su mokslo metų pra
džia, Maskvos Pravda parašė 
straipsnį apie sovietiškas auk- 

Laikraštis 
“o j amus kvo- 
arodę stačiai

štasias moky' 
pastebi kad pe. 
timus studentą 
neįtikėtiną ignorantiškumą — 
jie nesugebėję pareikšti raštu 
savo minčių. Matomai, kaip 
rašo laikraštis, sovietų viduri
nėse mokyklose neįskiepijama 
moksleiviams susido m ė j i m o 
menu, nei žmonijos kultūra.

Aukštųjų mokyklų studentai 
visiškai nesidomi mokslu. Per
eitais metais Petrapilio univer
sitete studentai praleidę 40,00C 
paskaitų neklausytų. Tik ką 
šiam semestrui prasidėjus, 142 
studentai peatėję į paskaitas, 
todėl 24 studentai jau buvę 
bausti.

Taip pat profesoriai pasižy- 
mį palaidumu. Daug profeso
rių neatvykę į pirmas paskai
tas, nes jie dar nebaigę atosto
gauti. Maskvos universiteto 
matematikos " Ritėto dekano 
pavaduotojas Sorokin buvęs 
patrauktas atsakomybėn už 
laidokavimą.

(Pr. Mašiotas: Apie Lietuvos Senovę)

ŠVENTA UGNELĖ IR KRYŽELIS

OU1TVYDŲ dukrelė Meilutė jau kelinti me- 
tai buvo pasižadėjus dievams tarnauti. Jos 

dėdė, vyresnysis kunigas, senai jau jos laukė, 
paskyręs jai vietą savo vaidilučių tarpe. Tik 
Meilutė vis negalėjo padaryti paskutinio žings
nio, apleisti savo tėvų namų. Kas be jos žiū
rės kad namų ugnelė neužgestų, kas pamokys 
dievus garbinti kaip reikia? Kai parsinešė am
žinos ugnelės iš Romuvos, tai ji, Meilutės sau
gojama, dar nei kartą nebuvo užgesus.

Ir kaip tėveliai leis Meilutę šiądien, kada 
eina toks baisus gandas? Didysis Lietuvos ku
nigaikštis Jogaila susidėjęs su Lenkais, sutikęs 
būti jų karalium ir pasižadėjęs versti Lietuvius 
į naująją tikybą. Jau Aukštaičiai išsižadėję sa
vo dievų, esą ir žemaičiuose tokių kurie naujų 
kunigų klausą ir, baisu pasakyti, padedą šven
tąsias vietas griauti, amžinąją ugnelę gesinti. 
Kai kur patys dievų tarnai imą naująją tikybą, 
palieką užgesusius aukurus.

Bet kas bus jei visi taip darys? Juk amži
noji ugnelė turės Lietuvoje užgesti. Kas gai
vins žmones, kas doros jausmus šildys?

Meilutės širdelėje vėl pašaukimo jausmai 
atgyja. Kada, jei ne dabar, dievai reikalaus tik
rųjų tarnų, aukurai — rūpestingųjų kūrėjų!

— Leisk, motute, mane pas dėdžių, — pra
šosi Meilutė, — gal kaip tik dabar aš jam rei
kalinga.

Tariasi-galvoja Buitvydai. Ne šiądien Mei
lutei radosi noro dievams tarnauti. Matyti, die
vų ji senai pamylėta, nuo mažų dienų jai ta gar
bė žadėta. Bet kokie laikai! Koks pavojus!

Teiraujasi kaimynų. Kas kart vis baises
nių gauna žinių: šventos vietos griuvėsiais vir
tusios, dvasininkai savo ir ne savo noru jas ap
leidę. Bet Buitvydo Romuva dar šios nelaimės 
nepažinus.

— Eisiu, motute, eisiu, — vis tvirčiau reiš
kia savo norą Meilutė. — Ką žmonės darys kai 
visur amžinoji ugnelė užges? Broliai mane pa
lydės iki dėdžiaus. Kokioj, atgal pati kelią ra
siu, ugnelės į musų tankumyną parsinešiu, čio
nai ją saugosiu, žmonėms dalysiu.

Graudu tėvams, broliams su Meilute skir
tis. Bet nieko be dievų valios nesti. Tegu ke
liauja. Dievai ją šaukia, dievai ir sąugos.

Ir išleido Meilutę su broliais juros linkui į 
Buitvydo Romuvą.

Ne taip, elgėsi kiti, žemesnieji kunigai. Vie
ni tylomis apleido Romuvą, kiti ėmė šaukti žmo
nes rengtis šventosios vietos ginti, aukų die
vams deginti, kad pergalėjimą suteiktų.

Po kiek laiko atvyko ir pats Jogaila, didi
kų lydimas. Rado aukurą aukoms deginti pa. 
rengtą. Urnai susirinko žmonių minia. Prašė, 
maldavo šventos vietos nenaikinti. Jų prašymui 
pritarė ir senelis Buitvydas, išėjęs žmonių sura
minti, paraginti kad neišsižadėtų amžinos ug
nelės, kad ginte jos negintų, bet savo širdyse, 
savo namuose gerbtų, neduotų jai užgesti. Dį. 
durna nesuprato ką vyresnysis kunigas kalbėjo; 
tiek betgi suprato kad ginklu šventosios "vietos 
ginti jų dvasininkas nepataria. Ir smarkieji 
nedryso stoti į kovą su karaliaus Jogailos gim 
kluotais palydovais.

Kunigas, kurs buvo ginklu kovą šaukęs, pa
matęs žmones skirstantis, šoko į liepsnojantį 
aukurą.

Meilutė pasiėmus amžinos ugnelės, pasilei
do per girias savo namų linkui.

Po kiek laiko Romuva visai aptilo, virto 
griuvėsiais, kaip ir kitos: aukuras buvo išgriau
tas, dievai sudaužyti, šventieji ąžuolai iškirsti. 
Tik retkarčiais žemaičiai po vieną, po kelis dar 
ilgai ateidavo į šventąją vietą padūsauti.

Meilutė bėgo skubėjo į tėvų namus ne pla
čiais keliais ir ne takais bet girių tamsumynais, 
kad kas jai ugnelės neatimtų, neužgesintų.

Štai ir namai. Parbėgus padeda Meilutė 
ugnelę nuošalioj vietoj, kad nereikalingas koks 
žmogus nepamatytų, ir skubinasi tėvelių, broliu 
apkabinti. O Meilutė jų jau apraudota — žuvu
sia laikyta. Didi dievų malonė.... ją gyvą iš
laikiusių. Tebūna jiems.... Jam už tat didi 
garbė!

— Kaip gi, dukrele, sesele, gyva išlikai, 
kiek vargo iškentėjai? — klausia ją namiškiai.

Tuojau, tuojau Meilutė nupasakos, tik ug
nelė reikia pažiūrėti kad neužgestų. Į židinį 
reikia padėti.... Bet židinyje, ugelės vietoje, 
kryželis, naujosios tikybos ženklas!

Mat, Meilutei pasitraukus, kažin kas ugne
lę užgesino, į jos vietą naujosios tikybos skelbė
jas kryželį atnešė. Kur tas kryželis padėjus? 
Neštų kur kitur, bet jis įsakė kad nejudintu.

— Palik, motute, kur radus, — sako Mei
lutė. — Jis irgi šviesos ženklas. Garbinsim abu
du — ugnelę ir kryžių....

VASARA LIETUVOJE
Čiulba-ulba pakštužėliai, 

Šešupė banguoja;
Laukuose javai sužėlę

Kaip jura siūbuoja.
Jaunos, skaisčios Lietuvaitės

Lankoj žiedus skina,
Nusipynę vainikėlį

Sau kasas dabina.
Per dien saulė žiedus glosto, 

Naktį, rasa vilgo;
Kuomet užteka mėnulis —

Gyvas perlas žvilga.
Dieną paukščiai giesmes gieda, 

Linksta girios žalios,
O nakčia, žiogeliai čirškia

Kiek tik turi galios.
Miškuose, tarp žalių medžių, 

Šypsosi uogelės;
Pievoj kvepia žalias šienas, 

O darželyj — gėlės.
Lietuva — šalis didvyrių

Ir ramių artojų,
Skaisčią vasarą pavirsta

Į žieduotą rojų!
Panemunykai, Lietuva.
1938 m. J. S. Galutis.

KAM IŠDRASKĖT VYTURIO ,
LIZDELĮ

(V. Ališo eiles)
Kam išdraskėt vyturio lizdelį 
Viduryj žaliuojančių dirvonų? 
Gailiai čypsi nerami patelė 
Sparnelius nuleidus prie šonų.
Trys akli paukščiukai saulėj miršta, 
Miršta saulėj ant dirvono žalio.
To cypsėjimo nesteigsiu aš užmiršti. 
Kam išdraskėt vyturio lizdelį?....

Ne lygus laukai, ne platus keliai vedė į 
Buitvydo Romuvą, tik siauri miškų takeliai, ku
riais žemaičiai buvo pratę keliauti.

Senelis nustebo, Meilutę pamatęs. Kas ją 
čia atyędė, kokiu tikslu atvyko, kada Romuvoje 
toks pavojus? Meilutė tuojau pasisakė dėdžiui i 
kokių jausmų vedama pas jį pribuvo. Ne šven
tos vietos ginti — ji dievų žinioje yra, tik am
žinos ugnelės saugoti, iki bus galima.

Malonu buvo jausti seneliui kad jo arti
miausių žmonių tarpe dar tebežioruoja ugnelė, 
kuri sunkiausiose gyvenimo valandose dvasiai 
ramumo gali suteikti, gyvenimo žiaurumus švel
ninti.

— Neramiu metu atkeliavai ęionai, Meilu- | 
te, — atvirai sako jai Buitvydas. -— Ir mano 
Romuvos tas pats laukia kas kitoms ištiko. Ne
ilgai gausi saugoti čia amžinos ugnelės. Su
trupės ir paskutinis aukuras, kaip kiti kad su
trupėjo. Bet amžinoji ugnelė neges. Ji gyvens 
Lietuvių širdyse, silpnės ir smarkiau žioruos ir 
vėl silpnės, bet neges. Taigi, kai ateis valanda 
kada mano Romuva turės išnykti iš šios vietos, 
tu nuneši tos ugnelės amžinosios į žemaičių gi
lumą. šildys ir švies ji tenąi tavo namams, 
švies ir kitiems kuriems ji bus miela.

Tos valandos neilgai teko laukti. Netrukus 
atvyko į apielinkę karaliaus Jogailos pasiunti
niai, naująją tikybą skelbdami.

Į Romuvą ėmė rinktis žmonių, tartis kas 
daryti. Vieni šaukė neduosią šventosios vietos 
judinti, kiti prašė, reikalavo kad dvasiškiai mel
stų dievus neleisti amžinos ugnelės gesinti, kad 
patartų ką ir kaip turi žmonės daryti. Maišėsi 
jų tarpe kurie buvo palinkę jau į naująją tikybą.

Senelis Buitvydas, retkarčiais pasirodyda
mas žmonėms, ramino juos, sakė: “Dievų žinio
je visi žmonių darbai yra; kaip jų lemta taip 
viskas šiame pasaulyje ir eina. Bus taip kaip 
dievų bus leista.”

®SPALIŲ, Lapkričio ir Gruodžio mėnesiai 
yra trys pavojingiausi mėnesiai automobilis
tams, nes per tuos mėnesius kas met atsitinka 
daugiausia trafiko nelaimių.

• SUV. VALSTIJŲ valdiškų įstaigų tarnau
tojų skaičius jau perviršijo milijoną asmenų — 
šymet Birželio 30 d. federaliuose darbuose pir
mą kartą istorijoje tarnavo 1,011,068 vyrai ir 
moterys. Prie šių neįskaitoma politiškų vietą 
turėtojai, išrinkti ar paskirti.

oAGRIKULTUR1STĄ1 sako kad daug len
gviau palaikyti žemės derlingumą negu atitai
syti žemę po to kai jos trąšumas sunaikintas.

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

KAINA TIK 25c.

Reikalaukit “Dirvoje”

VALGIU 
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimas 
KAINA TIK $1.00.

Didelė, 170 puslapių knyga nurodanti kaip 
gaminti visokius valgius: sudėta daugybė 
receptų ir paaiškinimų kaip paruošti valgius 
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokilių. 
Visoki 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 $1-

Reikalaukit i‘Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohk



DIEVA 5

A. VAIČIULAITIS

Romanas iš Lietuvos Gyvenimo

Iš Sakalo knygos “VALENTINA

(Tęsinys iš pereito nr.)

“Kelkitės, budėtojo balsas jus šaukia”, 
skaidriais balsais bilojo, ir malonus šiurpas nu
purtė Antaną. Nusilenkė jis nuo viškų, žiurėjo į 
taką bažnyčioje nuo durų iki altoriaus. Ir štai 
iš šito choralo melodijų išsiskyrė sužieduotiniai, 
gaivus, žaisdami žengė altoriaus linkui.... Il
gas pabaigos gaudimas nusitęsė kaip baltas 
nuotakos šydas. Ir ji stovi tenai, šviesi ir gra
ži, ir jisai jaučia lyg butų šalia jos. štai mie
los rankos paliečia jį už peties. Dieva tu ma
no!... .

Tikrai jį palietė.
— Ponas Antanas, — sakė Valentina.
Jis atsisuko. Pasikišęs po pažaste klebo

nas lipo žemyn. Muzika, kuri dar gaudė jam 
ausyse, jau buvo užmigus bažnyčioje. Skliau
tai buvo ramus. Dūdos žibėjo šaltos ir kurčios. 
Pro langus mušėsi linksmi spinduliai ir žaidė 
ten žemai tarp šventų vėliavų.

Antanas norėjo tarti gerą žodį klebonui, ta
čiau, žvelgęs į jį, tokį rūpestingą, savyje pasken
dusį, nieko nepasakė. Kunigas Motiejus klup- 
štelėjo prieš altorių, dideliu raktu atsidarė du
ris, ir taip visi trys nebylus nusileido į šven
torių.

Ilgais sparnais švaistydamiesi aplink bok
štą lakstė čiurliai, lakstė ir plasnojo prisisegę 
prie savo lizdų palėpėse.

— Ech, vaikai, vaikai, — prabilo klebonas, 
traukdamas saulėtą orą į krutinę.

Ir gerom, tarsi viską atleidžiančiom akim 
įsižiūrėjo į juodu.

VI.
LAUKIMO DIENOS

Šitoje vietoje aš jau nieko ne
girdžiu, esu vienų vienas...

Paul Claudel.

NUBUDĘS Antanas nedryso atsimerkti. 
Eglė švagždėjo į stogo skiedras. “Lyja ir ly
ja”, skaudžiai mąstė jis ir įsiklausė, nejudrus, 
aptingęs. Namuose buvo ramu, ir pro vokus 
juto jisai prieblandą, tyliąi niūrinčią kambary
je. Vienas jis buvo, vienas!.... Ir jam pasi
vaideno tarsi visame šitame dideliame pasauly
je, visuose slėniuose ir šiluose nebūtų nei jo
kio žmogaus, jokios gyvos dvasios, o jis pats 
gulėtų begaliniame tyrlaukyje, tartum miręs,, 
tačiau gyvas, siklausęs šiurkščios' žolės švil
pimą ir į smėlio ritenimąsi. Ir jam rodėsi lyg 
štai pakyla jis nuo savo guolio, pakyla klaikus 
ir eina su aukšta lazda per žemę, niekur nesu
tikdamas nei vyro, nei moteriškės, nei angies, 
eina su neapsakomu liūdesiu širdyje, nors jau
čia netoliese kur, šituose sambrėškiuose, klajo
jant pirmykštį džiaugsmą, nuogą, skaistų, nors 
girdi tolybėje kaž ką ūbaujant ir šaukiant — ir 
sykiu tas balsas pro prieblandą nepajiegė pra
siveržti prie jo ir del to kentėjo. Priešais buvo 
akmeninės uolos, su daugybe tąkų kairėje ir de
šinėje. Greta rūstaus akmens buvo priklaupęs 
žmogus, numetęs lanką ir strėlę šalia savęs — 
pirmapradis vyras, su rudu kailiu aplink juos
menį, stiprus ir sveikas. Iš kiaušo jis lakino 
tigrą, kuris antai, kaip katė, lapsi rausvu lie
žuviu ir pritūpęs laižosi. Ir Antanui dingojo 
tarsi pats tenai klūpotų, o jo gyslose tekėtų 
sandora su ana nepasiekiama gadyne, su žalva
riu ir gyvate, ir tvintų džiaugsmas tiems šal
tiems akmenims ir nevaisingiems krūmokšniams. 
Visi daiktai stovėjo nauji, ką tik gimę, ir del 
to apimti linksmybės. Ir moterys buvo ką tik 
gimę, ir vyrai ką tik gimę, o vienu metu su jais 
ir balti jų kūdikiai, vedami už rankos. Visi jie 
ėjo procesija tarp uolų, atšaižų ir retkarčiais 
nyko tarpkeliuose, iš lėto vėl išlysdami ir giedo
dami. Visų balsų viršum karaliavo vienas bal
sas — skaidrus, į dangų šaukiantis, pažystamas 
ir mylimas: josios balsas.

Atsisėdo ir sekė šitą skardesį. Pailsusiu ir 
laimingu mostu ištiesė ranką, lyg sveikintų tą 
giesmininkę, suabejojo valandėlę ką turėtų vei
kti, ir nuo stalo pasiėmė sąsiuvinį. Jo mintys 
tapo aštrios, jis regėjo didžiąsias daiktų linijas 
ir jame atliepė galingas ir senas aidesys. Jisai 
išlėto rasė:

“Garbė tau, uola, vandenie ir paukštie
Ir tyrlaukyj šaknis įleidęs krūme!
Pasveikinta buk, viešpate gentės pirmosios, 
Ir tu, tolusis balse debesyj.
Mažasis kūdiki, moterie ir vyre,
Ir lakanti pantera — šaukite,

Visi jus šaukite Didžiajam, debesuos 
gy venančiam!

Garbė tau, žole, ugniava ir žeme,
Garbė tau, pirmapradis vyro ir moters 

skaidrume!”

Abejingai nustūmė sąsiuvinį ir krutindamas 
lupas kartojo paskutinius žodžius: “....pirma
pradis vyro' ir moters skaidrume”.... Jame 
brendo varžantis jausmas, smilkiniai judriau 
suplazdėjo. “Kodėl taip parašiau?” — nesu
prasdamas teiravosi savęs. Ir stebėjosi: kam
baryje sienos, krėslas ir paveikslas, ant grindų 
numestas švarkas ir batai — visa buvo netikė
ta, rodos pirmą sykį matoma. “Ne, tarp vyro 
ir moters nieko nėra nuodėminga”, griežtai jis 
tarė ir šoko iš lovos. Atsidarė langą ir persi
svėrė į lauką, šiądien nelijo. Nebylus rytas 
aušo miške ir miestelyje. Vėsus, drėgnas pušų 
oras smelkės į kambarį.

— Kad tik nelytų, — kalbėjo sau vienas 
Antanas.

Pasilenkė per langą ir rovė ilgą vijoklį.
“Kokios sunkios dienos”, purtė jis garbi

nius. Pusę savaitės dangus buvo rūškanas ir 
lytotas. Kaip senai jis matė Valentiną!

— Ir dar blogesnių dalykų butą, vaikine, — 
guodė jis save.

Vakar gryžęs rado viešnią. Bronė šveliu- 
tė sėdėjo gonkose su šeimininke, ir kaip jų iš
vengti! Taip, ji tuojau bėganti namon, kad 
vėl neimtų lyti. Ponas Antanai, ką beveikiate? 
Ir ji kaišiojo skėtį į skyles grindyse. — “Be
je, kaip įsikūrėte”, prabilo ji ir gynėsi: “Ak, 
nieko, aš nebijau netvarkos — tik akį mesiu”.

Ir jinai čia sėdėjo plepėdama, ant šito krės
lo. Ji rašanti apysaką. O, jinai savo kūrinyje 
sudės daug meilės ir, ir... . aistros. Taip pasa
kius ji pasilsėdama žiurėjo į Antaną. Jis gniau
žė prakaituojančias rankas ir žiurėjo į vakarą, 
į nusidriekusius debesis. Prisiartino prie lan
go ir aneva susidomėjęs tarė: “O, ten sniegas šo
kinėja!” — “Viešpatie, sniegena!” sušuko Bro
nė, atsistojo greta jo, petin prisiliesdama. Ji 
atsigręžė, klausė kur sniegena, ir šiltas jos kva
pas slydo jam ant kaklo. Paskui ji sakė: “Na, 
Valentina mano draugė. O, mudvi iš mažens 
pažystamos. Bet aš kito vietoje negalvočiau 
apie ją: ji jau apsisprendus.” — “Kaip tai 
apsisprendus?” — tarė jis. — “Jinai žino kaip 
gyvens. Jai viskas taip aišku”. Ir tėvai busią 
patenkinti.... Skaudvilių ūkis didelis, o da
bar toki laikai....

Tamsa rinkosi kambaryje. Eglė po langu 
stūksojo kaip juodas sargybinis. “Kada ji išeis 
pagaliau?”, graužėsi klausydamas jos šnekų jis. 
Ir krutinę ji kilnojo taip aukštai, taip aukštai. 
Ir tokius lėtus pažvelgimus ji turėjo. . . . “Jau 
temsta”, sakė ji. “Temsta, temsta”, greitai jis 
pritarė ir atsisuko į duris. Jinai gi vėl sėdasi į 
krėslą, truputį apsiniaukus, šitą sąsiuvinį ji 
paliksianti: “Pasiskaitykit, jame tiek jausmų, 
sielos.... Beje, gal nežinote: vakar Skaudvi- 
liuos buvo inžinierius Modestas....” P'agaliau, 
pagaliau.... Taip, jeigu matysit — daugybę 
labų dienų Valentinai! Daugybę....'

Valentina!
Dangus blaivėsi.... Paukščiai garsiau su

čiulbo. Nulinkęs prie stalo, Antanas greitai 
rašė senelio “Papročius”. Negirdėjo subudusių 
žmonių, buvo apimtas karščio, norėjo skubėti, 
pats nežinodamas kur, padaryti ką nors gera. 
Valandėlę atsilošė, bandė ką mąstyti — tačiau 
buvo tuščia, erdvu ir laiminga.

Ties langu kas ten ėmė dūzgėti. Tyliai, ty
liai .... Iškilmingai ir rūsčiai zvimbdama įskri
do samanė bitė. Nusileido ant grindų, bėgo pa
šiurpinus sparnus, retkarčiais zizendama, stam
bi su durpinės spalvos lopiniais ant uodegos.

— E, vyruk, neimk kandžiotis! — subarė 
Antanas ją ir kėlė aukštyn basas kojas.

Samanė susirupinus nubėgo pro šalį, skuo
dė pasieniu — ir kertėje, pro platesnį plyšį, iš
nyko po grindimis.

— Olelia! — sušuko vaikinas ir linksmas 
trynė rankas. — Mano gyvenama ,ne vieno. .. .

Atidžiai tyrinėjo plyšį, numojo ranka ir 
pasakė:

— Kaip nors ir dviese susispausim....
- Ir ėmė juoktis.

Skubiai apsiąvė. Pro stogą ir pušis jau 
prasišvietė mėlynas dangus.

Darželyje rado Vincuką. Jis buvo apsi
kniaubęs stulpą ir kojom kapstė žemę, kaip 
višta.

— Sveikas, dobilėli, — tarė jam Antanas.

Vaikas tylėjo, dar labiau užgulė ant baslio 
ir vir žarstė drėgną smėlį.

Paimtas už peties, berniukas sukos į šalį, 
unkštė. Paskui jis rankove nuzulino akis ir ta
rė truputį nelaimingu balsu:

— Man skauda čia: gavau per kelnes.... 
Ir jis atsargiai parodė į sopulio vietą.
— Bet nereikia paleisti dūdas, — gėdino 

Antanas.
— Aš nei neverkiau. Bene aš boba kad 

žliumbčiau!
— O kam akis šluostaisi?
— Toks piktumas apėmė....
— O katras buvot kaltas: mama ar tu?
— Kaltas buvo katinas: kam jis spiegė!
— Sakyk gi!
— Jis trainiojosi aplinkui mane, aš ėmiau 

ir užmyniau jam uodegą, ir rainius kad paleis 
nasrus — niau, niau! žioplys.... Mama gi: 
“Vincai, tu šėtoniuk, balzginsi man čia galvą!” 
Aš nespėjau pasprukti, ir ji apkūlė mane šauk
dama: “Rupužiukas šis....”

— Kaip manai: gerai buvai padaręs?
— O ko tas katinas toks negražus! Visa

dos apsiašarojęs.... Ar pas senelį einat?
— Ne, šiądien pas jį busiu po pietų.
— Ar jis nesibara?
— Barasi, kartais ir pyksta.
— Už ką pyksta?
— Daug už ką. Pavyzdžiui, kad žmonės 

blogi....
— Tu gi nekaltas del to... .
— Vietoj visų žmonių jis mane išbara.... 

Gaunu bartis ir del ministerių. (Vakar jis man 
griaudėjo: “Suprantu kad baustų vagis ar pa
leistuvius, bet jei į kalėjimus grūda už tai kad 
kitaip mano, ne, to nesuprantu”. Ir tai kalbė
damas jis į mane žiurėjo taip lyg aš šaudyčiau 
žmones.... Bet tau čia ne viskas aišku.

— Na, aš nesu kvailas, aš žinau kad ne vi
si aukšti ponai yra geri.

— Gerumo tik Dievas žiuri, štai del ko 
reikia dangaus. Ten ministrais bus paskirti tie 
kurie buvo doriausi.

Vincukas tarė:
— Ar tu gaudai peteliškes?
— Ne.
— O ar matei iš arti lėktuvą?
— Mačiau. Ir sparnus čiupinėjau.
Vaiko akys godžiai sublizgo.
— Aš busiu laukunas ir skrisiu per vande

nyną. Ir nenukrisiu, kaip tiedu....
Jo žodžiar'V drebėjo graudžiai....
— Ar tu jų neverkei? — beveik nusigan

dęs klausė berniukas.
Antanui užgniaužė gerklę. Jis linktelėjo 

galva ir nusilenkė per tvorą, žiūrėdamas į nas
turtas ir smulkius gvazdikų lapelius.

— Eisiu, — tarė jis.
— Kur?
— Į ežerą. Vanduo bus drungnas.... Ir 

saulė jau nusigainiojo rukus.
Spinduliai pro šakas klostė šviesias, pablyš

kusias drobes ant žemės. Aštriai šaukdami pra
lėkė čiurliai, gaudydamiesi vieni kitus.

— Palydėk mane, Vincuk....
— Kad mudu su Jonu eisim voverių j ieš

koti.
— Daug rask.
Ir tiesiai per gįrią Antanas traukė Geisar- 

ties link. Vėjo nebuvo. Medžiai snūduriavo, ne
bylus. Iš jų dvelkė neaiškus ilgesys, toks grau
dus aptingimas ir rimtis. Išlėto sušnabždėda- j 
vo labai, sušnerendavo viršūnė — ir vėl klausė
si kaip tiršti syvai siurbiasi į kūną ir gyvybė 
plazda be žąda kiekviename šaknies plauke, 
kiekvienoje lapo gysloje. Paukščių giesmės ne
šėsi toli ir skambiai, ir jos krūmų ir medžių 
tankmėje liejosi į vieną aidesį, į vieną čiulban
čią ir nesuprantamai zurziančią vilnį, kuri plau
kė ir liepos šerdami, ir lapės urve, ir žagarau
jančios senutės akyse. Klausėsi mėlyni dru
giai, atsitūpę juodoj lendrės buožėj ir mirgu
liuodami savo sparnų žėručius. Antanui dums- 
telėjo širdyje lyg kad už šitų kamienų slypėtų 
arti laimė ir neregima švagždėtų: “Jus manęs 
niekados, niekados neturėsit. .. . ” O ežeras bu
vo didelis, balzganas, lygus, tik šian-ten jo pa
viršiuje alsavo bejiegė vilnis ar sūpavosi antis, 
kaip juodas taškas. Aplinkui girios buvo sutin
gusios, apsiklosčiusios šėmomis plono ruko dul
kėmis. Ir vienuolynas mirkė savo aukštą bonią 
vandenyje.

Antanas užlipo šlaitu ir apsižvalgė, jieško- 
damas dėdės Kosto. Pamatė jį darže: pro pi
nučius kyščiojo išgaubta jo nugara. Jis su kaž
kuo nei tai kalbėjosi, nei tai barėsi.

Vaikinas prisiartino. Senis ravėjo kopus
ius ir šnekėjo. Kalė, nusišėręs ir subliuzgęs gy
vulys, stovėjo priešais jį, iškišus liežuvį, nuo ku
rio retkarčiais capteldavo lašas, nors karšta nei 
tvanku šiądien nebuvo.

— Tu kvaila, Rude, ir spoksai į mane, — 
burbėjo linkčiodamas Kostas. — ijr nereikia Irš- 
ke tikėti: jis butų apsukęs. .'. . A, tuoj iš akių 
matyti kas sukčius, kas ne.... Bitutė, Dievo 
vabalėlis, triūsia ir triūsia. .. .

Kalė išsišiepė, rodydama seilėtas savo žio
tis, ir norėjo urgsti, bet tingėdama vien sudū

mė šonais ir nusuko akis į pirkios pusę.
— Sakai, eina kas pro šalį? ..— išsitiesė se

nis ir užvertė aukštyn kepurę, žemėta ranka 
trindamasis kaktą.

— Ogi aš čia, dėde, — tarė Antanas.
Kostas Kurpliukas valandėlę suabejojo, ap

simąstė ir tarė:
— Kaip Dievas sveiką laiko? Pažystu, pa

žystu ....
— Dėkui, nieko sau.
Senis atsisėdo ant slenksčio ir išsitraukė 

pypkę. Bet nerūkė. Dar labiau užvertė kepu
rę ir atrodė rūpesčio graužiamas:

— Sakyk, vaikine: kaip pats manai — mo
ką popiežius Lietuviškai ar ne?

— Ką jis mokės....
— Ir aš taip galvoju. O, vage, su amžina

tilsį Uršule ir ginčijamės, būdavo, ji vis savo, 
o aš savo. Ji sako: popiežius, esą, kalbąs tik 
Lietuviškai, katalikiškai. Aš tikrai negi žino
siu, bet moteriškam negali žmogus nusileisti. 
Matai kad teisybės butą mano pusėj.

Antanas tarė:
— Norėčiau valtį....
— Imk. Aha, šįryt čia buvo Valentina, 

gryždąma iš miestelio.
— Dėde!
— Ji sėdėjo ir suposi laivėje. Ji labai ge

ra mergaitė. Ji viena čia nepamiršta manęs. 
Ir ji klausė manęs kam buvau davęs valtį aną 
vakarą.

Antanas nubėgo žemyn. Sustojo ir žiurė
jo į smėlį: deja, nematyti jos pėdų įminta....

Smarkiai sudavė irklais. Viršumi nurin
gavo vilnis, ardydama lygų, balzganą vandenį. 
Į švendrus nuniro išsigandusių blizgių šeima. 
Antis, pluduriavus atokiai nuo kranto, sukryp
sėjo ir irėsi slėptis, lydima juodų rutuliukų — 
buvo tai jos vaikai.

— Ji čia sėdėjo ir suposi, — tarė sau An
tanas.

Jis sustabdė laivę, žiurėjo į suolą priešais 
save. Ir buvo taip gera.

Greitai išsivilko, puolė į ežerą, nardė ir taš
kėsi, iki raudonumo trynėsi krutinę, rankas.... 
Paskui sėdosi į valtį, plaukė greitai ir išvydęs 
ėmė persekioti narą, kuris čia arti prisileisdavo, 
čia vėl prapuldavo, lyg nugrimzdęs.

Gryždamas jis nuo ežero kranto nešėsi du 
sraigių lukšteliųs. (Bus daugiau)

Amerikos Vaikams Lietuviškas

ELEMENTORIUS
Vaikams tarp 5 ir 10 metų amžiaus.

“Dirvos” Knygynas gavo naujausių, aiškių 
mažiems vaikams Lietuviškai mokytis Ele
mentorių — SPINDULĖLIS Dalis I — iš 
kurio su maža tėvų pagalba jūsų vaikučiai 
lengvai galės prasimokyti Lietuviškai skai
tyti ir rašyti. Elementorius gražiai paveik
sluotas, kiekvienas vaikas ir mergaitė norės 
jį vartyti, skaityti ir mokytis.

KAINA SU PRISIUNTIMU 35c.

SPINDULĖLIS
SKAITYMAI PRADŽIOS MOKYKLOS 

SKYRIUI — Vaikams virš 10 metų.
šioje knygelėje yra įvairių pamokoms skai
tymų, lengvai vaikams suprantamų, gražių 
eilučių, ir Lietuvos Himnas. Knygelė gra
žiai iliustruota, su trispalve Lietuvos vėlia
va. Tinka turėti su Spindulėliu.

KĄINA SU PRISIUNTIMU 35c.

Mažasis Lietuvių Kalbos 

VADOVĖLIS 
šis vadovėlis tinka augesniems vaikams ir 
mergaitėms norintiems pasimokyti Lietu
vių kalbos ir rašybos. Labai lengvas, nes 
skirtas Pradžios Mokyklos Ifl skyriaus vai
kams. šis vadovėlis tinka ir suaugusiems 
Lietuviams kurie mažai apsipažinę su gra
matika: iš jos išmoks taisyklingiau rašyti.

KAINA SU PRISIUNTIMU 35c.

Visos trys knygelės už $1.00.

PER TVORĄ
PASIŽVALGIUS

. KAMUNISTŲ DRAUGAS
A. BIMBALAS KAPITA

LISTAS

Morkus Vingilis rašo Tėvy
nėje feljetoną, kuriame kalba 
apie savo draugą, Antaną Bim
balą, kuris Laisvėje agituoja 
kad visi Lietuviai mylėtų Sta
liną ir džiaugtųsi to despoto 
Lietuvoje įvestu “rojum” — 
kur viskas iš visų atimta, visi 
kas ką turėjo liko ubagais — 
turėjo pasidalinti su kitais, ku
rie nenorėjo dirbti arba nemo
kėjo taupyti.

Morkus Vingilis pataria tam 
Bimbalui “lyst gyvas į žemę 
iš beprotystės”, kuria jis ap
sėstas perša tamsunus ir bar
barus Rusus prakilniems Lie
tuviams.

Negana to. Vingilis sako:
“Bet ar tik tu neesi dviveidis 

Janusas, kurio vienos lupos 
skelbė melą, o kitos tiesą? Ko
dėl aš taip sakau? Ir ve ko
dėl. Aš dirbu Yale spynų fab
rike ir Dies komitetas, kuris 
tyrinėja ne-Amerikonišką vei
klą, norėdamas sužinoti kas tu 
per vienas, pakvietė mane, kai
po spynų ekspertą, kai per ta
vo, drauge, užraktus reikėjo su
žinot kas tu esi. Mat nėra spy
nas kurią be rakto aš negalė
čiau atrakint. Tat ir tavo vi
sas spynas aš atrakinėjau ir 
ta komisija peržiurėjo visas 
tavo popieras. Ir mes turėjo
me juoko ir nusistebėjimo kai 
radome tavo bankų knygutes, 
kuriose besą virš dvylikos tūk
stančių dolarių,
. •—“Tat kas tu drauge, esi? Jau 
tu ne proletarijošius. Tu tiki 
į kapitalą ir esi kapitalistas. Ir 
skelbi bolševizmą todėl kad iš 
kvailių gali išviliot pinigų”.

Tai matot, nutraukta kaukė 
vieno darbininkų išnaudotojo.

Jeigu Amerikoje įsigalėtų 
komunistai kaip. Lietuvoje, ir 
jie pasakytų Bimbalui: Pasi
dalinkim, drauge, tavo , tūks
tančiais, tai draugas Bimbalas 
pabaltų ir pasakytų kad jis į 
komunizmą netiki. Tikrai jis 
netiki, jis jį skelbia todėl kad 
iš kvailesnių už save gali da
ryti sau kapitalus.

Pakrapščius ir kitus Lietu
viškus komisarus Amerikoje 
rastume ir juos po visokiais 
.slaptais lopais prisisiuvusius ii 
darbininkų išviliotų pinigų.

Kodėl ne, sakys jie: iki yra 
kvailių, reikia ir gudrių išnau
dotojų ....

Supa Garba.

NAUJOS ŽAVINGOS 
SPALVOS

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 “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, O.

naujas GROŽIS 
Tikram pasitenkinimui.

Dažykit Langu Užtiesalus, 
Namų Linhnus, Drabužius 

su

(Trade Mark)
Puikios ECRU, CREAM, GOLD, 
specialiai LANGŲ TIESALAMS, 
ir 27 kitos puikios spalvos, visos 
švarioje, lengvai naudojamose tab
let formose.' BANDYK DYE-ANA 
DABAR. Jei jūsų pardavėjai ne
turi, užsisakykit tiesiog iš musų. 
Pažymęt kokią spalvą norit. Per
siuntimą mes apmokani.

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

MIRIMAI
EL. BALTRUŠAITIENĖ

Eleonora Baltrušaitienė, 62 
m., nuo 9005 Yale avė., po tė
vais Uškuraitė, mirė Spalių 24 
d., palaidota Lapk. 28. Paėjo 
iš Kelmių, Kauno aps. Ameri
koje išgyveno 34 metus.

lako sūnūs, Stasys, dukterys 
Eugenia, Hattie Chepius, Ber
nice Sutris, ir sesuo, Marė Ku- 
jauskienė.

* y *
STASĖ MELVINSKIENĖ
Stasė Melvinskienė, 45 me

tų, po tėvais Bonaskiewicz, nuo 
1249 E. 23rd st., mirė Lapkr. 
3, palaidota Lapk. 3. Pamaldos 
atsibuvo St. Columbkill bažny
čioje.

Liko vaikai: Stasė, Juozas, 
'Mary Maniss, Katherine, Anne, 
John ir Alex.

v v
PETRONĖ BRUŠČIUVIENĖ
Petronė Bruščiuvienė, seno 

amžiaus, po tėvais Lipinskai- 
tė, nuo 6932 Lawnview avė., 
mirė Lapk. 4, laidojama Lapk. 
7 d., Highland Park kapinėse.

Liko duktė, Margaret Gillie- 
nė, žentas ir anūkas.

Paėjo iš Suvalkijos.
Visų trijų laidojime pasitar

navo N. A. Wilkelio laidotuvių 
Įstaiga.

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

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

tarp 1 ir 3 po pietų. (45)

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)

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

P. Uzalis
Bermore, Ont. Canada

GEROS ANGLIES
šaukit

GArfield 2921
Komer Wood & Coal Co.

1409 E. 92nd Street

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. čiutelS
savininkai.

K. STONIS
restaurant

Importuota Degtinė
Skanus Lietuviškas Skilandis 

Pietums laike švenčių
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Ave.

COMMUNITY FUND VAJUS PRASIDEDA LAPKRIČIO 18-28

“Tu jau daug geriau šiądien iš- 
rodai, sunau”, pareiškė šypsodama
si slaugė lankytoja. “Tikrai tavo 
ranka jau taip neskauda kaip skau
dėjo vakar, ar ne?” Taip kalbėda
ma ji įtemptai darbuojasi apie sa
vo mažiuką pacientą.

Serganti, sužeisti ir sunegalo- 
ti asmenys nekantriai laukia kada 
juos atlankys “jauna panelė” iš 
Slaugių Lankytojų Sąjungos, kuri

• TRAFIKE Clevelande iki 
šios savaitės pradžios jau už
mušta arba užsimušė automo
bilių nelaimėse 96. Pernai iki 
tai savaitei užmušta buvo 89.

yra Community Fund įstaiga. Jos 
tik pasirodymas atneša jiems pra- 
linksminimą ir sveikimą.

Įsteigta 1902 metais, Slaugių 
Lankytojų Sąjunga buvo šaukiama 
atlikti visokiausias pareigas prie 
ligonių, nuo laukiančios kūdikio 
motinos iki išgelbėjimo senelio nuo 
mirties kuris kėsinosi nusinuodyti. 
Jos moka pasiūti kūdikiui suknelę 
iš miltų maišo ir padaryti lopšį iš

skalbinių kasės, nes tai yra dalis 
šių slaugių išsilavinimo.

Jos atlanko kasdien po 500 ligo
nių, bet to negalėtų atlikti jeigu 
negautų paramos iš Community 
Fund. Tikri žmonės su tikromis 
nelaimėmis pasitiki ant palaiminto 
suraminimo šių slaugių, taigi auko
kime kiek išgalim tai įstaigai Lap
kričio 18 iki 28, kad jų darbas ga
lėtų būti tsęiamas toliau.

• MIESTO valdyba reikalau
ja kad East Ohio Gas Co. nu
mažintų gazo naudotojams 
mokesties bendrai imant $662,- 
000 sumą metuose.

Šeštadienį! Paskutinė Diena Didelio

THE MAY CO'S
41-MŲ SUKAKTUVIŲ

Išpardavimo
MOTERIMS IR PANELĖMS PATIKS ŠIOS

Puikių Naujų

SUKNIŲ
Tikra jų Vertė yra po $3.94

2.94 viena

Visai Naujų Stylių,

Medegų ir Spalvų!

• Rayon Crepes

• Spun Rayons

• Rayon Alpacas

• Gražių Stilių

• Dailių Apvadų

• Naujų Spalvų

Pasistengkit pamatyt šias 
puikias dreses.... kurios 
už $3.94 butų jau pigu! 
Gražių madų ir puikaus 
rayon audimo.... sezono 
pačios naujausios spalvos! 
Jei jus negalit sunaudoti 
dvi.... atsiveskit draugą 
ir pasinaudokit papiginta 
kaina!

VISOKIŲ MIERŲ
• Panelėms 12 iki 20

• Moterims 38 iki 44

• Didesnėms Moterims
46 iki 52

• • •

The May Co. Basement

PARSIDUODA NAMAI
2 šeimų namas po 6 kamb., ir 

pavienis namas 5 kamb., ant 
vieno loto, randasi 1 331 E. 66 
st. Kaina visai prieinama. Pa
siteirauki! — Hoffman, MAin 
2218. (49)

CIGARAI, TABAKAS
50 rankų darbo cigarų .... $1.00
Geras pypkei tabakas ....sv. 50c. 
Cicagerams smulkus /i sv. 50c 

Visoki importuoti tabakai.
Užsisakykit sau šventėms taba
ką pypkei ir cigaretams. Kai
nos dabar žemesnės.
Atsineškit šį skelbimą, gausit 
gerą cigarą dykai. (47)

CLEVELAND TOBACCO CO.
2123 OntantvjPt:.* Cleveland

LIETUVOS FILMOS,
Taipgi Latvijos, Estijos 

ir Suomijos Vaizdai 
bus rodomi Kolonijose

ORGANIŽACIJŲ, PARAPI
JŲ IR KLUBŲ ATIDAI

Pereitą pavasarį buvo rodo
ma rytinėse valstijose Pabal
tos ir Skandinavijos vaizdai — 
naujos, Lietuviams nematytos 
filmos apie Lietuvą, Latviją, 
ir Skandinaviją.

Dabar, atvėsus orui filmų 
rodymas bus tęsiamas toliau. 
Tam rengiamas maršrutas.

Rytinėse valstijose kai ku
riose kolonijose tos filmos dar 
nerodytos. Dabar galima bus 
jas matyti surengiant joms ro
dymo vakarus.

Filmos yra naturalės spal
vos, labai vykusiai ekspertų 
pagamintos. Apie jas gražiai 
atsiliepė Amerikonų ir Lietu
vių spauda. Filmos yra moks
linio pobūdžio, ir dabar kada į 
Lietuvą ir Pabaltės valstybes 
vykti negalima, visiems bus 
proga pamatyti tas šalis filmo- 
se ir pasigerėti jų gražiais vai
zdais. Bus parodoma ir Suo
mija. Savo gražią ir mylimą 
Lietuvą pamatysit nors vaiz
duose. Filmų rodymas užima 
visą vakarą, virš dviejų valan
dų laiko.

Kreipkitės šiuo adresu kurie 
sutiksit pas save surengti šių 
filmų rodymą savo kolonijoje:

VI. Mučinskas,
105 Etna St. Brooklyn, N. Y.

(Buvęs švedų Amerikos Li
nijos Lietuvių skyriaus vedė
jas).

• WHITE MOTOR Co. dar
bininkai, U. A. W. U., C.I.O. 
šaka, pagrasino streiku jeigu 
kompanija nesudarys su unija 
naujos sutarties. Federaliai

atstovai dirba sutaikymui, kad 
nekiltų streiko. White Motor 
Co. turi už 40 milijonų dola
rių, užsakymų iš S. V. Karo 
Departmenfo motorinių trokų.

CLEMS GRILL
for fine foods

Mixed Drinks and Leading Beers
51 S. WASHINGTON AVE. at OAK STREET

Columbus, Ohio
Phone MA 0243 Clem P. Pocius, Prop.

D R E N I K
Beverage Distributing Inc.

ERIN BREW -----  BUDWIESER
Duquesne Beer and Ale

KE. 5500 _____KE. 5501"

Sion
MANUFATURING Co-

Vyrams Kepurių ir Skrybėlių Dirbėjai
SPECIALIAI SKRYBĖLĖS DABAR

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

7808 Superior Ave. Cleveland HEnderson 2280

H E N NIN G E R’S
Užlaikom pilniausį pasirinkimą

ŠVENTU IR ŠIAIP PAVEIKSLŲ
Gryželių, Stovylėlių, Rąžančių 
Kalėdinių Sveikinimo Kortelių 

Ateikit anksti pasirinkti Dova
nas, kurios labai tinkamos.

HENNINGER’S
8809 SUPERIOR AVE..

EAKE theater

Dvi {domios Filmos
Įtemptas dramatiškas velkamas 

apimantis varžytines už gavimą val
džios užsakymų savo orlaiviams, ir 
jaudinantis romansas vaizduojamas 
šioje įdomioje filmoj “Men Against 
the Sky”, kuri pradedama rodyti 
Lake Theatre ketvirtadienį, Lapkri
čio 7.

Šiame veikale vaidina svarbiau- 
isas roles Richard Dix, Kent Tay
lor, Edmund Lowe ir Wendy Bar
rie, o veikalas eina apie moderni
nę aviaciją.

Antra įdomi didelė filmą šiame 
teatre tai “I Married Adventure”, 
taip pat pradedama rodyti ketvir
tadieni. Ši filmą vaizduoja gyveni
mą garsios pasaulyje moteries ke
liautojos ir tyrinėtojos, Osa John
son, kuri pragarsėjo savo drąsumu 
tyrinėjimuose labiau negu kuri ki
ta moteris.

★ ★
Įsigykit tuojau puikių Lietuviškų

KALĖDŲ - NAUJŲ METŲ
SVEIKINIMO LAIŠKUČIŲ

Keliolika puikių vaizdelių — prisiųsim maišytai

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

.  Al

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

DIRVOS KNYGYNAS
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

WADE PARK 
MEAT MARKET

Fresh and Smoked Meats
FRUITS & VEGETABLES

Fancy Groceries
Visokios mėsos švenėms ir 

kasdieniniam reikalui.
6612 Wade Park Ave.
Lietuviams patogi vieta

KRAUSE COSTUMES
TEATRUI IR MASKARADAMS 

KOSTIUMAI 
Veikalams, Operoms, Operetėms 

ir Pokiliams Kostiumai, 
ekspertiškas pritaikymas.

Krause Costumes
1025 Chester Ave.

CHerry 4569 Cleveland, O. 
David M. Yost, Mgr.

HIPPODROME
“Seven Sinners’’

Marlene Dietrich, kuri gerai pa
sižymėjo filmoje “Destry Rides 
Again”, turi vadovaujamą rolę nau
joje Universal filmoje, “Seven Sin
ners”, kuri pradedama rodyti šeš
tadienį, Lapkričio 9, Hippodrome 
Theatre.

Prie jos vaidina John Wayne, vie
nas iš pirmaeilių jaunų Hollywoodo 
vyrų artistų, ir jų veikia visa eilė 
kitų žinomų aktorių.

Dietrich vaizduoja linksmą kar- 
čiamų dainininkę, kuri keliauja nuo 
vienos salos ant kitos, palikdama 
užpakalyje savęs romansus ir nesu
sipratimus. Wayne gi vaidina jau
ną karo laivyno oficierį paskirtą 
Amerikai priklausančioje saloje, ir 
jis į ją įsimyli. Prie to atsibuna 
kitų įdomių prietikių.

ADDISON BEVERAGE
6921 SUPERIOR AVENUE

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

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

Delivery 10c. HEnd. 0550

VYNO, ALAUS PARDUOTUVĖ
Naujas Savininkas

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

Concord — Clare — ir kitokį vynai

Parduodam bonkomis ir galionais. (45)

WINE SHOP
R. Baczkiewicz 1172 E. 79th Street

PRISIRASYKIT PRIE S.L.A.
LENGVIAUSIOMIS SĄLYGOMIS

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

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

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

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

CREDIT! 
Dental Plates. . 
10-15-20 

Weeks to Pay

• X-Ray
• Bridges Pay a Little Down
• Fillings a Little Each Week
• Extractions

Plates Repaired N° Interest or
While You Wait Carrying Charge

DR. SILVER, - DENTIST
7042 Superior Ave. HEnderson 3157
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j|, Venckuno sūnūs Juozas 
•įvedė su svetimtaute.
Įkrono jaunuoliai Lietuviai 
p Akron Universitetų šie: 
Krivickis, Bečkos posūnis; 
frumpickas, A. Matukonai- 
jr Kirtiklio duktė. Kruno 
tįrdas mokinasi valdiškoje 
ligoje orlaivininkystės ama- 

J. Jones lanko amatų mo
ji?-
[Įaymondas Ražu kas lanko 
nt Universitetą, V. Stukas 
Įjosi Toledo Universitete, 
jiruta Jankauskaitė lanko 
Pio kolegiją, ir S. Lukas, iš 
įland, Md., čia mokosi biz- 
kolegijoje. Jiems mokslas 

jai sekasi.

IJĮ

n BAUDOS darbai yra 
Dirvos Spaustuvės 

specialybė. Atlieka:
• PLAKATUS

LAIŠKUS 
VOKUS 
KONSTITUCIJAS
BILIETUS

ir kitokius.

Draugijos, biznieriai, or
ganizacijos, pavieniai — 
įveskite savo spaudos 
jarbus mums.
Klauskit musu kainų — 
jtsakymą gausit greitai.

•Darba Atliekam
G “ ~ '
G
G

ERA 
R A ž I A 
R E I T A

I 
I 
I

I R V AD
6820 Superior Ave. 
Cleveland, Ohio

i;

DĖLĖ LIETUVIŠKA

MAISTINE 
, Pakeltis Pharmacy 
1001 East 79th Street 

(Kampas Crumb Ave.) 

įlaiko visokias namines ir im
ituotas gyduoles nuo visokių li- 
, kaip tai nuo aštraus užsisenė- 
sio Reumatizmo, nuo įvairių 
ūdų, dedervinių, vidurių nevir- 
inimo, užkietėjimo, kosulio, ka
ro, lytiškų nusilpnėjimų, viso- 

lytiškų ligų, nerviškumo, ne- 
ir kitokių.

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

line atdara 7 dienas savaitėje.

res
1

01

OHN G. POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

atlieka visą namų aptaisy
to ir apgražinimo darbą 

iš lauko ir iš vidaus.
labar duokit man savo namų 
ptaisymo darbą iš vidaus— 
opieriavimą, maliavojimą ir 
tliksiu darbą greičiau ii’ už 
rieinamesnę kainą negu gali

ma atlikti vasaros metu.

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899

Daug musų jaunuolių lanko 
gimnazijas.

Pas Jankauskius 
žmonos pusseserė, 
liauskienė.

M. Galdikas ir 
sipirko namus ir 
veno.

atsilankė
R. Gumu-

Grigas nu- 
juose apsigy- 

Kalnas.

j.

Antradienį,PRAKALBOS.
Lapkričio 19 d., Bavarų salėje, 
nuo 7:30 vai. vakare, bus pra
kalbos Lietuvos reikalais. Kal
bės vietos šv. Petro parapijos 
Lietuvis vikaras Kun. B. Iva
nauskas ir kiti, be to bus kal
bėtojų iš Clevelando ir iš New 
Yorko. Kor.

Dr. Harold Harding
OPTOMETRIST
Egzaminuoju Akis

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

Trečiadieniais
Vakarais sulyg
7112 Lorain

WOodbine 3072.

!—6.
9—12. 

sutarimo.
Avenue

(44)

■HEKL

Tuoj važiuosim šiuo Main Avenue Tiltu

D IEVA

Stikliniai ir Moliniai Indai ir kt. namu reikmenys

Didžiausias pasirinkimas senai, įsteigta vieta.
i

miestas įsigijo tiesioginą nepertrau
kiamą susisiekimą tarp rytų ir va
karų. Šie vaizdai traukti nuo vir
šaus stadiumo žiūrint Į (Vakarus.

Apskrities Inžinierius John O. tiesiog su Shore Drive, taip
McWilliams praneša kad užbaigė ---5—— -------
naują milijono dolarių Lakefront 
kelio sujungimą, kuris jungia Main 
Avenue Tiltą ir Bulkley Boulevard

----------------------------------------------r

ICE FOLLIES of 1941 
Cleveland Arena

ADDISON SQUARE MARKET
GEROS RŪŠIES MXSINe ir GROSERNĖ

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

7400 Wade Park Ave. Kampas Addison Road

SUPERIOR HOME SUPPLY
PAINTS, HARDWARE. ELECTRICAL and 

PLUMBERS’ SUPPLIES

GRAND RAPIDS,
MICH.

Pasaulinės Parodos 
Žvėrys Clevelande

KALĖDOMS Dovanos
Ši įstaiga yra žinoma savo ge
romis brangmenų prekėmis ir 
akinių pritaikymu. Senai įsi
gyvenus, patyrę patarnautojai. 

ŠVENTĖMS DOVANOS.

A. T. Hueter
JEWELRY

8513 Superior Ave.
CEdar 0765 Cleveland

8513

GERAI ŽINOMA 
VIETA

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

Frank

Didelė įs- 
puikiausių brangmenų. 

išsimokėjimui. Atdara

6401
HE. 0465

Cerne Jewelry 
Co.

St. Clair Ave.
Cleveland

MUSŲ KAINOS
JUMS PATIKS

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

D. D. Haskell
JEWELER
Addison Road 

Kampas Wade Park Ave.
ENdicott 2696 Cleveland

♦£» <**♦ **♦ *4* *4* *4* *4

%* ________

EVA’S
I 

f 
į 
.į.

DRY CLEANING
; Senas Drapanas padarom
• kaip naujas, išvalom ir 
: sutaisom.
'Paimam iš

V❖I

namų ir pristatomu 
gatavus atgal.

EVA PETRAITIS
6702 Superior Ave.

Telefonas: HEnderson 1919

ž

i

❖
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K. ŠTAUPAS

i

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

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

Kreipkitės:

14602 THAMES AVE.
Telef: MUlberry 0744

PRAKALBOS. Spalių 
šv. Jurgio Dr-jos salėje 
protesto prieš Sovietus susirin
kimas, surengtas Lietuvių or
ganizacijų.

Kalbėjo Dr. Petras Vileišis, 
iš Lietuvos, ir P. Daužvardis, 
Lietuvos konsulas iš Chicagos. 
Jiedu papasakojo plačiai apie 
Lietuvą ir jos patekimą po So
vietų priespauda, ir dabartinę 
jos būklę po svetimais.

Rinkta aukų užmokėjimui iš
laidų. Po $1 davė: S. Nau
džius, J. Kurant, M. Grubliau- 
skas, F. J. Greičaitis, J. Geru
lis, J. Jankauskas. Kiti auka
vo smulkiomis. Viso surinkta 
$20.30.

Susirinkimas priėmė rezoliu-. 
ei jos pasmerkiančios Sovietus, , 
Lietuvos okupantus, Amerikos • 
Lietuvius komunistus Igirie už- j 
giria svetimų despotų okupaci- į 
ją Lietuvos, ir užgyrimas visų 
tų Lietuvių kurie dirba Lietu
vos 
tymo

Po

27 d. 
įvyko

Nepriklausomybės atsta- 
darbą.
rezoliucijomis, pasirašo:
Walter J. Morris, Pirm. 

Frank F. Greičaitis, Rast.

J. M. BRINGMAN
Atsakantis ir greitas

RADIO SERVICE
Radio Patarnavimas

13 metų 
ir gyvena

Žmogaus kuris turi 
patyrimą prie radio 
šioje kaimynystėje.

9005 Superior
CE. 6633

Ave.
CE. 0475

Formal Cleaners Ine.
Vyrišku 

Moterišku
RŪBŲ 

Taisymas 
Valymas

GREITAS 
PATARNAVIMAS 

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

Telefonuokit
HEnderson 3050

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

I

Naujame perstatyme Ice Follies 
of 1941 matysit vaizdus ir pajusit 
dvasią Senųjų Pietų, iš to periodo 
kada Amerikoje dėvėta platus kvol- 
duoti andarokai ir panelės didžiavo
si dėvėdamos 
kurios matėsi 
rokus.

Ice Follies 
ma per savaitę 
Arenoj, pradedant Lapkričio 24 d. 
Jų perstatymą globoja V. F. W. ir 
kainos yra palyginamai žemos.

Šiame perstatyme vaizduojama 
Evelyn Chandler, Amerikos Ledo 
Karalienė.

Bendrai tas perstatymas bus la
bai įdomus ir palinksminantis.

ilgas gražias kelnaites 
per jų trumpus anda-

of 1941 bus perstato- 
laiko Clevelando

KOMIN’S Pharmacy

6401-5 Superior Ave. ENdicott 1695

/

vandens šildyto j as

DELLA C JAKUBS J 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) J

Vežimai ligoniams pervežimui į Mgonbučius. J
Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai, n

LITHUANIAN FUNERAL HOME į

6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763

......

APDRAUDOS REIKA'e |
Mes esiwi pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- = 

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

P. P. MULIOLIS Į
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra
, 6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 =
l|||!lllll||l||||||||ll||||J||!llllinilltllllllllllllll!lillllH!IHII10l !V(,lllllllllllllllllHIIIIK

FRANK BUCK
Greatest animal man jn the world, 

Frank “Bring ’em bad'® alive” Buck 
will bring hundreds >qF wild animals, 
with their keepers, as'Qfle of the fea
tures of World’s Fair Highliglits, 
direct from the NcWi'York and San 
Francisco World FatM, which will 
be presented by AthiOn R. Shaffer 
in Cleveland Public Atidiforium for 
the' twelve days and |'iF,,lits from 
November 19 thru 30^ II’ the show 
of shows, with all tlie^hrilling and 
entertainment fcatur< 
great fairs- brouglit fi 
at popular prices.

Frank Buck, 
keliautojas, autorius, filmų aktorius 
ir žvėrių pardavėjas, i "' 
Clevelando miesto 
Yorko Pasaulinėje 
si savo Jungleland 
perstatymas apima 
vunus iš Pasaulinės 
kas tas bus atvaizduota auditorijoje j 
kaip tropiškų šalių medžioklė tarp 
paimu medžių.

Šiame perstatyme matysis tikrus į 
laukinius žvėris, kaip tigrus, mažą , 
rhinoceros, didžiuosius liūtus, la- 
šuotus leopardus, du juodu leopar
dus, medžiojančius leopardus, porą; 
antelopų briedžių iš Afrikos, mažą j 
dramblį, tuzinus beždžionių ir daug 
kitų žvėrių ir gyvūnų iš.' Afrikos ir 
Pietų Amerikos.

I
Bof the two 
^presentation 
I * • 

garisw^- pasaulinis 
ii i oi L- tuvi ii c; 

atgabena į 
auditoriją New 
Parodoje buvu- 
perstatymą. Jo 
įdomiausius gy- 
Parodos ir vis-

J. A. Urbonas
“Dirvos” Agentas Daytone 

>34 Michigan Av. Dayton, O
---------!-

A. NUNN
GEROS RŪŠIES MĖSINĖ 

PAUKŠTIENA
Taipgi užlaikom visokius 
groserius. (47)

8710 Superior Ave.
GArfield 4623

2281 LEE ROAD
F Airmount 4181-82-83

CLEVELAND POULTRY CO. Int
WHOLESALE and RETAIL

Pristatom Vestuvėms, Pokiliams, Clambakes

1’AUKŠ'I'IENA IR KIAUŠINIAI VISOKIAM

4323 Superior Avenue

i

ir Lt.

REIKALUI

Telefonas EN. 3142
—

FARMERS POULTRY MARKET
Poultry for all occasions:

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

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

P. J. KURSIS
809 Society for Savings Bldg.

Telefonas: Ofiso M Ain 1773 Namų KEnmore 4740-W

f Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipkį- 
| tės į mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą 
| įvairios apdraudos-insurance reikaluose.

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

Vaistų receptus išpildom 
geriausia negu kas kitas. 
Muilai Cigarai

f Lietuvių kaimynystėje.
6430 St. Calir Avė.

Kampas Addison Rd. Cleveland

D-RĄ MATULAITI 
(Lait) .

7829 Euclid Avenue

y^ANDENS šildymo “coil” arba paipa jūsų 
jūsų angliniame furnase yra tiktai pa

daras nors butų ir geriausias. Mintis 
tame prietaise yra ekonomija jau -senai pa
stumta į šalį.

kad

Geras, modernis gasinis vandens šildytojas 
nėra brangus. Jie duoda tikrų, karšto van
dens patarnavimų, už visai mažus kaštus.

Tikras Automatiškas GASINIS vandens šil
dytojas duoda geriausias pasekmes ir pats 
už save apsimoka gasu kurį sutaupo.

THE EAST OHIO GAS COMPANY

SCENOS VEIKALAI
Mažoms ir Didesnėms Grupėms Vaidinti

GAUNAMI “DIRVOS” KNYGYNE
6820 Superior Avt. Cleveland, Ohi<

Su užsakymu siųskit pinigus (žemiau 
galima siųsti pašto ženkleliais)

25c

20c

10c

15c

25c

1OTINOS ŠIRDIS — keturių veiksmų dram a; vai
dina 5 vyrai, 4 moterys. 48 pusi.........................

MEDICINOS DAKTARAS — Komedija viename 
veiksme. Vaidina 6 vyrai, 3 moterys. 41 pusi.

IIGLA — Vieno veiksmo komedija. Veikia 2 vy
rai,, 2 moterys. 20 pusi........................................

ULIJONAI VANDENYJE — Trijų veiksmų dra
ma, veikia 6 vyrai, 3 moterys. 32 pusi.............

HHILISTAI — Tragedija trijuose veiksmuose, vai
dina 27 vyrai, 2 moterys. Si pusi..........................

'AS 11 1Ė — dviejų veiksmų drama; vaidina 4
vyrai, 2 moterys. 30 pusi.........................................15C

’ENGTAS PRISAKYMAS — Drama viename veik
sme, vaidina 7 vyrai. 23 pusi.................................... 10c

TN'IGŲ NĖR’ — Komedija viename akte; vaidina 
10 vyrų, 1 moteris. 23 pusi.................................

'ASKENDUSIS VARPAS — Pasakos drama pen
kiuose veiksmuose. Vaidina 6 vyrai, 3 moterys- 
3 vaikai. 110 pusi....................................................

ONO FELIKSO ATSILANKYMAS — vieno veik
smo komedija; vaidina 3 vyrai, 2 mot. 40 pusll

’AVYDAS — Penkių veiksmų drama; vaidina 8 vy
rai, 3 moterys. 109 pusi........................................

• EPAS1EKTAS TIKSLAS — tragedija keturių ak
tų, iš dabartinių Rusijos nuotikių. Vaidina 28 
vyrai, 2 moterys, pora vaikų. 92 pusi.................

'ERSKYRŲ TEISĖJAS — vieno veiksmo kodemi- 
ja. Vaidina 9 vyrai, 3 moterys. 16 p...............

TRMI ŽINGSNIAI — 4 veiksmų drama, vaidinime 
dalyvauja 7 vyrai, 4 moterys. 49 pusi.................

.USIJOS CARAS — Monologas ..................... ...
IYTŲ PILIS — Drama 5 veiksmuose, iš Ameriko

nų gyvenimo. Vaidina 8 v. ir 5 m. 67 p...........
CUSIJOS BOLŠEVIKŲ DARBO BIURAS — vieno 

veiksmo komedija. Veikia 9 vyrai, 3 mot. 18 p.
TAURĖS KARŽYGIAI — keturių veiksmų trage

dija. Vaidina 6 vyrai, 2 moterys. 77 p. .........
iVETIMAS DIEVAS — Drama trijuose veiksmuo

se. Vaidina 4 vyrai, 3 moterys. 27 pusi...........
JNIEfiAS — Drama keturių veiksmų, vaidina 3 vy- 
iai ir trys moterys. 62 pusi.........

4S 1AS VAIKŲ TEATRUI — Keturi vaizdeliai: 
1 Bauba. 2—Išvadavo. 3—Eglaitė; 4—Duonos 
Bejieškant..................................................................

>A LOMĖJ A, Herodienės Duktė — Drama viename 
veiksme. Vaidina 15 vyrų, 5 moterys. 60 p.......

>ULVG NAUJAUSIOS MADOS — dviejų veiksmų 
komedija. Vaidina 3 moterys, 2 vyrai. 19 psl.

VENTADARBAŲ— patriotinė vieno veiksmo tra
gedija iš kovų už spaudos atgavimą. Vaidina 5 
vyrai, 3 moterys. 33 pusi.....................................

ALIAMONO SAPNAS — Viename veiksme drama, 
Vaidina 7 vyrai. 22 pusi, didumo knygelė.........

UŽKEIKTA MERGELĖ — sceniška pasaka 4 veiks-
1 mų. Vaidina 4 vyrai, 2 moterys. 35 pusi...........

^AlKŲ 1EATRUI — penki veikalai vienoje knyge
lėje: l—Sapnas Velykų Naktį; 2—Dūšelės; 3—Ši
mas Paukštvanagis; 4—Paparčio Žiedas; 5—Už
gavėnes. Neilgi veikalukai.......................... ?........
EIDMAINYSTĖ IR MEILĖ —, drama-trag idija 5 
veiksmuose, vaidina 12 vyrų, 4 moterys. L82 p.

ĖMĖS ROJUS — trijų veiksmų komedija; vaidi
na 5 vyrai, 4 moterys. 77 pusi..........................

'(Vaidina 8 vyrai, 6 moterys, kel vaikai)

AMERIKA PIRTYJE — komedija 4 aktuose; vaidi
na 7 vyrai, 2 moterys, 32 pusi..............................

AKIS UŽ AKI, 
akte juokai.

AUKSO VERŠIS
dina 4 vyrai, 1

DU BAILIU — 
kia 3 vyrai, 2

DIVORSAS — 3
Klaipėdoje. . Trečia komedija iš serijos Amerikie
čių Lietuvių prietikių atsilankius Lietuvoje. (To
je serijoje yra “Ekscelencija” ir “Palangos Ponai
tis). 64 pusi. _______________________________

DVI SESERĮ — Keturių veiksmų tragiška drama, 
vaidina 14 vyrų, 4 moterys, 57 pusi.....................

GRAŽI MAGELIONA — 4 aktų drama, senoviškas 
veikalas. Vaidina 10 vyrų, 3 moterys. 61 pusi.

GUDRI MOČIUTĖ — Keturių veiksmų komedija; 
vaidina 5 vyrai, 4 moterys; 76 pusi..................

GYVENIMO VERPETE — Drama 5 veiksmų, vai
dina 7 vyrai, 5 moterys; 76 pusi............................

GRAFAS KAIMIEČIO BERNU — 6 veiksmų ko
medija. Vaidina 9 vyrai, 3 moterys. 50 p.......

JONUKAS IR MARYTĖ — Keturių veiksmų veika
las, 16 pusi, didumo, vaidina 2 vyrai, 3 moterys ir 
2 vaikai........................................................................

KOMEDIJĖLĖS Mėgėjų Teatrui — Telpa šios ko
medijos: 1—Uošvė į namus, tylos nebus; 2—Kur
čias Žentas; 3—Vargšas Tadas; 4—Advokato pa
tarimai; 5—Gaila Ūsų; 6—Nesipriešink; 7—Nepa
vykus komedija. 183 pusi......................................

1 KŪMUČIŲ ROJUS — keturių veiksmų tragikome
dija. Veikia 6 vyrai, 6 moterys. 60 pusi.......

[KADA MES IŠ NUMIRUSIŲ PRISIKELSIME — 
trijų veiksmų dramatiškas epilogas. Veikia 3 
vyrai, 3 moterys. 111 pusi....................................

KATRIUTĖS GINTARAI — Triveiksmis vaizdelis 
dainomis ir šokiais. Vaidina 4 vyrai, 5 moterys, 
2 vaikai. 27 pusi.......................................................

! KUNIGO GRAMULOS RAŠTINĖJE — komedija 
viename akte; veikia 2 moterys, 3 vyrai. 14 p.

KUNIGAS MACOCHAS — Tragedija 4 aktuose, 
vaidina 17 vyrai, 3 moterys; 35 pusi..................

KOVA TIES ŽALGIRIU — Istoriška drama ir Vy
tauto ir Jogailos laikų. 30 pusi........................

KONTRIBUCIJA — drama viename veiksme, 
karo nuotikių. Vaidina 9 v., 4 m., 3 vaikai.

KLEBONAS KALTAS — Keturių veiksmų 
dija; vaidina 4 vyrai ir 5 pašaliniai. 35

LIZDAS NAMINIO LIŪTO — Drama 3-se 
smuose, vaidina 6 vyrai, 2 mot., 3 vaikai.

vlARCELĖ — Keturių veiksmų scenos vaizdelis vai
kams; vaidina 5 vaikai, 2 vyrai, 2 moterys. Kny
gelė 31 pusi, didumo.................................................

■viename
29 p.

veiksmo komedija. Vai-
35 pusi............................
viename veiksme. Vei-
36 pusi.........................

DANTIS UŽ DANTJ —
Vaidina 3 vyrai, 2 moterys.

— Vieno 
moteris.
Komedija
moterys.
veiksmų komedija. Dalykas dedasi

I
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DEMOKRATAI LAIMĖJO CUYAHOGA
JLnas DeRighter išrinktas į Ohio State Legislature 

apie 240,000 balsais. — Burton liko Senatorium

LOUIS ADAMIC 
LANKYSIS

By GEO. C. VENSLOVAS

WASHINGTON
D. C.

Jonas T. DeRighter

ROOSEVELT IŠKIL
MINGAI PRIIMTAS

Roosevel- 
taip kaip 
nėra pri-

auditori-

kandidatai, ta- 
Ohio Valstijos 
Jonas T. De
is 18 atstovų

Cuyahoga apskrities balsa
vimuose, kur gavo daugumą 
balsų ir Prez. Roosevelt ir ki
ti Demokratai 
po išrinktas į 
seimą Lietuvis 
Righter, vienas
iš šios apskrities.

DeRighter jau pirmiau yra 
tarnavęs Ohio seime keturis 
metus, prieš dvejetą metų.

Clevelando Lietuvių atsto
vas gal but bus vienatinis Lie
tuvis visoje šalyje, išrinktas 
į tokią vietą, nors dar kitų val
stijų rinkimų pasekmių neži
nome. Taipgi nėra žinoma ar 
kitose valstijose buvo koks Lie
tuvis kandidatas į tokią vietą.

Prie 18-kos valstijos seimo 
atstovų, Demokratai laimėjo 
visas septynias vietas Ohio 
nate.

Cuyahoga apskrityje visi 
vę apskrities viršininkai,
mokratai, laimėjo rinkimus ir 
pasiliko savo vietose dar ketu
riems metams toliau.

bu- 
De-

Rinkimuose kurie lietė Ohio 
valstiją, laimėjo Republikonai, 
kurie ir iki šiol valdė, kaip 
paveizdan:

Gubernatorium liko tas pats, 
John W. Bricker.

S. Valstijų Senatoriaus vie
tą laimėjo Clevelando mayoras 
Harold H. Burton.

Tik valstijos sekretorium ir 
auditorium išrinkti Demokra
tai.

Kongresmanais laimėjo Ben
der, Republikonas, ir Young, 
Demokratas (jie yra Congress- 
men-at-LaLrge).

Martin L. Sweeney atlaikė 
savo vietą Kongrese iš 20-to 
Distrikto, 
iš 21-mo 
P. Bolton 
Distrikte.

Robert Crossier (D;) 
distrikto. Frances 
(R.) išrinkta 22-me

TAKSAI
2.1-mill ClevelandoUžgirta 

miesto taksų šelpimo reika
lams. Atmesta 4-mill mokyk
lų operavimo taksų atnaujini
mas, ir atmesta ,6-mill nuobė- 
gų naikinimo tikslui taksai.

NEATSARGUMAS 
GATVĖJE PRA

ŽŪTINGAS

/

/

ri-imti 
pralaimi, 
ir neat-

žmonės kurie nori 
zikas gatvėse tankiai 
Greitai važinėjantieji 
sargieji automobilistai papras
tai įkliūva į nelaimę. Neatsar
gus pekstieji taipgi gali jausti 
kad ir juos laukia nelaimė ku
rią nors dieną, kuri gali būti 
sužeidimas arba net mirtis.

Atminkit kad jus statot sa
vo gyvastį pavojun kuomet kė- 
sinates imti rizikingas progas 
pereiti gatvę laike trafiko.

Public Relations Bureau 
Cleveland Police Dept.

Kas platina Dirvą — tas 
platina apšvietę.

šeštadienį, Lapkričio 2, va
kare, Clevelandą atlankė Prez. 
Roosevelt, pasakyti savo prieš- 
kinkiminę prakalbą, 
tą čia žmonės priėmė 
jokį kitą prezidentą 
ėmę pirmiau.

Milžiniškoje miesto
joje jo paklausyti susigrūdo į 
23,000 žmonių. Tie galėjo jį 
ir matyti. Bet aplink audito
riją didelėse aikštėse priėjo 
kitos minios žmonių, kurie gir
dėjo prezidento kalbą per gar
siakalbius. Oras pasitaikė pa
togus.

Apskaičiuoja kad prezidentą 
pamatyti ir išgirsti susirinko 
į vidurmiestį apie 225,000.

Prezidentas Roosevelt pasa
kė reikšmingą kalbą, stipriai 
atkirsdamas 
publikonams 
norėdami iš 
stumti.

Prezidento 
kai gatvėse 
vežtas iš stoties į miesto ; 
toriją buvo išstatyta virš 
policininkų, ugniagesių ir 
tektivų.

I

BALTIC AMERICAN 
SOCIETY NOTES

6820 SUPERIOR AVE

C R I B B L ER'S

By Jay Dee

interested in sports.

savo priešams Re- 
kurie jį atakavo 
prezidentystės iš-

apsaugai ir 
kuriomis jis

tvar-
pra- 

audi- 
1000 

• de-

Bazaro Pabaigtuvės
šios savaitės pabaigoje, per 

tris dienas, Lapk. 8, 9, ir 10, 
Naujoje parapijoje bus bazaro 
pabaigtuvės, šiokiais vakarais 
pradžia 7:30 vai., o sekmadienį 
3 vai. po pietų. Parapijos rė
mėjai ir draugai kviečiami at
silankyti. Kom.

LOUIS ADAMIC
Louis Adamic, garsus Amerikos 

rašytojas, yra pirmaeilis nušvieti
me ir kėlime geresnio susipratimo 
tarp senųjų ir naujesnių Amerikos 
žmonių. Jo nauja knyga, “From 
Many Lands”, nusako žmoniškųjų 
pusę ateivvbės i šių šalį ir ateivių 
įvairius prisidėjimus prie Amerikos 
pakėlimo ir padarymo jos tokia ko
kia šiųdien yra.

The Cleveland Council for Amer
ican Unity turi progų pagerbti ra
šytojų Adamic pirmadienio vakare, 
Lapkričio 18, kuomet įvyks nefor- 
malis banketas Guild Hall, Builders’ 
Exchange Bldg.

The Cleveland Council for Amer
ican Unity valdybų sudaro šie as
menys:

Theodore Andrica, pirmininkas, 
narys Cleveland Press redakcinio 
štabo ;

Rufus 
Judge 

pirm.;
Prof.
Miss

S. Day, Jr., Vicė pirmin.; 
Frank J. Lausche, Vice

George W. Sanford, iždin,; 
Eleanor Prech, sekretorius.

MAISTO ŠTAMPAI
Nuo Lapkričio 15 d. Didžio

jo Clevelando srityje įvedama 
taip vadinami Relief Stamps, 
kurių knygelės turinčios tam 
tikrą vertę bus 
pašalpą imančioms 
su tais štampais 
nuėję į paskirtas
tis, arba maisto parduotuvėse, 
sau reikalingo maisto.

išdalinamos 
šeimoms ir 

galės gauti, 
maisto sto-

AUKOS LIETUVIŲ 
SALEI

Šie nauji asmenys 
Lietuvių salės gerinimo 
lams:
J. N. Simans, 935 E. 79 
Mr. Epstein,

3125 Yorksshire rd.
P. P. Muliolis,

6606 Superior
H. T. Restemeier

13510 Miles avė.
Viso

Anksčiau buvo
Viso dabar
Kas daugiau ?
Aukas galima priduoti salė

je, arba per Dirvos redakciją.

aukojo
reika-

1.00

2.00

3.00

2.00
8.00

15.00 
$23.00

SIMAS KAZLAUSKAS, iš 
Greenfield, Mass., lankėsi sve
čiuose pas Ip. Stonius, ilgame
čius Dirvos skaitytojus. Apsi
lankė Dirvos redakcijoje, matė 
Lietuvių Darželį,* kuris svečiui 
labai patiko.

KALĖDINIAI LAIŠ
KAI, KALENDORIAI

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

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

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

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

PILIEČIŲ KLUBE
Lapkričio 5 cl. rinkimai pra

ūžė maždaug sulyg Lietuvių 
pageidavimų: laimėjom Prezi
dentą Roosevelfą ir visą eilę 
Demokratų Cuyahoga apskri
tyje ir Ohio valstijoje, kurie 
buvo ir bus darbo žmonių šali
ninkai.

Tat šia proga pasidžiaugimui 
visi Lietuviai prašomi būti 
Amerikos Liet. Piliečių Klube 
šio penktadienio vakare, kur 
yra vietas visiems pasišokti ir 
pasilinksminti.

Praeitą penktadienį žalpuses 
gavo šie dalyviai: Ona Jacas, 
Antanas Bacevičius Jr., Rožė 
Apanaitis, Albert Paškevičius, 
Alex

Siųskit 
iki Ka- 
eina po

ir čia 
sveiki- 
su ju- 
lŲjc.,

DAR DAUGIAU DOVANŲ
Adv. Edward A. Schultz, ge

ras Lietuvis patriotas, iš Pitts
burgho, prisiuntė Dirvos 25 
metų jubilejaus pasveikinimą 
su dovana $2.

l

Asmonas.
P. P. Muliolis, Prez.

REIKIA NAUJOS 
SKRYBĖLĖS?

Vyrai ir vaikinai, arba moti
nos neturi laiko su vaikais nu
važiuoti į miestą parinkti skry
bėlę ar kepurę, štai yra arti, 
patogioje vietoje, skrybėlių iš- 
dirbystė, SLON Hat & Cap 
Mfg. Co., 7808 Superior avė., 
prie E. 79th st. čia atdara 
šeštadienį vakarais.

Slon turi gatavų vėliausios 
mados skrybėlių ir kepuraičių, 
taipgi padirba sulyg užsakymo 
skrybėles vyrams kuriems sun
ku gatavą skrybėlę gauti. Jų 
kainos žemos, skrybėlės geros 
rūšies. Dabar laikas įsitaisy
ti žiemai naują skrybėlę, nu- 
eikit į Slon, 7808 Superior avė. 
(Tėmykit Dirvoje jų skelbi
mą.).......

The Cleveland Lithuanian A C 
will hold its regular monthly meet
ing on Monday nite, November 18th 
in the Lithuanian Hall at 8 p. m. 
All Lithuanians interested in sports 
are invited to this meeting. Read
ers of this column know what this 
club has accomplihed since it was 
organized. It is hoped that this 
coming winter season will be a 
big one for all members and all 
Lithuanians

We hope to have a good team 
to represent the Li ths in the Inter
Lodge League and who will give a 
good account of themselves in the 
National tourney.

Our big job here will be to put 
over the National Bowling tourney. 
We put over three successful bas
ket ball tournaments, and let’s make 
this a good job too. The basket 
ball team is practicing two nites a 
veek, Wednesday at St. Clair Re
creation, Thursday at the East 102 
nd Superior Gym. Practice on 

both nites begins promptly at 7. 
•Ve have a one hour period so every- 
ne must be on time.
All Lithuanian basket ball play

ers desiring a place on the team 
are asked to report for practices. 
The Inter Lodge League will open 
its regular season Wednesday nite, 
November 27th and this gives us 
tw oweeks to 
we offer this 
sports fans — 
follow football, 
tickets for the 
ball game from a Lithuanian lass?

The Cleveland Plain Dealer of
fers some wonderful trips to the 
girls who sell the most ducats, 
why not give one of our girls a 
chance to win one of these trips? 
The Misses Stella Malonis, and 
Adeline Gerk, two very popular 
Liths have entered this contest.

So, if you intend to see this 
game, get your tickets from either 
one, have your friends get them 
the same way. Let our motto 
“Help one another”.

Mayget prepared, 
suggestion to our 

especially those who 
Why not get your 

annual Charity foot-

be,

IN SEARCH OF
GOOD READING?

For the ever growing circle of 
Lithuanian book readers a new nov
el is announced by the Lithuanian 
Book-of-the-Month Club of 129 W. 
88th St., New York, N. Y. It is 
gripping 400 page story KARJER
ISTAI by J. Grusas. The book 
many oil who enjoy drama,
intrigue and domestic triangles, 
will go far before encountering as 
eĄciting a book as KARJERISTAI.

KARJERISTAI (Careerists) are 
persons who found their careers on 
seemingly noble motives. But these 
motives which they flaunt before 
the eyes of everybody so ostenta
tiously are merely a thin shell un
der which- ^re greed, avarice and 
desire for hrgh positions. We; meet 
several types of these careerists 
in our story. Domantas, the Party 
Secretary, is, of course, an idealist, 
hęnest with himself and with his 
associates. Yet even he is in a 
sense a careerist, having some years 
ago broken off his engagement with 
the girl he really loved and mar
ried a pampered daughter of a 
wealthy family. Domantiene turns 
out to be more and more a social 
butterfly and possessing charm and 
a certain skill in her coquetry eas
ily succeeds in turning the head of 
many a man, including one influen
tial bachelor Murza. Naturally, it 
does not take long before the fam
ily life of Domantas is in ruins.

The last straw is when through 
Domantiene’s neglect their child 
dies. To make matters worse Do
mantas loses 
to seek less 
Domantiene’s 
this and she
that of Murza, 
then one round of luxuries 
another until Murza tires of her 
— until she lands in a hospital. 
In the meantime, Domantas meets 
his old sweetheart and both indulge 
in some painful reminiscing, 
might 
them

For 
terest 
the finest of all our books’recom
mended thus far. 
in a

The Baltic American Society of 
Washington, 1). C. held its annual 
meeting on Monday, October 21st 
at 8:00 P.M. in the International 
Student House. Annual reports at 
this time were read and a 
executive board was elected.

The nominating committee, 
sisting of Mr. L. J. Esunas, 
Everett Ansley, Mrs. Alice Thorn
ton, Dr. J. de S. Coutinho and Mr. 
August Nikula, placed in nomina
tion a new slate of officers at the 
September meeting which was la
ter revised after number of the 
nominees wished to withdraw their 
names in favor of other persons. 1

The following persons were elect
ed officers for the coming year: 
Mr. Otto S. Beyer, president; Mr. 
L. J. Esunas, secretary general; 
Miss Ludmilla Floss, 1st vice-presi- 

I dent and Chairman of Estonian Sec
tion; Mr. Frederick Schoning, 2nd 
vice-president and chairman of the 
Latvian Section; Miss Vera J. Gau
dei, 3rd vice-president and chair
man of Lithuanian Section; Dr. El
lis Haworth, 4th vice-president and 
chairman of American Section; Mr. 
David Knox, 5th vice-president and 
chairman of Finnish Section. Oth
ers elected are: Mrs. Mayme Ran
ta, treasurer; Mrs. Adele Dirvelis- 
Roszel, Social secretary; Mrs. Oli
via Lockwood, recording secretary; 
Mr. John Weir, sergeant-at-arms. 
The members-at-large, executive 
board are: Mr. Reino Luomą, Mr. 
Taivo Ranta, Mr. Everett Ansley 
and Dr. William Perau.

The Society had as its guest 
speakers Senator William II. King 
of Utah and the Hon. Chas. R. 
Pusta, former Foreign Minister of 
Estonia and lately that country’s 
representative at Vichy, France. 
Senator King spoke in defense of 
the Baltic countries and castigated 
Soviet Russia for the “crime against 
civilization” committed in the Bal
tic region. He praised the ideals 
of the Society and wished for its 
continued growth and success.

Mr. Charles R. Pusta emphasiz
ed the point that, in order to re
construct a new 
the principle of 
of nations must 
play. He stated 
port is growing 
nent’s occupied countries for a Euro
pean federation, tied together by 
close economic and political coopera
tion, but maintaining a large de
gree of autonomy for member and 
surrounding states.”

“But such a system,” he interat- 
ed, “can only come into being and 
succeed if it grows from a free 
understanding entered willingly by 
all concerned. It cannot come into 
being by force. The European sys
tem today cannot be considered a 
permanent arrangement. This is 
not the order that Europe needs.” 

The new order that must be 
created, Pusta said, will have a 
place for independent Baltic States 
whose function will be to main
tain the freedom of the Baltic Sea.

Reception of new officers and 
honored guests followed the talks. 
Mr. Otto S. Beyer, the Society’s 
new president, then made his re
marks accepting the office confer
red upon him. He is the Chairman 
of the National Mediation Board 
and is a nationally know figure, 
whose biography is in the “Who’s 
Who......................

new
i con-

Mr.

order of things, 
self-determination 
be brought into 

that a “wide sup
in all the conti-

in America.”
L. J. ESUNAS.

IT’S A BOY!
and Mrs. Al Samolis 
and proud to announce

his job and is forced 
pretentious quarters, 
pride cannot endure 
leaves his home for 

Life for her is 
after

Mr. 
happy 
birth of a bouncing 6 pound 
ounce baby boy. Mrs. Samolis, 
former Alice Lutkus and child 
both doing well. The happy hour 
and day was Thursday, at 7 a. m., 
November 7th. Woman’s Hospital 
was the scene of all the corridor 
prancing for the father.

are 
the
12 

the 
are

t , • - Life
have been much sweeter for 
both.
readability and sustained in- 
KARJERISTAI is perhaps

It can be yours 
few days for only 85 cents.

Committee.

IT’S A BABY GIRL
Mr. and Mrs. Michael Prankas 

have just been visited by the stork, 
and the date won’t be hard to re
member. Tuesday, Nov. 5th, Elec
tion Day. The stork was rather 
generous to the former Jean Pe
traitis, blessing her with a 9 pound 
3 ounce girl, in fact it’s the largest 
baby girl in the hospital. Friends 
wishing to visit are invited to the 
Polyclinic Hospital, where both the 
child and mother are doing excel
lently well.

LEISKIT SAVO VAI
KUS MOKYTIS 
LIETUVIŠKAI

Lietuvių kalbos ir rašybos 
mokykla jauniems Lietuviams 
jau prasidėjo, bet nauji moki
niai, berniukai ir mergaitės, 
priimami. Mokymas dykai. — 
Mokykla buna 2 vai, po pietų, 
šeštadieniais, Goodrich House, 
1420 E. 31 st. Mokyklą užlai
ko SLA. 1'4 kuopa.

PAJIEŠKOJIMAS. Aš Ka
tarina Begges paj ieškau savo 
motiną, Jievą Veiverienę, 
brolį Vincą Veiverį, ; 
Detroite, išsikėlė kur 
Chicagos 7 metai atgal, 
šau atsiliepti.

Kas apie juos žino, praneš- 
kit, arba patys atsišaukit.

Katarina Begges 
7909 Korman a v. Cleveland, O.

ir 
gyveno 

netoli 
Pra- 
(44)

JOHN HEATS, famed poet, wrote, 
“A thing of beauty is a joy for
ever”; and most person agree with 
him. Good fellowship and social 
fraternization of the order manifest
ed at the Lithuanian Folk Dance 
Circle’s Halloween Masquerade Par
ty held at the Little Theatre at 
the Central Y. W. C. A. is worthy- 
of being termed, “A thing of Beau
ty”. Nothing materialized to vitiate 
the gaiety of the occasion, and three- 
quarter and two-quarter time reign
ed as master of festi-monials.

.Jos, Bill Velio- 
floorboards, fig
in Swing Hot- 

xuuu, wimc i.-doj Mae, his 
tractive brunette kewpie doll, 
parently felt the succumbing effects 
of muscatel “cider”.

• • •
SCARECROW, tramp, maniac, 

hobo, bum, crackpot, or normal mis
fit — these are the classifications 
approximating Andy Bates’ costume 
— a torn suit. Which? I don’t 
know.

RAGTIE Cowboy 
nis, ripped up the 
ura Lively speak ii),g, 
foot, while “Daisy at- 

ap-

• • •
A PREDOMINANCE of Roman 

costumes suspiciously indicated the 
group’s inclinations and tendencies 
toward the traditionally typical La
tin liberality and light heartedness. 
Many pseudo-Romans > patronized 
Madame Burtininkė — the fortune
telling Madame Lazonga who had 
closed off a corner space with blan
kets.

L’l

ONE notable and welcome 
ception to the Caesarites, v,*as 
youthful, pretty. Miss Jean 
who perhaps after a moment 
temperate reflection, came to 
veal her charm in a delightful 
tume. Ld hazard as being a [ 
uanian farmerette.

• • •
rugless “Rug cutting’MORE 

jive, was supplied by the 
Mogs; it -----  — - ...„J;,
view of the couple’s previous* (| 
ing which generally was ver
date and conservative. “Hope ( 
nal’.y,” they say “springs in 
mans”. My hope is that some 
my awkward antics will be c|a 
as “Jitterbug”.

“THE Great Dictator”, late < 
ma release written and pro(j| 
by Charlie Chaplin, is a hij 
over-advertised screen burlesque 
European Dictators, embodyin< 
feeble touch of propaganda, 
in my opinion, not worth a frac 
of the $1.10 evening tariff.

• • •

came as a surprise

I

PARTING AT MORNING
Round the cape of a sudden c 

the sea,
And the sun look’d over 

mountain’s rim,
And straight was a path of 

for him,
And the need of a world of 

for me.
■Robert Brow

REIKIA NAMUC- STATYTOJO?
Kurie
biznio
HEIN, 
statybos kontraktorių; apskaičia
vimą suteiks greitai ir darbą at
liks prieinama kaina.

norit statytis namus ar 
vietas, kreipkitės į GUS 

atsakomin’gą, sąžiningą

1021 Diilewood Rd.
GUS HEIN

KEnmore 0559 Cleveland

M
PUOŠTI

| Lietuviška Didele Išdirbyste
: Langams užtraukti Blindų (Shades)

VENETIAN BLINDS
DABAR LAIKAS JAU PRADĖTI APSIRŪPINTI

: SAVO LANGUS SU
Naujais Shades ir Venetian Blinds

Mes pasirengę Lietuviams patarnauti prieinama kaina.

STATE WINDOW SHADES
Į HEnd. 2119 • 1248 E. 79 St. • J. Pečiulis, Sav.
rdlIlIlHIIIIIIiimilllllllllllllllIIIIIIilHlilililIlIliliililUIHlllllIIiilIlilIlIlIĮlĮllllllllJ

VYRAMS IR VAIKAMS Ž
Reikmenų Krautuve

Ateina šaltas oras — įsigykit pas mus sau 
reikalingų žieminių rūbų prieinama kaina.

2.45VYRŲ Two-Tone
Sweteriai, vilnos 

mišinio, zipper frontas.
VYRŲ
lengvi,

VYRŲ
Melton 
zipper
VYRŲ 

flanel

Union Apatiniai 
ir šilti žiemai

gryni Vilnoniai 
Jacketai, su

priešakiu
įvairiaspalviai
marškiniai

97c

3.95

1.00

VYRŲ Naujos Rudeninės
SKRYBĖLĖS, gražių 1J 
pavyzdžių, spalvų, 
vėliausios mados, ir 2J
VYRŲ Wovenright kojinės 
vienodų spalvų arta 
margos už

Kaklaraiščiai 6 
darbo vilnoniai 
šilkiniai 2 už

ŠILKO 
rankų 

ir

MARŠKINIAI, geriausio $ 1 
išdirbimo ir medegų

DYKAI GREEN STAMPS

VYRŲ 
darbui 
ir aukščiau

ir Vaikinu Kelinės 
ir pasirėdymui

> su kožnu pirkiniu. 
čia galit iškeisti savo Stamp Books.

THE m & REICH CO
7010 Superior Ave Atdara Vakarais

Skani Lietuviška Duona
NEW DEAL
BAKERY

♦

Vestuvėms, Baliams ir tt.

PR. KUNCAITIS
Savininkas ir Kepėjas

• •

4023 E. 141 ST.
Telefonas WAshington 3227

Auginė Duona, šviežia balta Duona, visoki Pyragaičiai, 
. ........... Pristatom tiesiog į namus, sulyg pareikalavimo.

balta Duona, visoki Pyragaičiai, Pyragai

VISADA prašykit new deal duonos
Reikale telefonuokit, arba parašykit mums už lc atvirute.
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