
PENNSYLVANIJOJE 
PITTSBURGH 

Dewey Kalbės Pitts-
burghe Spalių 11 

Pittsburghas rengiasi iškil
mingam sutikimui Republikonų 
kandidato į prezidentus, Tho
mas E. Dewey. Savo kalboje 
šiame dideliame industriniame 
centre Dewey pasiryžęs parei
kšti savo darbo politiką, kurios 
jis kaip prezidentas .laikysis, 
jeigu bus išrinktas* . 

Dewey kalbės HiMt Arn^ory, 
pirmadienio vakare, spalių 11. 

Iki šiol nebuvo numatyta 
Dewey atsilankymas vakarinė
je Pennsylvanijoje, ir todėl čia 
lankėsi ir kalbėjo Kalifornijos 
gubernatorius Warren, kandi
datas i vice prezidentus. Gub. 
Warren čia lankėsi spalių 4 d. 
Pirm to jis aplankė kelis kitus 
Pennsylvanijos miestus. 

Vėliau pasirodė, kad reika
linga ir naudinga Republikonų 
kandidatams bus, jeigu čia at
silankys ir pasakys kalbą pats 
kandidatas į prezidentus. 

Detroit, Mich., Naujienos WATERBUBY, CONN. 

ALUMINLMO INDUSTRIJOS 
MINĖJIMAS 

Pittsburgho aluminunio indu
strija mini 60 metų sukaktuves 
nuo to kai aluminum, lengvasis 
metalas, buvo paverstas indus
triniu produktu. 

Aluminum buvo surastas žy
miai anksčiau, nes jau 1854 
metais Napoleono rumuose Pa
ryžiuje buvo vartpjama lėkštės 
ir indai daryti iš aluminunio, 
kuris tada buvo pasakiškai 
brangus, daug brangesnis negu 
auksas ar sidabras. 

Aluminum yra metalas, ku 
rio yra neapsakomai daug že
mės sluoksniuose, tačiau jis 
išskirti iš kitų medžiagų buvo 
labai sunku. Tada vienas sva
ras aluminunio kaštavo, net 
$545. 

Aluminum ir pasiliko bran 
giu metalu per kelias dešimtis 
metų. Tik jaunas Amerikietis 
chemikas, Charles Hali, 188(3 
metais išrado budus, kurie pa
darė aluminunio išskyrimą iš 
kitų žemės sudėčių lengvu. 

Jau 1888 metais Pittsburghe 
pradėjo veikti aluminunio ap
dirbimo įmonė, kuri gamino po 
50 svarų aluminumo į dieną, 
kas buvo labai daug tiems lai
kams. Bet tada jau aluminu 
mo kaina nupuolė iki $2 svarui. 

Dabar aluminumas nėra jo
kia brangenybė, priešingai, pa
prastas metalas, kurio daugy
bėmis užtinkama namuose pavi
dale j va irių virtuvei padargų ir 
indu. 

LEWIS RANDA TRU
MANĄ NETINKAMU 

John L. Lewis, UMWA ang
liakasių unijos vadas, smarkiai 
užatakavo Prez. Trumaną savo 
kalboje, atidarydamas United 
Mine Workers konvenciją Cin
cinnati, Ohio, šios savaitės pra
džioje. 

Lewis griausmingai šaukė į 
angliakasius "daryti viską" kad 
Truman nebūtų išrinktas pre
zidentu lapkričio 2 d. 

John L. Lewis pasakė, "Tai 
yra žmogus, kuris visiškai ne
tinkamas prezidento pozicijai". 

"Jo principai yra elastiški, 
tampomi. Jis neatsargus su tei
sybe. Jis yra kerštingas, sky-
muojantis asmuo, kenksmingas 
ne tik United Mine Workers 
unijai, bet ir pačioms Suvieny
toms Valstijoms". 

Artėjant prezidento rinki
mams, Lewis gauna progą at-
sikeršyti Trumanui, kuris du 
kartu griežtai užkirto kelią an
gliakasių unijos vadui išplėsti 
ir prailginti angliakasių strei 
kus. 

šiuo atveju ir Lewis ir Tru
man yra teisus: Truman buvo 
teisus parodęs savo prezidento 
galybę sulaikyti Lewis'o kap-
riziškus angliakasių streikus. 

Lewis yra teisus savo pasa
kymuose apie Trumaną — kad 
jis ištikro netinka prezidento 
vietai, kaip jau visuomenei vi
siškai paaiškėjo. 

Žiūrint j du Vyru 

NAUJOKAI ŠAUKIAMI 
Allegheny apskrityje pirmu 

tiniai naujokai sulyg drafto įs
tatymo bus pašaukti tarnybon 
pradedant lapkričio 15 d. Vi
si iki šiolei užsiregistravę jau
nuoliai dabar šaukiami sveika
tos patikrinimams. Sveikatos 
patikrinimai prasidės spalių 13 
ir 14 d., armijos viršininkų ir 
daktarų žinioje. 

Tarp pirmutinių išeinančių į 
kariuomenę yra keletas ir lie
tuvių jaunuolių. 

KAS žino kur randasi, ir ar 
yra gyvas ar jau miręs, Kazi 
mir Patruh, ir gali suteikt apie 
j j žinių praneškite: ' (42) 

Mr. Thomas P. Geer, 
015 Lincoln Avenue, 

Pittsburgh 2, Pa. 

Rašo PR. LAPIENĖ 

Mano rankose spalių 1 die
nos Dirva. Mano akys susto
jusios ant dviejų vyrų veidų: 
Kazio Karpiaus ir Vinco Ras-
tenio. Skaitau. Reiškia, mū
sų ilgametis kapitonas Kazys 
Karpius, iš pat savo žalios jau
nystės stojęs musų visuomenės 
priešakyje ir ugdęs mumyse 
lietuvišką jausmą, pasijuto pa
vargęs. Pavargęs, bet jokiu 
bu du ne pasenęs. 

— Kaip tai? — mane kai 
kas paklaus. —- Jis gi jau pa
minėjo net 30 mett| laikraščio 
redagavimo darbą. 

Iš tikro, pagalvojus apie virš 
30 metų, per kuriuos Karpius 
v i e n a s  p a t s  t v a r k ė - r e d a  g a v o  
Dirvą, sunku tikėti kad dabar 
dar jis nesenas žmogus. Retas 
iš musų drįstų pagalvoti, kad 
jis pradėjo laikraštinį darbą 
būdamas dar Vaikiščių, o ar
tindamasis 20 metų amžiaus 
paėmė savo atsakomybėn vie
ną įdomiausių Amerikos lietu
vių laikraščių. Ne, jis ne vi
sai ir pavargo. Jis, kaip pats 
savo žodyje prisipažįsta, pasi
liks su mumis ir su Dirva, kai
po vienas tautinės minties žmo
nių stipriausiųjų šulų. 
Pavedimą vesti Dirvą naujai į 
šią šalį atvykusiam gabiam 
žurnalistui, aš sutinku kaipo 
žestą žmogaus, kuris nori kuo 
daugiau padėti musų tautos 
reikalams." šiuo savo pabrėž
tinu žygiu, mano supratimu, 
Karpius siekia didesnio lietu
viuose darnumo. Jis nori, kad 
kuo greičiau išsilygintų tas 
"mes" ir "jųs". Pasekmės bus. 

Dirva dar kartą įrašys savo 
Kai darbininkai šitaip susi-' puslapiuose save buvus-ta pio-

riša su savo darboviete, kai iš niere, kurios pastangomis bu-
savo darbovietės gauna pelnus j vo nutiestas bendras tiltas į 
už savo akcijas, jie mažiau se- i Lietuvos laisvę. Dar ne kartą 
ka kurstytojus streikuoti, nes!mes žvelgsime į Karpiaus vei-

steHAtiJO MUSŲ 
DELEGACIJA 

Šį kartą Detroito delegacija 
į LVS seimą Clevelande, kuri 
buvo numatyta gana didelė, 
netikėtai turėjo sumažėti. Ir 
tikrai ne dėl ko kita, kaip tik 
dėl tekniškų (automobilio) kliū
čių... . 

Todėl iš Detroito sveikinimus 
ir linkėjimus seimui nuvežėm 
tik dvi su Stepfeaiiia Č. Dou-
van.... 

Kas buvo seinie, tur tut, bus 
Dirvoje kitoje vietoje parašyta. 
O kas per tą laiką atsitiko Det
roite, atsiprašau, šiuos žodžius 
rašydama dar nežinau. 

M. Sims. 

BALTIMORE, MD. 

VISI RENGIAMĖS APSI
LANKYTI 

DARBININKAI tampa dali
ninkais didelės Westinghouse 
Electric Corp., kuri turi dideles 
elektriškų padargų dirbtuves 
šalia Pittsburgho. 

Apie 17,000 tose dirbtuvėse 
dirbančių darbininkų užsirašė 
įsigijimui tos korporacijos ak
cijų. 

tuomi kenktų patys sau, ma 
žindami sau pelnus už savo tu
rimas akcijas. 

Kodėl niekad nestreikuoja 
didieji korporacijų šėrininkai? 
Todėl kad jie suinteresuoti pa

dą, jausdami širdyje jam dė
kingumo už savo gyvenimo pa
skyrimą lietuvių tautai. 

Ka gi aš žinau apie Vincą 
darymu pelnų už savo į Serus Rastenį, dabartinį Dirvos re-
investuotus pinigus. Panašiai1 daktorių ? Ne visai maža. šiuo 
iš darbininkai, turėdami savo 
darbo kompanijų akcijas, rim
tai dirbdami daugina patys sa
vo uždarbius. 

AKRON, OHIO 

momentu aš galvoju apie visus 
tuos kalėjimus, kurie šiarrt vy
rui teko pažinti vien todėl, kad 
jis mylėjo savo tauta, dirbo sa
vo brolių naudai. Matau aš jį 
galvatrūkčiais bėgant iš savo 
gimtojo krašto, kad, likęs gy
vu, galėtų savo darbštumu ir 
sumanumu prisidėti Lietuvai 

Kalbės P. Minkunas laisvę atgauti. 
Sekmadienį, spalio 10 d., BA Nuklystu mintimis į Pary-

LFo 34 skyrius rengia prakal- žiu, į jo apšepusį viešbutį, ku
bas. Prakalbos bus 798 Grand i rio septintame aukšte, mažame 
St., ten, kur esti SLA 190 kuo- j kambarėlyje, Vincas Rastenis 
pos susirinkimai. Pradžia 3 v.! įsitaiso stakles ir pradeda nau-
po piet. l.i'J profesiją: abu su žmona au-

Kalbės nesenai iš Vokietijos'dži" prancūzams gražius šali-
atkeliavęs Petras Minkunas, iš!^us- fame pat kambarėlyje ant 

UNf.TOS NESUGRIUVO 

Taft-Hartley darbo įstatymą 
įvedus, visi unijų vadai, ypa 
tingai komunistai ir jiems pri
tariantieji politikieriai — net 
Prezidentas Truman, — tikri
no kad tas įstatymas unijas 
pasmaugs, darbininkams nukals 
vergijos retežius. 

Tas įstatymas veikia jau an
tras metas, o unijos vis auga, 
darbininkams algos pakilo ir 
padidėjo kiti visoki gerumai 
darbininkams. 

Darbo Biuro statistikos pa
rodo, kad unijos pereito meto 
bėgyje gavo apie milijoną dau
giau narių. Dabar unijų narių 
bendras skaičius siekia 16 mi
lijonų. 

Darbininkai- žino. kad praei
tų metų laikotarpiu algos ben
drai gerokai pakilo, o streikų 
buvo žymiai mažiau. Taip tai 
milijonai darbininkų laimėjo ne 
tik aukštesnes algas, bet taip 
pat sutaupė daug pinigų netu
rėdami aikvoti laiką streikavi-
mais už algų pakėlimą. 

Nei vienas darbininkas nebu
vo padarytas vergu tuo nauju 
įstatymu, kaip unijų vadai įro
dinėjo busiant. Nei viena uni
ja nebuvo suplaišyta. 

Padaryta tik keletas suvar
žymų unijų vadams' —• bendrai 
unijų narių gerovei. Unijų va
dai dabar negali išaikvoti dar
bininkų sumokamų duoklių, jie 
turi patiekti valdžiai unijos in-
eigų raportus, ir unijų viršinin
kų rinkimai turi buti atliekami 
demokratiniu budu, ko pirm to 
unijų vadai nevykdydavo. 

Dabar lengva išrankioti kas 
unijos vadovybėje komunistas 
ar pro-komunistas. 

Tik profesionaliai unijų poli
tikieriai pajautė to įstatymo 
svorį, ir pasirodė, kad tik jie 
vieni dėl to kėlė riksmą. 

Vincas Rastenis 

Šį sekmadienį, spalių 10 die
ną, LVS 4 skyrius rengia pra
kalbas. Kalbės Vincas Rastenis, 
Dirvos redaktorius iš Cleve
land, O., naujai išrinktas Lie 
tu vai Vaduoti Sąjungos vice 
pirmininkas. Vincas Rastenis 
yra tik pereitą žiemą atvykęs 
iš Paryžiaus, musų vietinio ad 
vokato Nado Rastenio giminie
tis. 

Prakalbos rengiamos Lietu
vių salėje, antrame aukšte, 851 
Hollins street; mio 2 vai. po 
pietų. 

Po prakalbų bus užkandis, 
kuriame norintieji dalyvauti 
tikietų dar gali gauti pas L\ S 
narius. * Rep. 

U 

LVS pikniko svečiai prie siuntinių tremtiniams. (Iš dešinės į 
kairę): J. Valaitis, A. Simutis, A. S. Trečiokas, J. Černius ir pik
niko vadovas Dr. M. J. Colney. šis paveikslas buvo įdėtas dien
raštyje Waterburv Republican, kuriame buvo net straipsniai apie 
pikniką. Tarp kitko, ten parašyta, kad pikniko ceremonijų mei
steriu buvo Dr. M. J. Colney. 

NEWARK, N. J. 

Clevelando. Jis Vokietijoje bu
vo BALFo įgaliotiniu, taigi la 

komodos stovi primusas — jų 
virtuvė; ten pat rašomoji ma-

bai gerai žino tremtinių vargus | šinėle, laikraščiai, skurliai, lo
ir galės daug įdomaus papasa- va 

koti. Dalyvaukite visi. 
J. V. Ramoška. 

AlJKščI AUSI A Pennsylvani
jos kalnų vieta yra Mount Da
vis, prie Mayersdale, 3213 pė-

Be audimo, rašymo, jis dar 
vargoninkauja Paryžiaus lietu
vių kolonijos bažnyčioje, ren
gia savo tautos švenčių apvaik-
ščiojimus,. pats dalyvauja jų 
programose. Gavęs iš kurio 
nors amerikiečio kokią dovaną, 

dų aukščio. Ten yra įrengtas jjs ^uojau geradario žvilgsnį 
pravažiuojantiems sustoti pun
ktas ir iš jo matyti didelės to
lumos. 
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Geriausias 

LIETUVIU 
Žurnalas 

NAUJIENOS 
Paveiksluotas y 32-jų puslapių 

Už $1.00 lankys Tamstas kožna mėnesi per 1 meta. 
Insteigtos Gegužio 15, 1938. 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
332 N. fith Street Philadelphia 6, Pa. 

nukreipia į biednesnį, į tokį, 
kuris neturi staklių ir nesuge
ba užsidirbti pragyvenimui... 

Neminiu aš tų laikų, kada 
šis pats Rastenis, panašiai K. 
S. Karpiui, jaunutis pradėjo 
Lietuvoje laikraštinį darbą ir 
pasekmingai dirbo ilgus metus; 
neminiu nei tų' laikų, kada jis 
advokatavo, teisėju buvo. . . . 
Tai juk visa buvo praeityje ir 
gal jis pats vengs apie tai gal
voti. 

Kad Amerikos lietuvių laik
raščio redaktoriaus darbas ne
būtų labai sunkus, jis privalės 
tegalvoti apie sunkiąsias savo 

gyvenimo dienas, tiksliai pa
miršdamas Tėvynėje praleistus 
metus. 

Pagaliau, darbas nėra sun
kus, kai dirbamas su pamėgi
mu. Matomi darbo vaisiai bus 
turtai, kurių pinigai neperka. 
Tikėdama, kad mes visi Dirvos 
skaitytojai pasiliksime ištikimi 
savam laikraščiui ir matysime 
skaitytojų armiją žymiai didė
jant, lieku su mintimi, kad nau
jasis Dirvos kapitonas mokės 
prisitaikyti naujoms jo gyve
nimo aplinkybėms. Jis pažins 
mus ir išmoks nekreipti dėme
sio į tuos, kurie tik pagieža 
prieš kitus ir įvairiomis intri
gomis sotina savo esybes. 

Ilgiausių metų abiem čia mi
nimiem vyram ir ilgiausiu me
tu Dirvai! 

DIRVA — vienatinis Lietu
vių laikraštis Ohio valstijoje. 
Kaina metams tik $3.00. 

Lietuvių Legionierių Veiklą 
Lithuanian - American Vete

rans Posto Vėliavų Sargyba ir 
Moterų Auxiliary rengia šokių 
vakarą Spalių 9, šv. Jurgio sa
lėje, 180 New York Ave. 

Metinė Vakarienė ir šokis šio 
Posto atsibus šeštadienio .vaka
re, lapkr. 13, Šv. Jurgio salėje. 
Norintieji dalyvauti gali įsigy
ti tikietus iš anksto pas Posto 
narius, nes prie durų tikietai 
nebus parduodami. Rezervaci
jos turi buti padarytos iki lap
kričio 1 d. 

Metinis Posto balius rengia
mas sausio 15 d., 1949 m., S v. 
Jurgio salėje. 

Posto Commander Anthony 
V. Washkewich tapo išrinktas 
pirmininku delegacijos į ben
drą komitetą rengimui Armis
tice Dienos Parado, kuris atsi
bus Newarke laukričio 18 d. 

Postas organizuoja iš sayo 
narių bowling teamą ir užkvie-
čia įdomaujančius narius atsi
lankyti j susirinkimą ketvirta
dienio vakare, spalių 28 d., Šv. 
Jurgio salėje. 

Šios organizacijos visos pa
stangos dedamos rūpintis visų 
Lietuvių Veteranų ir jų šeimų 
gerove. Kas tįirėtų kokius rei
kalus, kreipkitės j musų valdy
bą, jums bus mielai pagelbsti-
ma. 

Ruošiamasi prie mišių ir pa
maldų už mirusius veteranus. 
Musų Postas ir Vėliavų Sargy
ba aplankys kapines kuriose 
yra palaidota lietuvių vetera
nų ir padės atitinkamai gėlių 
ir vėliavas. Kas žinote apie 
Lietuvių veteranų palaidojimo 
vietas ir kurių kapai nepapuoš-
ti, praneškit raštu: Joseph Le
wis, 180 New York Ave., New
ark, N. J. Reporteris. 

KAS PAŽĮSTA 

Adomą Menčinską arba 
Petrą Menčinską, 

Vartų k., Prienų par., 
malonėkit atsiųsti jų 
adresą: 

Dr. F. M. Lait 
7829 Euclid Avenue 

Cleveland 3, Ohio 

CHARLES & SON 
F U N E R A L  H O M E  

NAUJA MODERNIŠKA KOPLYČIA 

Charles Stapanauckas, Licensed Embalmer 

7321 Puritan " Detroit 21, Mich. 
Telef. University 4-4877 Namų: HOgart 8100 

700 SVEČIU LVS PIKNIKE! 

Hugs. 26 d. Waterbury LVS 
9 skyriaus piknike apsilankė 
apie 700 svečių. Ir išsiskirstė, 
regis, visi labai patenkinti. 

šiame piknike buvo ypatin
gai daug prakalbų. Ir nežinia 
ką čia labiau pagarbinti — ar 
gerus kalbėtojus, ar gal'ir ge
rus klausytojus, kurie turinin
gas kalbas tinkamai įvertino 
ir išklausė jas susidomėję. Lie
tuvos gen. konsulato atst. A. 
Simutis net stebėjosi. Sako 
pirmą kartą matęs, kad pikni
ke žmonės taip atidžiai išklau
sytų tiek kalbų. 

O kalbėtojų buvo. Pirmasis 
kalbėjo Liet. konsulato atsto
vas A. Simutis, po jo nesenai į 
Ameriką atvykęs buvęs Lietu
vos karininkas Jonas Katkus, 
šis ir pats kalbėdamas susijau
dino, ir kitus sujaudino, kai net 
atsiklaupdamas maldavo gelbė
ti stovyklose tebesančių trem
tinių gyvybes. 

Buvo eilė ir ne Lietuvių 
kalbėtojų. Miesto mayoras R. 
E. Snyder gražiai pagyrė LVS 
skyriaus šalpos klubo darbą, o 
Respublikonas kongreso narys 
J. T. Pattersop griežtai 'pa
smerkė apgailėtiną Ba 11 i j o s 
kraštų padėtį ir .pareiškė, kad 
yra maž daug laikas, kad USA 
pabust ii ir ką nors padaryty! 

Toliau kalbėjo kun. Roger, 
B. T. Anderson, gen. J. Čer
nius, prof. J. čiurlys iš Fort 
Wayne, Ind., E. čiurlienė, Čer
nienė. Gaila, visų kalbų čia ne
atpasakosi, bejt jeigu 700 žmo
nių, susirinkę pasilinksminti, 
su to'kiu susidomėjimu klausė, 
tai tas jau gana aiškiai įverti
na kalbėtojus ir kalbėtojas. 

GRAŽIŲ SVEČIŲ! 
Ir čia bėda — nesurašysi visų 

septynių šimtų! Leiskite nors 
keletą iš. toliau atvykusių pa
minėti ir padėkoti už rengė
jams tuo apsilankymu suteik
tą garbę: BALFo iždininkas R. 
S. Trečiokas su žmona, iš Ne
wark, N. J., BALFo direkto
rius Jonas Valaitis, iš Brook
lyn, N. Y., W. M. Chase-čeka-
nauskas, iš Hartford. Conn. 
(TMD pirmininkas), čeplins-
kai, Vaitkevičiai ir G. Barstis 
iš Ansonia, Conn., fotografas 
Tamulis su žmona ir sunum, ir 
Vaškai iš New Haven, Conn., 
Alex Tamkus, iš P Ten den, na ir 
artimesni kaimynai,' kaip prof. 
Jurgis Žilinskas, Dr. P. Vilei-
tfs. laidotuviu direktorius V. 
Stankevičius ir kt. 

AČIU TALKININKAMS! 
Tokiam piknikui surengti rei

kėjo nemažos talkos. Štai tie 
talkininkai: A. Kušliai, J. Liu-
Sluoksnaitis, B. Novakar. Štei
nai, St. Bajorūnai. J. Slezies* 
C. Dapkus, B. šilkauskas, J. 

Grėbliunas, A. Daugskurdis, S. 
Geonaitis, V. Puodžiukaitis, J. 
la Romanauskienė, Dora Kubi
liene, Antanina Colney, Elena 
Radžiunienė, Petronė Stanikie-
nė, E. Radauskienė, M. Senku
vienė, Urž. Morkienė, Urš. Da-
nauskienė, EI. Jasaitienė, M. 
Digimienė, M. BudzinauskienS, 
A. Kišonienė, E. MeteliunienS, 
E. Vaškienė, N. Bobarskiene, 
Fr. Lydekiene, B. Pabilioiiienė, 
M. Sabienė. 

Alaus piknikui parūpino Jo
nas Klikna, degtinės — Johil 
St. Package Stores, skanių už
kandžiu — Kaz. Strikulis. Di
delis nuopelnas už pikniko pa
sisekimą, aišku, priklauso ir 
šeimininkėms, iškepusioms ska
nių blynų. 

Visiems talkininkams nuošir
džiausia rengėjų padėka, o 
drauge ir Amerikos Lietuviui, 

; Dirvai, Vienybei ir J. Ginkaus 
j Radio Draugijai už gerą šio 
' pikniko išgarsinimą. 
j. Rengėjai dėkoja kalbėtojams, 
| talkininkams ir svečiams. Re
gis, kad piknikas davė ir gra
žaus pelno LVS skyriaus vei
kimui pąremti, apie kurįt gal 
bus pranešta kitą kartą. 

DAR VIENAS NEPAPRAS
TAS DALYKAS 

Dirvos redaktorius V. Ras-
jtenis pikniko rengėjams davė 

į minti, kad didesnio žmonių su-
'sirinkimo proga reikėtų papra
šyti dalyvius ne vien žodžiais, 
0 ir darbu čia pat pagelbėti 

(tremtiniams atvykti į šį kraš-
jtą. Tai yra,'paprašyti susirin-
įkusius čia pat pasirašyti arba 
Į pasižadėti duoti buto ir darbo 
[pažadus tremtiniams. 
1 Ir čia pasekmė gana gera: 
pikniko metu surinkta 50 bu-
l<;-darho pažadu! 

Ta proga: jei kas dar sugal
vos parašyti tų pažadu, blankų 
gali gauti pas Dr. M* J. Col
ney, 148 Grand St., Waterbury. 
Čia pat bus pageįjbėta ir sura
šyti be užmokesčio. žinoma, 
reikėtų nors kiek BALFui pa
aukoti, nes su tais reikalais 
BALFas turi daug išlaidų. 

.. M. J. C. 

VIEŠA PADĖKA 

Kilnių Dr. Cofney pastangų 
dėka sulaukiau dviejų siunti
nių. Vieną nuo Dr. Colney ir 
v-iena nuo /. Romano, iš Wa
terbury, kas leido man su duk
ryte kurį laiką karo nuterioto-
je Vokietijoje žmoniškiau pa
gyventi. 

Abiem siuntėjams už jų ge
rą "širdį reiškiu nuoširdžiausią 
lietuvišką ačiu, ačiu! , 

Mokyt. K. Bagdonas, 
Oldenburgo Lietuvių 

Gimnazijos Vicedirektorius. 

J. Žemantauska* 
N o t a r a s  

"Dirvos" Agentas 
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn. 

MONCRIEF) 
Aut&matls šildyirtas 
Ekonomiškas-Tikras 
šildymo Patogumas 

Gas Oil Coal 

T H E  H E N R Y  F U R N A C E  C O . ,  M E D I N A ,  O .  


