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DARBAI
III DARBININKŲ ŽINIOS

GINČAS I)EL 32 DAR
BO VALANDŲ. Detroit — 
Apie 15,000 darbininkų dir
bančių Briggs automobilių 
viršų išdirbystėje liko be 
darbo kilus streikui ir pa
reikalavus Įvesti 32 valan
dų darbo savaitę, su 40 va
landų savaitės mokesčiu.

Kompanija atsisako to- 
kis sąlygas priimti.

32 valandų darbo savai
tės reikalavimas keliamas 
visose automobilių išdirby- 
stėse.

Paskutinės žinios prane
ša kad Briggs darbininkai 
gryžo dirbti.

PLIENO darbai šiuo lai
ku pakilo iki to kad pasie
kė aukščiausio šių metų sa
vo veikimo laipsnio. Nors 
pakilimas nėra labai dide
lis, nes pasiekė tik 49 nuo
šimčius normalio, tačiau ir 
tai geras ženklas, nes visą 
metą iki šiolei dirbo tik su 
30 nuoš. ir žemiau norma
lio.

Racine, Wis.— Nash-Kel- 
vinator korporacijos moto
rų dirbtuvėj, susitaikius su 
unija, darbininkai gryžo Į 
darbą. Pilnai dirbant čia 
užlaikoma 7,000 darbinin
kų.

Detroit. — Sustreikavo 
2.000 Motor Products Co. 
dirbtuvės darbininkų, dėl 
algų sumažinimo ir kom
panijos atsisakymo pasira
šyti su unija sutarti. Al
gos numušta nuo $1.14 iki 
90c valandai.

11 Užmušta. Vokietijoje 
autobuso nelaimėje užmuš
ta 11 darbininkų, kuomet 
ant jų užlėkė traukinis.

37 ŽUVO. Prie Jurabi, 
Japonijoje, anglies kasyk
loje užmušta 37 darbinin
kai 7000 pėdų gilumoje.

Gryžo dirbti. Dover, O. 
— Reeves plieno išdirbys- 
tėn pašaukė dirbti 350 dar
bininkų po poros mėnesiu 
nedirbimo.

MIŠKO GAISRE ŽUVO 
APIE 30. Šiaurinėj Min- 
nesotoj prie Kanados sie
nos siaučia didelis miško 
gaisras, kuriame žuvo anie 
30 žmonių. Tūkstančiai dir
ba prie gaisro gesinimo.

JAPONAI praneša pra
simušę artyn Kinų laikinos 
sostinės Hankow. Taipgi 
Japonų kariuomenės išsė- 
do Hong Kong uoste tikslu 
pulti pietinės Kinijos mies
tą Kanton.

Spalių 11 d. Kinai prane
ša smarkiai sumušę dalį 
Junonų kariuomenės piet- 
rčiuose nuo Hankow.

DANZIGO naziai pradė
jo mitinguoti ir sako tas 
100 procentų Vokiškas mie
stas pats spręs apie savu 
likimą.

Vaidai tarp Green ir Levis Padidėja
Reikalauja Vienas Kito 
Pasitraukimo iš Vadų
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SOVIETAI SMERKIA 
LINDBERGHĄ

Washington, D. C., Spa
lių 11 d. — John L. Lewis 
pareiškė sutikimą atsista
tydinti iš CIO vadovybės 
jeigu William Green rezig
nuos iš Amerikos Darbo 
Federacijos, sudarymui są
lygų tom dviem centrali- 
nėm darbo organizacijom 
baigti savo kivirčius ir su
sidėti Į vieną.

Green darė atkaklų už
sipuolimą ant Lewis Ame
rikos Darbo Federacijos 
konvencijoj Houstone, kuo, 
sako Lewis, Green išėjo iš 
rimtumo ribų.

Spaudos atstovams Le
vais pareiškė:

“Galitr pasakyti jog aš 
sutinku pasitraukti šiądien 
ar rytoj ar kurią kitą dieną 
iš CIO vadovybęs jeigu po
nas Green sutiks tuo pat 
laiku pasitraukti iš Ame
rikos Darbo Federacijos 
prezidentystės. Tada gal 
galima bus likusiems Fede- 
raci j-cs- i-r -'CIL) -vadams su
sitaikyti, o tokiame atve- 
juje mano ir pono Green 
pasielgimas butų prisidėji
mas prie darbininkų gero
vės.”

Amerikos Darbo Federa
cijos konvencijoje Housto
ne, Green naudojo visus 
atkaklius budus paneigti 
CIO vadą. Lewis sako ap
gailauja kad ten taip pasi
elgta.

Jis pasakė, tie darbinin
kai kurie nukentės už tai 
ką šis nesutikimas užtrau
kė, nesiranda Houstone — 
ten susirinkę tik Green’o 
pasekėjai, kurie vėl pasi
ryžę išrinkti j Į Federaci
jos prezidentu.

ADF konvencija uždėjo 
ant Federacijos narių prie- 
dines mokestis kovai su 
CIO vesti.

PREZIDENTAS SUSI
TIKS SU ANGLIJOS 

KARALIUM

Washington. — Kadangi 
kitą vasarą Kanadą žada 
aplankyt Anglijos karalius1 
Jurgis su žmona, Preziden
tas Roosevelt pareiškė no-Į 
ra susitikti su karalium I 
prie Kanados-Suv. Valsti
jų sienos.

Prezidentas nežada da
ryti užkvietimo tai karališ
kai porai atsilankyti šioje 
šalyje, jeigu nebus užtik
rintas kad kvietimas bus 
priimtas.

ISPANIJOJE KALBA 
APIE PALIAUBAS
Barcelona. — Sukilėlių 

lėktuvas užpuolė pasažieri- 
nĮ traukini, kurio apšaudy
me užmušta 60 žmonių.

Sukilėliai praneša užėmę 
penkias kalnų pozicijas iš 
kairiųjų Ebro fronte.

Kalbant apie Ispanijos 
karo paliaubas, kairieji sa
ko tik tada sutiks apie tai 
kalbėti jeigu iš sukilėlių 
eilių bus ištraukti visi Vo
kietijos ir Italijos karei
viai.

Sukilėlių vadas Genero
las Franco sako kad jis ne
sutiks daryti paliaubų Įsi
kišimu kokios nors sveti
mos šalies. Tik tada su 
lojalistais kalbės kuomet jie 
pasiduos beišlvginai.

Amerikos savanoriai ka
riavę kairiųjų pusėje, ku
rie buvo patekę Į sukilėlių 
nelaisvę, pavieniu leidžia
mi išvažiuoti i Prancūziją 
ir gryžti Amerikon. Jie vi
si nuplyšę ir sunykę. La
bai nudžiugo kai pradėjo 
juos paleisti ervžti namon.

•--------------------

Maskva. — Sovietų vai-1 
džia viešai pasmerkė Ame-i 
rrkietį lakūną Lindberghą,I 
kuris po apsilankymo Ru
sijoje prieš kelias savaites, 
paskleidę^ sovietams nepa
tinkamų žinių apie Rusijos 
oro laivyną. Lindbergh iš
sireiškęs kad Vokiečių lėk
tuvų vienų užtektų sumuš
ti bendrą oro laivyno spėką 
Britanijos, Rusijos, Pran
cūzijos ir Čekoslovakijos.

Už tai sovietai išvadina 
ji “melagium” ir kitaip.

RĖ-HITLERIS VĖL 
KAUJA

Saarbruecken, Vokietija, 
Spalių 9. — čia kalbėda
mas Hitleris vėl pareiškė 
kitų šalių valdovams žiūrė
ti savo biznio ir nesikišti 
Į Vokietijos reikalus su Su
detais ir kitais, taipgi jis 
pareiškė jog ginkluosis ir 
toliau, kad “jokįa pasauly
je spėka negalės persilauž
ti per musų apsigynimo 
sumą \ '

Savo “tikru draugu” jis 
skaito tik MussolinĮ, ir ati
davė pagarbą Prancūzijos 
ir Britanijos premjerams 
už sutikimą taikiu budu už
leisti Vokiečiams Sudetiią.

Pranešdamas kad tvirto
ves visu Prancūzijos fron
tu stiprins ir toliau, jis pa
skelbė jog diduma milijo
ninės- kariuomenės, kuri 
buvo gatava karui, tuoj 
bus paleista.

* *

Paryžius. —
kaujant savo paprastu bu
du, Prancūzija skelbia jog 
stiprina savo Maginot lini
ją, kuri yra išstatyta apsi
gynimui nuo Vokiečių. Tą 
liniją pratęsia ir Šveicari
jos pasieniu, kur butų len
gvesnis Vokiečiams prasi-

*
Hitleriui rė-

ITALIJA IŠTRAUKIA 
KARIUOMENĘ IŠ 

ISPANIJOS

Roma. — Italija oficia
liai paskelbė jog ištrauks 

i iš Ispanijos 10,000 savo ka
reivių, kurie gelbsti sukilė
lių pusei.

Dėl šito, tikimasi, Angli
ja sutiks sueiti Į artimes
nius ryšius su Italija ir vi
siškai pripažins Etiopijos 
prijungimą prie Italijos.

Tas gal paskubins ir bai
gimą Ispanų naminio karo.

ČEKAI VARŽOSI SU 
VENGRAIS

Praga, Spalių 11. — Če
koslovakija sutiko užleisti 
nekurtas savo dalis apgy
ventas Vengrais, Vengri
jai. Pradėjus derybas tuo 
klausimu, Vengrai ėmė rei
kalauti daugiau negu jie 
turi teisę. Vengrų kariuo
menė jau užėmė platesnius 
Slovakijos plotus, kurie ne
sutinkama jiems užleisti. 
Dėl to tarybose Įvyko užsi
kirtimas.

RUSIJOJE be žinios din
go buvęs vyriausias rytų 
armijos vadas, Bluecher. Iš 
krautuvių pašalinta ir jo 
paveikslai, kurie buvo par
davinėjami greta su Stali
no ir kitų. Spėjama kad 
Bluecher nudaigotas.

20 UŽMUŠTA. Vokieti
joje nukrito Belgų pasažie- 
rinis lėktuvas, kame užmu
šta 20 asmenų.

Dešimts užmušta. Suo
mijoje, prie Rauha, pasa- 
žieriniam traukiniui susi
mušus su prekiniu, žuvo 10 
žmonių.

VAIZDAI LIETUVOS DARBO ŠVENTĖS
KAUNE, Rugpjūčio 11 ir 15 d. įvyko Lietuvos Darbo šventė. Vir

šuje. Vidaus Reikalų Ministras .Pik. Leonas kalba keliasdešimts tuksian
čių miniai darbininkų; apačioje iš kairės į dešinę: Pik. Leonas sveikina 
medaliu apdovanotų darbininkų; šventėje dalyvavusių darbininkų klubų 
vėliam dalis: darbininkių nlasfika-šokiai. Tsb.

ČEKOSLOVAKIJAI 
BUS VARGAS IŠ

SILAIKYTI

Praha. — Čekoslovakijos 
i respublika kiek dar jos li- 
j ko turės vargo išlaikyti sa- 
■ vo nepriklausomybę. Teri
torijų derybose su Vokieti
ja, Vengrija ir Lenkija, ku
rios atsiekė savo, dar kyla 
mintys kad Vokietija rei
kalaus tą šalĮ pasidalyti 
lyg nazių verge. Vokiečiai 
pasiryžę reikalauti kad Če
koslovakija nutrauktų sa
vo militariškas sutartis su 

i Rusija ir Prancūzija. To- 
liau, reikalaujama kad ko- 
munistų partija Čekoslova- 

' kijoje butų išnaikinta, ir 
i Vokietija nori gauti teisės 
eiti per čekų žemes jeigu 
kiltų Vokiečių karas su ku
riais kitais.

Čekoslovakijai liko didė- 
ji Škoda ginklų išdirbystė 
Pilsene, Į kurią Vokiečiai 
meta akį. Jeigu kitaip tos 
išdirbystės Vokiečiai nega
lės paimti tai nors bandys 
reguliuoti jos ginklų išga
benimą kitoms šalims.

Naziai Užpuolė Viennos 
Kardinolą

Vienną. — Spalių 9 d., 
sukurstyti nazių jaunuoliai 
didžiausiu trukšmu daužė
si aplink Viennos katedrą, 
ižeidinėdami kardinolą In- 
nitzer, ir net ji sužeidė.

Vaikėzai užpuolę kardi
nolo namą pridarė daug 
nuostolių. Kardinolas pa
siryžo apsilankyti pas patį 
Hitlerį pasitarti dėl katali
kų persekiojimo.

Je-
Ara-

11 Arabų užmušta, 
ruzalis, Spalių 10. — 
bų susirėmime su Britais 
Beisan slėnyje užmušta 11 
Arabų. Betlejaus miestelis 
iš Arabų atimtas.

Pora dienų prieš tai, ki
tame susirėmime Britai iš
mušė 60 Arabų.

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

MĖSOS EKSPORTAS. Nuo 
metų pradžios iki Rugsėjo vi
durio šymet iš Lietuvos išvež
ta mėsos produktų (kiaulienos, 
paukštienos, gyvų raguočių ir 
tt.) 24,780,206 kilogramai.

Praėjusiais metais per tą 
laikotarpį buvo išvežta 17,361,- 
311 kilogramų. Taigi Lietuvos 
ūkio produktų reikalavimas i 
užsienį žymiai didėja.

EKSPORTAS. Iki Rugsėjo 
1 dienos Lietuva išvežė svies
to 11,428,168 kilogramus, o 
1937 m. iki to pat laiko buvo 
išvežta 9,827,374 klg. Sviesto, 
pieno produktų ir kiaušinių iš
vežimą tvarko Pienocentras.

Kiaušinių šymet iki Rugsė
jo mėnesio Pienocentras išvežė 
net 13,618,440 daugiau negu 
pernai. Nuo pradžios metų iki 
Rugsėjo mėn. vidurio išvežta 
82.233,288 kiaušiniai.

vyko j Varšuvą 
Varšavos kardi- 
jis apsilankė ir

VYSK. STAUGAITIS Rug
sėjo pabaigoje 
pasimatyti su 
nolu. Pakeliu 
Vilniuje.

•
SPALIŲ pradžioje Kaune į- 

vyko Lietuvos vyskupų konfe
rencija, 
Vatikano
Mon.
tarp kita 
klausimai 
Vatikano

kurią atidarė naujas 
atstovas Lietuvai, 

Burcio. Konferencijoje 
ko buvo svarstoma 
liečianti Lietuvos ir 
derybų atnaujinimą.•

SUDETŲ krašte, Čekoslova
kijoje, buvo apie 20 Lietuvos 
piliečių, daugiausia darbininkų, 
kurie pasiryžo gr.vžti Lietuvon.•

DANAI nori su Lietuva bai
gti savo ginčą be Haagos tri
bunolo. Lietuvos-Danų byla ki
lo dėl atlyginimo už Kretingos- 
Telšių geležinkelį, kurį statė 
Danų firma. Už darbą ji su
tarė atlyginimą imti Amerikos 
dolariais. Bet kai dolariai nu- 
pigo ta firma ėmė reikalauti 
atlyginimo litais senų dolarių 
kursu. Lietuva moka dolariais 
po senovei. •

UŽDARIUS Lietuviškas mo
kyklas, Vilniaus krašto Lietu
vių vaikai verčiami lankyti 
Lenkiškas. Norėdami kad vai
kučiams bent tikybos pamokos 
butų dėstomos Lietuviškai, jų 
tėvai klabena Įstaigų duris, bet 
kol kas veltui. •

BALSUOTOJAI iš užsienio. 
Iš Klaipėdos pranešama kad 
ryšium su ateinančiais seime
lio rinkimais, Į Klaipėdą ren
giasi atvykti Vokietijoje gyve
ną Lietuvos piliečiai Vokiečiai. 
Jie nori dalyvauti seimelio rin
kimuose. •

GAISRAI LIETUVOJE šy
met per pirmą pusmetį sunai
kino arti 5 mįlijonų litų ver
tės turto. Daugiausia nuo
stolių pasidaro dėl netinkamų 
įrengimų, neatsargumo ir apsi
leidimo. Pirmą pusmetį buvo 
648 gaisrai, iš kurių 98 mies
tuose ir 550 kaimuose. Ta
čiau šymet gaisrų buvo žymiai 
mažiau (pernai buvo 714, už
pernai 878).



2 DIRVA

PENNSYLVANIJOJE į Adv. Jonas S. Lopatto Apdovanojamas Ordinu _ _ *
Pagerbiamas už Dirbi
mą Nepriklausomybes 

Reikalais
ĮVILKĖS - BARRE, PA. — I 

Lietuvos vyriausybė apdovano
jo Advokatą Joną S. Lopatto i 
Gedimino ordinu. Spaliu 17- 
tą Taurų Klubas Redingtono 
viešbutyje, IVilkes-Barre, Pa., 
rengia pagerbimo bankietą, ku
rio metu Lietuvos ministeris 

, IVashingtonui Pulk. P. žadei- 
kis įteiks jam Gedimino or-

PITTSBURGH

šv. Jurgio parapi- 
Apart vietiniu ar- 
buris atvažiuos iš 
su jaunuoju Jonu 
kuris yra pasižy-

banketo šeimininkėms kad mo
kėjo taip tinkamai sutvarkyti, 

žodžiu sakant visas surengi- 
mas Dr. Vinco Kudirkos Die
nos Clevelande pilnai nusisekė 
ir visi dalyviai patenkinti, ne
sigailės nei tolimos kelionės.

Juozas Virbickas.

TRUMPOS
ŽINIOS

(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)

Esperanto Kalbos Mo
kytoja Clevelande

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

SANDARIEČIŲ VAKARAS. 
A. L. Tautinė Sandara rengia 
koncertą ir vakarienę sekma
dienį, Lapkričio 13 d., nuo 7:30 
vai. vakare, 
jos salėje, 
tistų, visas 
Clevelando, 
Brazausku,
mėjęs xylofonistas.

Na o apie vakarienę ir nėra 
ko daug rašyti, res Pittsburg- 
hiečįai žino kada Sandarietės 
rengia tai būna surengta pui
kiai. Taip ii’ šį kartą bus. Po
nios Zambliauskienė ir Brazau
skiene paskirtos vyriausiomis 
šeimininkėmis.

Vėliau pažymėsiu plačiau a- 
pie programą.

CLEVELANDE APSILAN
KIUS. Dabar negaliu praleis
ti nepažymėjęs savo įspūdžių 
iš Clevelando Lietuvių Kultū
rinio Darželio iškilmių, kur bu
vo pastatytas Dr. Vincui Ku
dirkai paminklas Spalii} 2 d., 
kur dalyvavo tūkstančiai vieti
nių ir iš tolimų kolonijų sve
čių: Brooklyno, New Jersey, 
Pittsburgho, Youngstovvno, De
troito, Chicagos ir Sodus, Mich. 
Vyriausi kalbėtojai tose iškil
mėse buvo Lietuvos Kariuome
nės Majoras S. Narušis, Lietu
vos Konsulas Chicagoje, Dauž- 
vardis, Clevelando miesto ma- 
yoras Burton. Majoras Naru
šis Dr. Kudirkos biustą atve
žė iš Lietuvos. Programo tar
pais dainavo p-lė Bronė Kasiu
lytė, kuri tik ką sugryžus iš 
Lietuvos, kur su p. Karpiene 
praleido visą vasarą.

Vakare apie 7 valandą buvo 
banketas Lietuvių salėje. Ir 
čia reikia atiduoti kreditas 
Clevelandiečiams už gerą su
rengimą. Tvarka Visur pavyz
dinga, vakarienė gera ir gogai 
paduota. Apie tai čia noriu 
kiek plačiau pabrėžti, kadangi 
ir aš pats esu daugelyje paren
gimų dalyvavęs tai ir tėmijau 
kaip kiti banketus daro. Cle- 
velando Lietuvių salė, tiesa, 
banketams neparanki, nes vir
tuvė apačioje, o banketas vir
šuje, taigi valgius 
ti per visą apatinę 
tais lipti aukštyn į 
Ię. Bet nežiūrint
visas darbas atlikta kuopui- 
kiausia. Patarnavimas buvo 
greitas, laukt ilgai nereikėjo, 
ir visi buvo pavalgydinti visai 
šiltais valgiais ir kava. Už tai 
reikia atiduoti pilnas kreditas

AREŠTUOTAS Už 25 ME
TŲ ŽUDYSTŲ. McKeesport, 
Pa. — Milforde, Conn., tapo 
areštuotas tūlas John Hajduk, 
nužiūrėtas žmogžudis, kuris 
25 metai atgal peiliu papjovė 
Mikolą Tkačą. Tkačo sūnūs, 
kuris tada dar gyveno Euro
poje kai jo tėvas buvo nužudy
tas, vėliau atvykęs Į Ameriką 
pasiryžo savo tėvo žmogžudį, 
kuris buvo pabėgęs, surasti.

Jis ir surado ir apie tai pra- 
suim- 

i Mc-
rešė policijai. Hajduk

1 tas ii' bus pargabentas 
Keesportą tardymui.

reikėjo neš- 
salę ir laip- 
didžiąją sa- 
tti keblumu

ir

SKAITYKIT 
VIENYBĘ
• VIENYBĖ — seniausias

geriausias Lietuvių laikraš
tis Amerikoje, einantis 52 me
tus ir antrus metus populiariu 
dienraščiu. Leidžia Lietuvių 
Spaudos Bendrovė.
• VIENYBĖ nagrinėja Amerf- 

rikos Lietuvių gyvenimą, kul
tūrą, mokslą, gina tautinius 
reikalus, kovoja su nutautėji
mu, nagrinėja Lietuvių jaunuo
lių gyvenimą (tam leidžia An
gliška kalba puslapį), nagrinė
ja moterų reikalus ir gyveri- 
mą. Plačiai rašo apie Ameri- 
kos Lietuvių kolonijų veikimą 
Suteikia žinių jš Lietuvos ir 
daug apie Lietuvą rašo. Spren-' 
džia politikos 
klausimus ir 
sias pasaulines 
kslais.
• VIENYBĖS

tytojai, pasinaudodami leng
vata, prašomi savo giminėms 
ir pažystamiems Vilniaus kraš
te gyvenantiems užsakyti Vie
nybę lik padengiant pašto per- 
aiuntimo išlaidas — 2 dolarių 

'.metams.
Prenumerata metams užsie

niuose $7.00, pusei metų $3.75, 
R mėnesiams $2.

Suv. Valstijose ir Kanadoje 
metams $500; pusei m. $2.75. 
- Adresuokite:

VIENYBĖ
Į; J 93 Grand Street
; Brooklyn, N. Y. i

ir kulturinius 
patiekia vėliati- 
žinias su pavei-

dienraščio skai-

i

ASTUONI UŽMUŠTA
Pereitą šeštadienį ir sekma

dienį vakarinėje Penr.sylvani- 
' joje automobilių nelaimėse 
mušta arba patys užsimušė 

I cUoni asmenys.
------ ----------------

už 
aš-

Ta proga pravartu plačiaus 
susipažinti su Adv. J. S. Lopat- 
to gyvenimu, darbuote ir nuo
pelnais.

Jonas S. Lopatto gimęs Rug
sėjo 16 d. 1882 m., sūnūs Si- 
raano ir Uršulės Starkevičiūtės 
Lopatų .iš Pilviškių.

Kovo 27 d. 1892 m. atvyko 
su tėvais į Ameriką ir apsigy
veno Pittston, Pa.

Mokytis pradėjo Pilviškių 
mokykloje. Amerikoje lankė 
šv. Kazimiero parapinę moky
klą. St. John Academy, Pitts- 
ton’e, Wyoming Seminary, King- 
stone, ir University of Pennsyl- 
vatia, kurį baigė Birželio 15 

1907 su laipsniu “Bachelor 
Laws” (LL.B.), prisiekdin- 
Luzerne County teisme Spa- 
28 d. 1907 m., kaip At-

MJR. NARUŠIO PRAKAL
BOS

Spalių 8 d., nuo 8 vai. vaka
re, čia atsibuvo prakalbos sū

CHICAGO, III. — VI. Jurge
lionis tapo pakviestas mėne

sinio žurnalo “Hardvvare Re- 
tailer” redakcijos nariu.

—Bridgeport dalyje, Chica- 
giečiai surengė išleistuves sa
vo dvasios vadui Kun. A. Va
lančiui, tik nepažymėta kur jis 
iškeiiauja.

• HARTFOR1), Conn. — Spa
lių 9 d. VVS. skyrius Lietu

vių mokyklos salėje suruošė 
Spalių 9-tos paminėjimų.

d. 
iš

• CHICAGO, III. — Spalių 7 
apleido tolimas svečias 

Argentinos, Kun. J. Janilionis, 
kuris pasisvečiavęs išvyko 
draugą Kun. J. Končių i 
Carinei, Pa., o iš ten gryš 
gentinon.

pas 
M t. 
Ar-

-=-šiomis dienomis Chicagoje 
isisteigė Lietuvių Filatelistų 
(pašto ženklų rinkėju) klubas. 
Klubo pirmininku išrinktas A. 
Būdvietis.

Lidia Zamenhof, LL.M.
Keliaujanti tarptautinė mo

kytoja, Lidia Zamenhof, duk
tė Dr. L. L. Zamenhofo, Espe
ranto kalbos išradėjo, iš Var- 
šavos, šiuo laiku apsibuvo Cle
velande ir nuo Rugsėjo 26 d. 
per kelias savaites duos tos 
tarptautinės kalbos pamokas.

Pamokos tęsis iki Lapkričio 
12 dienos. Norintieji išmokti 
ir susipažinti su ta kalba gali 
užs rašyti Schroeder tDrug Co., 
Public Square.

I savaites
gryžo Į
Byanskas, Birutės

praleido 
Chicagą

ri.
įj tas
liu
tor įey and Counsellor at Law.
Taip pat yra advokatu United 
District Court, United Circuit 
Cotirt ir Pennsylvania Statė 
Supreme Court. Nuo to laiko

—Kelias 
Lietuvoje, 
Inž. Jonas 
choro vedėjas, ir ponia Byan-
skienė. Jie Lietuvoje turėjo 
labai malonius laikus.

BROOKLYN, N. Y.
rengtos Lietuvos aukštam ka- j visada gyveno \Vilkes-Barre. 
rininkui, Mjr. S. Narušiui.

i Prakalbų
> P. Svetikas.
I tuvių vardu
kino vietos

1 Bakšvs.I

Nuo 1908 iki 1911 buvo Exe- 
tof Borough, Borough Solici- 
tor. Nuo 1916 iki 1920 ėjo 
pareigas Assistant District At-

programą pradėjo 
Rochesterio Lie- 

Mjr. Narušį svei- 
klebonas Kun. J. torney for Luzerne County. # 

VVyojning Klonyje Lietuviai
Nors Mjr. Narušis pradeda- visur ir visados buvo pirmai- 

mas kalbą sakėsi nesąs kalbė- s ais Lietuvybės klausime. Lai- 
tojas ir negalės susirinkusiųjų k e pasaulinio karo, kuomet Lie- 
patenkir.ti, tačiau jam tik pra-1 tuva likosi karo arena ir A- 
dė.jus kalbėti'jau pasireiškė jo ’merikoje 
kalbos nuoseklumas ir įdomu
mas, taip kad kiekvieną jo žo
dį klausytojai gaudė. Kalbėjo I Pennsyvlaniečiai pirmut i n i a i 
vien apie Lietuvos kariuomenę, tuomi pradėjo rūpintis, ir Čia 
jos kūrimąsi, gyvenimą, ir da- Adv. Lopatto kreipėsi prie jau 
bartinį jos tvarkymąsi. dabar mirusio kongresmano

Kadangi gerb. svečias pas John J. Casey, kurio tai pasi- 
mus keliavo iš tolimos Chica- c’arbavimu ir tapo užtvirtinta 
gos, per Clevelandą, tai į pra- ['rezidento Wilsono Lapkričio 
kalbas pusvalandžiu pavėlavo I diena 1916 metais Lietuvai 
pribūti, todėl nebuvo galima Šelpti diena. Adv. Lopatto bu- 
atlikti visų komiteto numatytų vo Cer.tralinio Komiteto Pir- 
jo priėmimui ceremonijų atlik- mininku ir nežiūrint visų kliū
ti. štai koks buvo paruoštas čių Lietuvos naudai pelnyta 

į Mjr. Narušiui ir jo žmonai pa- apie $176.000. Amerikos Lie- 
sveikinimas: tuvių ir kartu Centralinio Ko-

“Sveiki, aukšti, malonus sve- įritėto reikalais pradžioje 1918 
teliai, atvykę iš musų Tėvynės, i r etų Adv. Lopatto lankėsi Pa- 
iš tos rytų šalelės, kur rytme- ryžiuje, kame darbavosi su Lie
telį saulutei tekant gausi mig- tr.vos Delegacija Taikos Kon- 
lelė apiberia augmeniją brili- ferencijoje. Taip pat 1919 m. 
jautiškai blizgančia rasa: kur buvo nuvykęs į Washington, 
pilki veversėliai savo švelnute D. C., ir tarėsi su Amerikos 
giesmės melogija budin pienie- U :sienių Santikių Komitetu iš- 
nėlius, į lauką jojančius palydi i rstydamas Lietuvos de jure 
artojėlius.
duos raiba gegutė kukuodama 
linksmina jauną sesutę kad ji 
sėkmingai gėleles pasėtų, iš jų 
nupintu vainikėliu dėvėtų; kur 
y^atirgn gražumu žydi pievos, 
gir'os ir laukai; kur maloniuose 
kvapsniuose skenda žalios gilm
ės. Bet kur yra ir tokių vie

telių kur daug pakrypusių kry
želių stovi amžinasties garbės 
sargyboje; kur beržai svyrimai 
liūdnumu šlama, gėlelės viršū
nėlėmis nusvirusiomis kapus' 
ių gaubia. Gi šalia ių jaunų' 
kareivėlių kapų žaliam dieme
džio krūmelyje lakštutė grau
džiai rauda kad Lietuvos jau- i 
nų bernelių dobilėlių žuvo Tė
vynės gynimo kovoje.”

Su p. majoru atvyko keturios' 
Palydovės, jo žmona ir i rys 
New YorkietSę.

Buvo renkama aukos Lietu- 
I vos ginklų fondui, sudėta 11 
dol. 60c. Ant. Žiemys.

(prieš paskelbsiant 
katą) visos Europos tautos jie
škojo finansinės paramos, tai

Lietuvos de jure 
reikalą.
Valstybė, įvertin- 

•J. S. Lopatto sek-

•DAUGYBĖ žuvų gyvenau 
iu okeano gelmėse, kur 

tamsuma, neturi akių.
• KINŲ kalbą vartoja 

giau žmonių negu kurią 
kalbą pasaulyje.

dau- 
kitą

Kur žydinčiuos so- pripažinimo
Iri etu vos 

d ma Adv. 
m ngą darbuotę, 1919 m. siūlė
v n Generalinio Konsulo vietą 
Nę\v Yorko. Bet už teikiamą 
g.' rbingą vietą jis padėkojęs 
’tsis.-kė. Be to Lietuvos val
dybė Spalių 28 d. 1927 metais 

(Lietuvos Respublikos Prezirien- 
’.o aktų paskyrė jį “Lietuvos- 
V. ėdi jos Konciliacijos Konven
cijos komisijos nariu”.

' Adv. J. S. Lopatto vedė 1913 
' rotais, Birželio 24 d., Marę
j Skritulskaitę iš Nevv Britam, 

"k>nn. Jie turi gražiai auklėja- 
i s ą šeimą: Marytę, Edvardą, 

Toną :r Ričardą.
Taigi, vargingo emigranto 

i mmis, per savo pasiryžimą at
siekęs aukštą mokslą, užėmė 
’vlovaujaučią rolę musų vi
suomenėje ir yra pažiba, ypa
tingai šiai apielinkei.

Adv. Jonas S. Lopatto yra 
valomais budo, draugiškas, at
viras, ir kaip advokatas teisin
gas be pretenzijų. Visur ir vi
sada kur tik iškyla koks rei
kalas. mes jį sutinkam tarian
tis su savaisiais ir savųjų tar
pe.

—Spalių 6 d. Dėl Prado vieš
butyje buvo pagerbtas Ameri
kos Lietuvių svečias, Lietuvos 
kariuomenės Generalinio šta
bo Mjr. S. Narušis kartu su 
žmona.

Vienybės Įstaigos 
už- 

sukatuvių 
kalbėtojas 
iš Balti-

18 metų 
-Svečias 
Rastenis

1.4 d. j Brooklyn;

• BROOKLYN, N. Y. — Spa
lių 5 d.

patalpose įvyko Vilniaus 
grobimo
minėjimas, 
buvo Adv. 
more, Md.

—Spaliu
gryžta iš Lietuvos filmininkai 
broliai Motuzai, kurie parsive
ža daug naujų filmų iš apskri
to meto savo veikimo Lietuvo
je. Tarp kitko jie turi vaizdus 
Lenkų-Lietuvių konflikto prie 
demarkacijos linijos Kovo mė
nesį, dėl ko Lenkai prikibo prie 
Lietuvos.

—Spalių 14 d. Amerikos Lie
tuvių Tautinio Jaunimo cent
ras Brooklyne ruošia svečiui 
Mjr. S. Narušiui ir jo žmonai 
išleistuvių banketą.
• SCRANTON, Pa. — Spalių

5 d. Pranas Lotožas, 21 me
tų, savo automobiliu vežė na
mon p-lę Eleną Gurevičiūtę, ir
gi 21 metų, tik ką baigusią 
slaugės mokslą. Jų automobi
lis susimušė su troku, Pranas 
tapo užmuštas vietoje, o Gure
vičiūtė dar gyva nuvežta į ligo
ninę, bet maža vilties kad jos 
gyvastis bus išgelbėta.*
• BROOKLYN, N. Y. — Spa

lių 2 d. Labor Lyceum salė
je įvyko komiteto Miko Pet
rausko kuriniams leisti spek
taklis korcertas.

I AIVA KOKČIŲ AGENTŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Spalių 17 d. įvyksta Lietu
vių Laivakorčių Agentų Sąjun
gos konferencija, kurioje bus 
apsvarstyta 1939 metų ekskur
sijos į Lietuvą ir apkalbama 
turizmo reikalai ir bendradar
biavimas su Lietuva tuo rei
kalu.

| Kitą vasarą daug žmonių iš 
Lietuvos rengiasi važiuoti į 
Ne\v Yorko Parodą, taigi Lie
tuviai laivakorčių agentai bus 
pasiruošę pagelbėti Amerikie
čiams parsikviesti savo gimi
nes pasisvečiuoti Amerikoje.

Lietuviai laivakorčių agen
tai užkviesti Holland America 
Linijos banketui ant jų naujo 
laivo, Nieuw Amsterdam, ku
riuo Spalių 18 dieną iškeliauja 
i I ietuvą Mjr. S. Narušis nu 

I žmona.
TARYBOS POSĖDIS. Spa- 

j lių 16 d., Brooklyne įvyks Tax/- 
i tinęs Tarybos posėdis. Dalv- 
| vaus pirmininkas Teisėjas W. 
(F. Laukaitis iš Baltimorės, iž- 
i dininkas K. S. Karpius iš Cle- 
velando ir kiti vietiniai.

BANKETAS. Spalių 16 d. 
vakare Tautininkų Klubas ren
gia banketą pagerbimui Mjr. 
Narušio, kuris tuoj išvyks i 
Lietuvą, Lietuvos laikraštinin
ko Obolevičiaus, tik ką atvy
kusio iš Lietuvos, ir gryžusio 
iš Lietuvos Jono Valaičio.

• CUKRINIŲ runkeliu 
nimo žemė yra naudinga 
kiems augalams auginti, 
cukriniai runkeliai augo patir
ta ten kiti dalykai auga nuo 
50 iki 80 nuoš. geriau negu ki
tokioj žemėj.

augi- 
kit.o- 
Kur

SKATIKAS Jonas (Pennv), 40 
metų,, mirė Rugsėjo 29 d. 
automobilio nelaimėje. Bu
vo gimęs Anglijoje, su tėvais 
atvyko į Yourgstowną būda-i 
mas 7 metų amžiaus, 
nevedęs, paliko nubudime tė
vą, tris brolius ir vieną se
serį. Jo mirtis ištiko šitaip. 
Eidamas keliu pasiprašė au
tomobilisto pavėžėti. Auto
mobilis ties užsisukimu ap
virto ir Skatikas užmuštas 
vietoje. M. S.

DAUGIRDIENĖ Marė, pusam
žė, mirė Rugsėjo 25, Chica
go, III. — Gimus Suvalkų ap. 
Amerikoje išgyveno 33 me
tus.

ŠEFELTAITĖ 
metų, mirė 
Philadelphia, 
čiaus par., 
Amerikoje 
tus.

VIRBICKAS
Rugpjūčio, 
Pa. 
metus.

ULIS Domininkas, 56 m. am
žiaus, mirė Clevelande Spa
lių 1 d. Amerikon atvyko 
1913 metais, iš Žemaitijos.

KALVAITIS Jonas, mirė Rug
sėjo mėn., Detroit, Mich.

STEPULAITIS Juozas, mirė 
' Spalių mėn., Shaft, Pa.
MARTUZAS Tadas, 60 metų 

amžiaus, mirė Spalių 4 d., 
Chicagoje. — Panevėžio ap., 
Krekenavos par., Grinkų kai- 

•:no.
KALVAITIS Jonas, 52 metų, 

mirė Rugsėjo 16 d., Detroit, 
Mich. — Aukš. Panemunės 
par., Vičiunų k. Detroite 
išgyveno 23 metus.

| URLAKIENĖ Ona, mirė Spa
lių mėn , Pittsburgh. Pa.

ŠULSKIS Jurgis, apysenis, mi- 
f re Spalių mėn., Homcstead. 
I Pa.
BURNICKIUTĖ Elena, 19 me

tų, mirė Rugsėjo 24, Bridge- 
ville. Pa.

KLIMANSKIS Stasys, 52 
, tų, mirė Rugsėjo mėn., 

ton, Ohio. — Zapyškio 
Vilėnų k. Amerikoje 
veno 31 metus.

BLAGEVICIUS Petras, 
Rugsėjo 18 d., Sao Paulo, 
Brazilijoj. Kaune liko žmo
na ir trys dukterys.

KR1KŠTOP AITUS Serafinas,
28 metų, mirė Sao Paulo 
mieste, Brazilijoje. — Ske- 
monių par. Lietuvoje liko 
motina, du broliai ir sesuo.
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Buvo

Juzė, virš 50 j
Rugsėjo 21 d.,
Pa. — Suba- 

Maslioniškių k.
išgyveno 32 me-

Vincas, mirė 12
Nevv Kensington, 

Amerikoje išgyveno 29

KI.IMIENĖ Ona, pusamžė, mi
rė Rugsėjo 29 d., Chicago
je. — 
ko par.,
ko j e išgyveno 33

PAUZERIS Kazys, 
mirė Rugsėjo 29 
goję. — Suvalkų 
munės miestelio, 
je išgyveno 32 metus.

DRUNGEL1ENĖ Katrė, pusės 
amžiaus, mirė Rugsėjo 29, 
Chicagoje. — Tauragės ap., 
Palangos miestelio. Ameri
koje išgyveno 25 metus.

PADELSKIENĖ, mirė Rugsė
jo 11 d., Rockford. 111.

BARGAILA Vincas, 46 metų, 
mirė Spalių 1 d., Chicagoje. 
— Šiaulių ap., Pakapės par., 
Dugne vien. Amerikoje iš
gyveno 20 metų.

PEČKAITJS Domininkas, pus
amžis, mirė Spalių 2 d., Chi
cagoje. — Sintautų parap., 
Klepų k. Amerikoje išgy
veno 25 metus.

NORKUS Zigmantas, pusam
žis, mirė Spalių 2 d., Chica
go i e.

AIDUKAITIS Juozas, mirė 14 
Rugsėjo, Seltzer City, Pa.

SIMONAITIS Jonas, 39 metu, 
mirė Rugsėjo 9 d., nušokda
mas nuo tilto i upę, Buenos 
Aires, Argentinoje. •— Ba
takių vai., Melagiškių kaimo. 
Argentinoje iš gyveno 12 
metų.

JUTKIENĖ Ona, 46 metų, mi
rė Spalių mėn., Mahanoy Ci
ty, Pa.

JURGELSKIS Vincas, 20 me
tų, mirė Spalių 
lyn, N. A.

ALEKSA Juozas, mirė Spalių 
1 d., Mahanoy 
Amerikoje išgyveno 45 
tu s.

PAULUKONIS
Spalių mėn., 

KAZLAUSKAS
Spalių mėn.,

Raseinių ap., Jurbar- 
, Paliekių k. Ameri- 

metus.
45 metų, 
d., Chica- 
ap., Pane- 

Ameriko-

I

me-
Day- 
par., 
išgy-

mirė

1 d., Brook-

City, Pa. •—
me-

Juozas, mirė 
Pittsburgh, Pa.

Pranas, mirė 
Pittsburgh, Pa.

PRANEŠKIT
Savo Antrašo Permainą

PRANEšKlT ADMINIS
TRACIJAI BŪTINAI 

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

I) I R V A 
CIeveland, Ohio

...... P. J. K ERŠiŠ........
809 Society for Savings BJdg.

Telefonas: Ofiso MAin 1773 Nainy KEnmore 474O-W

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

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

į
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APDRAUDOS REIKALE |
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- : 

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- j 
sokios Apdraudos ....................... - - -
miau šaukite mus

P. P. MULIOLIS
X ienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

ir Apdraudos Agentura 
6606 Superior Avė. CIeveland HEnderson 6729

(Insurance) visai dykai. Todėl pir- 
ncgu ugniagesius (fire-monus).

t• e

Kalėdinė Ekskursija
I LIETUVA 

laivai išplaukia iš new yorko 
EI KOPA ......................... Lapkričio
DEUTSCHLAN1) .......... Gruodžio
HAMBURG ..................... Gruodžio
BREMEN ......................... Gruodžio
NEM > ORK .................. Gruodžio

Patogus geležinkeliais susisiekimas i 
Bremeno ar Hamburgo 

Mes pagelbėsim jutus gauti vizitinių ir imigracijos 
vizas jurą Europos giminėms. 

Informacijų klauskit pas vietinį agentą arba 
1130 Eudid Avė. CIeveland, Ohio

| HAMBURG ■ AMERICAN LINE 
Spgl NORTH GERMAN LLOYD W

Nikodemas A. VVilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Avė. HEnderson !)292

The Wilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuvė

6307-1 1 Superior Avė. ENdicott 2343
. A. SILKELIS JURGIS AKBUCKAB
Sa /įninkąs Vedėjas
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DIRVA S
Gerb.

SPRAGILAS

DRAUGAS STEPAS BU
TŲ IŠGELBĖJĘS ČEKO

SLOVAKIJĄ

Aną vakarą, einu septy- 
niasdešimts devinta gatve 
ir matau: mano draugas 
Stepas stovi ties darbinin
kų salės durimis ir skere- 
čiojasi, varo karštas disku
sijas ar draugas Grigas tu
ri teisę koliot draugą Prū
soką. Pasiklausęs jų gin
čų, įsikišau:

— Tai jus, cicilikai ir ka- 
munistai, sudarėt “bendrą 
frontą” kad vieni kitus ap- 
spjaudę vis galėtumėt pri
siminti kad turit išvien lai
kytis prieš tautinę visuo
menę? — sakau aš:

— Alo, drauge, tai ir tu 
ateini į musų mitingą? — 
sako jis.

— Kokį mitingą, Stepai? 
— sakau aš.

— Ugi mes protestuosim 
kam Anglija ir Pranei ja 
nestojo kariaut su Hitleriu 
už Čekoslovakiją, — sako 
jis.

— Keisti iš jūsų raudo
nųjų sutvėrimai, Stepai: 
kišatės ne tik į Lietuvos 
reikalus, bet ir į visos Eu
ropos ir net pasaulio tvar
ką, — sakau aš.

— Mes darbininkai tu
rim protestuot prieš dikta
torius ir kraugerius, — sa
ko jis.

— Jeigu šitaip, Stepai, 
tai aš su tavim pilniausia 
sutinku. Einu ir aš į jūsų 
mitingą ir padarysiu pro
testą prieš didžiausį šių lai
kų diktatorių ir kraugerį, 
Staliną. Einam! — sakau 
aš.

— Ne, drauge, tau šia
me mitinge balso nėra, mes 
protestuojam prieš fašis
tus, — sako jis.

— Tai jus tokie kovoto
jai prieš diktatūras ir žmo
nių žudytojus? Tai tiek 
jums apeina teisybė ir vi
sos žmonijos gerovė? Tai 
tik tiek proto jus turit kad 
vienus kraugerius smer- 
kiat, o kitus užtariat? — 
.sakau aš.

— Draugas Stalinas yra 
geriausias pasaulyje valdo
vas ir darbininkų užtarė
jas. Jeigu kitos šalys bu
tų ėjusios užtart Čekoslo
vakiją nuo Hitlerio, Stali
nas butų gelbėjęs ir Hitle
ris butų buvęs sumuštas,— 
sako jis.

— Gaila, Stepai, tavo to
kių klaidingų įsitikinimų ir 
garbinimo to žmogaus ku
ris be pasigailėjimo išsker
dė daug savo žmonių, bijo-

damas pats savo šešėlio. 
Jis savo namuose labai nar
sus ir smarkus, bet kaip 
reikėjo parodyt drąsą už
tarimu tos pačios Slaviškos 
tautos Čekoslovakų, jis su
sitraukęs sėdėjo ir neišta
rė nei žodžio. Kuomet ki
tų valstybių vadai beveik 
priėjo prie karo už Čeko
slovakiją, Litvinovas pra
dėjo rėkauti kam jos ne
kariauja, bet patys Sovie- j 
tai nei nekalbėjo kad jie 
mobilizuos kariuomenę sto-. 
ti į pagalbą, — sakau aš. Į

— Tai melagystė, drau-1 
ge. Visa sovietų respubli
ka buvo pasiruošus kariau
ti už Čekoslovakiją, — sa
ko jis.

— Taip, Stepai, visi Ru
sijos gyventojai buvo užsi
degę ir jeigu butų buvę ve
dami į karą jie butų ėję. 
Bet aš kaltinu patį Staliną 
ir jo padėjėjus, kurie visai 
nesirengė pakelti ginklo 
prieš Hitlerį, — sakau aš.

— Jeigu Anglija ir Pran- 
cija butų ėjusios prieš Vo
kiečius tai ir sovietų respu
blika butų prisidėjus, — sa
ko jis.

— Bet tai kvailas reika
lavimas kad Prancūzija ir 
Anglija eitų muštis su Vo
kiečiais už reikalus kurie 
labiau liečia Rusiją. Da
bar pats matai: Rusija ne
parodė griežto pasiprieši
nimo Hitleriui, tas ėjo ir 
pasiėmė savo nužiūrėtas 
Čekoslovakijos dalis ir tuo 
budu prisiartino prie Ru
sijos. Vokiečiai žengs dar 
toliau į rytus ir daėję iki 
Ukrainos pareikalaus jos 
sau. Ar tada bus laikas 
Rusijai stot į karą kada 
priešas bus atėjęs prie pat 
jos slenksčio? — sakau aš.

— Už tai kaltė Anglijos 
ir Prancijos kad Vokiečiai 
Čekoslovakiją užėmė, — sa
ko jis.

— Nekaltink jų, Stepai. 
Jos taip pat nenori kariau- 
tik kaip ir tavo Rusija. Kai 
pavojaus debesys nuslinko 
nuo Prancūzijos ir Angli
jos link Rusijos, tai Stali-1 
no reikalas buvo parodyt 
pasipriešinimą. Dabar jau 
po laiko. Dabar Anglija ir 
Prancūzija dar mažiau rū
pinsis gelbėti Rusiją, kuo
met Hitleris ją rengsis pul
ti, — sakau aš.

— Už tai jos užsitarnau
ja prakeiksmo visų darbi
ninkų, — sako jis.

— Tu, drauguti, bandai 
pasekti savo laikraščius, 
kurie “prakeikė” Čamber- 
lainą. Bet tai tuščias išsi
reiškimas. Tas nieko ne
gelbės. Rusijos carams rei
kia parodyt daugiau pasi
priešinimo ten kur pavojus 
matosi, o ne kaip kurmiai

sėdėti. Anglija ir Prancu-Į 
zija nemato reikalo kariau
ti už Rusiją jeigu patys 
jos valdovai nenori gintis, j
— feakau aš.

— Ale, drauge, jeigu Vo-! 
kiečiai užpuls sovietų res
publiką tada blogai bus ir 
tavo garbinamai Lietuvai,
— sako jis.

— Aha, Stepai, tai išeina 1 
kad Lietuva mano, o tavo 
tėvynė tai ta burliokų ša
lis Rusija. Tu už Lietuvą 

(neduodi nieko, nors pats 
I esi Lietuvis ir esi ten gi
męs. Gaila su tokiu išga
ma ir laiką gaišinti. Jei
gu tikri Lietuviai pavirsta 
savo šalies išdavikais, nesi
rūpina jos reikalais, o gar
bina svetimą šalį, kurios 
jie niekados nematys ir 
gyventi nenorės, tai jau 
daugiau negu beprotystė. 
Gaila kad juos žemė nešio
ja ir gėda kad jie tarp Lie
tuvių maišosi ir musų kal
bą vartoja, — sakau aš.

— Ale atsimink, drauge, 
jeigu Hitleris Lietuvą už
puls, tik Rusija ją išgel
bės, — sako jis. . ,

— Nekalbėk kvailysčių, 
Stepai. Visi atmenam kiek 
Rusija gelbėjo Lietuvai pe
reitą pavasarį kada Len
kai norėjo užpulti; matom 
kiek Rusija gelbėjo Čeko
slovakijai, kuomet Vokie
čiai ir Lenkai ją draskė. 

: Tokios pagalbos Lietuvai 
nereikia, ir gali būt tikras 
kad tie kurie tiki Rusijos 
pagalbai yra nesveiko pro
to žmonės. Kiekvienam ai
šku ko Rusijos komunistai 
nori: jie laukia kad kitos 
šalys susipeštų, nusilpnėtų, 
tada komunistams butų ge
ra proga bandyti tose šaly
se sovietus steigti, — sa
kau aš.

— Tai to ir reikia ir Lie
tuvai ir visam pasauliui,— 
sako jis.

— Mes tą gerai žinom. 
Už tai aš ir sakau, gerai 
kad Anglija ir Prancūzija 
nešoko su Hitleriu kariau- 

| ti. Jos paliko Hitlerį pa
tiems Rusams, ir Rusai su
lauks jo pas save, jeigu no
ri dabar miegoti* ir laukia 
kad kiti dirbtų, — sakau 
aš.

— Aš su fašistais neno
riu kalbėt. Gudbai, — sa- 

i ko jis.
«• . *.

I

Kelione po Musų Lietuvą
Rašo ONA KARPIUS.

DR. KUDIRKA APIE SE
NĄ RUSŲ CENZŪRĄ

(Pabaiga iš pereito nr.)
VI.

iš

Keturios dienos kelio- 
Lietuvos puikų ežerų 
Lietuvos Šveicariją, 
maistas, butai ir ke- 
tiems sunams ir duk- 
Lietuvių, gyvenančių

nariams už puikius ba- 
vaišes kokias mums pa- 
Bendrai imant mes tu- 

nepapastai gerus laikus,

Draugas Stepas

NUOLATINIS, GREITAS SUSISIEKIMAS 

Tarp New Yorko ir Klaipėdos, per Gothenburgą
Kelionė prasideda ir baigiasi švedų Amerikos Linijos laivais 

Nuo Švedijos vyksta iš Stockholmo ar Kalmaro 
modernišku S. S. “Marieholm”.

Nereikia švedų vizos keleiviams j Lietuvą per 
% Švediją.

Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės į vietini 
laivakorčių agentą, arba

Kalėdinės Ekskursijos Į Lietuvą
Išplauks iš New Yorko:

DROTTNINGHOLM ......... LAPKRIČIO 30
GRIPSHOLM ......... ............... GRUODŽIO 7

SWEDISH AMERICAN LINE
636 Fifth Avė. Rockefeller Center New York, N. Y.

Netikėtai parsiunčia atgal 
Vilniaus tupyklą su tam tikra 
popiera, kur paaiškinta kad 
prie maldaknygių ir pusės ka
lendoriaus, prisiųstų sunaikini
mui, netyčia pridėta tupykla, 
kurią, kaipo neprigulinčią prie 
spaudos dalykų, grąžina atgal.

— Kaip tai tupykla nepri
guli pris spaudos dalykų ? — 
užsirūstino Juda Izvergovič 
Padleckoi. — Joje tupi mano 
politiška byla! O juk ta byla 
išvesta dėl spaudos dalykų. Pa
laukite !

Sėdo Juda Izvergovič ir su
rašė ilgą, ilgą popierą maždaug 
tokio turinio:

Aš atėjau naikinti Lietuviš
ką spaudą ir noriu atlikti tai 
sąžiniškai. Pagal mano nuo
monę, išnaikinimas Lietuviš
kos spaudos reikalauja naiki
nimo ne tik knygų ir laikraš
čių, bet ir kiekvieno daikto 
ant kurio Lietuviškai parašy
ta, ar tai bus tupykla, kaip 
šiuo žygiu, ar kluonas, ar klė
tis, ar kitokia trioba, tuščia ar 
pilna. Tai galima padaryti tik 
tąsyk jeigu ir irioba su Lietu
višku antrašu bus cerzuros pri
skirta prie spaudos dalykų. 
Kad vyriausybei neprisieitų 
perdaug brangiai siuntinėjimas 
pvz. kluono į Vilnių, galima 
kluoną sudegint ant vietos, 
žmonės kurie gelbėtų tokį 
kluoną nuo ugnies, reiktų pri-

Su Brone mudvi pasinaudo-1 
jom DULR. teikiamais Litua-I 
nistikos kursais Palangoje, ir 
mudvi dalyvavome tame būry
je iš dvidešimts šešių jaunų 
vaikinų ir panelių kurie tūli 
buvo kolegijų studentai ir mo
kytojai, kuomet jie išvažiavo 
iš Kauno Rugpjūčio 1 kelionei 
po Lietuvą autobusu. Ta ke
lionė buvo maloniausiu įvykiu 
viso musų Lietuvoje buvimo, 
ir ją aš aprašysiu smulkiau 
vėliau, 
nės per 
kraštą, 
Mokslas, 
liavimas 
terims
užsienyje, buvo teikiama nemo
kamai, tik už tavo sugaištą lai
ką, tavo malonumui, tavo pa
sinaudojimui! Tik eik ir pasi
naudok tuo ką jie teikia, šie 
kursai duodami kas vasara Lie
pos mėnesį. Kiekvienas Ame
rikoje gimęs vaikinas ir mer
gelė turėtų pasinaudoti šia ne
paprastai puikia proga.

Ir taip mes gyvenom “Bran
gioj Lietuvoj” per tris mėne
sius, keliaudamos vienur ir 
kitur, į rytus ir vakarus, pie
tus ir šiaurę, keletą dienų vie
nur, keletą dienų kitur, ir vi
sada buvom sutiktos nuoširdžiu 
Lietuvišku budu, su gėlėmis, 
džiaugsmo perpildytomis širdi
mis, bučkiais ir nuoširdžiais 
sveikinimaisi; musų persisky
rimai buvo liūdni ir graudus, 
net su ašaromis, nes kas gali 
žinoti, gal likimas bus taip ne
malonus kad niekados daugiau 
su tais žmonėmis nesusitiksim.

Nežiūrint kartais sutiktų ne
patogumų, dulkėtų kelių, kie
tų vežimų, be maudymosi pra
leistų dienų, kietų lovų ir ne
patogumų nuo persivalgymo ir 
išsigėrimo, musių^ ir blusų, ir 
uodų, mums viskas patiko. Ir 
ištikro, taip kaip Bronė išsirei
škė, “ne kur tu esi bet su kuo 
esi tas skaitosi”.

Lietuvos žmonių auksinės 
širdys, jų vaišingumas, jų at
viri glėbiai ir širdys, jų prie
lankumas ir rūpinimasis kad 
mums butų patogu, jų dalini
masis tuo ką geriausio turėjo, 
net nuskriaudžiant save visa
me, paliko mums įspūdį kurio 
žodžiais negalima išreikšti, ir 
viskas ką mes galim pasakyti, 
Dieve, mylėk ir laimink juos, 
ir užlaikyk juos saugiai ir lai
mingai.

Mes esam dėkingos Lietuvos 
vyriausybei, nes musų keliavi- 

, mo kaštai buvo puse kainos. 
Policija ir valdžios viršininkai 

i visada buvo gatavi mums pa

sitarnauti, mandagus ir malo
nus. Norime padėkoti Jauna
lietuviams, Olimpijados Komi
tetui, Draugijai Užsienio Lie
tuviams Remti ir Seimo prezi
diumo 
liūs ir 
ruošė, 
rėjom
kiekviena minuta buvo malo
ni, ir linkime kad kiekvienas 
kas dar nėra buvę Lietuvoje, 
nuvažiuotų ir pažintų ją, o tie 
kurie nematė Lietuvos nuo to 
kai iš ten išvažiavo prieš pa
saulinį karą, kad nuvažiuotų 
pamatyti kaip Lietuva išrodo 
šiądien. Jie yra laisvi ir ne
priklausomi, ir nors lėtai jie 
budavojasi sau naują progre- 
singą šalį.

Nuo čia mano aprašymai tę
sis su 
traukti 
Kauną.

ta vieta kur buvo nu- 
kuomet pribuvom j

¥ ¥ ¥

NAMAS IR

skaityti prie politiškų prasikal
tėlių ir bausti administrativiš- 
ku keliu. Tokiu budu 1) bu
tų užkirstas visai kelias Lie
tuviškai spaudai; 2) visada bu
tų pakaktinai politiškų prasi
kaltėlių, iš ko butų aišku kad 
teisus Viešpaties Ciesoriaus 
tarnai atmena šventumą savo 
pareigų.

Parašė ir, padėjęs pritinkan
tį adresą, tarė balsiai:

— Pažiūrėsime ar tupykla 
priguli prie spaudos dalykų ar 
ne.

Dabar Juda Izvergovič Pad
leckoi laukia galo Klubo bylos, 
atsakymo ant užmanyto nau
jo cenzūros klausimo ir. .. . 
kryželio.

Klubas, išsėdėjęs 
aštuonis mėnesius, 
kaucijai savo namus, 
leistas ir pavestas
policijos priežiūrai, iki nepasi
baigs byla. Sugryžo žmogus 
namon ir, išvydęs visą pragai
štį apleistoje ukėje, apsiverkė. 
Kam, vargše, pasiskųsi ir kas 
atlygins?

štai atėjo ir naujai išrink
tas vaitas, Psarskis, reikalau
damas užmokėjimo užsilikusių 
mokesčių.

(Galas)

PIENOCENTRO 
VALGYKLA SU SKANIAIS 

VALGIAIS

BIRŽELIO 8, trečiadienis.
Pienocentras yra valdžios 

kontroliuojamas kooperativas 
kuris suima iš ūkininkų pieną 
ir kiaušinius, turi savo skyrius 
Visoje Lietuvoje. Tuos dalykus 
paskiau parduoda arba ekspor
tuoja į kitas šalis. Centras 
randasi pačiame Kaune.

Pienocentro namas yra vie
nas iš žymiausių pastatų Kau
ne prie Laisvės Alėjos. Jo ar- 
kitektura yra moderniška ir 
išdalies Amerikoniška, ir yra 
penkių aukštų. Jo langai pa
daro jį Amerikoniškos išvaiz
dos, jie susideda iš dviejų da
lių ir atsidaro į viršų ir apa
čią, nes dauginusia Lietuvoje 
kaip ir kitur Europoje langai 
atsidaro kaip durys, laukan.

Pienocentro parduotuvė yra 
. pat gatvės kampe, puikiai iš- 
. taisyta baltom plytelių sienom 

ir visos patalpos viduje moder
niškos išvaizdos, parduotuvės 
langai yra didelio stiklo kurie 
siekia beveik nuo grindų iki lu
bų. Kuomet eini pro šią par
duotuvę jos vidaus švarus iš- 
rengimas patraukia tave ir ne
noromis pažiūri į vidų. Ten 
dirba keliolika panelių patar
nautojų, dėvinčių baltus apval
kalus, kurios parduoda pieno 
produktus neštis namon, taip 
pat ir šaltakošę (ice cream). 
Du dalykai kurie nepriklauso 
prie pieno produktų kurie da
bina langus yra tai lemonai 
ir orandžiai. Už kampo šalinė
je gatvėje tame pat name yra 
Pienocentro valgykla, kur mu
dvi valgėm pirmais keliais at
vejais tų skanių šaltų barš
čių. Valgyklos langai taip pat 
to didelio stiklo, bet ant tų lan
gė kabo užtiesalai apie iki pe
ties aukščio, taip kad valganti 
žmonės butų apsaugoti nuo 
praeinančiųjų akių.

Inėjus į vidų patenki i prie- 
menukę, rūbams palikti vietą, 
ir ten panelė priima tavo skry
bėlę, ploščių ir rišulius; kairėn 
eina valgomi kambariai, kurių 
ten yra keturi ar penki. Man

pasakojo kad išsyk turėjo ten 
tik vieną valgomą kambarį, bet 
biznis taip pakilo kad turėjo 
užimti ir kitus kambarius ku
rie buvo skirti sandėliams, ar 
buvo išnuomoti kitiems. Tuo
se valgomuose kambariuose 
pristatyta daugybė mažų sta- 
lukų stiklo viršais, po kuriais 
matyti marginiai kaip Lietu
viškų rankšluosčių raštas. Pa
tarnautojos dėvi baltus apval
kalus ir baltas skepetukes per
rištas per plaukus, čia duoda 
valgyt tiktai pieno produktus 
ir uogas sulyg sezono, taipgi 
džiovintų vaisių kompotus ir 
daržovių sriubas, nieko mėsiš
ko nerasi, o kainos visai priei
namos. Kiekvienas dalykėlis 
paskirai apkainuotas ir gali su
sidaryti sau valgį iš keleto da
lykų, nes čia nėra tam tikrų 
nustatytų valgių. Gauni ruk- 
štaus pieno, sriubos, karštų ir 
šaltų barščių už pusę lito, duo
na parduodama riekutėmis, su 
arba be sviesto; jeigu užsisa
kai su sviestu jis būna užtep
tas ant duonos, ir reikia pasa
kyti gana storai, ir tas viskas 
už apie 10—15 Lietuviškų cen
tų. (Noriu priminti jums kad

Litas musų pinigais yra ver
tas apie 17 centų, ir kožnas 
Litas turi 100 Lietuviškų cen
tų). Paskiau ten yra visokių 
rusių blynelių, kurie duodami 
su rukščia grietine, vaisių ko
šelės, kas viskas paprastai po 
pusę lito. Uogos su pienu ar
ba grietine, džiovintų vaisių 
kompotai, konservuotos uogos, 
visokių rūšių duona, bandukės 
visokiausių pavidalų, biskitab 
pyragaičiai, aiskrymas, vanila, 
šokoladinis, su uogom ir vai
sių įmaišymu, saldus gėrimai, 
kava, nepaprastai skani kokoa, 
arbata, pienas, ir jų specialis 
gėrimas, ‘pieno šampanas’, ku
ris yra lyg mišinis tarp musų 
sodos ir gingerale, jis duoda
mas bonkose ir kožnoje bonko- 
je esti viena ar dvi baltos ra- 
zinkos. čia neparduoda alaus 
nei kitų stiprų gėrimų. Jų 
maistas ir patarnavimas geras, 
taigi mes pasiryžom lankytis 
čia tankiai.

Greta prie šios valgyklos yra 
dar Pienocentro dalis, tai yra 
restaurantas atvirame ore, ten 
randasi dar tiek jei ne dau
giau stalukų kaip tuose ketu
riuose ar penkiuose kambariuo
se viduje.
Seka: KAUNO NAUJENY

BĖS IR SENI PAŽYSTAMI.

JŪSŲ SVEIKATA
ŽVAIROS AKYS

žvairavimas prasideda kūdi
kystės dienose ir užtai reikia 
anksti tuomi susidėmėti. Di
dumoj atsitikimų jis duoda pa
sitaisyti be didelių sunkenybių.

Akies judėjimas yra valdo
mas raumenų, kurie yra pri
segti taip kaip arklio vadžios 
ir pasuka į vieną ar kitą pusę, 
aukštyn ir žemyn. Raumenys 
yra kontroliuojami nervų, ku
rių centras yra smegenyse.

Užduotis to aparato yra pri
versti dvi akis matyti drauge, 
kad “pasidarytų vienas paveik
slas. žemesni gyvūnai mato 
atskirai su kiekviena akimi. 
Tą lengva patėmyti prisižiū
rint vištoms.

Netobulas matymas tankiau
sia būna priežastimi žvairumo, 
ypač kada akys mato nelygiai. 
Stipresnėji akis žiuri, silpnes- 
nėji atsilieka ir pavirsta. Lai
kui bėgant silpnesnėj! akis ga
li visai netekti regėjimo.

Toki s nedateklius paprastai 
duodasi pataisyti, kada žvairu
mas būna pasaugotas anksti. 
Užtenka pritaikyti mažam aki
nius kad abi akys galėtų gerai 
matyti. Silpną akį galima pri
versti matyti, uždengus gerą
ją akį. 
galinti 
į vieną, 
kalinga 
lio sveikatos kad jo akis galėtų 
suaugti, kad jo nervai ir rau
menys galėtų tinkamai 
tis*.

Būna atsitikimai kad 
būna paraližiuotas nuo 
bent ligos, 
mo sunku 
pasilieka, 
tis užlaikyti gerą matymą žvai
roje akyje.

Kada jaunuolis suauga gali
ma virstančią akį atitaisyti su-

trumpinant arba pailginant tin
kamą raumenį. Operacija ma
ža — pasekmės geros.

Prižiūrint jaunuolių regėji
mą ankstyvame amžiuje, ope
racija retai būna reikalinga.

Dr. Matulaitis.

ŽYMUS SVEČIAS IŠ 
LIETUVOS

Amerikoje jau porą savaičių 
vieši Ats. Generolas M. Pečiu- 
lionis. Jis yra Kaune esančios 
“Amerikos Lietuvių Akcinės 
Bendrovės”, Lietuvoje atsto
vaujančios Fordo ir kitas fir
mas, vyriausias direktorius.

Dėl žymiai padidėjusio auto
mobilių skaičiaus Lietuvoje jo 
vadovaujama bendrovė ruošia- 

I si praplėsti savo automobilių 
dirbtuves ir gaminti kai kurias 
atsargines automobilių dalis. 
Tuo tikslu jis atvyko į Ameri
ką ir vedė derybas Detroite, 
Akrone (guminių padangų rei
kalais), Providence, New 
ke ir kitur.

Taupydamas laiką, ats. 
j Pečiulionis naudojasi oro
jomis. Kaip maloniai svečias 
buvo nustebintas sutikęs, gryž- 
damas iš Detroito, orlaivyje 

. “stiuvardesę” Lietuvaitę, p-lę 
Antaniną Andriulis, kuri pui- 

, kiai kalba Lietuviškai ir parei- 
. škė kad be jos, tarp New Yor

ko ir Chicagos American Air- 
. lines orlaiviais skraido ir kita 
j Lietuvaitė, p-lė Gudaitytė.

Gen. Pečiulionis išvyksta į 
į Lietuvą Spalių 12 d. Prancu- 
. zijos linija. GK.

Yor-

Gen. 
lini-

kalėj ime 
užstatęs 

tapo pa- 
ypatingai

Yra taipgi prietaisai 
sujungti du paveikslu

Apart to viso dar rei- 
prižiurėjimas jaunuo-

vysty-

nervas 
kokios 

Tuomet pasiseki- 
tikėtis. žvairumas 
Reikia bent steng-

J. Žemantauskas
NOTARAS 

“Dirvos” Agentas” 
130 Congress Avenue 

Waterbury. Conn.

"MARGUTIS” 
6812 So. Western Avė.

Chicago, I1L
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The giant “Flagships” of American Airlines, Ine. are piloted by 
the Captains of the great fleet. 63 per cent of these men are Army 
trained and approximately 5 per cent come from the Navy. American 
Airlines, Ine. flys 50,000 miles daily and has 19 of these giant “Flag
ships” in the air at one time.

American Airlines lėktuvai, kuriuose tarnauja keletas 
Lietuvaičių slaugių pasažierių prižiūrėjimui kelionėse.

MARGUTIS
Skaitykit “Margutį”, komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos žurnalą. Eina du kar
tu į mėnesį. Kaina metams 
$2.00. Prisiųskit 10c pašto 
ženkleliais, gausit vieną nu
merį pamatymui. Antrašas:

81OGA* REUMATSAI 
SKAUSMAI MANE STAČIA! 
ii PROTO VARO AR NETURITE 

KOKIU VAISTŲ.
KAO MAN 

k rMlE N6VIN TŲ T

*1 PARDUODU (JAUČIAU
PAIN (XPILlllUO.N<6U«nV

M ŪMAUTO 
tc*j5 Puikus vaistas.

KAO* Ai PATS Jį
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NAUJAS SLIEKAS’
Dar tik nesenai komunis

tų sapudoje paskilbo musų 
komunistų vadų “tiesimas 
rankos” musų katalikiškai 
visuomenei. Tai buvo jų 
užsimojimas pertikrinti ka
talikus kad tarp katalikų 
ir komunistų darbininkų 
skirtumo nėra ir negali bū
ti, kad tam tikrais klausi
mais tos dvi priešginybės 
galį dirbti išvien.

Katalikai vadai tą “slie
ką” suuodė ir pasakė savo 
sekėjams kad negalima jo 
ryti.

Patriotinę visuomenę jie 
nustebino staiga pradėda
mi “dainuoti” Lietuva Tė
vyne Musų....

Dabar štai tie patys ko
munistai pakiša kitai musų 
visuomenės daliai savo su
maniai paruoštą “slieką”: 
Štai komunistų spaudoje 
plačiai reklamuojama “lais- 
vamanybė” ir atsirado net 
“misijonieriai”, kurie ėmė 
važinėti po kolonijas kokią 
ten “etinę kultūrą” skelb
dami.

Jie tą savo naują “slie
ką” pavadino “Amerikos 
Lietuvių Laisvamanių Eti
nės Kultūros Draugija” ir 
savo gudriame akių muili
nime vartoja net Dr. Jono 
Šliupo vardą!

Visi Amerikos Lietuviai 
labai puikiai žino ką Dr. 
Jonas Šliupas manė ir sa-

kė apie musų komunistus, 
taigi šiame jų naujame už- 
sibrėžime jie neturi jokio 
Dr. Šliupo “laiminimo” ir 
nieko bendro ši komunistų 
“laisvamanybė” neturi su 
Dr. Šliupo seniau skelbto
mis idėjomis.

Komunistai, eidahii savo 
naujan darban pasigauti 
ant savo meškerės laisves
nių minčių Lietuvių dali, Į 
savo tą darbą kviečia net 
žinomus tautinius veikėjus, 
kuriuos žino neturint ben
dro su bažnyčia.

Nekuriose kolonijose jau 
suorganizuota ir “etinės 
kultūros” kuopelės.

Kurie tautiniai veikėjai 
ir kolonijų vadai dar ne
spėjot patirti kas ta gra
žiai Įvyniota “laisvamanių 
etinės kultūros draugija” 
yra, žinokit kad jos “dva
sia” veržiasi iš komunistų 
laikraščių redakcijų ir tos 
“kultūros” skelbėjai yra ne 
kas kitas kaip komunistai 
agitatoriai.

Taigi, plėškime kaukę 
nuo tų “etininkų” veidų ir 
sulaikykime musų žmones 
nuo jų klaidinimo.

Jau tik šitas komunistų 
žygis turi kartą ant visa
dos Įrodyti musų katalikų 
vadams kad niekad ir .jo
kiame klausime negalima 
su komunistais Į bendrą 
darbą stoti.

JAPONAI SAVE 
SUMUŠ KINIJOJE

John T. Flvnn, Amerikos 
laikraščių rašytojas, prive
džioja kad Japonija plaka 
pati save kariaudama Ki
nijoje.

Jis sako, jau metas laiko 
atgal ekonomistai Įrodinė
jo kad Japonija, Vokietija, 
Italija — totalitarinės val
stybės, kur valdo viena 
srovė diktatorišku budu ir 
kur kitos neturi jokio bal
so ir net neturi teisės gy
vuoti — savo gyvybę palai
ko tik skolintu ekonominiu 
krauju ir dirbtinu kvėpa
vimu ir kad anksčiau ar 
vėliau jos nustos savo reik
šmės ir kad jų diktatūros 
turės sugriūti nuo viduji
nių priežasčių. Tačiau dik
tatūros gyvuoja, pasakys 
paprastas žmogus, ir kodėl 
jos nesugriuva?

Atsakymas lengvas, sako 
Flvnn. Niekas nepranaša
vo kad jos sugrius Į metus 
laiko arba tam tikru nusa
kytu laiku. Tačiau dikta
torių tvarka valdoma šalis 
negali gyvuoti visada. Su
griuvimas neišvengtinas.

Japonija, sako Flynn, v- 
ra vienas to pavyzdis.

Japonija pasilaikymą tu
rėjo gamindama Įvairias 
prekes ir jas parduodama 
kitur. Dabar visos tos :iš- 
dirbystės paverstos gami
nimui karo reikmenų. Pre
kybai reikalinga gamyba 
sunyko, taigi kartu pakilo 
kainos tų reikmenų ir pa
čioje šalyje ir iš kitų šalių 
negauna* tiek ineigų kiek 
seniau gaudavo.

Pati valstybė Įlindo Į di
deles skolas. Ji gali prieiti 
prie pačios briaunos kur 
jau turės sugriūti.

Kariavimas su Kinija tai 
ne su kuo kitu. Per ?nilži- 
nišką svetimą šalį reikia 
išplėsti savo kariuomenes, 
aprūpinti jas maistu ir ka
ro reikmenimis taip kad 
maža Japonija turi išsem
ti visas savo ekonomines ir 
fizines jiegas.

DŽIOVOS AUKOS
Džiovas kasmet Suvieny

tose Valstijose paima apie 
70,000 gyvasčių, ir dar di
desniems skaičiams žmonių 
atima sveikatą, kurie lieka 
nenaudingi, nors juose gy
vybė ir laikosi.

Nacionalinė Tuberkulio- 
so Sąjunga skelbia išdirbus 
planą kuriuomi, sako, ši 
plėga galėtų būti beveik iš
naikinta per šešis metus. 
Tas darbas ats/eitų apie 
du šimtu milijonų dolarių, 
ir sąjunga prašo didelę da
lį tos ' sumos iš federalės 
valdžios.

Ar valdžia galės tą su
mą skirti tuo tarpu neži
noma. Tačiau Įdomu tas 
kad medikalis mokslas da
bartiniu laiku išsivystė iki 
to jog drysta skelbti kad, 
turint gana lėšų savo dar
bui, galėtų i kelis metus iš
naikinti tą baisią žmonijos 
skerdėją.

Kad tas yra galima, rei
kia priimti medicinos vyrų 
žodį. Dar musų laikais bu
vo tokios baisios ligos ku
rios žmoniją naikino, o šią
dien jos nugalėtos. Tos 
plėgos buvo raupai, škar- 
letina, drugys ir kitos.

KAS KĄ RAŠO
(Spaudoje Pasidairius)

Rašo Vyt. Sirvydas.

AUKOS Už ŠALIES
LAISVĘ

Dienraštis Vakarai (išeina 
Klaipėdoje) cituoja Lietuvos 
kariuomenės štabo žinias apie 
iki 1928 metų pradžios žuvu
sius Lietuvos karius. Pasiro
do, visose kovose dėl musų tau
tos laisvės ir Lietuvos nepri
klausomybės yra žuvę 1,444 
kariai, šauliai ir partizanai.

Iš to skaičiaus kovose su 
Bermontininkais ir bolševikais 
žuvo 530, kovose su Lenkais 
232, kovose su želigovskinin- 
kais — 222. *

▼▼▼

LENKŲ SOCIALISTAI
Naujienų korespondentas 

Lietuvoje štai ką sako apie so
cialistus Lenkus: “Lenkų ‘so
cialistų partijos kai kurie iš 
atsakingų vadų yra didelėje 
Lenkų šovinistų (viršpatriotų) 
įtakoje. Vilniaus bylą kaip 
kas iš jų jau skaito išrišta (?) 
ir nebenori d et jos net kalbė
ti.”

šie Lenkų socialistų vadai, 
pasirodo, skiriasi nuo mūsiš
kių Amerikoje socialistų: šie 
visų Lietuvos reikalų ir visos 
Lietuvos neapkenčia, o Lenkai 
socialistai net kitai tautai pa
darytą savo žmonių skriaudą 
skaito “baigtu” dalyku!

DIDŽIOSIOS VALSTYBĖS
IR MAŽOSIOS **

Anglijos ir Prancūzijos elgę
sis su Čekoslovakija Draugui 
primena tų pačių valstybių (ir 
Sovietijos) elgesį su Lietuva. 
Sako: “Juk ne kitaip Anglai, 
Prancūzai ir Rusai pasielgė su 
Lietuva, kada praėjusį pava
sarį Lenkija sutraukė savo ka

ro jiegas Vilniaus krašte, pa
siuntė Lietuvai ultimatumą ir 
grūmojo puolimu. Lietuva, pa
likta viena, buvo priversta nu
sileisti.”

Taigi, didžiųjų valstybių 
“draugiškumu” mažosioms tau
toms nėra ko atsidėti. Reika
le, didžiosios valstybės pasiro
do milžinai su molio kojomis, 
ir akmens širdimis.

NUO ŽODŽIŲ EIKIME 
PRIE DARBŲ

Vilnis musų visuomenei vėl 
pakepė įdomią gudrybę. Ji 
Lietuvos Pasiuntinio žadeikio 
mintį kad Lietuvis be savo 
gimtos kalbos tai kaip bitė be 
motinos ir tautiniai sunyksta, 
pavadina “fašistiniu supratimu 
apie tautą”. Sako, reikia skel
bti “išnaudojimo sistemos” su
griovimą, o ne prisirišimą ir 
Lietuvių kalbos mokėjimą.

Puiku, vyrai, jei taip tikite! 
Nuo įsitikinimo eikite prie dar
bo: pradėkite Vilnį Žydų, An
glų ar Arabų kalba leisti ■— 
Lietuviui darbininkui (jūsų žo
džiais) svarbu išnaudojimo sis
tema nugriauti, o Lietuvių kal
ba jam “tai fašistinis tautos 
supratimas”.

Et išminčiai!
▼▼▼

OBUOLIAUTI KVIESDAMAS 
PRAŠO ATSINEŠT MEŠKERĘ

Kada žmones ima iš musų 
komunistų juoktis tai jie pyk
sta. Bet kaip nesijuoksi? štai 
Waterburio Lietuvių komunis
tų frakcija ’ nutarė sušaukti 
“du šimtu Lietuvių” ir pakal
bėti “Lietuvos reikalu”. ,

Ir ve« kokią dienotvarkę mu
sų gudrieji" šaukėjai skelbia:

1. Laisvės vajus.
2. Jaunuolių veiklos pakėli

mas.
3. Valstijos rudeniniai rinki

mai.
4. Lietuvių komunistų kuo

pų auklėtė (kas čia per žodis?)
Ar neverta pasijuokti iš mu

sų suklaidintų brolių, kurie 
galvoja kad šitokia dienotvar
kė yra “Lietuvos reikalų” svar
stymas, ir kad juos išsprendus 
Lietuvos gyventojai apsigins 
nuo fašistų ir atgaus demokra
tines teises? o

TAU SVAJONĖM VISKĄ

BERGŽDI VAIDAI
Amerikos Darbo Federa

cijos ir Industrialinio Or
ganizavimo Komiteto vadų 
savitarpiniai vaidai paro
do ant kiek žmonęs linkę 
sunaudoti savo gabumus ir 
energiją kovai vienas prieš 
kitą. Vietoje ra$ti susitai
kymo būdą, žmogaus Įgim- 
tis greičiau palinksta Į ko
vojimą vienas prieš kitą, 
kuomet abu pasijunta ga
lingi. Nuo to kenčia dar- Į 
bininkai, o vadai savo gy
venimą suaikvoja griovi- i 
mą plėsdami, vietoje ką ge- j 
ro nuveikus.

Tas pats ir su valstybių! 
vadais, kurie pajutę galin
gais griebiasi kitus užpul
dinėti, vietoje su visais su-j 
sitarus taikiu budu ką ge
ro siekti.

Aš tavo geltonas kasas dabinau, 
Eilėraščių posmais, rieškučiom žiedų. 
Palikęs vienužis, kankles skambinau — .

. Neklausei tu dainos virpančių aidų....
Tada aš norėjau pažaist su tavim,
Lyg tas žiedas su žiedu kad žalioj lankoje;
Aš ir tave bandžiau ta užkrėsti ugnim 
Kur prigerus ruseno jaunoje sieloje..., 

Bet.... pragysta gaidys, beeiliuojant posmus, 
Neprašyta aušra jau lend’ pro langus; 
Dar vis daužos širdis, malšinu jos skausmus, 
Ir einu, rasos rytą nusagstytais laukais.

O parėjęs gulu ant pakvipusio šieno, 
Tr nuatfdžiu auksinių tau gijų svajones; 
Pritraukęs krutinę aromato kaip pieno 
Jau užmigęs, siunčiu tau sapnais viliones....

St. Daugutis-“Ramoviškis”.

SKRISKIT SKAUSMO EILĖS
Skriskit, skausmo eilės

Iš liūdnos minties
Ir išreikškit jausmą

Sužeistos širdies....
Apsireikškit liaudžiai

Sielos gilumu, 
Erškėčių takelyj —

Meilės troškimu....
Šaukit kad pasaulyj

Ne viskas gerai....
Talentingas sielas

Numarin vargai....
Kvėpkite troškimą

Mokslo ir žinių,
Meilės ugnį kurkit

Tarp visų žmonių!
1906 m. Jovaras,

Iš Lietuvos Nepriklausomybes Kovų
Dideli Lietuvių Naujai Sukurtos K ariuomenės Laimėjimai prieš Keletą 

Priešų
. n*

Rusų, Bermontininkų i r Lenkų Išgelbėjo Musų Valstybę

S. Narušis. * * *M j r.

(Tęsinys iš pereito numerio)

KAIP LIETUVIAI NUGALĖJO PRIEŠUS
Sunkiai grumiantis su bolševikais, Lietuvos 

jaunai valstybei kyla naujas pavojus iš dviejų 
naujų priešų: Liepos mėn. antroje pusėje pra
deda pulti Lenkai, o Liepos 26 d. į Kuršėnus at
vyksta Bermonto-Avalovo gaujos.

Rugpjūčio 24 d. Lietuviai smarkiai puola 
bolševikus. Pulti pradeda Ukmergės rinktinė. 
Bolševikai traukiasi visu frontu ir Lietuvių 1-as 
p. pulkas užima Zarasus. Rugpjūčio 26 d. puola 
Panevėžio grupė ir bolševikai jau atsigryžta tik 
už Lietuvos teritorijos už Dauguvos. Bolševi
kai pulti daugiau nemėgina ir pagaliau 1920 m. 
Liepos 12 d. su Rusais pasirašyta garbinga tai
kos sutartis.

Sumušus bolševikus, visas kariuomenės dė
mesys buvo nukreiptas į antrą priešą — Ber
montininkus. Tai buvo ginkluoti ligi dantų tie 
patys Vokiečiai, kurie manė kolonizuoti Pabal- 
tės valstybes, ir Rusai, kurie norėjo atstatyti 
monarchinę Rusiją ir neleisti jiuo jos atsiskirti 
Pabaltės valstybėms. Bermontininkai pasižy
mėjo nepaprastu žiaurumu ir plėšimais. Lap
kričio 20 d. Bermontininkai buvo užėmę liniją: 
Suostai, Kriukai, Pašvitinys, Lygumai, Radviliš
kis, Šiaulėnai, Šiluva, Viduklė, Jurbarkas. Pats 
Bermontininkų lizdas su ginklų ir amunicijos 
sandėliais — buvo Šiauliuose ir Radviliškyje.

Lapkričio 21 d. aušant Lietuvos kariuomenė 
pasinaudodama tirštu ruku keliose vietose ne
tikėtai puolė Bermontininkus. Vietomis kautasi 
durtuvais vyras prieš vyrą. Ypa’tingai kruvinos 
kautynės buvo ties Meškuičiais ir Radviliškiu. 
Meškuičiuose Bermontininkai neteko vien tik nu
kautų 150 žmonių. Lietuvių pusėje žuvo 7 ka
riai ir 8 buvo sužeisti. Per Meškuičių kauty
nes Lietuviai užėmė Joniškio-šiaulių geležinkelio 
liniją, tuo užkirsdami kelią Bermontininkams 
trauktis iš Latvijos.

Lapkričio 22 d. Lietuviai vėl puola Ber
montininkus. Kovos tęsiasi visą naktį. Tose 
kautynėse Lietuviams sekasi Bermontininkus 
supti. Bermontinirkai pakrinka ir traukiasi 
Šiaulių link palikdami patrankas, lėktuvus ir 
milžinišką karo turtą. Bet Bermontininkus iš- 
gelbsti santarvė. Ji griežtai pareikalauja sustab
dyti kautynes ir leisti Bermontininkams išsi
kraustyti į Vokietiją.

Musų kariuomenei pasitraukus vėl pradėjo 
plėšti vietos ūkininkus ir neskubėjo gryžti į 
Vokietiją. Todėl Lietuvos kariuomerė vėl pra
dėjo žygiuoti pirmyn ir spausti Bermontinin
kus. Gruodžib 7 d. Lietuviai užėmė Šiaulius, o 
15 d. jau atsirėmė j Mažosios Lietuvos sieną, 

j Taip buvo paklupdytas antras Lietuvos priešas.
Jau pirmomis nepriklausomybės kūrimosi 

dienomis buvo aišku jog susikirtimas su Len
kais neišvengiamas, nes Lenkai siekė prijungti 
Lietuvą prie Lenkijos.

1919 m. Balandžio 19 d. Lenkai užėmė bol- 
’ ševikų laikomą Vilnių visai neketindami jo grą- 
i žinti Lietuvai. Santarvės valstybės, norėdamos 
išvengti Lenkų-Lietuvių karo, nustatė pirmą 
demarkacinę liniją. Bet tą liniją Lenkai tuoj 

i sulaužė. •
Karas su Lenkais prasidėjo 1919 m. Liepos 

7 d. Kadangi tuo metu žymesnės Lietuvos ka
riuomenės dalys buvo fronte prieš bolševikus 
tai Lenkams užstojo kelią tik nežymios Lietu
vių kariuomenės dalys, kurios atkakliai prie
šinosi. Rugpjūčio 3 d. Santarvė nustatė antrą 
demarkacijos liniją, bet Lenkai ir šią liniją su
laužė. Rugpjūčio viduryje buvo nustatyta tre
čia linija, kuri išsilaikė beveik metus, bet Len
kai užpuldinėdavo musų sargybų linijas ir di
desni ar mažesni susirėmimai nuolat įvykdavo.

Kai 1920 m. prasidėjo smarkus bolševikų 
puolimas Lenkų ir kai Lenkai neišlaikę traukėsi, 
Lietuviai įžengė į apleistas Lietuviškas sritis. 
Tada demarkacinė linija žymiai pasikeitė. Kai 
1929 m. Liepos 15 d. Rusų žvalgai pasirodė prie 
Vilniaus Lenkai pranešė kad Vilnių neva už
leidžia Lietuviams. Bet Lenkų kariuomenės su
trukdyti Lietuviai negalėjo Vilniaus laiku užim
ti. Į Vilnių drauge su Lietuvių kariuomene 
įžengė ir bolševikų raitininkai.

Kadangi su Rusais buvo pasirašyta taikos 
sutartis tai Vilnius buvo atsiimtas geruoju Rug
pjūčio 26 d. Bendrai Rusų-Lenkų kare Lietu
viai laikėsi griežto neutraliteto, tik Lenkams 
puolant Lietuviai gynėsi. Apie Rugpjūčio mėn. 
vidurį bolševikams pradėjo nesisekti. Jų puoli
mai sugniužo. Bolševikams besitraukiant Rug
pjūčio mėn. pabaigoje Lietuvių kariuomenės da
lys susisiekė su Lenkais. Lenkai didelėmis .jė
gomis puolė ir Lietuvių kariuomenę, užimdami 
Augustavą, Suvalkus ir Seinus. Prasidėjo labai 
kruvinos kautynės ypač Suvalkijoje. Kadangi 

s musų kariuomenės vadovybė Lenkų puolimo ne- 
; laukė, todėl ir musų kariuomenė buvo netikėtai 
užklupta. Susirėmimai prasidėjo ir Vilniaus 
krašte. Pagaliau Lenkai sutiko tartis. Rugsėjo 
29 d. prasidėjo garsiosios Lietuvių derybos. Len
kai derybas bevilkindami užėmė ir Varėną.

Spalių 7 d. Suvalkuose pasirašyta taikos su
tartis, pravesta neutralinė zona. Atrodė kad 
Lietuvių-Lenkų karas baigtas. Bet tuo metu 
kada Suvalkuose Lenkų vyriausybės atstovai pa
sirašė taikos sutartį, Lenkijos karo vadovybė 
pavedą Gen. Želigovskiui dvi divizijas ir įsakė 
pulti Vilnių.

Spalių mėn. 9 d. Lenkai užėmė Vilnių tik 
ką po dviejų dienų pasirašius Suvalkuose taikos 
sutartį. Kiek vėliau Lenkai sutraukę žymias 
pėstininkų ir kavalerijos dalis, paremtas stip
ria artilerija puolė Lietuvių kariuomenės fron
tą ir pradėjo veržtis Anykščių-Kovarsko krypti
mis. %

Pagaliau Lapkričio 19 d. Lietuvių kariuo
menė puolė Lenkus širvintuo^e ir tą pačią dieną 
užėmė širvintus. Vyko atkaklios kautynės. Vie
tomis kautasi durtuvais. T'uo pačiu laiku kitos 
Lietuvių kariuomenės dalys kovėsi ties Giedrai
čiais. Lapkričio 21 d. prie Giedraičių Lenkai 
buvo smarkiai sumušti ir tą pačią dieną Lie
tuviai atsiėmė visas pozicijas iš kurių anksčiau 
buvo išmušti.

Neapsakomai pakeltu upu Lietuvių kariuo
menė vijo sumuštas Želigovskio divizijų dalis 
Vilniaus link. Niekas neabejojo kad sostinę at- 
siimsime. Tačiau tą garbingą Lietuvos kariuo
menės žygį sustabdė Tautų Sąjungos kontrolės 
komisija. Ir čia Lietuvių kariuomenė negalėjo 
savo laimėjimų išraudoti.

(Bus daugiau)

“LIETUVIŠKAS BARAS”

Iš Vilniaus gauta tuo vardu žurnalas, ku
ris save, užsirekomenduoja, “tai vienintelis mu
sų krašto Lietuviškas kultūros žurnalas, kurį 
privalo skaityti kiekvienas Lietuvis”.

Gauna žurnalo numeris 7 (25), kurio turi
nys yra: (1) I Naują Dinamizmą — P. Višči
nis; (2) Inteligentija ir Liaudis — A. Pango
nis; (3) Mėnulis Teka — Alb. Žukauskas; (4) 
“Paleistuvinga Lietuvaitė” — R. Mackevičius; 
(5) George Byron — V. Umbrasas; (6) Totali
nis Karas — J. Dagys; (7) Dėl Liaudies Litera
tūros — A. Pagonis; (8) Nieko Nepamiršo, bet 
Jau šį-tą Išmoko” — M. Kraužlys. (9) žinios 
ir Įvykiai.

Žurnalas yra didoko formato, eina Vilniuje 
jau šešti metai.

NAUJOS ‘SAKALO’ KNYGOS

Sakalo knygų spausdinimo bendrovė, Kau
ne, atsiuntė paminėti sekančius naujus leidinius:

Balys Sruoga — GIESMĖ APIE GEDIMI
NĄ. Poema gražiam jaunimėliui. Iliustravo 
dail. M. Dobužinskis. Šioj giesmėj poetas skam
biomis eilėmis ir meniškai suniurtais vaizdais 
biomis eilėmis ir meniškai sukurtais vaizdais 
literaturinėn formon įvelka žinomą Vilniaus :iku- 
žumo veikalą dar labiau papuošia. 64 pusi.

VI. Švitrigaila — MAŽASIS KARŽYG1S. 
šešių paveikslų vaidinimas jaunimui, kuriame 
tikrovė žavi kaip pasaka, o pasakos elementas 
tarsi tikras musų istorijos fragmentas, kuria
me didvyriškas jaunuolis išgelbsti savo tėvą ir 
tėviškę — pilį. 96 pusi. Iliustruota premjeros 
nuotraukomis.

Julius Zeyer — TRYS LEGENDOS APIE 
NUKRYŽIUOTĄJĮ. Vertė Vetusius. Tai žy
maus čekų modernisto rašytojo Prahos, Toledo 

| ir Slovakų legendos, parašytos intriguojančiai, 
su mistišku paslaptigumu, persunktos stipria 
religine nuotaika. 115 pusi.

Petras Vaičiūnas — AUKSO GROMATA. 
Keturių veiksmų pjesė iš istorinio 1863 metų 
sukilimo. Veikale ryškiai parodyta baudžiaunin
kų vargingas gyvenimas ir laisvės — aukso 
gromatos pasiilgimas bei kova dėl jos. 214 psl. 
M. Dabužinskio viršelis.

POLKŲ ALBUMAS 

AKORDIONUI
Daugelis vaikų mokinasi groti akordionu, 
bet neturi tam muzikos. Dirvos Knygyne 
galit gauti puikių polkų, kurių dalis yra tos 
pačios ką ir Lietuviai vartoja. Išviso 17 
smagių polkų.

Vietiniams kaina .................. $1.00
Siunčiant į kitą miestą .... $1.10

Gausus Angliškai-Lietuviškas

ŽODYNAS
Labai naudingas kišeninis žodynėlis, tin

kamas nešiotis kišeniuje ir pasinaudoti vi
sokiame reikale. Talpina savyje keliolika 
tūkstančių žodžių, taigi jame rasite kiekvie
ną kasdieniniame gyvenime reikalingą žodį-

KAINA su prisiuntimu $1.00.

Reikalaukit “Dirvoje”



Dalykas einasi apie Jauną Kryžiuotį Vokietį, patekusį Lietuvių nelaisvėn 
ir įsimylėjusį į Lietuvaitę, dėl kurios jisai išsižada gryžti į savo šalį.

(Tęsinys iš pereito nr.)

ŽEMAIČIŲ PUOTA
XV.

Albrechtas iš ligos spėriai taisėsi. Aliutės 
ir dar vienos moterėlės rūpesčiu rankos kaulai 
taisyklingai suaugo. Karščiu degąs petys, apri- 
šus jį gajutėmis, nustojo skaudėjęs. Kad ne 
rūpestinga priežiūra, Albrechtas tikrai nebūtų 
kilęs. Skausmui aprimus, jis tebejautė didelį 
silpnumą ir buvo labai sulysęs. Aliutės pade
damas jis atsikėlė ir paprašė kad nuvestų prie 
atvirų durų. Atsistojęs ant slenksčio, traukė 
jis visa krutinę gryną gaivinamą pajuro orą, 
pripildytą pušų kvapo.

Pro atviras duris jis matė kelią; kairėje 
buvo pilki žemaičių trobesiai, už kurių niūksojo 
aukšta pušyno siena.

Albrechtas ilgai stovėjo ant slenksčio, gė
rėdamasis žydru dangum ir jaunų medelių ža
lumu. Viskas jam dabar atrodė miela malonu; 
laukas kvėpėte kvepėjo. Tūkstančiai minčių 
skraidė jo galvoje.

Aliutė, pastebėjus ant jo skruostų du dide
liu ašarų lašu, kurie išlengvo riedėjo žemyn, 
paėmus nuvedė jį į guolį. Jis pabudo, kaip iš 
miego ir, giliai kvėpuolamas, stipriai spustelėjo 
jos ranką.

Ji, supratus tylią jo padėką, truputį parau
do.

Sirgdamas jis gerokai priprato prie Lietu
vių kalbos ir įsidėmėjo daug Lietuviškų žodžių. 
Slaugytojoms besikalbant ir jis įterpdavo po 
vieną-kitą Lietuvišką žodį, sukeldamas juoką. 
Susijuokdavo ir jis pats.

Nuo to laiko kai Albrechtas apleido savo 
guolį, Aliutė, lyg ko vengdama, vis mažiau be
kreipė į jį savo akis, palikdama jį kitiems pri
žiūrėti. Ar tat buvo mergelės išdidumas, ar 
kuklumas, ar kas kita — to Albrechtas negalėjo 
suprasti. Kad ir kaip stengėsi jis sugauti jos 
žvilgsnį, tačiau tat jam nesisekė, ir jis šios 
mįslės negalėjo įspėti.

Be tarnų kitų vyrų visuose namuose nebu
vo. Bet diena po dienos turėjo jie gryžti iš 
medžioklės. Nebeužeidavo ^į namus nei kitos 
moters; net dvi baltplaukės mergikės, Aliutės 
sesers, kaip Albrechtas manė, bijodavo į tą tro
bą ineiti kur buvo atsigaivelėjęs “baisusis Vo
kietis”. Jos, įkišdamos pro duris galvikes, su 
baime žiūrėdavo į jį; vos tik Albrechtas suju
dėdavo, šios, duris užtrenkusios, nulepsėdavo į 
kiemą.

Bet vėliau matydamos, kad senelė ir Aliutė, 
nieko nebijodamos puoselėja Vokietį, pradryso 
ir jos ir pribėgusios čiauškėdavo kažką senelei, 
Aliutei ir jam. Visi namai nuo vaikų klegesio 
tuoj gyvesni pasidarė. Mergikėms klegant, ir 
senutė vylingai nusišypsodavo.

Aliutė visą laiką buvo rimta, rami ir abe
jinga. Per dienų dienas ji knyburiavo savo 
rankdarbius. x

Albrechtas jieškodavo jos savo akim; žvilg
sniams susidūrus, ji nežymiai nusišypsodavo, 
tada jau jam būdavo meiliausia.

Vieną kartą Albrechtas, lazda pasiramsčiuo
damas, išėjo į kiemą. Jo akis tuoj patraukė gė
lių darželiai, kurie buvo prie kiekvienų namų, 
net prie vargingiausių lūšnelių. Kai kuriuose 
darželiuose žaliavo labai daug tamsiai žalių, lyg 
lauro, krūmelių, tik daug mažesnių ir smulkes
niais, kaip lauro, lapeliais. Tat buvo mylimiau
sios Lietuvaičių rūtos, iš kurių jos pindavosi 
vestuvių vainikėlius. Kuriuose namuose buvo 
daugiau jaunų mergaičių, tų namų darželiuose 
daugiau ir rūtų žaliavo.

Pro darželių žiogrelius žvelgė minkštalapės 
mėtos, stiepėsi meironai ir raudonavo bijūnai.

Viename darželyje Albrechtas pastebėjo su
sikūprinusį prie žemės senelį, kuris smaigstė 
lazdeles ir raišiojo prie jų gėles.

. Ilgai jis žiurėjo į seniuką: mat, visą laiką 
jis manė, kaip buvo iš riterių girdėjęs, kad 
nieko žmoniška nesą Lietuviuose.

Tačiau ligšiol jis neko pikta iš Lietuvių ne
patyrė. Jo niekas nei nesekiojo. Dargi tar
nai nei karto įžūliai su juo nepasielgė.

Niekieno nesekamas, jis ėmė manyti apie 
bėgimą, tačiau nežinojo kad jį dabojo klaikios 
žvėringos Lietuvos girios, klampynės, ežerai ir 
vandeningos upės. Bėgti nežinant kelio — reiš
kė patekti į giltinės prieglobstį.

Manydamas bėgti, Albrechtas nuėjo į miš
ką ir atsigulė saulėkaitoje prie alksnyno.

Aplinkui buvo tylu, ramu. Tik lapuose zir
zė musės, oktava žemiau dūzgė kamanės ir bitės. 
Diena buvo graži. Oras, prisigėręs pušų sakų 
bei lauko žolelių kvapo, mirgėjo pušų viršūnė
se; pušyne genys tukseno.

Albrechtas, pasidėjęs po galva sveikąją ran

ką, atsikreipė veidu į saulę, užsimerkė ir jautė 
kaip saulės spinduliai gaivinama srove giliai 
skverbėsi į kūną. Zvimbdama muselė porą kar
tų apsuko ratu jo veidą ir nutupė ant kaktos. 
Albrechtas, ją nubaidęs, truputį patrynė kaktą 
ir akių vokus. Akyse jam pasirodė juoda prara
ja, iš kurios gelmių, iš pačių miglynų, atsiskyrė 
dvi apskritos, šviesiai violetinės dėmės ir besi- 
sukdamos artinosi į jį.

Skardus ragų garsai prikėlė Albrechtą iš 
įsisvajojimo ir privertė jį baikščiai apsidairyti.

Saulė jau gerokai buvo iš pietų iškrypus, 
nuo miško tysojo dantyta šešėlio juosta; trukš- 
mas ir ragų aidai sklido nuo sodžiaus.

Albrechtas atsistojo ir nužingsniavo į tą pusę 
iš kurios buvo girdėti netikėti garsai.

Ligšiol buvęs apytuštis ir ramus sodžius 
atgijo. Aplink trisdešimt žemaitinius arklius 
struliavo medžiokliai, imdami nuo jų sunkius' ne-, 
šulius.

Pasienyje tų namų, kuriuose gyveno Al
brechtas, buvo suverstos ištisos susnys lokenų, 
stirnenų, lūšenų, taurenų, elnenų ir kitokių vi
sokių odų ir kailių. Vyrai, suvėrę ant pagaikš
čių, gabeno į trobas džiovintą ir žalią žvėrieną, 
žolėje buvo pamestos bent kelios barzdotos stum
brų galvos, kurių tarpragyje lengvai galėjo at
sisėsti du žmonės.

Saulė savo spinduliais pažvelgė į vienos gal
vos akis, o jos, nors ir aptrauktos melsvu ruku, 
vis dar rodėsi tebebuvo ugningos ir rūsčiai nu
kreiptos į žmonių minią, kurioje Albrechtas vei
kiai pastebėjo pečiuką duksliais miliniais apsi
dariusį žemaitį, kurį laikė apsikabinusios pažy
stamos jam mergikės. Kiek nuošaliau stovėjo 
Aliutė.

Albrechtas stovėjo vietoje, paskum, nei ką 
stengdamasis nežiūrėti, nudūlino durų linkui.

Žemaitis iš patvilos pažvelgė į jį ir pasi
lenkęs paklausė kažko savo mergikes, katros abi 
kartu atsakė į jo klausimą. Ištarus mergaitėms 
žodį “tėtis”, Albrechtas tuoj suprato kad šio 
žemaičio esama tų namų šeimininko, ką tik gry- 
žusio su savo vyrais iš medžioklės, į kurią Lie
tuviai traukdavo ne dėl pramogos, bet gyvo rei
kalo verčiami, nes gamtos sąlygos ir dažni prie
šų puolimai kliudė žemdirbystei plėtotis, todėl 
net pasiturį bajorai stigdavo duonos, kurią pa
vaduodavo keptomis ropėmis.

Tarpduryje Albrechtas kaktomušiu susidū
rė su žemu kumpanosiu jaunu vyru, žemaitis, 
pažvelgęs į jį nuo galvos iki kojų, tuoj atgręžė 
šoną, vengdamas pakliudyti nekenčiamą Vokie- 
ti. ■

Albrechtas paraudo ir, sugnaužęs kumščius, 
ketino trenkti užuliam žemaičiui, bet, atsiminęs 
savo ašaringą, būklę, prikando lupą ir nudyre- 
no į savo kampą. Dabar tik jis pajuto savo 
silpnumą, turėdamas vengti net apgriuvusio Že
maičio.

— Pakentėsiu, kol aš . . . belaisvis, — 
mąstė jis, vydamas šalin tikslesnį, bet' skaudų 
savimylai žodį, “vergas”.

Tuo tarpu Aliutė, įsukus į varnalėšo lapą 
mėsos gniužulį ir pasiėmus mažą negyvą paukš
čiuką, ėjo į vidų ir pastebėjo šią tylią tarpdurio 
sceną, pastebėjo ir tat, kad Albrechtas iš pra- į 
džių nuraudo, o paskum išblyško. Ji tylėdama 
priėjo prie ugnies, įmetė į pat jos vidurį atneš
tąją auką ir, pakėlus akis aukštyn, pastovėjo 
valandėlę nekrutėdama. Ji, matyti, meldėsi, 
paskum, atsisukusi į jį, pusbalsiu tarė:

— Tau nieko' pikta neatsitiks . . .
— Aš nieko nebijau! — guviai atsakė Al-1 

brechtas Lietuviškų ir Vokiškų žodžių mišiniu, 
privengdamas to kad kartais Aliutė nepalaiky
tų jį baigštuoliu.

Mergelė nusišypsojo. Savo baltame ap
dare ji atrodė kaip šių ruščiųjų namų geroji 
dvasia.

— Ar tas tavo brolis buvo? — paklausė 
Albrechtas.

Aliutė papurtė galvą; nors jos žodžių jis 
gerai ir nesuprato, tačiau pagalvojęs ėmė su
prasti kad seniukas yra jos dėdė ir kad be Min
daugo, su kuriuo jis susidūrė, esą dar du lunus 
— Tautvilą ir švarnas.

— štai ir jie, — pasakė mergeiė ir neskubę- J 
dama ėjo prie durų. f

Albrechtas pamatė du žaliuku, didgalviu

tėvo. Tanki, tamsi švarno čiupra atstojo .jam! 
kepurę. Iš jo melsvų akių žėrėjo narsa, jaunu
mė ir pasitenkinimas. Tautvilą už brolį buvo 
visa galva žemesnis, sunkios eisenos. Jo galva, 
rodos, be kokio kaklo rėmėsi plačių pečių. Odi
nės kelnės ir išversti vilnomis į viršų kailiniai 
darė jį visai panašų į mešką. Platus jo vei
das buvo rustus.

švarnas kažką pasakojo; Tautvilą jo klau
sėsi atsidėjęs ir nernėjo lyg meška.

DIRVA

Į Albrechtą, kurį jie, išvykdami medžioti, 
buvo palikę be sąmonės, maža tekreipė akių. Jų 
veiduose nebuvo paniekos nęi žymelės.

Į trobą ėmė rinktis žmonių, trukšmas di
dėjo. Iš kiemo į trobą sunešė ilgus stalus ir 
kėdės. Ant stalų išdėstė taures ir į trobą įritino 
unkurėlius mildaus ir šules alaus.

Albrechtas išėjo į kiemą ir pastebėjo eilę 
laužų, ant kurių čirškino žvėrieną. Pasisekus 
medžioti, bajoras kėlė puotą.

Į svečius sugužėjo visas sodžius. Linksmas 
riksmas rodė kad jau prasidėjo gėrynos.

Nežinodamas kur dėtis, visų užmirštas Al
brechtas atsisėdo netol vieno kraštinio laužo ir 
žiurėjo kaip liepsnos godžiai laižė didelius keps
nius. Jis buvo alkanas, o čia žvėriena taip gar
džiai kvepėjo . . .

Dirvos 1939 metų Skaitytojų Vajus prasidėjo! J šią naudingą 
talką kviečiamas kiekvienas Dirvos skaitytojas, draugas, agen
tas ir jų šeimų 
vesnis, kadangi

nariai. Dirvos platinimo darbas bus tuo leng- 
duodama ypatingas pasiūlymas. Štai jis:

IKI 1940 METŲ TIKTAI $2.00 •
(Pastaba: Kanadon — $2.50; Lietuvon — $3.00)

e

Kurie
metų, 
gausit 
pakalbinti, pasiūlyti savo kaimyną, draugą ir giminietį užsirašyti Dirvą tuojau!

NAUJI SKAITYTOJAI,

• PRIKALBINKIT
• •

naujai užsirašys Dirvą dabar, kuogreičiausia, tie gaus šį laikraštį DYKAI iki galo šių 
o prenumerata skaitysis nuo Naujų Metų iki Sausio 1 dienos 1940 metų! Taigi, kur 
geresnį pasiūlymą?! Delei to, kiekvienas Dirvos skaitytojas kviečiamas ir raginamas

PRISIŲSDAMI $2.00 DABAR, GAUS 1939 KALENDORIŲ.

DIRVAI VIENĄ N A U J Ą SKAITYTOJĄ •
• •

1939 Kalendorius

KELIONĖ PO LIETUV
Ona Karpius, Dirvos redaktoriaus žmona, išvažiavus į Lietuvą 
dalyvauti 20 metų Nepriklausomybės sukaktuvėse, aprašo Dir
voje savo įspūdžius pd dabartinę Lietuvą. Ji lankėsi ir apra
šymai bus apie: Klaipėdą, Palangą, Kauną, Rambyną, Kuršė
nus, Šiaulius, Telšius^ Birštoną, Zarasų kraštą, Panevėžį, Pas
valį, Marijampolę ir kitus Suvalkijos miestus.

Taipgi gausiai bus aprašyta apie Pirmutinę Sporto Olimpijadą 
ir įvairias kitokias iškilmes ir pramogas buvusias šią vasarą 
Lietuvoje, šie aprašymai tęsis Lietuviškai ir Angliškai, taigi 
ir jus patys patirsit daug apie dabartinę musų Tėvynę Lietuvą 
ir jūsų vaikai ir net svetimtaučiai gaus progos pažinti Lietuvą 
taip kaip ją mato ši Amerikoje gimus Lietuvaitė. Jai
patiko kai buvo 10 metų atgal, todėl dabar vėl nuvažiavo pama
tyti. Pasidalinkit įspūdžiais su ja skaitydami Dirvą.

ŠIE APRAŠYMAI APIE LIETUVĄ DIRVOJE TĘSIS PER KELIS MĖNESIUS

Lietuva

dovanai
Kas dabar užsimokės už pabaigą 1938 metų ir su pradžia 1939 m. mo
kės už 1939 metus, gaus DOVANŲ puikų didelį Sieninį Kalendorių.
šie metai jau baigiasi — ateina 1939 metai. Visi norėsit turėti puikų didelį Dirvos SIENINĮ 
»1939 METŲ KALENDORIŲ. Senieji skaitytojai kurie nebus skolingi už 1939 metus gaus ka
lendorių dovanų, mokėdami pilnai $2.00 už* 1939 metus ir pridėdami 10c persiuntimo kaštų.

«

X

Iškirpkit
šįJSF 

kuponą, 
įrašykit savo 
pilną antrašą, 
įdėkit su juo 
popierinius $2 
ir pasiuskit 
Dirvai.

Siųsdami prenumeratą už Dirvą, Įdėkit į laišką $2 (arba $1 už pusę metų) ir adresuokit

Greit temo. Vis skaidriau ir skaidriau 
švietė laužai. Tarnai į trobą vis nešė ir nešė 
įvairiausius kepsnius.
x Trukšmas troboje kiek aprimo, paskum dar 

didesnis kilo. Tiktai žodžiai: “Kanklininkas, 
kanklininkas” aiškiau skyrėsi iš bendro klegesio. 
Po to klegesys nutilo.

Albrechtas tebesėdėjo akis įbedęs į trobos 
sieną, kurioje šmėžavo įvairaus pavidalo šešė
liai. Jis pats buvo čia, o jo mintys jau skraidė 
po gimtąją šalį.

Tarnai apspito durų angą. Jų veidai smal
sumu degė.

Verksminga giesmė išsiveržė iš trobos ir 
nuaidėjo miške.

(Bus daugiau)

K

Ona Karpius

5

Rutenai su Slovakais
Praha. — Slovakai gavę 

prižadą autonomijos Čeko
slovakijos ribose, tapo per
sergėti iš to didelio džiaug
smo neimti kelti suiručių, 
kad nebūtų patiekta prie
žastis kuriai nors kaimy
nei įsigriauti ir užgrobti 
juos. Prie Slovakų laižosi 
Lenkai.

Rutenai, kurie randasi 
kalnuotoje srityje rytinėje 
Čekoslovakijoje, prie kurių 
lenda Lenkai ir Vengrai, 
nusitarė laikytis prie Čeko
slovakijos.

IX
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6 DIRVA

PILIETYBĖS PAMO
KOS

GERESNĖ ŠVIESA GELBSTI MOKINIAMS 
SIEKTIS MOKSLE

PAMOKOS VER
TELGOMS

Groserninkai, mėsos parda
vėjai, ir visoki kiti smulkus 
vertelgos raginami pasinaudo
ti serija pamokų, kurių bus iš- 
eilės septynios ir kurias rengia 
tuo bizniu suinteresuota orga
nizacija veikianti išvien su 
Cleveland Chamber of Com- 
merce. Pamokos atsibus pir
madienio vakarais nuo 8 vai., 
Mid-Day Club patalpose mies
te. Lietuviai smulkus vertel
gos raginami pasinaudoti.

K E L L E R
SHOE REPAIRING
Geriausias Avalų Taisymas

Taisome avalus geriausiomis 
šinomis šioje miesto dalyje, 
są savo darbą garantuojam. 
darom avalus sulyg reikalo, 
riausios rušied oda.

8125 Superior Avė.
Lietuvių apgyventoje srityje.

ma-
Vi-
Pa- 
Ge- 

(47)
t

O. H. BOULEE, M.D
Aš esu baigęs Western Reserve 
Universitetą ir esu geros rūšies 
gydytojas, ne koks šundaktaris. 
Gydau beveik visas ligas. Prak
tikuoju jau 40 metų. (47)

Room 206, 1011 Euclid Avė.
Valandos: Pirmad., Trečiad. ir 

Penktad. 2-4 ir 7-8. 
Telef. CEdar 8411.

Kurie Lietuviai nori įsigyti 
Amerikos pilietybę gali pasi
naudoti pilietybės pamokomis. 
Pamokos prasidėjo Rugsėjo 26 
d. ir tęsis per visą žiemą. Tas 
pamokas lankantieji lengviau 
gauna pilietiškas popieras, nes 
būna paruošiami prie to.

Pamokos būna vieną kartą 
savaitėje, vakarais nuo 7 iki 9 
vai. šiuos kursus lankydami 
išvengsit daug nesmagumo ir 
bereikalingų kaštų.

Jūsų kaimynystėje yra pi
lietybės pamokų klesos, pasi
rinkit kuri vieta artimiausia ir 
lankykit. Lietuviams pato
giausios šios:

Broadvvav Librarv, ' Broadtvav 
ir E. 55tb St.

Collinwood Librarv, 856 East 
152nd St.

Glenville Librarv, 660 Park- 
wood Drive.

Milės Park Librarv, Milės Park 
ir E. 93rd St.

Nottingham Library, 18412 
Nottingham Road.

Rice Library, 2820 E. 116th 
Street

St. Clair Library, St. Clair ir 
East 55th st.

Superior Library, 1347 
105th St.

University Settlement,
Broadvvay.
Kurie dirba naktimis,

parūpinta klesos antradieniais 
nuo 9 vai. ryte, Citizens Biure.

Citizens Biuras randasi 3-me 
aukšte, Marshall Bldg., vidur- 
miestyje.

East

7067

tiems
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Reikia Jums = 

| ANGLIES? I 
= UŽSISAKYKIT DABAR! = 
= Geros rūšies anglis sulyg E 
= jūsų pasirinkimo, pristato- = 
= ma į namus greitai, kainos Ę 
Ę visai žemos. Užsakyti ga- E 
= lit telefonu arba laišku. E

Anna Pongonis
| 1076 East 78th Street Ę
E Telefonas ENdicott 2562 =
Fiiimiiiii ii ui ii iiii iiiiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiii—

SULAUKĖ DUKTERĮ, 
kodemo A. Wilkelio žmona 
dona antradienį sulaukė duk
ters. Abi jaučiasi gerai.

Ni- 
Al-

• SUGAVO. Spalių 11 d. 
vakare policininkas persirengęs 
j moterį, Shaker Heights gat
vėje sugavo plėšiką kuris už
puldamas moteris atimdavo iš 
jų piniginius krepšelius.

Tas plėšikas ir jį užklupoir 
pagrobęs krepšelį leidosi bėg
ti. Nors policininkas ėmė šau
dyt kad sustotų, tačiau plėši
kas bėgo. Policininkas pasivi
jęs jį revolverio rankena par
mušė ir suėmė.Kas platina Dirvą — • tas 

platina apšvietą.

\

ŠIMTAI LIETUVIŲ
vyrų ir moterų apžiūri puikius re
ligiškus dalykus ir perkasi musų 
gražioje krautuvėje. Turim daugy
bę puikių Kalėdinių laiškų, atviru- 
kių, šventų Stainelių, taipgi rąžan
čių, rėmuose paveikslų, kryželių, 
stovylėlių, maldaknygių ir tt. Da
rome visokius rėmus paveikslams 
sulyg užsakymo. (47)

HENNINGER’S 
880^ Superior Av. Cleveland, O.

HANS’ CAFE 
Lunches, Sandwiches 

Draught Beer 
šešios bowling alėjos, 
prie East 55th Street 

5325-27 Superior
ENdicott 8908
JOHN SCHWEIZER,

Avė.
(47)

Prop.

KOSTIUMAI
Išnuomojame puikius tuxedo rū
bus ir marškinius bei visas kitas 
prie to reikmenis už mažą kainą. 
Vestuvėms ir kitiems reikalams 
rūbų prireikus kreipkitės į mus.
Kreipkitės į mus. (48)

DRESS SUIT RENTAL CO. 
235 The Old Arcade 

Geo. H. Schwane, Mgr. 
Main 6856. Cleveland.

PYTHIAS
C A F E

ANSEL ROAD

C A F E
1066 AnseI Road

SMAGI LIETUVIŠKA 
UŽEIGA

Degtinė — Alus — Vynai 
Valgiai

Salės susirinkimams 
baliukams

K. Nekrošius, Savininkas.

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

ir

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. čiutelS 
savininkai.

K. STONIS
RESTAURANT

Lietuviška ir Rusiška 
Importuota Degtine 

Visoki Lietuviški valgiai.

Vieta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Avė.

BLACK CAT
C A F E 
• Night Club • 

4058 ST. CLAIR AVĖ.
(Atdara iki 2:30 ryto) 

šeštadieniais Vištienos 
vakarienė 35c. 

Muzika Penktadienio ir šeštadienio 
. vakarais

Muzika: Penktadienio ir 
šeštadienio vakarais.

JUZĖ ir ANTANAS ČIAPAI, Sav.

A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKĄ UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtine — Vynas

17320 St. Clair Avenue Kampas E. 174th St.

našo Helen 8tewart

Skautų Dalis
Skyrių veda Sk. Vyt. Vyr. Sklt. J. Jurgelis

“Gyvenk tėvynei 
draugas’’.

KAIP TAPTI
TU

ir artimui,

SKAU-

Mokiniams reikalinga pakankamai 
šviesos jų studijavimo laiku. Apie 
1,200,000 vaikų kas met Suvienyto
se Valstijose užsilieka moksle, 
jų daugelis dėl 
šviesos ir akių 
vargina.

Mes patyrėm

Tapti skautu yra 
Jeigu tik yra noras 
žimas, kiekvienas iš 
skautu....

Pirmiausia tėvams 
galvoti ar mes turėsime laiko 
vaikus pristatyti skautų suei
goms, ar leisime ir pasitikėsi
me savo vaikų auklėjimui ir 

i ar sutiksime kad musų vaikai 
butų skautais ir kad būdami ir 
išsiauklėję Dievui, Tėvynei ir 

i artimui ir butų gamtos ir gy-

nesunku. 
ir pasiry- 
jusų bus

reikia ap

iš 
to kad neturi gana 
įtempimas juos nu-

kad studentas 
ris išrodo atbukęs moksle turi 
kį nors trukumų su akim. Apie 25 
nuoš. mokyklų vaikų varginami ne- 
tvarkiu matymu.

Nuo akių įtempimo gali paeiti 
nervingumas, galvos skaudėjimas ir 
vidurių nevirškinimas. Vaikas ne
gali būti pažangus mokykloje jeigu 
jis pilnai gerai nesijaučia. Ir jei
gu jis nemato užduoties parašytos 
ant juodos lentos, negalit tikėti kad 
jis ją išspręstų.

Dabar kada prasidėjo mokslo me
tas, tėvai turinti mokyklose vaikus 
privalo pasirūpinti apie vaikų akis.

ku- 
ko-

ki- 
nes 
fil- 
su-
te-

HIPPODROM

“That Certain Age ’
Deanna Durbin iš vienos puikios 

filmos žengia į kitą. Visus žavėjo 
jos pirmutinis paveikslas, “Trys 
Gudrios Mergaitės”, paskiau “100 
Vyrų ir Mergaitė”, po to “Užsidegi
mas Muzika”, o dabar patiekiama 
“THAT CERTAIN AGE” (Tas Tik
rasis Amžius) kuris pradedama ro
dyti Hippodrome Theatre šeštadie
nį, Spaliu 15 d.

“THAT CERTAIN AGE” yra 
tokis paveikslas negu pirmesni, 
kai Deanna auga vyresnė, jos 
moms pritaikoma ir apysakos 
lyg jos amžiaus.

Šis paveikslas yra lengvesnės
mos negu pirmesnieji, tačiau nema
žiau įdomus ir linksmas.

Su Deanna tame paveiksle vaidi
na Melvyn Douglas, Irene Rich, 
Jackie Cooper, John Halliday, Jua- 
nita Quigley, Nancy Carroll ir Char- 
les Coleman. Apysaka eina apie 
jauną mergaitę, artėjančią 16 metų 
amžiaus, kuri susitinka karo kores
pondentą ir pasijunta baisiai įsimy
lėjus į jį. Tame laike ji užmiršta 
savo jauną draugą ir kitas jaunų 
dienų drauges. Veikalas pilnas ga
biai sutvarkyto juoko, kalbų, ir 
malonių dainų kurias Deanna taip 
puikiai dainuoja.

• CUYAHOGA apskri t y j e 
įregistruotų balsuotojų yra su
virs pusė milijono — 542,671. 
Pastaromis dienomis įsiregis
travo virš 10,000 balsuotojų 
norėdami dalyvauti Lapkričio 
8-tos balsavimuose.

Jeigu jūsų vaikas turi kokį nors 
akių negerumą, veskit jį tuoj išeg
zaminuoti akis. Neleiskit jam var
gti mokykloje tuo trukumu.

Jeigu reikalinga akinių, žiūrėkit Vllliu draugu.
kad vaikas juos nešiotų. į

Žiūrėkit kad namie butų pakan- Tat, motute ir tėveli, jeigu 
karnai šviesos kuomet vaikas atlie* tavo širdis—ta tėviška Širdis, 
ka namų užduotis vakarais. Akis' nori kad tavo vaikai ir nebuvę 
saugojanti lempa yra studentui ide-! Lietuvoje mokėtu Lietuviškai 
ahskas dalykas. Ji padirbdinta ge- kaihat; dano- anip T iptnva ri- ram aošvietimui dirbančiam artimai. a!D-’ aPie etl]Ya
matomą darbą. Ji palengvins vai- 1 P°. b, mokėtų padainuoti, pa
kams pažingėti mokykloje. ' žaisti ir kad užaugę nesiskirtų

Akis saugojanti studijavimo lem-' nuo Lietuvių, kad tave senat- 
' nepamirštų, kad užaugę,

dirbtų Lietuvių kulturinį dar
bą, tai būtinai atvesk tavo sū
nų ir dukterį, kurie nors kiek 
kalba arba supranta Lietuviš
kai, o tuomet ir jus, pabuvę 
keletoje tokių sueigų, pamaty
sit ką skautai veikia ir tik po 
tokių keleto sueigų nesigrau- 
dinsit, busit patenkinti, dar ir 
kitus Lietuvius tėvus paragin- 
sit kad ir jie savo vaikus ves- 

, tų ir prirašytų prie skautų.
Jei kartais negalėtumėt juos 

j vieną ar kitą sueigą prista- 
į tyti, tai paprašykit kitų tėvų, 
i kurie savo vaikus veda, kad jie 
juos nuvestų, o patys ir nebu
vę vis tik rasit ir žinosit ką jie 
veikia — skaitydami Dirvoje 
Skautų Dalį.

Mes, skautų vadai, jų broliš
kai laukiame, mylėsime ir gra
žiai auklėsime. kvėpdami ben
drą- idėją ir lavindami įvai
riose srityse pamažu ir tiek 

; kiek jaunam lig sočiai yra rei
kalinga. Čia būdamas išgirs 
daug įvairių pasakų, kurios mo
kina nedaryti blogą niekam, 
dainuos gyvas Lietuviškas jau-

pa teikia užtektinai šviesos, laisvos 
nuo žėrėjimo ir šešėlių. Šimtai šių 
lempų parduota, ir pasekmės yra ; 
daugiau negu patenkinančios.

Žiūrėkit kad kambaris kuriame 
vaikas atlieka savo užduotis butų 
pilnai apšviestas. Akys labai var
ginamos jeigu jam reikia žiūrėti 
nuo gerai apšviestos knygos į tam
soką, liūdną kambarį.

SPORTAS
Didelės Imtynės Spalių

17 — Arenoje

Pirmadienį, Spalių 17, Are
noj rengiama kitos nepapras
tai įdomios imtynės, kuriose 
bus išstatyta dvi poros pirma
eilių ristikų — Dutch Heffner 
su Bob Strangler Wagner, ir 
Lenkas Vladas Talun su Bob 
Zaharias. Prie jų bus kelios 
kitos poros gerų imtikų.

Imtynės prasideda nuo 8 v. 
vakare, šioje puikioje naujo
je vietos yra daugybė, o kai
nos visai prieinamos.

••
i b

E V A’ S
Dry Cleaning

Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

EVA PETRAITIS
6702 Superior Avė.
CLEVELAND, OHIO

»V

DABAR LAIKAS PASIRŪPINTI SAU REIKMENIS 
Kuomet Jų ir Kainos Yra Nebrangios

Vaikų Užsimaunami I 
sveteriai

Vaikų Vilnonės trumpos 
kelnaitės

Vaikų Broadcloth geri 
marškiniai 2 už $1.00

Vaikų Leatherette 
kepurės

Vaikų ilgos Kelinės I 
didelis pasirinkimas skrybėlės ir aukščiau

$1.00 Vyrų Geri Išeiginiai 
marškiniai

97c

97c Vyru šilti Union Suits 
apatiniai

97c

55® Vyru šilti Sveteriai 
iš aukščiau

$1.95

48c Vyrų Sanforizuotos 
darbinės kelinės

1-89

$1.95 Naujos Rudeninės .. J.95

m
ZĮZ A I Eagle Stamps su kožnu pirkiniu I^\\7 TZ A T

IN/A 1 už 10 centų ir aukščiau * IX/A 1
Pas mus galit iškeisti savo Štampų knygeles į prekes.

THE KRAMER & REICH CO

7002 Superior Avė.

• *

Kampas Giddings Rd

Jaunavedžiu Žiniai
šliubiniai žiedai, 
vestuvėms dova

nos ir kitokios 
reikmenys.

Ateikit pamatyti ir 
pasirinkti, pirm ne

gu eisit kitur.
Laikrodžių ir laikro
dėlių taisymo spe

cialistas.
Kainos žemos. Duodu išsimokėjimu. į ■

I. SAMAS JEWELRY
6704 Superior Avenue ♦

▼ *

ir buk gamtos ir gyvulių 
įsakymas nr. 5.)

nimo lengvas daineles, mokin
sis kas yra skautas, vėliau žais 
įvairius skautiškus žaidimus, 
kurie atgaivintų energiją toli
mesniam darbui.

Atsilankęs tas mažas jau
nuolis į šias sueigas, taip pri
pras prie jų, pamils savo va
dus, kad tave, tėveli ir motu
te, kuomet tik bus skautų su
eiga visuomet jau išanksto pra
šys kad tą dieną pristatytum 
į sueigą.

Gal jums dabar tik juokai 
kad mes taip rašome, bet mes 
tą visą rašome patys patyrę ir 
darę, mes prieš 8—9 metus ir
gi taip darėme ir jautėmės, ir 
taip pripratome kad dabar už
augę nenorime skirtis nuo tos 
skautiškos idėjos. Tikimės ir 
ir musų mokiniai tą pat jaus, 
bus skautais ir kad įžengę į šį 
būrelį kartą, nebenorės niekuo
met su juo skirtis.'

Tat tėmvkite Skautų Dalį ir 
kada bus pranešta Skautų su
eiga, atsiveskite savo dukrelę 
ar sūnelį, įrašykite, o tik po to 
pradėsim tikrą ir tvirtą skau
tišką darbą.
Iš SPALIŲ 9-TOS MINĖJI

MO
Sekmadienį, Spalių_9_ d.L Lie

tuvių 
lando 
niaus

Dr. 
Vyčių

salėje įvyko VVS. Cleve- 
skyriaus paruoštas Vil- 

užgrobimo paminėjimas.
Vinco Kudirkos Skautų 
būrelis prie šio minėji

mo prisidėjo ir paruošė pritai
kintą veikalą, “šauilška Meilė”. 

Viskas pavyko puikiausia. 
Dainos, muzika ir vaidinimas 
atsilankiusius sugraudino.

šis veikalas, “šauliška Mei
lė”, buvo pirmas ir greitas pa-

>

siruošimas ir tik dėka geram 
skautų rėmėjui S. Telksniui 
veikalas taip gerai pavyko.

Už šio minėjimo tinkamą 
paruošimą ir vaišes, mes skau
tai esame dėkingi VVS. sky
riaus pirmininkui A. .Baniui, 
kuris šiame vakare leido skau
tams vyčiams pasirodyti. Di
delė dėka Skautų rėmėjui S. 
Telksniui už vargą ir triūsą 
ruošiant vaidinimą, ir dėka ki
tiems kurie taip uoliai darba
vosi viso to vakaro programų 
suruošime.

ĮVEDA ASMENINES 
PASKOLAS IR PIR

KIMU FINANSA
VIMĄ

Cleveland Trust Co. akcininkai 
bus prašomi susirinkime kuris šau
kiamas Spalių 26, sutikti praplėsti 
banko veikimą įvedant davimą as
meniškų paskolų ir finansavimą 
naminių reikmenų pirkimo. Toks 
veikimo praplėtimas reikalauja di
dumos akcininkų nutarimo.

Komerciniai bankai visoje šalyje 
praeitų kelių metų bėgiu pasiėmė šį 
darbą geromis pasekmėmis. Vienas 
pirmutinių didžiųjų bankų kuris tą 
įvedė buvo National City Bank of 
New York, ir jų Asmeninių Paskolų 
Departamentas išaugo į dideles pro
porcijas. Kiti vietos bankai turi 
Asmeninių Paskolų Departamentus, 
bet Cleveland Trust Co., jeigu jo 
akcininkai užgirs, bus pirmutinis 
komercinis bankas Clevelande kuris 
užsiims finansavimą išsimokėjimu 
perkamų reikmenų kaip automobilių 
ir namams baldų.

Per daug metų bankai nusitolino 
nuo smulkaus skolinimo pinigų ir 
užsiėmė tik urmo bizniu, palikdami 
smulkų biznį finansavimo kompani
joms ir paskolos kompanijoms. Da
bar visi didieji šalies bankai gryžta 
prie smulkaus biznio, kuris apims 
ir teikimą asmeninių paskolų ir fi
nansavimą savo klientų pirkimų.

Tas patarnavimas naujame de
partamente be abejo bus įvestas vi
sai trumpu laiku. Kas tą fiaują de
partamentą ves bus paskelbta vė
liau. Cleveland Trust Co. direkto
rių taryba jau užgyrė tą naują pa
tvarkymą, kurį dabar paveda nu
tarti visiems akcininkams.

DEEEA C. JAKUBS i
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) ;

■

Vežimai ligoniams pervežimui į b gon bučius.
Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai. I

LITHUANIAN FUNERAL HOME Į
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763

■ ■■■■■■iii■■■■(i i»rm iiiinuiinį iiiiiimmiu niinn

GAUTI PINIGUS

Savo Namo Reikalams

Norit jus pirktis sau namą? Ar 

statydintis sau gyvenamą namą? 

Arba pakeisti savo mortgičių ant

dabartinio

irką

jums nuspręsti ar

F.II.A. Mortgečius

jūsų namo?

the Society for Savings 

didžiausią taupymų ban- 

duokit mums pagelbėti 

jums reikalinga 

arba Savings

Mortgečius.

orietu for SiHūincĮS?

FOUNDED CLZ X? 1849 CL/

DĖKIT SAVO TAUPYMUS. I TAUPYMŲ B A N K Ą
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NAUJAUSIOS ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS

• KAUNAS, Spaliu 4. — Šio
mis dienomis Ministrų Tarybai 
perduotas svarstyti prekybos 
su Argentina sutarties projek
tas.

• KLAIPĖDA. — Spalių 6 d. 
seimelis vėl priėmė tris gu

bernatoriaus anksčiau atmes
tus įstatymo projektus.

• KAUNAS. — Vyri ausybč
šiomis dienomis įteikė Sei

mui svarstyti Aukštosios Ka
ro Mokyklos įstatymo projektą.

• KAUNAS. — Tubelienės va
dovaujamos Motinoms ir Vai

kams Globoti Organizacijos 
dar labiau praplečia savo vei
klą Lietuvoje.

[ • KAUNAS. — Spalių 2 dieną 
Lietuvos policijos 20 metų 

šventėje dalyvavo Prezidentas 
Smetona, ministrai, kariuome
nės vadovybė ir labai gausi vi
suomenė. Prezidentas pareiš
kė kad šalia kariuomenės, poli
cija yra Lietuvos saugumo ker
tinis akmuo.

• KAUNAS. — Vyriausybė pa
skyrė pirmojo žuvusio kari

ninko Juozapavičiaus ir karei
vio Lukšio giminėms po 1000 
litų pašalpos. v

i • KAUNAS, — Lenkai nelei
džia Vilniaus Lietuvių eks

kursijoms vykti Kaunan. Už 
kelias knygas suėmė tris bro
lius Jankauskus.

1 • KAUNAS. — Mažažemiams 
ir bežemiams valdžia skirs 

! pašalpas žemei įsigyti, tarpi
ninkaujant žemės Reformos

, Valdybai ir žemės Bankui.

• KAUNAS. — Spalių 7 d.
Vyriausybė priėmė Valsty- 

| bės Prezidentui rinkti įstaty
mo projektą, pagal kurį vieto
je ypatingųjų tautos atstovų. 
Prezidentą 'rinks tautos atsto
vai.

• KAUNAS. — Seimas priėmė 
Pral. Laukaičio referuotą, 17

atstovų pasirašytą. įstatymo 
projektą pavadinti' Litauanisti- 
kos Institutą Tautos Vado An
tano Smetonos vardu.

KNYGOS KURIŲ VISI SCENOS VEIKALAI
NORIT Mažoms ir Didesnėms Grupėms Vaidinti

AKRON. OHIO

VIDUJE BUVIMO (AKIŲ JTEMPIMO) SEZONAS JAU ČIA—tas sezo
nas kuomet vakarai leidžiama skaitant, studijuojant, siuvant ir kitaip 
užsiimant kas viskas apsunkina akis.
Pusė amoniu virš 35 metu amžiaus turi silpnos akis. Tai yra geras Įro
dymas kaip akys yra užleidžiamos. Akys priverčiamos atlikti visokius 
joms priklausomus darbus prie prastos šviesos.

Akiu nuvarginimas mums atsilygina. Nuo to sugenda re
gėjimas, suardoma nervu sistema—žmogui atimama ener- | 
gija, užeina galvos skaudėjimai ir višoki nervu negerumai.

Naudokit Akis Saugojinčias Lempas
Išvengimui akių įtempimo, palengvinki! matymą su geresne 
šviesa. Naudokit modemiškas AKIS SAUGOJANČIAS LEM
PAS savo gyvenamuose kambariuose.
Akis Saugcjar.žios Lempos yra moksliškai pritaikytos duoti 
užtektinai švelnios, vgiai išskleistos, be žėrėjimo šviesos. 
Jos yra geresnės lempos, bet nekaštuoja daugiau.
Dabar yra laika® sutvarkyti šviesas savo kambariuose įve
dant AKIS SAUGOJANČIAS LEMPAS, nes tai yra akių 
Įtempimo sezonas—sezonas kada jūsų šeima sėdi namie.

O Pamatykit naujas periodinių Stylių Akis Saugojančius 
Lempas DABAR. Kainos yra visai žemos.

Zlecktical jleatfue

J

SIGHT-SAVING LEMPŲ
YPATYBĖS

A—100-200-300-wattų švie- 
grindų modelyje; 100 
arba 150-wattų šviesa 
staliniuose modeliuose.

B—Atspindis ir skleidėjas 
šviesos kad nežėrėtų ir 
kad duotų netiesioginę 
šviesą.

C—Platus gobturas su bal
tu pamušalu.18TH FLOOR • MIDLAND EUILDING • PROSPECT 55i2

^iiiiiiiiHiiiiiHiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirni^  
| LIETUVIŠKA DUONKEPYKLA I

| NEW DEAL BAKERY I 

| PRANAS KUNCA1TIS, Savininkas ||

| 4023 E. 141STREET Telefonas WAsh. 3227 ==

DUONKEPIS SU DAUG METŲ PATYRIMO.

Kepam skanią Lietuvišką Ruginę Duoną, taipgi šviesią ir baltą Duoną, visok.us 
Pyragaičius-Kėksus, Tortus ir Pyragus Vestuvėms, Baliams ir privatiškiems nan I- 
niams pokiliams. Kreipkitės asmeniškai, arba laišku ar telefonu.

Pristatėm tiesiog į namus, j jūsų maisto parduotuves ir visur. == 

| visada klauskit N EW DEAL DUONOS g 
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin?

VILNIAUS UŽGROBIMO 
MINĖJIMAS

Akrono Lietuviai šymet pir
mą kartą apvaikščiojo Vilniaus 
užgrobimo paminėjimą, kuris 
surengta Spalių 8 d. Raymond 
st. aalėje.

Programą vedė vietinis J. 
Ramoška, kuris pasakė trumpą 
pritaikintą įžanginę- kalbą. An
tras kalbėjo iš Clevelando Dir
vos redaktorius, K. S. Karpius.

Po jo kalbėjo S. Rodavičius, 
kuris taip pat pareiškė daug 
svarbių minčių.

Kadangi čia buvo atsilankius 
ir tik ką iš Lietuvos gryžus p. 
Ona Karpienė, Dirvos redakto
riaus žmona, tai iš publikos bu
vo paprašyta kad ji papasako
tų apie savo patyrimus Lietu
voje, ką ji labai vaizdžiai atpa
sakojo. Jos kalba visiems la
bai patiko.

Ketvirtas kalbėtojas buvo V. 
V. S. Clevelando skyriaus pir
mininkas Alekas Banys. Jis 
įspūdingai pakalbėjo apie mu
sų vargus su amžinais prie
šais Lenkais.

P-!ė L. Pulkiutė pasakė eiles, 
"Dainuok, Broli”, taipgi pašoko 
gražų šokį.

Rožė Lukošcvičiutė .iš Cleve
lando palinksmino publiką sa
vo gražiu dainavimu. .Tai pia
nu akompanavo Alvina Luizie- 
nė iš Clevelando.

Atidarant programą sugiedo
ta Lietuvos Himnas, pianu ve
dė p-lė Adelė Rokaitė.

Po programo visą vakarą tę
sėsi šokiai.

Keli Akroniečiai įsigijo nau
ją Lietuvos Kariuomenės albu
mą aukaudami po $1 Lietuvos 
Ginklų Fondui.

Svečių buvo iš Clevelando ’r 
' iš rpiciinkių.
, Vietinių dalyvavo pažymių 

jaunuolių profesionalu, mokyto
jas V. Darulis, Inž. Pranas Ro
kus ir kiti. Atsilankė ir musų 
žymus patriotas biznierius, Pr. 
Tarutis. kur:s pasakė: Per visą 
metą dirbu- biznyje, tačiau to
kią reikšminga Lietuviams die
nas palikau biznį ir čia su vi
sais dalyvauju.

Atsilankė ir farmeriai. Ka
zys Puišis su žmona ’r dukre i- 
mis. Martinkaus sunai Pranas 
ir Silvestras.

šokiams griežė vietinio jau
nuolio K. Prospaliausko orkes
tras. Kalnas.

KLUBO PRAKALBOS. Ak
rono Lietuvių Amerikos Pilie
čių Klubas rengia politiškas 
prakalbas šeštadienio vakare, 
Spaliu 15, nuo 7 vai., salėje 
772 Raymord st. Visi kvie- 
'irn i atsilankyti. Tnėiimas ne
mokamai. B. Yarašius.

DIDELE LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy 

1117 East 79th Street 
(Kampas Pulaski Avė.)

Užlaiko visokias namines ir 
importuotas gyduoles nuo vi
sokių ligų, kaip tai nuo aš- 

I triojo užsisenėjusio Reuma
tizmo, nuo visokių žaizdų, 
dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių, 
kosulio, kataro, lytiškų nu- 

I silpnėjimų, visokių lytiškų 
ligų, nerviškumo, nemigės ir 
visokių kitokių ligų.

C. Pakeltis Vaistinė
1117 E. 79 St. CIeveland, O.
Telef. ENd. 8433 ENd. 8534 

Vaistinė atdara 7 dienus (taraitėje.

SAVANORIŲ 
ŽYGIAI

Parašė PETRAS RUSECKAS 
(Baudžiavos autorius)

SAVANORIŲ ŽYGIAI, I ir II tomai, po 
352 puslapius skaitymų ir 31 pusi, iliustracijų. 
Knygos didelio formato. Kaina kiekvienas kny
gos $1.50 su persiuntimu. Bet abu tomu per
kant gaunama už $2.50.

I TOMO turinys: 1. Lietuvos Kariuome
nės kūrimas ir kariai. 2. Pėstininkai. 3. Ar
tilerija ir Aviacija. 4. Komendantūros. 5. Ci
viliai ir kariuomenė. 6. žuvusiųjų karių, šau
lių ir partizanų sąrašai.

II TOME yra šie skyriai: 1. Pėstininkai, 
2. Raiteliai; 3. Partizanai ir šauliai; 4. Sani
tarija; 5. Nelaisvėje; 6. Mirę ir žuvę kariai 
(papildomas sąrašas), šiuose sąrašuose dauge
lis Amerikiečių Lietuvių ras žuvusių savo pa
žystamų, giminių arba ir šiaip iš savo krašto 
žmonių.

“Savanorių žygiai”, I-mas ir II-ras tomas 
yra didesni už “Baudžiavą”, taigi už $2.50 
su prisiuntimo kaštais gausit net 700 pus
lapių įdomių skaitymų. Skubėkit įsigyti.

Kiekvienas kas tik paima šią knygą į ran
kas, skaito ją su dideliu susidomėjimu, nes jo
je yra aprašyta begalė visokių nuotikių, drąsių 
žygių, šiurpių pergyvenimų. O iš viso to spin
di graži tėvynės meilė, kokios niekur kitur ir 
nerasi.

GAUNAMI “DIRVOS” KNYGYNE
6820 Superior Avė. CIeveland, Ohio

Su užsakymu siųskit pinigus (žemiau $1 
galima siųsti pašto ženkleliais)

AMERIKA PIRTYJE — Komcd ja 4 aktuose; vaidi
na 7 vyrai, 2 moterys, 32 pusi............................ 25c

AKIS UŽ AKI, DANTIS UŽ DANTĮ — Gename 
akte juokai. Vaidina 3 vyiai, 2 ręoterys. 29 p. 15c

AUKSO VERSIS — Vieno veiksmo komedija. Vai
dina 4 vyrai, 1 moteris. 35 pusi........................... 15c

DU BAILIU — Komedija viename veiksme. Vei
kia 3 vyrai, 2 moterys. 36 pusi........................ 15c

Divorsas—trijų veiksmų komedija. Dalykas dedasi 
Klaipėdoje. Trečia komedija iš serijos Amerikie
čių Lietuvių prietikių atsilankius Lietuvoje. (To
je serijoje yra '‘Ekscelencija” ir “Palangos Ponai-

DVI SESERĮ — Keturių veiksmų tragiška drama, 
vaidina 14 vyrų, 4 moterys, 57 pusi.................... 50c

GRAŽI MAGELIONA — 4 aktų drama, senoviškas 
veikalas. Vaidina 10 vyrų, 3 moterys. 61 pusi. 50c

; GUDRI MOČIUTĖ — Keturių veiksmų komedija; 
vaidina 5 vyrai, 4 moterys; 76 pusi.................. 35c

GYVENIMO VERPETE — Drama 5 veiksmų, vai
dina 7 vyrai, 5 moterys; 76 pusi........................... 45c

GRAFAS KAIMIEČIO BERNU — 6 veiksmų ko
medija. Vaidina 9 vyrai, 3 moterys. 50 p....... 25c

JONUKAS IR MARYTĖ — Keturių veiksmų veika
las, 16 pusi, didumo, vaidina 2 vyrai, 3 moterys ir 
2 vaikai..................................................................... 10c

BAUDŽIAVA
Svarbi, įdomi, didelė knyga už $1.0^

Ta knyga tai Petro Rusecko “BAUDŽIA
VA”. Joje surašyta daugybė žmonių atsimini
mų apie baudžiavą (vergiją) Lietuvoje. Iš kny
gos matysi kaip sulenkėję ponai baisiai elgėsi 
su savo baudžiauninkais Lietuviais — į sun
kius darbus juos dieną-naktį vertė, iki gyvo 
kraujo plakė ir žudėr į šunes mainė, medžiuose 
šaudė, o jaunos mergaitės ir moterys dažnai 
giliuose vandenuose mirties jieškodavo, kad tik 
patvirkusiems ponams nepatektų, šiurpas net 
krato, gaili ašara iš akies ištryška šią knygą 
beskaitant. Pasakojimai vieni už kitus vaizdin
gesni.

(Pridėkit 15c persiuntimo kaštų)

Amerikos Vaikams Lietuviškas

ELEMENTORIUS
MOKYKIT SAVO VAIKUČIUS LIETUVIŠKAI!

"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 
ji vartyti, skaityti ir mokytis.

NEDAUG JŲ GAVOME — SKUBĖKIT 
ĮSIGYTI KAINA TIK 25c.

Mažasis Lietuvių Kalbos

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

Nedaug ju gavome, paskubėkit įsigyti 
už visai mažą kainą ............ tik 35c.

MARGUČIO DAINOS
Pasiskubinkit įsigyti šią mažą, "kišeninę 
“MARGUČIO”-VANAGAIČIO 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.

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

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

Kaina su prisiuntimu $1.00.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė. CIeveland, Ohic

KOMED1JĖLĖS Mėgėjų Teatrui — Telpa šios ko
medijos: 1—Uošvė i namus, tylos nebus; 2—Kur
čias Žentas; 3—Vargšas Tadas; 4—Advokato pa
tarimai; 5—Gaila Usn; 6—Nesipriešink; 7—Nepa
vykus komedija. 183 pusi..................................... 50c

KŪMUČIŲ ROJUS — keturių veiksnių tragikome
dija. Veikia 6 vyrai, 6 moterys. 60 pusi....... 5c0

KADA MES Iš NUMIRUSIŲ PRISIKELSIME — 
trijų veiksmų dramatiškas epilogas. Veikia 3 
vyrai, 3 moterys. 111 pusi................................... 35c

KATRIUTĖS GINTARAI — Triveiksm s vaidelis 
dainomis ir šokiais. Vaidina 4 vyrai, 5 moterys, 
2 vaikai. 27 pusi.................................................... 15c

KUNIGO GRAMUI.OS RAŠTINĖJE — komedija 
viename akte; veikia 2 moterys, 3 vyrai. 14 p. 10c

KUNIGAS MACOCHAS — Tragedija 4 aktuose, 
vaidina 17 vyrai, 3 moterys; 35 pusi.................. 30c

KOVA TIES ŽALGIRIU — Istoriška drama ir Vy
tauto ir Jogailos laikų. 30 pusi........................... 25c

KONTRIBUCIJA — drama viename veiksme, iš 
karo nuotikių. Vaidina 9 v., 4 m., 3 vaikai. 30 p. 15c

KLEBONAS KALTAS — Keturiu veiksmu kome
dija; vaidina 4 vyrai ir 5 pašaliniai. 35 pusi. 45c

LIZDAS NAMINIO LIŪTO — Drama trijuose veik
smuose, vaidina 6 vyrai, 2 mot., 3 vaikai. 30 p. 15c

MARCELĖ — Keturių veiksmų scenos vaizdelis vai
kams; vaidina 5 vaikai, 2 vyrai, 2 moterys. Kny
gelė 31 pusi, didumo..................................................25c

MOTINOS ŠIRDIS — keturių veiksmų drama; vai
dina 5 vyrai, 4 moterys. 48 pusi........................ 25c

MEDICINOS DAKTARAS — Komedija viename 
veiksme. Vaidina 6 vyrai, 3 moterys. 41 pusi. 20c

MIGLA — Vieno veiksmo komedija. Veikia 2 vy
rui,, 2 moterys. 20 pusi....................................... 10c

MILIJONAI VANDENYJE — Trijų veiksmų dra
ma, veikia 6 vyrai, 3 moterys. 32 pusi............. 15c

NIHILISTAI — Tragedija trijuose veiksmuose, vai
dina 2/ vyrai, 2 moterys. SI pusi......................... 25c

NASTUTĖ — dviejų veiksmų drama; vaidina 4
vyrai, 2 moterys. 30 pusi........................................15c

PENKTAS PRISAKYMAS — Drama viename veik
sme, va.d.na 7 vyrai. 23 pusi................................... 10c

PINIGŲ NĖR’ — Komedija viename akte; vaidina
10 vyrų, 1 moteris. 23 pusi............................... 10c

PASKENDUSIS VARPAS — Pasakos drama pen
kiuose veiksmuose. Vaidina 6 vyrai, 3 muterys-
3 vaikai. 110 pust ............................................. 50c

PONO FELIKSO ATSILANKYMAS — vieno veik
smo komedija; vaidina 3 vyrai, 2 mot. 40 pusll 20c

PAVYDAS — Penkių veiksmų drama; vaidina 8 vy
rai, 3 moterys. 109 pusi....................................... 50c

\EPASlEkTAS TIKSLAS - tragedija keturių ak
tų, iš dabartinių Rusijos nuotikių. Vaidina 28
vyrai, 2 moterys, pora vaikų. 92 pusi................ 60c

PERSKYRŲ TEISĖJAS — vieno veiksmo kodemi-
ja. Vaidina 9 vyrai, 3 moterys. 16 p.............   10c

: PIRMI ŽINGSNIAI — 4 veiksmų drama, vaidinime
dalyvauja 7 vyrai, 4 moterys. 49 pusi................ 20c

RUSIJOS CARAS — Monologas ........................... 10c
RYTŲ PILIS — Drama 5 veiksmuose, iš Amer ko-

nų gyvenimo. Vaidina 8 v. ir 5 m. 67 p..........  35c
RUSIJOS BOLŠEVIKŲ DARBO BIURAS — vieno

veiksmo komedija. Veikia 9 vyrai, 3 mot. 18 p. 10c 
ŠIAURĖS KARŽYGIAI — keturių veiksmų trage

dija. Vaidina 6 vyrai, 2 moterys. 77 p............. 35c
SVETIMAS DIEVAS — Drama trijuose veiksmuo

se. vaidina 4 vyrai, 3 moterys. 27 pusi..........  25c
.JĖGAS — Drama keturių veiksmų, vaidina 3 vy-
.ai ir trys moterys. 62 pusi.................................. 50c

ŠIS TAS VAIKŲ TEATRUI — Keturi vaizdeliai;
1—Bauba. 2—Išvadavo. 3—Eglaitė; 4—Duonos 
Bejieškant.................................................................. 25c

SALOMĖJA, Herodienės Duktė — Drama viename 
veiksme. Vaidina 15 vyrų, 5 moterųs. 60 p....... 25c

SULYG NAUJAUSIOS MADOS — dviejų veiksmų 
komedija. Vaidina 3 moterys, 2 vyrai. 19 psl. 10c

ŠVENTADARBAI — patriotinė vieno veiksmo tra
gedija iš kovų už spaudos atgavimų. Vaidina 5
vyrai, 3 moterys. 33 pusi................................... 25c

SALIAMONO SAPNAS — Viename veiksme drama, 
Vaidina 7 vyrai. 22 pusi, didumo knygelė.........  10c

UŽKEIKTA MERGELĖ: — sceniška pasaka 4 veiks
nių. Vaidina 4 vyrai, 2 moterys. 35 pusi..........  25c

' VAIKŲ TEATRUI — Penki veikalai vienoje knyge
lėje: 1—Sapnas Velykų Naktj; 2—Dūšelės; 3—Ši
mas Paukštvanagis; 4—Paparčio Žiedas; o—Už
gavėnės. Neilgi veikalukai................................... 5(X

VEIDMAINYSTĖ IR MEILĖ — drama-tragtdija 5 
veiksmuose, vaidina 12 vyrų, 4 moterys. 182 p. 50c

ŽEMĖS ROJUS — trijų veiksnų konied |a. Vaidi
na 5 vyrai, 4 moterys. 77 pusi......................... 50a

(Vaidina 8 vyrai, 6 moterys, keli vaikai)



/
8 DIRVA

CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS
Y

Youth’s Forum
“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais PHONE: ENdicott 4486 6820 SUPERIOR AVĖ. - CLEVELAND, OIIIO

♦?* •*•»*• •*« •!« *1* **• •** ***•*♦ *** »* • •*« •** **• • T* **• •J* • i..:..:..*,.
Y

AUKOS LIETUVIU 
DARŽELIUI

Jack Ganson davė $25
Spalių 2 d., Dr. Kudirkos pa

minklo atidengimo proga gau
ta aukų ir Darželio įrengimo 
skolų mokėjimui. Diduma au
kų ir stambiausi aukotojai yra 
geri Lietuviai tautiečiai, Dir
vos draugai ir rėmėjai.

Jack Ganson, kuris užsiima 
imtynių rengimu daugelyje ry
tinių miestų, atvykęs į šias iš
kilmes iš Buffalo, N. Y., paža
dėjo aukoti Darželiui $25, ir 
per Dirvą prisiuntė čekį.

Štai kaip aukta:
Jack Ganson-Karabinas $25.00 
P. Pivaronas, Pittsburgh 10.00 
A.L.R.K. Moterų Sąj.

54 kp. Detroit 
Ant. Kudzius, Detroit

Virbickas, Pittsburgh 
J. Stokes, Baltimore 
Dičkienė, Nevv Havep 
A. Urbonas, Dayton

. Spudytė, Scranton 
Januškevičius,

Hartford, Conn.
Darželyje laike iškilmių 

rinko smulkiomis aukomis:
A.
M. Magilienė
O. Baltrukonienė
A. Miliauskaitė
P. Vaičiūnienė
M. Lučkienė
Viso aukų gauta
Be to, Dr. Vinco

Draugija sutiko skirti Darželio 
naudai pelną kokis bus nuo 
banketo įvykusio tą patį vaka
rą Lietuvių salėje.

Bendrai imant, šių iškilmių 
surengimu Dr. Vinco Kudirkos 
Draugija padarė gražią auką 
Darželiui.

Lietuvos Įgalioto Minis- 
terio P. Žadeikio

Sveikinimas

Padovanojo Lietuvos 
Ginklų Fondui 

$25.00

Traveling in our Lithuania
BY ANNA KARPIUS

LETTER TO THE EDITOR OF THE TIMES 
ON SE1ZURE OF VILNA

J. 
G.
J. 
J.
M. 
J.

10.00
5.00
5.00
2.00
1.00
1.00
1.00

1.00
su-

Vilčinskienė 20.20

4.80
3.40
1.50 

$104.57 
Kudirkos

P. žadeikis, Lietuvos Pasiun
tinys ir Įgaliotas Ministeris, 
prisiuntė sekančio turinio laiš
ką Dr. Vinco Kudirkos Drau
gijai ir Lietuvių Kultūrinio 
Darželio Sąjungai sąryšyje su 
Dr. V. Kudirkos paminklo ati
dengimo iškilmėmis:

GERBIAMIEJI:
Ačiuoju už pakvietimą į Dr. 

Kudirkos iškilmę 2 d. Spalio 
Clevelande. Yra susidariusi to
kia padėtis kad man nėra gali
ma nors vienai dienai 
Vašington’o ir atvykti 
mis.

Prie šios progos, aš 
džiai sveikinu Clevelando mie
sto lietuviškąją visuomenę už 
sumanymą ir darbštumą lietu
vybės dirvoje. Daktaro Kudir
kos skulptūra, Lietuvos Kari
ninkų Ramovės Jums padova
nota ir svečio iš Lietuvos, po
no Majoro Narušio Jums įteik
ta. tegu amžinai Jums prime
na Jūsų senąją Tėvynę, Lietu
vą, kurios prisikėlimui Dakta
ras Kudirka visą savo gyveni
mą paaukojo. Tegu Jūsų jau
nimas arčiau pažysta neuž
mirštamus Kudirkos literati- 
nius darbus; tegu Kudirkos 
“Varpo” garsai, kurie ir šian
dien tebeskamba, primina lie
tuvių pareigą daboti Lietuvos 
nepriklausomybę kaip savo akį. 
Drauge su Dr. Kudirka, Lietu
vos himno autoriumi, laikyki
mės obalsio: “Vardan tos Lie
tuvos vienybė težydi.”

P. Žadeikis.

apleisti 
pas Ju-

nuošir-

vveėk)
D.U.L.R. 
Palanga, 

crovvd of 
and girls

Lietuva Katalikiška Ša-
Generalinio Konsulo

lis, Prez. Smetona 
Geras Žmogus

Jono Budrio

Jieva Baltrušaitiene,; nesenai 
gryžus iš Lietuvos, papasakojo 
Dirvos redakcijoje savo įspū
džius. Ji yra plačiai Clevelan
de žinoma katalikų veikėja per 
daug metų. Lietuvą aplankė 
pirmą kartą kaip musų šalis 
tapo laisva ir nepriklausoma.

Lietuvos šių dienų gyveni
mui ir tvarka ji tiesiog gerėja- 
si, džiaugiasi Lietuvių daroma 
pažanga, puikiais gražiais ke
lias, naujais dideliais tiltais ir 
miestų bei miestelių tvarky
mu. Ji su savo anūke p-le Li- 
lian Brazvte plačiai po Lietuvą 
važinėjo, Suvalkijoje, Vilka
viškyje ir kitur, Aukštaitijoje 
apie Panevėžį ir Žemaitijoje, 
Palangoje, bei Klaipėdoje, ir 
visur gerai sekėsi, rado žmones 
labai vaišingus, linksmus, gy
vus ir darbščius.

Poni Baltrušaitienė pati iš
sireiškė, pamačius Dirvos re
dakcijoje kabantį Prez. Smeto
nos atvaizdą: “Kas Preziden
tą Smetoną peikia ir kaltina 
tas pats tikrai yra neišmanėlis 
ir nežino ką šneka. Aš mačiau 
ir patyriau kaip gabiai jis ša
lį tvarko, visais rūpinasi ir 
žiuri kad gyvenimas eitų kuo- 
geriausia.”

Paklausta ar Lietuvoje var
žoma tikėjimas ir kunigai, ji 
atsakė kad toks Amerikoje ra- 
švmas laikraščiuose ir pasako
jimas yra didžiausia nesąmo
nė. Ten viskas yra tvarkoje, 
kunigai, tikėjimas ir bažny
čios turi savo pilniausią lais
vę.

Poni Baltrušaitienė tapo vie
na iš geriausių Lietuvos mei
lė: skleidėjų tarp Clevelandie- 
čiu. Ji pataria visiems apsi
lankyti. Ji pati, nepaisydama 
savo žilos senatvės, važiavo, 
viską pati savo akim matė, pa
tyrė. ir pareiškia: “Niekas man 
negali pasakot kaip ten yra. aš 
pati ten išbuvau keturis mėne
sius ir persitikrinau.”

Gryžo per Berliną, Paryžių 
ir Amsterdamą.

Telegramas
Dro Kudirkos paminklą 

dengiant sveikinu Kultūrinio 
Darželio valdybą, linkiu toli
mesnės pasekmingos darbuotės 
Tautos labui.

Jonas Budrys.

ati

Vienybes Redaktoriaus 
Sveikinimas

Didžių iškilmių proga Vie
nybės viso štabo vardu sveiki
nu Clevelando Lietuvius ir Kul
tūrinio Darželio valdybą bei vi
sus rėmėjus ir iškilmių daly
vius. Valio didis kultūrinis 
darbas! Vitaitis.

Alekas Banys
Praeitą sekmadienį, vietos 

VVS. skyriaus surengtame Vil
niaus užgrobimo paminėjime 
Lietuvių salėje, to skyriaus 
pirmininkas Alekas Banys pa
aukavo $25 Lietuvos Ginklų 
Fondui. Prie to surinkta dar 
ir smulkesnių aukų tam pačiam 
tikslui.

Jame vakare buvo suvaidin
ta “šauliška Meilė”, ką atliko 
daugiausia Skautai Vyčiai.

Jonas Drasutis grojo akor- 
djonu. Tai labai gabus akor- 
dionistas. Programą vadovavo 
Jonas Petrauskas.

Kalbas sakė Dr. S. T. Tamo
šaitis, P. J. žiuris, Alekas Ba
nys.

Dainavo: Rožė Lukoševičiu- 
tė, Julius Krasnickas, Jurgis 
Mačys, Jurgis Roversteinas.

Prie visko buvo parodyta fil
mą iš Dr. V. Kudirkos pamink
lo atidengimo iškilmių.

Aukų davė: P. J. žuris $5. 
Po $1: J. Miliauskas, J. Sala- 
sevičius, J. šeštokas, L Šamas, 
p. Drasutienė. S. Stepšys

Su smulkiomis surinkta 
$41.89.

$2. 
viso

Lankėsi Mjr. Narušis

Penktadienio naktį, gryžda- 
mas iš Chicagos, Clevelande 
sustojo ir pas Karpius pernak
vojo Lietuvos svečiai, Mjr. Na
rušis su žmona, ir su jais va
žiavusios ponios Trečiokienė, 
Sinušienė ir Lelešienė.

ši linksma kompanija iš Cle
velando buvo nuvažiavus pas 
Bačiūnus į Tabor Farm, iš ten 
nukeliavo į Chicagą, kur buvo 
surengta priimtuvės; gero. Na
rušis kalbėjo per Margučio ra
dio.

Clevelande pernakvoję, sve
čiai išvažiavo į Rochester, N. 
Y., kur ponas majoras buvo 
pasižadėjęs kalbėti.

SPALIŲ 14 PENKTADIENIS
Amerikos Lietuvių Piliečių 

Klube kiekvienas turės malonų 
vakarą atsilankęs į vakaruškas 
penktadienį, kur bus suskaldy
tos penkios dešimtkės, ir bus 
desėtkas progų gauti po pusę 
dešimtkės. Taigi r.esnauskit 
namie, bet bukit klube.

P. P. Muliolis, Prez.

Kortavimo Vakaras
Moterų Sąjungos 36 kuopa 

rengia smagų kortavimo vaka
rą graborės A. Jakubauskienės 
namuose, šeštadienio vakare, 
Spalių 15, nuo 7:30 vai. Pel
nas naujai parapijai. Geros 
vaišės ir dovanos prie kiekvie
no stalo. Prašome visų para
mos. Įžanga 25c.

Kviečia Komisija.

VISI Į GRAŽŲ VAKARĄ
Moterų Labdarybės Draugi

ja renčia smagu vakarą naujos 
piranijos salėje. sekmadieni. 
Spaliu 23 <1. Pradžia nuo 5 v. 
■ ‘-į.jjrp v;»kqras bus su gra
žiu programų, didelę dalį jo 
UniVl 'f. iš Lietuyos atvykę jau
nuoliai skautai vvčiai.
juoku ir kitų įvairumų. Atsi
lankiusieji bis patenkinti.

įžanga i programa 25c. iš- 
anksto perkant, po 23c. Šoki
kams po 15c. Gros specialis 
naujas orkestras. Komisija.

VAŽIUOJA I NEW YORKĄ
Dirvos redaktorius Karpius 

šeštadieni išvažiuoja į New 
Yorką dalyvauti Amerikos Lie
tuvių Laivakorčių Agentų Są
jungos suvažiavime, kuris at
sibus pirmadienį, Spalių 17 d. 
Tą vakarą ant laivo Nieuvv Am- 
nterdam bus Lietuviams laiva
korčių agentams lankėtas ir 
kartu išleistuvės į Lietuva mu
su buvusio svečio Mjr. Naru- 
šio su ponia, 
jie apleis 
dieną.

Ta proga 
atlaikyta ir 
valdybos 'oo

Tuo pačiu laivu 
Ameriką sekančią

Nevv Yorke bus 
Tautinės Tarybos 

valdybos nosėdis.
Redaktorius gryš į 

landą trečiadieni.
Cleve-

Cleve-• GRYŽTA DIRBTI.
velande i privatines industri
jas ši rudenį pradėjo gryžti iš 
viešų darbų po apie 410 darbi- 

ink" k°s savaitę Tai yra ge
ra- irodvmas darbu gerėjimo.

Praeitą savaitę iš viešu dar
bų išėjo atgal j savo darbus 
net 636 darbininkai.

Vakariene ir Šokiai
Mažų Namų Savirinkų 41 

skyrius rengia smagią vaka
rienę ir šokius šeštadieni, Spa
lių 15 d., pradžia 7 vai. vakare. 
Atsibus Liet. Darbininku sa
lėje, 923 79th St. Tikietas 
25c. Vakarienė rengiama pa
minėjimui 5 metų sukaktuvių 
nuo Lietuvių mažų namų savi
ninkų organizacijos įsisteigi- 
mo. Kviečia Komisija.

PARSIDUODA GERAS 
NAMAS

6 kambarių, trys miegkamba- 
riai, didelis lotas, garadžius; 
namas su visais Patogumais. 
Reikalinga parduoti, nes be 
vyro moteriai sunku užlaikvti. 
Kaina visai prieinama, ateikit 
pasitarti. (43)

644 EAST 96th ST.

BTT BAMPERIAI VYRAMS
Lietuvių šeimoje, no $3.50 sa
vaitei ; su valgiu $9, su gara- 
džium $10. Kreipkitės 

644 E. 96th St.

(Continued from lašt
Bernice and I took this 

course on Lituanistica in 
and vve also vvere in the 
twenty-six young men 
some of vvhom vvere college stu- 
dents, and teachers, vvhen they start
ed out of Kaunas on August 1, for 
a trip around Lithuania in a bus. 
This vvas the highspot of our en
tire stay in Lithuania, and 1 vvill 
vvrite about it in dėtai 1 later. Four 
days of travel through Lithuania’s 
beautiful lake regions, Zarasai, the 
Svvitzerland of Lithuania. Educa- 
tion, food, lodging, and travel for 
the sons and daughters of Lithuan
ians living abroad, all just for the 
price of your time, for your en- 
joyment, for your advantage, in 
short free of charge! Just come and 
chare all they can offer. 
courses are given every 
during the month of July.
American born giri and boy ought 
to take advantage of this most 
vvonderful opportunity. Imagine! 
Besides all ol' this there is that 
vvonderful beach and svvimming, 
tennis and other sports in this love
ly resort at Palanga! For all of 
this vve vvill be eternally grateful 
to the D.U.L.R. Frofn the bottom 
of our hearts, vve vvish the D.U.L.R. 
and the people at its head gpod 
health and success.

And so vve lived in “Dear Lith
uania” for three months, traveling 
here and there, east and įvest, and 
north and south, a fevv days here 
and a fevv days there, alvvays vve 
vvere met in hearty Lithuanian 
style vvith flovvers, hearts bursting 
vvith joy, kisses and hearty hand 
shakes; our departures vvere sad 
and sorrovvful and tearful, for vvho 
could tell, perhaps fate vvould be 
unkind to some of us and vve vvould 
never meet again.

In spite of the inconvenience vve 
through at times, dusty roads, bath- 
less days, springless vvagons, hard 
beds, the diseomfort o'f overeating 
and overdrinking, flies, and fleas, 
and mosquitoes, vve loved it all 
And just as Bernice said many a 
time over — “it’s not 
are būt vvhom you are 
counts.”

The golden hearts of 
people, their hospitality, 
arms and hearts, their kind consid- 
eration of our every comfort, their 
sharing vvith us the best they had, 
outdoing themselves at every turn. 
has left us limp, vvords fail us, and 
all vve can sa.v is God love them and 
bless them, and keep them safe and 
happy.

We are thankful to the Lithuan
ian government, for all of our travel 
vvas at hąlf fare. The police, and 
government officials vvere for ever 
at our service, polite and gracious. 
We vvant to thank the “Jaunalietu- 
via”, Olympics Committee, D. U. 
L. R. and the Parliament members 
for the grand balls. and entertain
ment they shovved us. All in all vve 
had a vvonderful time. vve enjoyed 
every minute. We hope that every
one that has not seen Lithuania 
vvould go and get acąuainted. and 
those that have not seen it since 
they left before the vvorld vvar 
should go novv and see the Lithua
nia of today. They are free and 
independent, and although slovvly 
they are building ųp a nevv, pro- 
gressive country.

These 
summer

Every

vvhere you 
vvith that

Lithuanian 
their open

DIARY DATES— (CONTINUED)
KAUNAS, VVednesday, June 8.— 
Pienocentras is a government 

controlled cooperative institution 
that takes care of buying up all 
the milk and dairy products direet- 
ly from the farmers, there are 
branches of this company all thru 
Lithuania. They then distribute the 
products for resale and export to 
other countries.

The main headquarters are in 
Kaunas. It is one of the outstand- 
ing buildings in Kaunas on Laisves 
Alėja. Its architecture is modern 
and somevvhat American, and is 5 
stories high. The vvindovvs is vvhat 
makes it look American, they are 
the kind that have tvvo sections; 
and open up and dovvn, othervvise 
most of the vvindovvs . in Lithuania 
as vvell as in Europe generally open 
likę doors, outvvardly.

The Pienocentras store is right 
on the corner, a beautiful_ , __ _______ store
done in vvhite tile vvalls and the 
counters and shovvcases are of the 
latest modern design, the vvindovvs 
of the store are huge plate glass 
that leaches almost from the floor 
to the cciling. Ac you pass this 
store its clean, immaculate interior 
attracts you and you unconscious- 
ly look in. There are several giri 
clerks in there, dressed in vvhite 
hoover aprons. and they sėli dairy 
products to take home. These pro
ducts include our vvell-knovvn, jce- 
cream. Tvvo itmes aside from the 
dairy products that graced the vvin
dovvs vvere lemons and oranges. 
Around »he corner on the side of

the street is the Pienocentras 
taurant where we had our 
few meals and those delicious 
tų barščių.’’ The restaurant 
has those massive plate glass 
dovvs, būt there is a eurtain aeross 
this vvindovv about shoulder high, 
so that the eating public has pro- 
teetion from the glances of the 
passersby.

As you enter the door there is 
a vestibule and check room where 
a giri vvill check your hat or coat 
or bundles, to the left this opens 
to one of the dinning rooms, of 
vvhich there are four or five. I 
vvas told that they started vvith 
one dinning room būt as business 
picked up they vvere forced to ex- 
pand into the other rooms, that 
vvere intended for other things in 
all probability storerooms, or to be 
rented out. These rooms contain 
numerous little tables vvith glass 
tops under vvhich could be seen a 
design likę that on Lithuanian tovv- 
els. ,r~ 
hoover 
chiefs 
head. 
dairy 
dried i 
dishes, 
prices very reasonable.
is separately priced and you can 
compose your ovvn meal of several 
.tems, as no regular meals are on 
the menu. There is sour milk, 
soup, (hot and cold) for half a 
lit, bread is sold in slices, vvith or 
vvithout butter; if you order butter 
t is spread on for you, and I mušt 
say quite thiek, this is about 10 or 
15 Lithuanian cents. ( I mušt re- 
mind you here that a litas in our 

less

Res- 
first 
“šal
ai so 

xvin-

Lithuanian
Stated
*

Claims to City* 
by

*
the Editor of

Minister
*

the New York

The vvaitresses wear vvhite 
• aprons, and plain vvhite ker- 

tied at the back of the 
They serve only milk and 

products, berries in season, 
fruit compotes and vegetable 
, no meats at all, and the 

Each item

money is vvorth a fraction 
than 17 cents, and each litas con- 
.ains 100 Lithuanian cents.)

Then there are pancakes of all 
kinds, that are served vvith sour 
tream, jams, applesauce, etc.. these 
are usually half a litas. Berries 
vvith milk or cream, dried fruit 
kompote, stevved berries, bread of 
all kinds, rolls of every discription 
’ncluding svveet rolls and biscuits, 
cakes, cookies, ice cream, vanilla, 
;hocolate; berry and fruit-flavored, 
beverages, of coffee, extra delicious 
2ocoa, tea, milk, and their special- 
ty beverage, “milk champaign” a 
cross betvveen soda pop and ginger- 
ale, it comes in bottles and each 
bottle 
tvvo 
hard drinks of any kind are sold 
here. 
good so vve 
often.

Right next door to ^his restau
rant is another extension of Pieno
centras, this is an open air restau
rant, and contains as many if not 
more tables as the entire four or 
five.

contains at least one or 
white raisins. No beer or

The service and food is very 
intend to come here

rooms indoors.
(Continued)

“Snow White” on
Stage

the

That ever-active St. George Choir 
is laying finai plans for one of 
the greatest stage performances ever 
produced by said group. If re- 
hearsals are any indication of per- 
formance this presentation shall 
“dvvarf” any of their previous nt- 
tempts at perfection. These girls 
are faithfully attending and dili- 
gently rehearsing four nites per 
'.veek.

The leading ballet master of our 
fair city is teaching the girls of 
the east, vvhile a very able and 
talented director is aiding them at 
rehearsals. To put this 
in prose form, vve merely 
of the poems printed on 
culars . . .

Would you likę to see

invitation 
copy one 
their cir-

Would you likę to see a play 
That’s entertaining light and gay?

A fairy tale of long ago — 
A story everyone does knowJ

The characters: A vvicked 
Beautiful, būt very mean.

A handsome prince vvho 
first sight

Pails in love vvith poor Snovv
The Seven Dwarfs 

her
And very dear and cunning vvere

Snow White vvhom Queen re- 
solves to kili

And very nearly does until —
Būt you yourself mušt see them 

all
Be seein’ you at St. George’s Hali.

There’s the vvhole thing except 
the date and admission price. Sun
day, October 30th takes care of the 
*ime of presentation and the nrice 
s only 50c, dancing after the shovv.

'queen

at

vvho
White. 
shelter

\ N OTHER GIRL
the Wilke!is family had 
a boy, old doc Stork 

giri. Be it boy or giri, 
Wilkelis, the father is 

this

ITS
Much as 

hoped for 
br >ught a 
M r. Niek 
a happy and proud father of 
8 pound 7 oz. bundle of humanity, 
born to his charming and socially 
active wife, Aldonna,

To 
Times:

An artiele which 
ly in The Nevv York Times under 
the title “Poles Tell of Row last- 
ing 300 Years” quotes a fevv sen- 
tences from a bulletin published by 
the Polish Information Bureau at 
Washington. Among controversial 
sentences is one that “Poland seiz- 
ed Vilna from the Bolsheviki and 
not from the Lithuanians.”

The occupation of Vilnius (Vilna 
or Wilno) by a Polish “rebel” army 
took place on Oct. 9, 1920. At 
that time Poland was at war vvith 
Soviet Russia, vvhile Lithuania, af
ter signing a peace treaty vvith 
Moscovv on July 12, 1920, main- 
tained striet neutrality.

The city of Vilnius is and alvvays 
vvill remain dear to the hearts of 
Lithuanians, not only because it 
vvas the capital of the vast Lith
uanian Empire of five centuries 
ago, būt also because it vvas tiie 
cradle of the Lithuanian national 
and political renaissance.
GOVERNMENT ORGANIZED

In 1904 the Czarist ukase 
bidding Lithuanian printing 
revoked and Lithuanian societie: 
nevvspapers appeared in Vilnius; in 
1905 a convention of Lithuanian 
delegates vvas held in Vilnius and 
demanded from Russia self-rule for 
Lithuania. During the World War 
and German military occupation a 
convention of delegates from all 
parts of Lithuania 
Vilnius and eleeted a 
cil, vvhich, on Fed. 
claimed Lithuania’s 
and in the follovving 
armistice, the first „ 
independent Lithuania vvas organiz- 
ed there; most of all because the 
people of the Vilnius region and 
the people of independent Lithua
nia vvere united racially, culturally 
and economically for centuries and 
lived together as one national unit.

These facts indicate that the sei- 
zure of Vilnius by Polish troops 
vvas a greater blow to the Lith
uanians than to the Bolsheviki.

lt is true that the first Lithuan
ian Government vvas forced soon to 
retreat to Kaunas because the Ger
man military command preventeu 
the organization of an adeauate 
army to resist the Bolshevist in- 
vasion. Būt the follovving year, in 
1920, after concluding the peace 
treaty vvith Moscovv, the Lithuan
ian Army and governmental depart- 
ments f-e-entered Vilnius and took 
possession of it.
HISTORICAL DATA

May I quote from the Encyclo- 
pedia Britannica, vvhich cannot be 
suspected of favoring Lithuania’s 
cause too much:

“On Dec. 8, 1919, the Supreme 
Council of the Allies in Paris laid 
dovvn a provisional eastern frontier 
for Poland, the so-called ‘Curzon 
Line’, vvhich assigned to Poland 
most territories vvhere the Polish 
element vvas in a majority, būt 
excluded mixed and doubtful dis- 
triets, the principai among these 
being Vilna City and province, 
vvhich the Bolsheviki, vvith vvhom 
the Lithuanians vvere then at vvar, 
had succeeded in capturing for 
themselves. The provisional Lith
uanian Government fled 
nas. Three months later 
unians, by arrangement 
Poles, vvere on the point 
turing Vilna vvhen it fell 
troops (in 1919).

“Soon after the Poles, fighting 
Russia single-handed, lošt not only 
Vilna būt nearly all their country. 
Neverthqjess, the face of the vvar 
changed, and the Poles drove back 
the Bolsheviki, vvho, no longer able 
to hold Vilna themselves, handed 
it to Lithuanian troops (end of 
August, 1920), and from that time 
forth remained consistent in their 
recognition of the Lithuanian claim. 
On Oct. 9, Polish troops, under the 
‘rebel’ general Zeligovvski, recaptur- 
et the tovvn, thereby breaking the 
agreement signed at Suvalki in the 
presence of the military control 
commission of the League of Na- 
tions tvvo days earlier. Since then 
the Lithuanians have never ceased 
to protest aginst the Polish occupa
tion of their historic capital. of 
two-f’fths of their historic territory 
and the alienation of nearly 
their histo"ic population. They 
the svmpathy of the League of 
tions."

WHAT’S GOING TO 
HAPPEN ON

SUN. NOV. 6? .
appeared recent-

for- 
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took place in 
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independence, 
year, after the 
goverment « of

to Kau- 
the Lith- 
with the 
of recap- 
to Polish

half 
had 
Na-

P ŽADEIKIS
Minister of Lithuania.

Parsiduoda Namai
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WATCH NEXT VVEEK!

LITHUANIAN a
NEWS

c
MEETING OCT. 18

The monthly meeting of the 
veland Lithuanian A.C. vvill be 
Tuesday evening, Oct. 
Lithuanian Hali. The 
start promptly after 
Devotion services at 
i s over. We request 
ketball players attend __  _____ o
as important plans vvill be made for 
the coming season.

Bovvling is coming along in fine 
fashion except for one disappoint- 
ment. As some of the members 
of tvvo teams found, for various 
reasons, that bovvling vvould be im- 
possible for them this year, these 
tvvo teams vvere dropped. The sche- 
dule for the remainder of the sea
son is novv made up for a four- 
team league. Nevertheless, a great 
season is expected. After tvvo vveeks * 
of bovvling all four teams are tied 
vvith tree games vvon and three lošt. 
This is a very peculiar situation 
būt shovvs hovv evenly matehed the 
league is.

BASKETBALL
Basketball practice vvill continue 

on Wednesday evenings at St. Clair 
Bathhouse betvveen 7 and 8 o’clock. 
The boys are really vvhipping it 
up novv as the season opens the 
first vveek in November. That old 
basketball is starting to zip around 
in mid-season fashion during scrim- 
mage as the players round out into 
forrh. Some of the older players 
are having a hard time svveating 
out those idle days būt the younger 
boys vvill be able to gb a full game 
soon. A fevv more players vvere 
added to the practice list and novv 
the roster numbers tvventy-one. An 
effort vvill be made to obtain an
other gym to have tvvo days of 
practice instead of one a vveek. 
Some of the players vvill need it 
before the Inter-Lodge League sea
son opens.

VICTORY DANCE
Tickets are novv on sale for the 

big Victory Dance in honor of our 
National Softball Champions. This 
dance vvill be held Saturday, Nov. 
5th, starting at 8;30 o’clock at the 
nevvly decorated Lithuanian Hali.

The price of admission is 30c. 
A great program is being planned 
for the evening by the committee. 
Music vvill be furnished by the 
Tvvilight Svvingtet, an orchestra — 
vvell^novvn in these parts. Reserve 
Nov. 5th as a date for a good time 
at our dance. Tickets may be ob- 
tained from any member of the 
club, bovvler or basketball player.

Cle- 
held 
the 

vvill
18th, at 
meeting 
Forty Hours 
St. George’s 
that all bas- 
this meeting

Parish Dance
advance notice Js given 
the huge dance being

New
A little 

regarding _ .. . „
held, Sunday, Oct. 30th at the New 
Parish. It’s going to be a “huge” 
dance due to the fact that both 
the Ladies Sodality and the Young 
Mens Sočiai Club are jointly co- 
operating to “put it aeross”.

A beautiful vvrist watch is being 
offered as the door prize, vvhile 
Johnny Pecon’s Orchestra will ’ur- 
nish lovely music. Tickets in nd- 
vance for thie dance are 25 cents.

Come on all vou Collinvvoodites, 
let’s make the old dance floor groan 
for mercy, bring your Lithuanian, 
non-Lithuanian friends, relatives.

Success for Akron
With the able assistance of a 

group of performers and the atten- 
dance of a goodly number of out- 
of tovvners, Akron brought the eur
tain dovvn on their fiist ‘success” 
of the season. Not only vvas the 
entertainment good, būt the reunion 
of man v many old friends crovvned 
this initial sočiai event of the year.

Somehovv vvhen one visits the 
neighboring city of Akron, from 
Cleveland, you feel just likę a big 
brother to this smaller community. 
And too. just likę one child is a 
little jealons of the other, vve are 
a bit envious of the grand time 
shovvn bv our Rubbertovvn friends. 
In our bit of envy our ambit'ons 
are excited to “shovv” them. May 
vve congratulate vou, Akron — būt 
vve’re next — VVatch for Nov. 6th!

PROGA PASITAIKO TIK KARTA 
$13,500—Du mūriniai po 1 šeimas

5 kambariais namai; garo šiluma; 
ine’gof $240; imokėti $2700. Ran
dasi arti Superior j rytus.

McKENNA
1383 E. 55 St. HE. 5282 

Residence M U 4285
ANGLIS IR MALKOS

NELAUKIT — pirkit sau kurą — anglis ir malkas 
dabą r. nes DABAR kainos yra žemesnės i.egj bu 
mos metu — dabar gausit greitą patarnavimą. ■ 
atėjus staigiems šalčiams neliktumet be angii

K O M E R
Wood & Coal Company 

f Lietuvis) 
1409 East 92nd Street 

Telef. GArf. 2921

ANGLU KALBOS 
PAMOKOS

Pamokos pradiniam pramok- 
i kalbėti, skaityti ir rašyti 

Angliškai. Taipgi aukštes
nės Argliškos pamokos. Pr‘- 
vatiškas mokymas.

FRANCES ZVERINA
310 Citizens Big. CIL 4050

Bukit Savo Šeiminikais
Vienos ir dviejų seimų namai 

vieno loto, West 53 st., netoli 
rain n ve. KAINA S2.500. 
Taipgi daug kitų pigių namų, 
silankykit pamatyti.

Papp Realty Company 
MElrose 5814 4741 I.orain .

ant 
Lo-

At-

Ave.
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