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DARBAI
IK DARBININKŲ ŽINIOS

INĖJO GALION DAR- 
BO-ALGU ĮSTATAS

Washington, I). C.— "Nuo 
Spalių 24 dienos inėjo ga- 
lion naujas darbo valandų 
ir algų įstatymas, kuris pa
liečia 11 milijonų darbinin
kų. Sulyg to įstatymo ap
skaičiuojama kad 750,090 
darbininkų algos turės bū
ti pakeltos ir sutrumpinta 
darbo valandos 1,500.000 
darbininkų.

Kitų milijonų darbininkų 
algų rekordai turės būti 
laikomi kad galima butų 
patikrinti ar įstatymui pri
sitaikoma.

Šis naujas įstatymas lie
čia tas išdirbystes ir 
nius kurių prekės eina iš 
vienos valstijos į kitą arba 
iš kurių valdžia perka savo 
įvairias reikmenis.

Nors įstatymas inėjo ga- 
lion, tačiau nėra sutvarky
to aparato tą viską sužiū
rėti ir įstatymą vykdyti.

Pietinėse valstijose, kur 
darbininkams pigiai mokė
jo už ilgas darbo valandas, 
nekurios išdirbystes sulai
kė darbus protestuodamos 
prieš tą įstatymą.

Įstatymas reikalauja kad 
jokiame darbe darbininkui 
nebūtų mokama mažiau 25 
centų valandai, kad nebū
tų dirbama daugiau kaip 
44 valandas už paprastą 
mokestį, o už viršlaikio 
turi būti mokama pusantro 
tiek.

biz-

PLIENO DARBAI PA
KILO. Clevelando ir Lo- 
raino plieno distrikte plie
no gamyba pakilo iki 72'- 
normalio, aukščiau negu 
kada šymet buvo.

Daug darbininkų paimta 
atgal į darbus nuo to laiko 
kaip apie mėnuo atgal dar
bai pakilo per 50 nuoš. nor
malio.

Darbai pagerėjo neap
dirbto plieno liejyklose.

AUTOMOBILIŲ DAR
BAI GERĖJA. Detroit. — 
Fordo automobilių dirbtu
vės praneša kad pradėjo 
imti Į darbus daugiau dar
bininkų ir kad šios savai
tės pabaigoje bus sugryžę 
dirbti arti 80,000 darbinin
kų.

Chrysler ir General Mo- 
tors taip pat pradėjo imti 
į darbus daugiau.

Chrysler automobilių iš- 
dirbystė skelbia pakėlus sa
vo 10,000 raštinių tarnau
tojų mokestis.

Toledo, O., Willys-Over- 
land automobilių išdirbystė 
pašaukė Į darbus virš du 
tūkstančiu darbininkų.

Kaunas. — Lietuvos vy-į 
riausybė turėjo pasitarimą 
su savo užsienių atstovais, i 
kurie buvo parkviesti iš 
Europos sostinių.

• Vyriausybė nutarė ir to
liau laikytis savo užsienio 
politikos pagrystos neutra
lumu ir draugišku koopera- 
vimu su kaimyninėmis val
stybėmis Latvija ir Estija.

* * *
Associated Press prane

ša sekančių žinių iš Kauno, 
kurios liečia Lietuvių san- 
tikius su Klaipėdos krašto 
Vokietininkais:

Kaunas, Spalių 25 d. — 
Klaipėdos krašto guberna
torius sugryžo į Klaipėdą 
su, kaipjš Vokiškų šaltinių 
sakoma, konkrečiais pasiū
lymais suderinimui Lietu
vių-Vokiečių įtemptų san- 
tikių tame krašte.

Klaipėdos krašto guber
natorius turėjo pasitarimą 
su Lietuvos ministrų kabi
netu per pastaras pora die
nų, išdėstydamas Vokieti
ninkų reikalavimus.

Lietuvos seimo komisija, 
j paruošė sušvelnintą krašto 
apsaugos įstatymą, kuris- 
neišrodytų Vokiečiams aš
trus, nes jie prieš pirmes- 
nius įstatymus kėlė smar- i 
kius protestus.

Iš Lietuviškų šaltinių ži
nios sako kad Vokietinin
kai Klaipėdos krašte smar
kiai organizuojasi, jie su
darė naują “kulturbundą”, 
kuriame esą apie 20,000 na
rių. Jie yra pakurstom! 
Vokietijos nazių, kurie ža
da Klaipėdiškiams “išgany
mą” ir visokias gerybes.

Klaipėdos kraštas yra 
visai mažas ruožas Nemu
no pakraščiu nuo Smalinin
kų iki Klaipėdos, užimantis 
1,099 ketvirtainių mylių 
plotą.

Dr. Neumannui, Klaipė
dos tfukšmadariui, kuris 
buvo nubaustas kalėti, Lie
tuvos vyriausybė sutiko 
grąžinti pilietiškas teises. 
Jis buvo paleistas iš kalėji
mo pereitą žiemą.

Lietuvos" ministras pir
mininkas VI. Mironas turė
jo pasitarimą su Vokieti
jos įgaliotiniu Kaune, Dr. 
Erich Zechlin’u.-

* ¥ * .

LENKAI UOSTINĖJA 
Lenkų užsienių reikalų

vienos sostinės į kitą, jieš- 
kodamas kur galės ką peš
ti.

Lietuvoje sukėlė susirū
pinimo Lenkų lindimas prie 
Hitlerio ir prašymas duoti 
jiems užimti Lietuvos dalį 

į ar net visą Lietuvą, jeigu 
Į Vokiečiai sumanytų prisi
jungti Danzigą atimant jį 
nuo Lenkų. Lenkai bijo 
likti be priėjimo prie.juros 
ir rūpinasi tą priėjimą tu
rėti per Lietuvą. Lenkų 
spauda kelia baisų riksmą 
prieš Lietuvą už neva “per
sekiojimus” Lenkų mažu
mų Lietuvoje.

Užsienyje nekurie kalba 
jog Lenkams nepakaks jo
kio iš Lietuvos pusės užsi
leidimo Lenkų mažumai — 
jie galį pataikyti progą pul- 

Lietuvą visai užgrobti.

I
PRANCŪZIJA KRYP

STA Į TAUTINĘ 
PUSĘ

ti

NORI ATGAUTI 
KOLONIJAS

Berlinas. — Vokietijoje 
vėl pradėta kelti reikalavi
mas atgauti buvusias Vo
kietijos kolonijas, labiausia 
tas kurias turi užėmę Bri
tai ir Prancūzai.

MUŠIAI SUSTOJO

Hendaye, Spalių 25 d. — 
Sukilėliai darė staigų puo
limą kairiųjų eilių Jarama 
upės fronte, 18 mylių pie
tuose nuo Madrido. Kai
rieji skelbia tą puolimą at- 
mušę. Spėjama kad šis pa
sikėsinimas yra tik bandy
mas kairiųjų jiegų, kas bu
vo daroma pastarų savai
čių bėgiu visais frontais.

Spalių 26 d. smarkus lie
tus sulaikė kairiųjų ir su
kilėlių rengtą puolimą sa
vo priešų. Nuo lietaus už
tvino upės, nuvertė giltus 
ir sukliudė kareivių trans- 
portaciją svarbesniuose ke
liuose.

BRUZDA PRIEŠ ŽYDUS
Praha, Čekoslovakija. — 

Čia pradėjo apsireikšti ju
dėjimas prieš Žydus, kuris 
grąso išsivystyti j rimtą. 
Čekai rengia demonstraci
jas ir šaukia “Čekoslovaki
ja Čekoslovakams”. Vieto
mis valgyklose ir parduo
tuvėse languose išdėta pa
reiškimai kad “Žydai'nepa-

Senatorius Bulkley ir Prezidentas Roosevelt

MILIJONAS GRYŽO Į 
DARBUS. Valdžios eko
nomistai skelbia kad biz
niai šalyje pagerėjo tiek 
jog nuo Birželio mėnesio iš 
bedarbių eilių gryžo į pri
vatines industrijas milijo
nas vyrų ir moterų.

Paryžius, Spaliu 26. — 
Prancūzijos premjeras Da- 
Ladier pradėjo darbuotis iš
stūmimui kairų jų bendro 
fronto vyriausybės ir suda
rymui tautinio fronto vy
riausybės.

Komunistai griebėsi vi
somis pastangomis patrau
kti i save radikalius socia
listus i savo pusę. Radika
lai socialistai turi savo su
važiavimą Marseilles mies
te, kur Daladier nori pra
vesti jų atsimetimą nuo 
komunistų ir formaliai su
griauti liaudies frontą, ku- 
rin ineina ir socialistai.

JAPONAI PAĖMĖ DU 
ŽYMIUS MIESTUS
šanghai, Spalių 26 d. — 

Japonų armijos pirmosios 
eilės įsiveržė į degantį Wu‘ 

i čang, vieną iš trilypių mie-į 
) stų, kuris randasi prie Ki- į 
nu laikinos Ilan-j

i kow.
Hankow tokiu budu atsi- i 

dūrė priešų rankose, kurio : 
taip ilgai Japonai siekė.

Kinai paskutines pastan-■ 
■ gas dėję miestą ginti, pa- Į 
galiau turėjo apleisti.

Miestas padegtas ir ap- 
sprogdintas. Kinų vadas 
Gen. Kai-Šek pranešė kad 
toliau miesto negins.

Prieš kelias dienas Japo
nai užėmė 
nės Kinijos

Kantonas 
vio. Kinai 
padegdami.

Ar šis Japonų laimėji
mas reiškia Kinų visišką 
nugalėjimą tuo tarpu dar 
nežinia.

Japonija pasiryžus vary
ti savo Kinijos' užkariavi
mo darbą iki visas Kinų 
pasipriešijimas bus sulai
kytas.

Kantoną, pieti- 
sostinę. - 
užimtas be šu- 
pabėgo miestą

18 ŽUVO. Australijoje, 
orlaivio nelaimėje užsimu
šė 14 pasažierių ir 4 lėktu
vo prižiūrėtojai.

TURKIJA gerina 
geležinkelius. Vokietijoje 
užsakė 13 milijonų dolarių

savo

U. S. Senatorius Robert J. Bulkley, kandidatas kitam termi
nui, yra artimas bendradarbis Prezidento Roosevelto. Se
natorius Bulkley rūpinasi pravesti bilių palengvinantį sve
timšaliams tapti Amerikos piliečiais. Jo namai Clevelande.

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

VALSTYBĖS TEATRE Kau- 
' ne pradėta rengti spektakliai 
' ir darbininkams. Jie įleidžia
mi papiginta kaina. Spaliu i) 
d. buvo surengta Čaikovskio ba
letas “Gulbiu Ežeras”.

ČEKAI UŽBAIGĖ SU 
SOVIETAIS

Londonas. — Naujoji Če
koslovakija, kiek jos liko, 

' rodydama savo draugingu-1 
, mą ir pataikaudama Vokie- 
| tijai, galutinai atmetė savo 
! turėtą su Sovietais sutartį. 
1 Taip tai Rusija, pasekmėje 
I Municho tarybų, kurias ji 
pasmerkė, lieka atskiriama 

' nuo kitų Europos draugų.
Gen. Švrovy, naujas Če- 

i koslovakijos prezidentas ir 
1 premjeras, 
renkąs dragingumą 
kaimynams, Vokietijai 
Vengrijai. <

Čekoslovakijoje tapo 
viduota ir uždrausta 
munistų partija.

Tuo tarpu Čekoslovaki
jos varžytinė su Vengrija 
už Vengrų reikalaujamas 
Čekoslovakijos žemes ne
baigta. Čekai atsisako už
leisti Vengrams tiek 
jie reikalauja.

pareiškė pasi
gavo 

ir

kiek

NE-

PRANAŠAUJA 
KARĄ

Londonas, Spalių 26. — 
David Lloyd George, karo 
laiku buvęs Britanijos už
sienių reikalų ministras, 
pradėjo viešai reikšti savo 
mintį. Jis skelbia perser
gėjimą Britanijos premje
rui Chamberlain kad Mu- 
nicho sutartis, kur sutikta 
suplėšyt Čekoslovakiją, pa
sibaigs karu, kuriame Bri
tanija liks be draugų.

Lordas Halifax, Britani
jos užsienių reikalų sekre
torius, ragina vyriausybę 
dėti pastangų naudotis ta 
Municho sutartimi ir ant 
jos statyti ateities taiką.

NUŠOVĖ MYLIMĄJĄ Rau
dondvario vals., Romuvos kai
me, Jonas Masionis, 26 metų 
amžiaus, ilgesnį laiką mylėjo 

i Petre Nasukaitę, 27 m. amž. 
Merginai atsisakius už jo te- 

. keti, jis ją ėmė persekioti ir 
j grasinti. Pagaliau jis vienoje 
vietoje ją sutikęs nušovė. .Ji 

[ su mažomis gyvybės žymėmis 
nuvežta Į Kauno ligoninę, kur 
mirė. Vaikinas' pats pasidavė 

į policijai.
•

VILNIUJE pradėtas leisti 
“Aidas”, iki šiol ėjęs du kartu 
per savaitę, dabar pradėjo eiti 
tris kartus.

Spalių 2 d., Vil
ai laidus, viena- 

kieme įkaušę 
Ališauskas, 
ir Albinas 

va- 
Kai 
dvi- 
nuo 

nnk-

AMBASADORIUS
GRYŽTA. Washington. — 
Išvažiavęs i Maskvą Sovie
tų ambasadorius Trovanov- 
sky i Washingtoną negryž- 
ta. Ar ir jis paklius i Sta
lino rankas už kokį nors 
“nusikaltimą” tuo tarpu 
žinių nėra.

Rumanijoje, laike audros 
žuvo šeši karo lakūnai.

NORI AUKSO STAN- 
DARBO

Paryžius. — Tarptauti
niai Prekybos Rūmai pri
ėmė rezoliuciją raginančią 
valstybes gryžti prie auk
so standardo.

Lietuva yra viena iš ke-| 
lėto likusių valstybių ku
rios valiuta paremta auk
su ir stipriai išlaikyta per 
visus sunkumus.

. SU V. VALSTIJOSE pra
dėta raginimai steigti pri
vatinių savininkų oro lai
vyną, kuris susidarytų iš 
50,000 lėktuvų. Karo laiku 
jis butų galima panaudoti 
apsigynimui.

Klaipėdos Krašto Gražus Ūkio Vaizdai
Kairėje graži Lietuvio sodyba. Dešinėje — geros veislės
n viii hnndn <rannsi rndpną siinlp V'DV fntn

ŽUDYSTĖ. 
ka visky j e per 
me karčia mos 
“draugai”: Simas
Justinas Jurkšas, 
Dabrila rengėsi dviračiais 
žinoti vienu keliu namon. 
Ališauskas pasilenkęs taisė 
ratį, Jurkštas nusikabinęs 
sale stovėjusio vežimo br
tą smogė Ališauskui i galvą, 
kuris vietoje krito negyvas.

MOTINOMS ir Vaikams Glo
boti Organizacijų Sąjunga Lie
tuvoje steigdama sveikatos 
centrus, matė būtiną reikalą įs
teigti Motinos ir Vaike Muze- 
jų, kur butų galima pamatyti 
visa tai kas teiktina motinoms 
ir vaikams higienos žvilgsniu. 
Muzejus dabar turi jau 18 sky
rių, kur motinos, kūdikių lau
kiančios gitli apsilankyti ir 
matyti bei apsipažinti su 
reikalingais dalykais.

pa
šau

PREMIJOS Už SODUS, 
rudenį žemės Ūkio Rūmai skirs 
premijas už naujai užveisia- 
mus mažus sodus. Premijos . 
pus skiriamos ūkininkams ne
turintiems sodo ir turintiems 
ne daugiau kaip 20 obelaičių. 
Premijomis gali pasinaudoti tik 
tie ūkininkai kurie turi ne dau
giau kaip 40 ha žemės.

•
LIETUVOJE išardytas taba

ko sindikatas, kuris kontrolia
vo tabako kainas ir brangino 
tabako produktus. Dabar Kai
nų Tvarkytojas už išleistų jo 
įsakymų nevykdymą nubaudė 
tai ako fabrikantus 75,000 litų 
ir pareikalavo kad visi tabako 
fabrikantai iki Lapkričio 1 d. 
išstotų iš sindikato.

UŽSIENIO ir vietos spaudos 
priežiūrą iš Vidaus Reikalu Mi- 

’ nisterijos perėmė naujai įstei
gta Visuomeninio Darbo Vady
ba.

800 AMERIKIEČIŲ. Šią va
sarą pasisvečiuoti i Lietuvą iš 
Amerikos buvo atvykę apie 800 
asmenų. Jie Lietuvoje viešė
jo po 6—8 savaites. Beveik 
visi jie jau išvyko atgal į Ame
riką.
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PENNSYLVANIJOJE Motuzai Parvyko su Puikiom Filmom-♦
PHILADELPHIA DAYTŪN, OHIO

P. ŽADEIKIO, LIETUVOS ATSTOVO,
kalba pasakyta įteikiant D. L. K. Gedimino Ordiną Adv.

Jonui S. Lopatto, Spalių 17 d„ WIlkes-Barre, Pu.

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

%

SPORTININKŲ SUTIKTU
VIŲ BANKETAS

keturiems 
r-portinin- 
įvyko kal- 

,J. Grinius,

Sportininkas V. Sidabras

Spalių 12 d., Lietuvių Muzi- 
kalėje salėje, įvyko gražus ban
ketas ir šokiai, sutikimui gry- 
žusicm3 iš Lietuvos 
musų jaunuoliams 
kams. Pirm banketo 
bos, kurias pasakė:
Adv. M. M. šlikas; sportinin
kas V. Sidabras labai gražiai 
Lietuviškai papasakojo iš lan
kymosi Lietuvoje; sportininkas 
J. Nojunas savo įspūdžius pa
pasakojo Angliškai. Lietuvos 
svečio, kariuomenės Majoro S. 
Narušio kalba buvo labai įdo
mi apie Lietuvos kariuomer.ę, 
kaip jie dabar noriai tarnauja 
ir yra mylimi Lietuvoje; kaip 
pifmiau su širdgėla turėjo iš
eiti į tolimą Rusiją ir būti ne
kenčiamais.

Taipgi šiame bankete pirmu 
kartu kalbėjo Penn. Universi
teto Profesorius A. Šen n Lie
tuviškai, apie Lietuvių gražią 
kalbą, istoriją ir tt., ir, kaip 
mes Lietuviai, ypač baigusieji 
aukštus mokslus, turime palai
kyti Lietuvišką dvasią, "nes tą 
daro kitų tautų mokslo žmonės. 
Dr. Senu žadėjo ir toliau mu
sų didesniuose susirinkimuose 
atsilankyti ir drauge pasidžiau
gti tuo kas yra brangiausia 
Lietuviškai sielai.

Po to kalbėjo sportininkai V. 
Dalbukas ir L. Mačionis Lietu
viškai. ką matė, 
niėjo lankydami 
šie sportininkai 
gę uniformose
būdami Lietuvoje, ir tas 
gerą įspūdį susirinkusiai 
likai.

Visi keturi jaunuoliai
kalbose nepamiršo padėkoti vi
suomenei, organizacijoms ir 
Lietuvių Biznierių ir Profesio
nalų 
buvo 
tuvą, 
atgal
gų metu turėti gerą laiką, ap
lankyti tėvų gimtąjį kraštą, 
dalyvauti Olimpiadoje ir gryž- 
ti su laimėjimais.

Programų vedėju buvo Adv. 
C. S. Čeledinas. Be kalbėtojų, 
dalyviai I uvo dar supažindinti 
su eile kitų žymių svečių.

Prie progos turiu už gari ę 
paminėti apie Lietuvių Biznie
rių ir Profesionalų Sąryšio iž
dininką Klemensą Dalbuką, ku
rio 
vos 
ris 
tik 
m e 
r.es

girdėjo ir lai- 
Lietuvą. Visi 
buvo pasiren- 
kurias dėvėjo 

darė 
pub-

savo

Sąryšiui. kurio vadovybe 
surengta jų kelionė j Lie- 
už suteiktus į Lietuvą ir 
finansus ir progą atosto-

sūnūs irgi važiavo j I.ietu- 
Tautinę Olimpiadą, ir ku- 

nenuilstamai darbavosi kad 
daugiau jaunuolių galėtu- 
išleisti Lietuvon j jubileji- 
sukaktuves. Jis pats auka

vo virš $259 tam reikalui.
Fr. Bukas.

KALĖDŲ ATVIRU
TES DYKAI!

Tiems kurie užsirašė arba 
užsirašys “Lietuvių Naujie
nas” iki Gruodžio 11, 1938. 
duosim dykai 6 gražiausias 
(De Luxe) Kalėdines atviru
tes su Įspausdintu jūsų var
du ir pavarde ant kožnos.

Nelaukit 
užsiraš.vkit 
Naujienas”, 
tik $1.00.

LIETUVIŲ
332 N. 6 St.

paskutinės dienos, 
tuojau “Lietuvių 

Kaina metams

GIRDIM RADIO PROGRA- 
MUS. Patartina Lietuviams 
klausytis Lietuviškų radio pro
gramų iš Čhicagos, kuriuos 
duoda biznierius J. Budrikas, 
per stotį WCFL, 970 klc., sek
madieniais nuo 6:30 vakare, 
musų laiku. Programai yra 
gana puikus, Lietuviškos dui-, 
nos ir muzika, ir gerai galinio 
girdėti Daytone. Taigi Lietu
viams yra malonu pasiklausyt. ’

SMULKIOS ŽINIOS. Vietos 
politikieriai Republikonai ir De
mokratai buvo surengę deba
tus. Demokratas Senatorius 
Bulkley gynė Naujosios Daly-į 
bos pusę, Republikonas kandi
datas į Senatą Taft kritikavo 
Roosevelto administraciją.

Nekurios dirbtuvės pradėjo 
daugiau ir geriau dirbti. At
leistus darbininkus grąžina at
gal į darbus. Tai yra džiugi
nanti naujiena darbo ir biznio 
žmonėms, nors kolei kas ne vi- 

į siems.

čia gyvenanti čekai dideliai 
nusiminę, nekurie net apsiaša
roję dėl savo tėvynės likimo. 
Jie keikia ne tiek patį kaltinin
ką Hitlerį kiek Angliją, Rusi-1 
ją ii- Prancūziją už leidimą su
draskyti jų valstybe.

Kazys Paulauskas lankėsi 
Clevelande. Sako, atrodo • kad 

i ten yra didesnė bedarbė ir var
gas negu Daytone. Bet Lietu
vių veikimas kitokesnis, rengia 
vakarus, turi savo gėrę salę. 
Jis buvo apsilankęs Spalių 9 
Vilniaus užgrobimo paminėji
mo parengime. Programas bu
vo geras, jam patiko daininin
kė Rožė Lukoševičiutė, ir kal
bėtojai Dr. Tamošaitis ir P. J. 
žuris.

Atlankė Lietuvių Kulturinį 
Darželį, kuris yra puikiai įren
gtas ir daug pinigų kainuojan
tis. Tai Clevelande Lietuvių 
didelis ir prakilnus darbas at
liktas Lietuvių tautos garbei.

SLA. 105 kuopa turi išrin
kus “pažangos vajui” darbuo
tis organizatorių M. Pauparą. 
Visų kuopos narių pareiga yra 
teikti pagalbą organizatoriui, 
padėti gauti naujų narių prie 
SLA.

Taipgi visi 
dalyvauti 
susirinkime. Bus 
kaip minėsime SLA. 105 
pos 25 metų sukaktį. D.

nariai malonėkit 
sekančiame kuopos 

aptarimas 
kuo- 
Rep.

GERBIAMU CHORU 
VEDEJŲ ŽINIAI

Siuntinėjant užkvietimus da
lyvauti Pasaulinėje Parodoje 
Lietuvių Dienos Dainos P»'o- 
grame, buvo pažymėta kad už
siregistravusiems chorams cu-)- 
ia;i bus išsiuntinėtos gaidos 

numatytų dainų programų, šiuo- 
mi prrnošame kad ne le| Dai
nų Programų Komiteto kąjtės 
’ki šiol gaidos nepngamintos ir 
•’nkščiau Gruodžio mėnesio, 
iokiu bildu nebus galima gaidų 
siuntimui . rrengtj. Gauname 
daug laišku su prašymu s'ųsti 
gaidas; kad neatsakinėti kiek
vienam skyrium, pranešame 
per speudą. Todėl, užsiregis- 
IravujJiii chorų dalyvauti pro- 
giame g> r j. chorų vedėjų 
šiuomi prašome kad statant 

darbų planus tolimesnei 
veiklai, malonėtumėt taip su
tvarkyti kad kaip tik bus gau
tos gaidos, tuojaus l utu .".'.Įi
ma pradėti studijuoti dam"*. 
Paves; ris retoliausia. reikės 

i pradėti choru viziticii”. kad 
butų galimybės nors kiek ru 
chorais iki to laiko pasirengti.

I. Brund'.a .
L. D. D. R. K. nekr.

U> *3 metuose pralinksminsi! 
•visą knima — išrašyki! Dirvą 

saviškiams į Lietuvą.

Man yra grynas malonumas 
drauge su Wdkes-Barre mies
to ir visuomenės atstovais da
lyvauti gerb, Jono Lopattos pa- 
gerbtuvėse ir pasidalinti pra
eities ir dabarties įspūdžiais.

Lietuvos respublikai, prie 
sunkiausių apystovų atgavu
siai nepriklausomybę, suėjo jau 
2) metų. Tai buvo kovos už

taip pat gerai žino kad patari
mai ir 
tuomet 
svarbos 
širdžią

Tas Filmas Matė ir Lie
tuvoje, prieš Jų Išva

žiavimą
pagalba iš svetur tik 
galį turėti teigiamos 

kai duodami atvira 
be užpakalinių tikslų,

kai duodami visapusiai supran
tant padėtį. Ponui Lapattai 
jo ilgojo visuomenės tarnybo
je ne tik kad regąlima jokio! 

i panašaus priekaišto padaryti, | 
laisvę ir sunkaus darbo laiko- bet priešingai, tenka jo veiki- 
tarpis. Jums, mieli Amerikos mo būdą ir čia pavadinti pavy- 
Lietuviai, padedart ne viena zdingu: nevengdamas tiesiogi- 
vr.ga buvo išarta Lietuvos dir- niai santikiauti su Lietuviais 
vonubse. Dar yra nenudirbto ir su Lietuva, jisai gelbėjo Lie- 
dari-o kalnai, bet jau yrą ir tuvai kaipo Amerikos pilietis, 
gražių vaisių, kuriais džiaugi;'.- per Amerikos visuomenę ir per 
mos, žemės reformos, socialio Amerikos vyrirfusybę: taip, pa- 
draudimo, kooperacijos, preky-. vyzdžiu, mes matėme poną Lo
bus ir pramonės srityje, taipgi pattą 1916 metais pirmininku 
susisiekimo tvarkyme yra labai Lietuvos šelpimo Dienos, kurią 
daupr jau padaryta, o vpitin-j Prezidentas Wilson buvo pa- 
gij galime džiaugtis iš švieti- skyręs; mes taipgi matėme ir 
mo paplitimo. girdėjome poną Joną Lopattą

šiais nepastoviais laikais Eu- 1919 metais kalbant ir aiški- 
r .poje Lietuvai ypač tenka bu- nant Lietuvos istoriją ir geo- 
t i r ivo ateities sargyboje. Jus grafiją Senato Užsienių Reika- 
gor :i suprantate kad mažai vai- > 1ų Komisijai, kad Amerikos 
Siy’.ei tatai nėra lengvas uždą- Vyriausybė pripažintu atgimti- 
v.nys. Betgi Lietuva su vilti- šią ir nepriklausomą Lietuvos 
mi žiuri į ateitį ir yra dėkinga 
A'is ems kas jai gelbėjo praei
tyje.

('rvždamas prie šių iškilmių, 
n 'galiu susilaikyti nepasakęs 
kai ponas Lopatto, mano nuo
mone, atstovauja tą branginti
ną Amerikos Lietuvio inteli- 
ge ito tipą, kuris yra pavyzdžiu 
v.'siems Lietuvos išeiviams. Ad
vokatas J. S. Lopatto yra gimęs 
Lietuvoje, bet mokslą yra iš
ėjęs čionai Amerikoje ir tą sa- 

■ vo mokslą jisai vartoja ne vien 
k t po asmeniško gerbūvio į- 
r.a kį, bet taipgi kaipo įrankį 
tarnauti Naujajai tėvynėj Ame- J 
r!kai ir senajai tėvynei Lietu
vai. • , • ?

Advokatas Lopatto žinomas 
ne vien teisių srityje; jis įsi
pynęs dirba visuomenės ir poli
tikas darbą jūsų apylinkėje .jau 
du.jgel metų; advokatūra ir 
vietos visuomeninis darbas be 
abejo užima visą jo darbo die
no?. laiką,*bet jis visgi randa 
laiko ir Lietuviškam veikimui. 
PMs kilęs iš Lietuviškos šel
mę;, jis ne tik kad nesišalina 
Lietuvių, bet aktyviai dalyvau
ją pats Lietuviškose organiąa- 
cij >se ir kitus inteligentus ra
gą'a resišalinti; ponas Lopatto 
yp; č geras pavyzdis tiems ku
rie nesidrovi pasakyti: “Taip, 
°š Lietuvis, bet su Lietuviais 
a?> nesusieinu, nes priguliu prie 
g »lfo klubo, kuriame daugiau 

O juk Ame- 
:os Lietuvių organizacijoms 

labai trūkstą 
tokių inteligentų kuriems gol
fą ar arklių lenktynės nėra 
au .ščiaųsias socialio gyveninio 
ide das. Jus gerai žinote kaip 
tu! >s jūsų organizacijos skurs
ta dėl to kad iš jūsų tarpo iš- 
iu;;ę inteligentai nebesiskaito 
'u organizacijų nariais: panįę- 
kii ę savuosius jie yra nuėję 1 

i tarnauti galingesniems.
Ponas Lopatto šiuo atžvilgiu i 

yra maloni išimtis.
de« amai

i pą 
Vi 
jo 
vi? 
v<)].atas Lopatto yra iuk nai*ysi 
ir piliorius abiejų Susivieniji
mu.

Dąrbavimasi Amerikos Lie
tuvių tarpo reiškia larbavinią- 
si ir visai Lietuvių tautai, tai
gi ir Lietuvai. Pono *lopattos 
r.ictoilas vaikinio Lietuvos la
bui yra pažymėtinas ir pal rėž- 
tinas; niekas nematė ir negir-i 
dė’o kad p. Lopatto iš pptrio-j 
tizmo ar kitais sumetimais bu- j<>.s rėmėjų.girnas.

9 SO. BOSTON, Mass. — Spa
lių 16, Sar.darięčių bankete 

Stasys Mockus tapo ąpdovano-, 
tas-ordinu. Ordiną įteikė Lie
tuvos Generalinis Konsulas iš 
Nėw Yorko, p. J. Budrys. Kal- 

ir bas sakė S. E. Vitaitis, kiti sve-1 
.liSjčiai ir vietiniai Veikėjai.

•Broliai Motuzai, Brooklvnie- 
čiai, kurie visus metus laiko 
praleido Lietuvoje darydami 
įvairias Lietuvos filmas, prieš 
aplcisiant Lietuvą, parodė sa
vo filmas ir Kauniečiams, štai 
kaip Lietuvos Aidas rašo apie 

: tai:

Lietuvių nėra”, 
t
h.bai reikia ir

Jisai pri- 
atlieka apšviestuno 

eigą ne tik link saviškių 
ksbariuose, bet jo vardas ir 
autoritetas yra gerbiamas 

)je Amerikos išeivijoje: r.d-

Pa. —
Šiaulių 
Jurgu-

metų,

LUKOšAITIS Jurgis, mirė 10 
d. Rugsėjo, Carnegie, 
54 metų amžiaus, 
apsk., Meškučių par., 
čių k.

VAŠKELIS Vincas, 31
mirė Sao Paulo, Brazilijoje. 
Gimęs Marijampolės apsk

LINKEVIČIENĖ Anelė, 67 m. 
mirė Spalių 10, Laurel, L. L 
N. Y.

RUDMINAITĖ Ona, 74 metų, 
mirė Spalių 8, Chicagoje.— 
Tauragės ap., Žvingių par., 
Gurinių k. Amerikoje išgy
veno 40 metų.

. “Valstybės Radiofone broliai 
Motuzai demonstravo savo pas-: 
kutinės filmas, vaizduojančias 
Rugsėjo 8 d. iškilmes ’r kai 
kurias Lietuvos vietas. Filmos 
visos spalvotos ir labai skonin
gai pagamintos. Broliai Motu
zai daug dėmesio Kreipia į Lie
tuves gamtą, papročius, nau
jus pastatus, pav., mokyklas, 
tautinius drabužius, dainas, ir 
tt. Jų f Urnose Lietuva ’ištikrų- 
jų pavaizduota gražiai ir kul
tūringai. Paskutinės filmos y- 
ra inkronizuotos.

“Broliai Motuzai išbuvo Lie
tuvoje ištisus metus. Su fil
mavimo aparatu apkeliavo jie 
visą kraštą, 
mine filmų 
morstruoti 
doms. . Sugrvžę į 
Broliai Motuzai važinės po Lie
tuvių kolonijas demonstruoda
mi iš Lietuvos atsigabentas 
filmas. Be to, jie ketina pro
paguoti Lietuviškus tautinius 
kostiumus. Jie vežasi keletą 
tautinių kostiumų (moteriškų) 
pavyzdžių, 
sų netu.

‘Šiądien 
vąžiuoja į 
kima jiems, sugryžus į Ameri- 

i ką, sėkmingai varyti per filmą 
Lietuvišką tautinį ir kulturinį 
darbą.”

MOTUZAI JAU AMERI
KOJE

Broliui Motuzai — Kazys ir 
, Mečislovas — Kauną apleido 
apie Spalių 5 dieną, į laivą sė
do Spalių Spalių 7-tą, ir New 
Yorką pasiekė Spalių 14 dieną.

J e jau pasirengę rodyti 
\o filmas—darbą pradeda 
hii; dienomis Brooklyne ir 
žiuos į kitas kolonijas.

Lapkričio mėnesį jie traukia 
i vakarines Valstijas, taigi tų 
valstijų Lietuviai — organiza-? 
cijos, kuopos, klubai — gali 
pasikivesti juos pas save suren
giant filmų rodymo vakarą, 
desrese kolonijose galima 

, rengti du vakarus.
Etlmos ypač bus gražios 

dėl kad visos spalvuotos, 
jokiu vaizdų iš Lietuvos kurie 
butų tik juodi-talti. Prie to, 
filmos su autentiškais garsais, į 

' daug gražių melodijų ir dainų 
(grynų Lietuviškų) girdės tie 
kurie apsilankys tas filmas pa-į 
■natvti.

Motuzai pagamino dvi paski
rą':; filmas: viena “Metai Lie
tuvoje”, visi sezonai atvaizduo
ti taip kaip jie Lietuvoje ątsi- 
buna. Antra filmą •“Dvide
šimtmetis” (jubilejinių metų 
.gyvavimas, apeigos, iškilmėj, 
svečiai, olimpiada).

Kurie nori rengti filmu 
dymą gali tuoj kreiptis • 

M. K. MOTUZAS
972 Willoughby 

Brooklyn, N.

Palaidoti iš- 
Pa.
62 metui 
Cleveland,

Ona (Ki-

valstybę
Lietuva nepamiršo ką jos su

ims Jonas Lopatto Amerikoje 
begyvendamas yra padaręs dėl 
jos. Lietuvos Prezidentas ir 
tautos mylimas vadas Antanas 
Smetona už Tamstos nuopek 

Lietuvai teikėsi Tamstą 
Didžio Lietuvos Kuni- 
Gėdimino, Vilniaus į- 
ordlnu, Rikijo laips-

I

Jie yra prisiga- 
kurių užteks de- 
penkioms valan- 

Ameriką,

kuriuos rodys sean-

nūs 
pagerbti 
gaikščio 
kūrėjo, 
:iio.

Prie šios, jprogos prašau pri
imti mano ir mano žmonos lin
kėjimus asmeniškos laimės 
Tamstai ir‘'Tamstos šeimai.

*“ > •
Valio ' Lietuvių vienybė, va

lio naujas Gedimino Ordino na
rys, ’ valio Lietuvos ir Ameri
kos draugiškumas!

T R U M P O S
ŽINIOS

(Iš MUSŲ' LAIKRAŠČIŲ)

• NEVY YORK. — Spalių 17 
d. prasidėjo ir tęsėsi visą sa

vaitę SLA. Pildomos Tarybos 
ir kai kurių komisijų suvažia- 
rųas. Kalbėta apie SLA. cen
tro kėlimo klausimą į Pennsyl- 
vaniją. Taip pat apkalbėta 
buvusio Vienybės namo (dabar 
SLA. namo) taisymo kaštų 
didumas ir išklausyta tam tik
ras raportas. Prie to, aptarta 
kiti SLA. reikalai.

• CHICAGO, III. — Spaliu 22
d. j............................................

Klubo
A Irinos 

{ banketas.
Harrison gimi 
studijuoja daili 
kolegijoje, 
tos i 
meno skyrių.

i —Spalių 17 d.
įvyko Amerikos Chirurgų Ko
legijos susirinkimas, kurio me
tu buvo priimtas į šią chirur
gų organizaciją Dr. Jurgis \Vil- 
trakis iš Čhicagos, ir apdova
notas dviem chirurgo garbės 
ženklais.

—Spalių 23 d. įvyko SLA 
6-to Apskričio konferencija.

I kurioje dalyvavo apie 70 dele- 
gati/. -

• NEVY BRITAI N, Conn. — 
Spalių 30 d., čia įvyksta San

daros 2-ro Apskriejo 
rimas. Posėdis bus 
Lietuvių Galėję.

• THOMPSONVILI.E,
Spalių 30 d. Kristaus Kara

liaus šventėje, Įvyks Mariana- 
polio Lietuvių Katalikų Kolegi-

įvyko Lietuvių Studentų 
stipendijos laimėtojos 

Ciparis pagerotuvių 
Alvina yra baigus 

gimnaziją ir dabar 
,‘..‘lę VVilson .Jurior 
Kovo

Čhicagos
mėnesį ji Įs- 
Universjteto

N e\v Yorkc

suvažia- 
laikomas

Conn.

I 

br, Motuzai jati iš-Į. 
Ameriką. Palinkę-

CEGLIAUSKAS Augustas, 47 
m. amžiaus, mirė Spalių 17, 
Clevelande. Jis rastas ne
gyvas ant kelio už Clevelan- 
do. Jo automobilis atrastas 
dar toliau. Velionis buvo 
gimęs Clevelande. Liko mo
tina, brolis ir cĮvi seserys.

VENCIENĖ Elena, 59 metų, 
mirė Clevelande Spalių 16, d. 
Palaidota Spalių 19 d.

JARAŠIŪNAS Jonas, 46 me
tų, mirė Spalių 16 d., Cle
veland, Ohio.
vežtas į Kingston,

KULBOKAS Jonas, 
mirė Spalių 19 d. 
Ohio.

RAMANAUSKAITĖ
riliauskaitė), 67 metų, mirė 
Spalių 9 d., S. Boston, M<&s. 
Gimus Kuršėnų par. Ameri
koje išgyveno 31 metus.

NAVICKAITĖ Bronė, 24 metų, 
užmuta automobilio einant į 
darbą Rugsėjo 30 d., Nor- 
wood, Mass.

Žukauskas Povilas, mirė Spa
lių 3 d., So. Boston, Mass.

GUDZINSKAS Antanas, mirė 
Spalių 15 d., Brookl.vn, N. Y.

PETRULIS Juozas, mirė Spa
lių mėn., Chicago, $11,

UKSAS Stasys, 52 metų, mirė 
Spalių 17, Chicagoje. — Ra
seinių ap., Gerdi^kių parap. 
Amerikoje išgyveno 34 me
tus,

JUODAITIS Juozas, 54 metų, 
mirė Spalių 8 d., Scottville, 
Mich. — Marijampolės aps., 
Kvietiškio dvaro.

MARCINKIENĖ Uršulė, mirė 
Spalių mėn., Kenosha, Wis.

STAKĖNAS Alfonsas, 22 
tų, užmuštas traukinio 
lių 18, Chicagoje.

GRAžEVIčIUS Mykolas,
Spalių mėn., Berld, III.

MAMONAS Juozas, 60 metų, 
mirė Spalių 12, Chicagoje.— 
Šiaulių ap., Papilės p., Ska- 
beikių k. Amerikoje išgy
veno 30 metų.

VIĖRAITIS .Jonas. 65 metų, 
mirė Spalių mėn., VVorces- 
ter, Mass.

RAKAUSKIENĖ Elena (Na- 
rinkaitė), LKRSA. daktaro 
kvotėjo žmona, mirė Spalių 
17 d,, Chicagoje.

RADZEVIČIENĖ RoJė (šilin- 
iskaitė), mirė Spalių mėnesį, 
Kingston, Pa. ’ — Sangrūdos 
par,, Svidiškių k. Ameriko
je išgyveno 40 metų.

PRASĖDA Kazys, 35 metų, 
mirė rub sužeidimo automo
biliu Spalių mėn. Chicagoje, 

BALTUSEVlčIENĖ K., mirė 
Spalių 15 d., Scranton, Pa. 
Amerikoje išgyveno 40 me
tų.

MAKARSKIS Juozas, 46 metų, 
mirė Spalių 12 d., Chicago
je. — Gimęs Latvijoje. A-
merikoj išgyveno 11 metų, i 

KISIELIUS Kazys, 56 metų, 
mirė Rugsėjo 5 d., Rockford, 
III.

į

me-
Spa-

mirė

i

sa-
š io-
va-

Di- 
su

to- 
nėra

ro-

avė,
Y

M j r. S. Narušis su 
Išlydėti ant laivo su- 

diktokas buris Brook- 
ir apielinkės Lietuvių,

i

MONTREAL
KANADA

Draugija ir Merginų
Draugija
šokį Rumunų 
vadovauja

P-

ruošia savo 
salėje, 

energinga 
Bandžiuvienė.

ĮVAIRIOS ŽINUTĖS
Iš Lietuvos gryžo šv. Kazi

miero draugijos sekretorius, A. 
Navickas, kuris sakosi paten
kintas kelione ir Lietuva. Sa
ko, Lietuva sparčiai kulturėja, 
tik žmonės junta lito stoką.

Lapkričio 5 d. šv. Elzbietos 
Moterų 
Nepr. 
metinį 
Darbui
pirmininkė 
Montrealiečiai prašomi nepa
miršti atsilankyti.

Naujos klebonijos statyba 
jau baigta ir parapijos komi
tetas su klebonu dabar daro 
planus surengti pašventinimo 
iškilmes, į kurias manoma pa
kviesti Quebec provincijos ka
talikų dvasiškijos vyriausybės 
atstovus ir keletą svečių kuni
gų iš Suv. Valstijų.

Ottawoje įvyko Kanados ka
talikų jaunimo kongresas, ku- 
riA'me dalyvavo 40,000 jauni
mo. Lietuvius atstovavo kle
bono brolis, Petras Bubinas, ir 
medicinos studentas, VVS sky
riaus. vice pirmininkas, Edw. 
Andriukaitis. Lietuvių delega
cija turėjo Lietuvos vėliavą ir 
Andriukaitis Lietuviškai 
kė trumpą kalbą, kuri 
porduoęlama per radiją 
Kanadai. Tai antrusyk 
vių kalba per Kanados 
nuskambėjo. Pirmusyk
pernai, per VVS skyriaus Spa- 
li i 9-tos minėjimą.

VVS skyriaus dramos sekci
ją ruošia scenon “Pavergtųjų 
Kalvarijas”. Režisuoja moky
toja Elena Bandžiutū. Diena 
vąidinimui dar nenustatyta.

Parapijos choras mokosi o- 
peretę “Vestuvės”, kurią nori
ma pastatyti po naujų metų.

Lapkričio 26 d. VVS. sky
rius ruošia savo metinį balių, 
jo pelnas skiriamas Kalėdinei 
vaikų eglaitei. Ipolitas.

pa sa- 
buvo 
visai 

I.ietu- 
radiją 

buvo

“Dirvai” išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metu—įdeki! 
j laišką $2 ir “Dirva” lankys 

lūs ištisa meta.
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ti rašęs protestų Lietuvai .'r 
butų nandęs Lietuvos vyriau- 
cvbei daryti priekaištų. Ponas | 
Lcpatto puikiausia supranta i 
kad Lietuva puikiai gali pati, 
save valdyti ir savo vidaus ir 
užsienio problemas spręsti;

APDRAUDOS REIKALE
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- = 

tiltas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- E 
sokios Apdraudos (Insurance) visai dvkai. Todėl pir- = 
miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus). =

P. P. MULIOLIS
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Kcal. Estate 

ir Apdraudos Agentūra 
6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729 =
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N ARUSIŲ IŠLEISTUVĖS
Spalių 18 d. “Nieuw Amster- 

dnm” laivu iškeliavo atgal į 
Lietuvą 
žmona, 
sirinko 
lyniečių
taipgi Narušių giminės.

Narušiai, praleidę Ameriko
je šešias savaites laiko, daug 
kur apvažinėję ir matę, gryžo 
patenkinti savo apsilankymu. I

Koresp.

• I IETAUS nukritimas vie
no colio gilumo reiškia 113 to
nų vandens ant kiekvieno akro 

’ paviršio.

I

t I

Nikodemas A. VVilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Avė. HEnderson 9292

• •

The Wilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuvė

6307-11 Superior Avė, ENdicott 2313
N. A. SILKELIS JURGIS ARBUCKAS

Sa Hnirkas Vedėjas
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Brooklyno Padangėje Nemalonu . . .
8.

Asmeniški Vaidai, kurie prie Nieko Nepriveda, 
Tęsiami Atkakliausiu Įtempimu

Rašo K. S. KARPIUS.

kai 
per

šį straipsnį rašau ne tik
slu paneigti tuos kurie čia 
paliečiami, ir ne juos barti 
ar mokinti, bet sujaudintas 
ta merdėjančia bevilčia padė
timi, kuri tęsiasi per keletą 
metų ir vis nesulaukiam jo
kios išeities.

Asmeniškai pasilieku toks 
pats ir vieniems ir kitiems, 
tik pasireiškiu dėl jų darbų, 
kurie yra ne kūrybiniai, bet 
ardanti ir trukdanti musų 
ir taip iš visų pusių spau
džiamam tautiniam gyveni
mui.

* * *
SENIAU IR DABAR

Prieš dvidešimts metų, 
aš Brooklyne gyvenau, ir
kelioliką metų po to, Brookly- 
nas buvo Amerikos Lietuvių 
tautinė tvirtovė, kur prisilaikė 
eilė žymiausių musų išeivijos 
tautinio darbo vadų ir kur bu
vo nudirbta dideli tautiniai 
kultūriniai darbai. Tas buvo 
galima dėl to kad tuometiniai 
vadai turėjo daug sumanumo 
dirbti ir daugiau žymėjosi sa
vo darbais negu varžytine už 
vadovybę ir garbę.

Anų dienų vadai ir veikėjai 
jau apseno, bet daugumą iš jų 
ten atsilankius dar susitinki ir 
matai juose tą patį norą dirb
ti, tik jiems reikia daugiau tal
kininkų iš jaunosios kartos vei
klesnių žmonių 
senovei stovėti 
savo tautiškais 
darbais.

Tačiau, nykų
tai sugryžus į Brooklyną ir pa
simaišius tarp dabartinių vei
kėjų. Gaila kad taip ištiko.

Čia noriu pareikšti sąvo as
menines mintis, patyrimus ir, 
savo pastabas.

kad galėtų po 
pirmoje eilėje 
ir kultūriniais

vaizdą pama*

NESUSIPRATIMŲ, PAGRIN-
, DAS

Kuomet prieš keletą metų 
įvyko skilimas tarp tautininkų 
ir sandariečių (galima sakyti 
po 1926 metų perversmo Lietu
voje dešinesnieji sandariečiai 
atsimetė nuo kairesniųjų), ir 
J. O. Sirvydas su Vienybe, o aš 
su Dirva stojome su Tautine 
Lietuvos Vyriausybe, ir Brook
lyne neišvengta to trynimosi 
tarp sandariečių ir tautininkų.

SLA. reikaluose, sandariečių 
, pakrypimas į bendrą darbą su 

socialistais, tautininkų santi
kius su sandariečiais dar labiau 
pablogino.

Bet visoje Amerikoje bend
rai, gal man pačiam ir Dirvai 
padėjus daugiausia pastangų, 
per keletą metų kantraus dar
bo tautininkai su sandariečiais 
susitaikė. Tegul nesuėjo atgal 
į vieną organizaciją kaip se
niau buvo, bet tam nėra būti
no reikalo. Užtenka kad ran
dam bendrų bendrus tikslus ir 
dirbame vietoje peštis.

Tačiau kaip pas tautininkus 
taip ir pas sandariečius randa
si dar keletas individualų kurie 
reiškia nepasitikėjimo vieni 
tiems, kiti aniems, ir atsisaki
nėja išvien dirbti. Tą galima 
paskaityti jų asmeniniu pasi
rinkimu ir nereikia tikėtis kad 
visur ir visame visi galėtų bū
ti vienos nuomonės.

Užtenka kad diduma sanda
riečių ir diduma tautininkų 
priėjo susipratimo, pašalino iš 
savo tarpo vaidus ir pasiryžę 
dirbti musų tautiškus darbus 
išvien. To pasekmė buvo įstei
gimas Tautinės Tarybos.

BROOKLYNE KITAIP
Atsidūrus Brooklyne, pasi

junti kokioje tai prislėgtoje at
mosferoje, kuri susirūpinusiam 
bendru 
nančiai

Dalis

m n

to ja.
Kame šito priežastis? štai.
ši priežastis pakilo nuo to 

kai bankrutavo Vienybės ben
drovė ir kai Sirvydo įpėdiniai 
tautininkai buvo iš jos išstum
ti.

Visą opoziciją dabartiniams 
Vienybiečiams veda Jonas Va
laitis, Dr. B. K. Vencius ir D. 
Klinga. Jie turi keletą savo 
pasekėjų ir gali bent tiek pa
daryti kad vietomis pakeršija, 
pakenkia ir pakliudo dabarti
niams Vienybiečiams dirbti, ne
atsižvelgdami j tai kad jie da
ro didelę žalą visam tautiniam 
darbui.

Jonas Valaitis buvo Sirvydų 
įpėdinis Vienybės redaktorius 
ir man su juo teko dirbti atlai- 
kymui tautinio fronto prieš 
sandariečius-socialistus tuo ne
maloniu laikotarpiu, kuriuo sa- 
cialistai suko savo pinkles ant 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje.

Vienybės bendrovės bankru- 
tavimas ir atsiradimas Brook
lyne Juozo Tysliavos isštumė 
Joną Valaitį iš Vienybės, kar
tu su keletu jo artimų draugų, 
kurie buvo prie Vienybės.

Nuo to prasidėjo Valaičio ir 
jo draugų griežtas užsikirtimas 
prieš Vienybę ir Vienybiečius. 
Nors jie turi savo užsiėmimus 
ir iš Vienybės jiems pragyven
ti nereikia, tačiau gal būt jau
čiasi įžeisti tokiu jų atstūmimu 
nuo Vienybės ir nerasdami nie
ko kito didesnio užsiimti jie 
varo savo atkaklų kerštavimą 
dabartiniams Vienybiečiams.

Tysliava paėmęs Vienybę re
daguoti, išsyk pakrypęs į socia
listų pusę, buvo gera priežas
timi Valaičiui ir jo draugams 
jį atakuoti. Visi gerai žinot 

i ir Dirvos tuolaikinį nusistaty
mą link Tysliavos ir Vienybės.

Bet kada sandariečių reikalai 
su socialistais truko ir Vieny
bė ėmėsi mums bendros tauti
nės linijos, aš nemačiau nieko 

I geresnio kaip tik dirbti išvien 
' su tais kurie sutiko bendrinti 
tautininkų-sandariečių darbą ir 
gerinti musų santikius.

tautiniu veikimu, slopi- 
atsiliepia.
tautininkų čia veda at- 
kovą, neatsižvelgdami 

kokius įrankius joje var-

pirmuotu to 
Klinga, kuris 
ant Vienybės

nybiečiai sako, 
kaltininku yra 
“uždėjo spyną” 
namo durų, tačiau Klinga dėl
to visai save nekaltina, laiko tą 
buvus reikalingu.

Už ką tada peštis? Manau, 
jų tikslas buvo paimti Vieny- 
nieko iš savo kišeniaus. Bet 
Vienybę paėmė kiti, su Strum- 
skiu priešakyje, kuris pirmiau 
buvo į Vienybę įdėjęs daug pi
nigo ir po bankrutavimo suda
rė būrį 
laikraštį

Kelione po Musų Lietuvą

turi

kad 
virš

KALBA

Rašo ONA KARPIUS.

rėmėjų Vienybę kaip 
leisti toliau.

kad 
tuos 
“nu-

butų

PRIEKAIŠTAI MAN
Dėl mano didelių pastangų 

sudaryti Tautinę Tarybą ir su
artinti tautininkus su sandarie
čiais. Valaitis, Vencius, Klinga 
iš Chicagietis Simons-Simokai- 
tis ėmė prikaišioti man “parsi
davimą” sandariečiams....

šis jų priekaištas neišlaiko 
Į kritikos, bet jų užsispyrimo 
1 niekas, matyt, bent tuo tarpu, 
perkeisti negali.

Tas priekaištas galėtų tikti 
jeigu aš su Dirva bučiau Įsto
jęs į sandariečių-socialistų blo
ką ir pakeitęs savo pirmesni 
nusistatymą prieš tą bloką.

To nieko neįvyko. Aš lau
kiau to kas turėjo įvykti: so
cialistai su sandariečiais skilo, 
ir tada aš stojau dirbti už san
dariečių - tautininkų vieningu
mą, ko j ieškojau per kelis me
tus iki tolei. Kur čia mano ir 
Dirvos “parsidavimas” sanda
riečiams? Tas argumentas pri
lygsta tūlų sandariečių baimei 
buk tautininkai “prarys” San- 

' darą jeigu su tautininkais iš- 
i vien dirbs... .

BERGŽDŽIA KOVA
Kitose visose kolonijose tarp 

’ tautininkų ir sandariečių įvyko 
susidraugavimas, visoje Ame
rikoje užstojo ramu tarp tų 
dviejų srovių.

Bet Brooklyne kova eina vi
su įšėlimu.

Kokis tų opozicininkų argu
mentas?

Valaitis, Dr. Vencius ir Klin
ga, kurie kalba ir už tulus ki
tus Brooklyniečius, visą savo 
užsikirtimą remia senu, beveik 
visų užmirštu nuotikiu, Vieny
bės bendrovės subankrutavi- 
mu. .. .

Nors, kaip dabartiniai Vie-

pinigus laikraščiui palai- 
paremti, o ne už kelerių 
tikėtų šimteriopai dau-

Už 900 VIENYBĖS 
ŠĖRININKŲ

Nuo to laiko Vienybės kryp
tis pasikeitė. Pagaliau ir Tys
liava iš Vienybės išėjo, bet Va
laičio, Dr. Venciaus ir Klingos 
užsikirtimas prieš Vienybiečius 
liko tas pats.

Dar kas blogiau tai kad jie 
prieš dabartinius Vienybės lei
dėjus ir tos grupės veikėjus 
kalba “900 buvusių Vienybės 
bendrovės šėrininkų” vardu!

Jie įsitikinusiai skelbia 
dabartiniai Vienybiečiai 
900 šėrininkų “apvogė”, 
skriaudė”....

Įdomu kaip jie patys
“atsilyginę” tiems 9 šimtams 
buvusių Vienybės šėrininkų jei 
po Klingos uždarymo Vienybės 
durų laikraštis butų patekęs j 
jų rankas?....

Bankrutavimas bendrovių ir 
privačių biznių Amerikoje dar 
kolei kas yra legalus. Jeigu 
neišlaikai' biznio, turi bankru
tuoti, ir už tai tave į kalėjimą 
niekas nepasodins, šėrininkai 
kurie į bendroves pinigus deda 
ima riziką.

Bet Vienybės šėrininkai, ku
rie stojo į tą bendrovę, nesiti
kėjo iš tos bendrovės jokių pel
nų, jie (kaip ir aš pats) davė 
savo 
kyti, 
metų 
giau.

Buvę Vienybės šėrininkai ir 
tyli. Bet jų vardu garsiai rė
kauja Valaitis, Dr. Vencius ir 
Klinga. Mano nuomone, jie tą 
daro todėl kad neturi kuo kitu 
naudingesnių užsiimti.

Neturėdami kitokių argu
mentų savo pagiežai prieš Vie
nybiečius lieti, visą savo gerą, 
brangią energiją suaikvoja ber
gždžiai apgailaudami tų devy
nių šimtų šėrininkų. .. .

Jie taip sakant pila aliejų 
ant išgesusių žarijų, norėdami 
atkurti pagiežos ugnį tų “devy
nių šimtų Vienybės šėrininkų”, 
kurie visai dėl savo Vienybei 
skirtų pinigų-aukų nesisieloja.

BENDRAUJA SU KOMU
NISTAIS

Jeigu šitą pasakyčiau be įro
dymų galėtų jie ir kiti prikiš
ti man bereikalingą jų užpuoli
mą. Tačiau štai kokie faktai:

Geresniam savo kerštavimo 
pravedimui tie keli Vienybie- 
čiu opozicijonieriai bando pa
laikyti bendrą frontą su komu
nistais. Nors jie savyje mano 
kad tuomi puikiai “atsikeršys” 
Vienybiečiams, jie tuomi daro 
nedorą skriaudą visam tauti
niam gyvenimui Brooklyne ir 
kartu visai išeivijai.

Už jų tokį pasielgimą mes 
tautininkai negalime jiems 
vanoti.

Tą savo bendravimą su 
munistais jie demonstravo 
dieną Spalių, man atvažiavus 
į Brooklyną, kuomet buvo jų 
surengta išleistuvės Majorui S. 
Narušiui ir sutiktuvės gryžu- 
siam iš Lietuvos Valaičiui ir su 
juo atvykusiam į Ameriką žur
nalistui Obuolinui.

Vakarienėje, prie to paties 
stalo kur sėdėjo Mjr. Narušis, 
ponia Narušienė, Obuolinis, Va
laitis, Sagys, aš ir dar keli ki
ti, rengimo komitetas, Dr. Ven- 
ciaus vadovaujamas, pasodino 
ir dviejų komunistinių laikraš
čių atstovus, ir net perstatė 
juos kalbėti!

Tuomi rengimo komitetas 
sudarė galimybes komunistams

do-

ko-
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panaudoti progą pasakyti Lie
tuvos karininkui kokios tvarkos 
ir kitų jų raudono proto išmis- 
lų jie Lietuvoje reikalauja — 
toje Lietuvoje kurią jie laiko 
svetima ir nekenkiama, kuriai 
remti jie nei cento neduoda, o 
iš Lietuvių surenkamas aukas 
bę j savo rankas, nepridedant 
siunčia Ispanų kairiųjų rėmi
mui ir kitoks senąmonėms!

Bet, nemanykit, • gerbiamie
ji, jie savo tokiam darbui 
ir pateisinimą!

Klingos džiaugsmas yra 
“komunistai trumpu laiku
šimtprocentiniais fašistais”, — 
ugi jie jau net Lietuvos himną 
gieda!?.... (Už šitokį Klin
gos siaurutį protavimą turiu 
pasakyti jis jau negali skaity
tis jokiu tautininkų nei bendrai 
Lietuvių vadu. Mums fašistų 
nereikia ir todėl lai nei jis nei 
kiti nesistengia jų priperinti.)

Dr. Venciui toks bendravi
mas su komunistais reikalingas 
jo profesiniu išskaičiavimu (jis 
bendrauja ir su katalikais).

Bet kuo pateisina tokį žygį 
Valaitis?

Turi argumentą ir jis: jisai 
mat, tiki kad ir komunistai yra 
tokie pat geri Lietuviai ir jie 
turi būti įkinkyti į musų tau-' 
tinį veikimą. .. .

Gąl, šitaip darydamas, jis 
nori kur nors pasidaryti “did
vyriu” ir gauti kokį nors atly
ginimą, tačiau mums tautinin
kams, žinantiems komunizmą, 
komunistų tikslus, musų žmo
nių beviltį sudemoralizavimą jų 
ilgamečiu laisvu Amerikoje vei
kimu, žinant jų pastarų dienų 
užsimojimus — per katalikus, 
per laisvamanius ir per tauti
ninkus lipti prie pilkosios mu
sų liaudies tikslu ją pasiverg
ti, nejaugi galima dasileisti, 
kaip Klinga, kad tokiu “broliš
ku” su komunistais veikimu 
(kur reikalinga atkakli kova 
su jų vadais) imsi ir “padary
si” komunistus gerais patrio- 
tais?....

Jus galit lankstytis komu
nistų vadams IT vadukams kiek 
norit, bet jie jūsų prie savo 
sekėjų, prie savo suklaidintų 
Lietuvių neprikiš.

Jie nepasikvies jus į savo 
banketus, nepasodins jus prie 
kalbėtojų stalo, neperstatys jus 
kalbėti, ir neleis jums pasaky- 

■ ti savo patriotinės kalbos ko
munistams, kaip jų leidot ko
munistų atstovams pasakyti 
jų gudriai paruoštas kalbas 
musų tautinei publikai!

Už komunistų suklaidintą ir 
išnaudojamą musų liaudį mes 
turim su jų vadais kovoti, ir 
kovoti labai griežtai, turim tu
rėti griežtą liniją tarp jų ir sa
vęs!

Jus, parodydami komunis
tų vadams kad tarp jūsų ir jų 
nėra linijos, tik dėl to kad ir 
jie Lietuviškai kalba, atidarot 
jiems duris į savo minią ir už- 
prašot į vidų!

Kadangi niekur kitur Ame
rikoje tautininkai nemato jokių 
galimybių daryti jokio bendro 
fronto su komunistais, jūsų 
šiame žygyje aš numatau vie
ną aukščiausią tikslą: keršiji
mą Vienybiečiams!

Jeigu musų vidujiniai vaidai 
gali daeiti iki to kad keršyda
mi saviems einat net pas musų 
bendrus priešus, manau ir ti
kiu kad jus darot viešą, visuo
menišką nusižengimą, 
kį “didvyrišką” žygį 
Lietuvius darbininkus 
nistų pinklių!

Pikčiausias darbas 
bus jeigu už savitarpinį nesu
sipratimą kreipiamasi į prie
šus ar tai tautos išdavimui, ar 
tai savo pažiūrų žmonėms pa
kenkimui!

šiam savo žygiui pateisinimo 
negalit padaryti gryna sąžine. 
Jeigu kreipsitės į priešų spau
dą man “uždrožti” tas tik pa
tikrins mano čia daromų jums 
priekaištų tikrumą.

KONRADO KAVINĖ — GAR
SI KAUNIEČIŲ SUSITIKI

MO VIETA
KAUNAS, Birželio 8 d. — 

Jau buvo apie 5 valanda po 
pietų, o tas reiškia užkandžio 
laiką Kauniečiams, todėl mudvi 
nuėjom į Konrado kavinę. Ji 
man išrodė kaip arbatinė, bet 
jie vadina ją “kavine”, ši vie
ta išrodo kaip bent kuri arba
tinė kokių teko Amerikoje ma
tyti. Inėjus į vidų pamatai 
stiklines spintas prikrautas šo
koladų, saldainių, pyragaičių, 
visokių puikiausių skanumy
nų kokių tik galima įsivaizduo
ti. Per tą krautuvę pereini į 
didelę salę pilną kėdžių ir sta- 
lukų, pro kuriuos vos tik gali
ma prasigrusti; jie išpuošti 
juodai ir raudonai. Visa už
pakalinė .siena yra langas, su 
plačiom durim vedančiom į dar
želį, kur yra pristatyta dau
giau stalukų. Viduryje darže
lio yra gražus fontanas, o ap- 

! link darželio sienas stovi įvai
rių gėlių ir oleandrų.

Kasdien nuo penktos valan
dos čia būna orkestras iš pen
kių iki septynių vyrų, kuris 
griežia malonią koncertinę mu
ziką. čia tai dauguma Kaunie
čių susirenka praleisti liuosas 
valandas, atilsėti, arba pasi
šnekučiuoti, paskaityti laikraš
čius, ir paklausyti muzikos, ir 
tuo tarpu geria kavą arba ar
batą. Degtinės nei vyno čia 
neparduoda. Tačiau galima 
gauti alaus, užkandžių, lemona- 
do, oranžado, aiskrymo ir sal
dumynų. žurnalistai, rašyto
jai, artistai, dainininkai ir pro
fesionalai visokių rūšių čia at
eina. Tai yra garsi Kauniečių 
susiėjimo vieta, nes čia visada 
rasi ką nors pažystamo, ii’ čia 
tikrai malonu pasėdėti, pasi
šnekučiuoti ir paklausyti ge
ros muzikos, kartu užsigeriant 
ko nors ir užsikandant.

čia užtikom ponią Drangelie- 
nę ir prisidėjom prie jos, pasi- 
pasakodamos jai apie musų pa
sivažinėjimą su “vežiku”, 
to gavom savo gėrimus 
lą laiką pasiklausiusios 
kos, mes trys nuėjom į 
viešbutį pasidėti rišulius 
sipirktą muziką. Kuomet at
ėjom į savo kambarį radau ne
paprastai puikių tamsiai rau
donų rožių buketą nuo ponios 
Augustauskienės, kūno kultū
ros direktoriaus žmonos, su 
rašteliu; rašo, bandė keletą 
kartus su manim susisiekti, 
bet kadangi mudvi taip užim
tos po Kauną svečiuojantis, ne
galėjo musų rasti. Kartu bu
vo jos užkvietimas būti jų sve
čiais pietums Metropolyje šį 
vakarą. Aš jai tuoj patelefo
navau ir priėmiau užkvietimą.

mums
Nage- 
mudvi

GENEROLO VIZITAS. — VA
KARIENĖ SU BUVUSIAIS 

AMERIKOJE
Kambaryje beesant, 

padarė vizitą Generolas 
vičius. Vakar, kuomet
lankėm įvairius pažystamus, 
apsilankėm ir generolo namuo
se. Dabar jis grąžino mums 
vizitą, ir mums šitas jo vizitas 
buvo neapsakomai malonus. Jis 
atėjo civiliniuose rūbuose, toks 
aukštas ir didelis, ir tikrai ža- 
vėjantis. Iš tos malonios nuo
stabos nežinojau nei ką kalbė
ti, taigi džiaugiausi kad Bar
bora Drangelienė buvo su mu
mis, ji visada išrodė taip susi
kaupus ir rąmi, taigi jos pa
čios gražus apsiėjimai paleng
vino ir man. Generolas buvo 
draugiškas ir malonus. Aš vi
sada matydavau jį uniformo
je, bet dabar civiliniuose rū
buose jis taip pat patraukian
tis. Man reikėjo iškelti galvą 
kalbant su juo, nes jis yra apie 
septynių pėdų aukščio. Pavie
šėjęs pas mus tūlą laiką, gene
rolas užsikvietė visas tris sek
madieniui į savo dvarą “Že
maitkiemį”, kuris yra apie 25 
mylios nuo Kauno. Tas pra
džiugino mane, nes atsiminiau 
savo pirmą atsilankymą tenai 
dešimts metų atgal, ir ten tai 
buvo pirmutinė vieta kur teko 
pirmą kartą mano gyvenime 
maudytis be jokių kostiumų 
Nevėžio upėje. Išsyk aš sar- 
matinausi taip eiti į vandenį ir 
paprašiau kad duotų kokius 
nors marškinius apsimauti, nes 
nebuvau pasiėmus savo maudy
mosi kostiumo, bet kuomet in- 
ėjau 
kilo 
tik 
juos
yra maudytis be nieko, 
važiuojant į dvarą pasiryžau 
tikrai pasiimti maudymosi kos
tiumą. Generolas pasiūlė atsių
sti mus paimti šeštadienį savo 
karietą su pora arklių, bet mes 
pamanėm kad bus įdomu va
žiuoti tenai garlaiviu, galėsim 
pamatyti paupių krantus ir pa
sivažinėjimas garlaiviu bus ki
ta įdomybė. Prisiminiau tą 
dvarą kaip malonią vietą, ir 
prie to tenai mano vyras pir
mą kartą pamatė dienos švie
są.

Generolas paliko pas mus sa
vo vizitinę kortelę ir išėjo, o 
mudvi su Brone linksmos kaip 
du veversiai pradėjom rengtis 
vakarienei Metropolyje. Iš tų 
raudonų rožių pasidarėm kor
sažus, ir apie aštuntą valandą 
ponas ir ponia Augustauskai 
atvyko mus pasiimti ir mes iš
ėjom į Metropolio restaurantą.

Kuomet mes ten nuvykomj 
radom didelį stalą paruoštą de
vyniems, ir man buvo didelė 
nuostaba rasti ten svečius be
veik visus tuos ką aš buvau su
sipažinus Amerikoje. Tai bu
vo linksmas būrelis, jie juoka
vo ir išrodė labai linksmi maty
ti mus čia pat Kaune su jais. 
Tiesiog buvo žavėtina. Jie tą 
vakarą pavadino “Amerikiečių 
susitikimu”, nes mes visi bu
vom susiėję Clevelande pereitą 
metą kuomet Lietuvos sporti-

redak-
(Seimo
Savic- 

plauki-

taip 
taip 
kal- 
žo-

o ne ko- 
“gelbėti” 
iš komu-

buvo ir

KODĖL NEDIRBTI KAS 
NAUDINGA?

Atmetus Klinga į šalį, kuris 
sapalidja apie Voldemaro val
džios grąžinimą ir “200 pro-

Po 
ir tu- 
muzi- 
musų 

ir nu-

centinius tautininkus”, aš vis 
tik turi vilties kad Valaitis ir 
Dr. Vencius galėtų daug prisi
dėti prie musų tautinio veiki
mo pametę savo užsikirtimą 
prieš Vienybiečius ir liovęsi 
aimanavę dėl tų 
kų” nuostolių.

Jeigu negalit 
pačios Vienybės
niekas nereikalauja iš 
galit dirbti bendrus tautinius 
darbus ten kur reikalinga visų 
bendras dirbimas, o ne svajoti 
kad ką nors pešit pas komu
nistus.

Ar dabartiniai 
dėjai ir vedėjai 
ar ne, Vienybė 
jus neprivalot
energiją kenkti tam laikraščiui.

Nesivadinkit geresniais tau
tininkais už kitus, nes jūsų da
bartiniai darbai to neįrodo.

Nenorėkit būti vadais, bet 
visuomenės 
tik rimtai 
tenkinimo.

“900 šėrinin-

sutikti dirbti 
rėmimui, to 

jūsų:

j vandeni marškiniai iš- 
vipš galvos vandenyje ir 
kliudė, taigi nusimečiau 
ir patyriau kaip malonu 

Dabar

Griežė valcą, 
ir Anglišką 
valcas yra 

bet Europiš- 
kitokis, jis

ninkai lankėsi ir lošė basket- 
bolą. čia buvo ponas ir ponia 
Augustauskai, ponas Kviklys 
(Lietuvos pradžios mokyklų di
rektorius), ponas ir ponia Jak- 
ševičiai (Lietuvos Aido 
torius), ponas Gilvydis 
vice pirmininkas), Dr. 
kas iš Chicagos, dabar
mo instruktorius Kaune, Bronė 
ir aš. Mes turėjom tikrai ge
rą laiką su jais, jie visi bandė 
pasirodyti kiek kuris atsiminė 
Angliškos kalbos, ir dalis pasi
kalbėjimų buvo Angliškai. Po
nas Augustauskas buvo labai 
juokingas, jis buvo išmokęs vi
są litaniją, kurią jis pakarto
jo, “nuveisiu į štorą, nupirksiu 
porkčopso, važiavau strytkariu, 
mačiau gražią dresę”, ir 
toliau. Jie čia Lietuvoje 
nekalba, nes jų Lietuviška 
ba nemaišyta Angliškais 
džiais kaip musų.

Musų pietus prasidėjo su vi
sokiausiais užkandžiais ir Lie
tuvišku gėrimu, “valstybine”. 
Buvo silkių, keptų žuvių, šal
to kumpio, rūkytų dešrų, kim
štų tomačių, kimštų agurkų ir 
daugybė kitokių dalykų. Po to 
visko davė pačius pietus, iš 
mėsos, daržovių ir užkandžių. 
Iki priėjom prie kavos ir krup
niko jau buvo dešimta vakaro 
ir laikas pradėti programą. Jie 
čia programą (floor show) tu
ri kas vakaras, ir tokį puikų 
kad lenktyniuoja pačius geriau
sius ką mes matėm Amerikos 
restaurantuose. Programo tar
puose orkestras griežia šokius. 
Mes turėjom tikrai malonų lai
ką, nes Bronė ir aš mėgstame 
pašokti, o vyrai čia yra tikrai 
puikus šokikai, 
fokstrotą, tango 
valzą. Angliškas 
kaip musų valcas, 
kas valcas visai
toks iškilmingas, jį šokant tik 
sukiesi ir sukiesi aplinkui. Tan
go čia taip pat yra populiariš
kas, ko mes Amerikoje jau ne
turime, jis yra maždaug kaip 
lėtas fokstrotas, su tam tik
rais painiais pasisukimais. Vi
si kiti šokiai yra kaip musų, 
nėra ko rūpintis kad nepatai-

■ kyši.
Taip tai mes praleidom ma

lonų vakarą puikioje kompani
joje, valgydamos, gerdamos ir 
šokdamos, ir girdėdamos daug 
komplimentų apie Bronės ir 
mano gerą Lietuvišką kalbą. 
Buvo beveik artima kompetici- 

l ja tarp musų abiejų, kuri iš 
musų geriau Lietuviškai kal- 
bam.

• Taip tai, baigę pokilį, anksty
vo ryto valandą, mudvi buvom 
visos tos kompanijos palydėtos 
į musų viešbutį. Jau buvo švie
su, ir jautėsi keista gryžti na
mon iš baliaus dienos šviesoje, 
bet tamsa čia tęsiasi tik porą 
valandų šiuo meto laiku — nuo 
apie vienuoliktos iki pirmos 
valandos ryto, ir tuoj pradeda 
švisti; apie antrą valandą jau 
vėl šviesu. (Bus daugiau)

J. Žemantauskas
NOTARAS 

“Dirvos” Agentas” 
130 Congress Avenue 

Waterbury. Conn.

Vienybės lei- 
jums patinka 
turi išeiti ir 
aikvoti savo

darbininkais, nes 
dirbant rasit pasi-

pareiškimaišie mano
remti pasikalbėjimais 
paminėtais asmenimis 
Brooklyne Spalių 16-18

yra pa
su čia 
viešint 

d.

Kalėdinė Ekskursija
Į LIETUVA

LAIVAI IŠPLAUKIA Iš NEW YO1

Patogus geležinkeliais susisiekimas iš 
Bremeno ar Hamburgo

Mes pagelbėsim jums gauti vizitinių ir imigracijos 
vizas jūsų Europos giminėms. 

Informacijų klauskit pas vietinį agentų arba 
1430 Euclid Avė. Cleveland, Ohio

EUROPA ..........
DEUTSCHLAND .. ... Gruodžio 1
HAMBURG .... .. Gruodžio 7
BREMEN .......... .. Gruodžio 14
NEW YORK .. ... Gruodžio 15
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VISUOMENINIO DARBO VADYBA

1JRIEŠ keletą mėnesių Lietuvoje įsteiga Kultūros ir 
' Propagandos biuras, kurį vadovauti paskirtas Prof. 
Tamošaitis. Jo biuro tolimesnė darbų eiga buvo per
organizavimas ir tiekimo užsienio Lietuviams žinių ir 
informacijų apie Lietuvą. Iki šiol šį darbą vedė Anta
nas Bružas, kuris buvo įsteigęs Talkos Spaudos Biurą 
po savo- atsilankymo Amerikoje, 1932 metais. Bružas 
nuhiatė kaip sunku ir nepatogu Amerikos ir kitų užsie
nių Lietuvių laikraščiams gauti tikslias žinias ir Įvai
rias informacijas apie Lietuvos smarkiai bėgantį gyve
nimą.

Su laiku, patariant nekuriems Amerikos Lietuvių 
laikraštininkams, Talkos Spaudos Biuras Įvedė ir tieki
mą vaizdų iš Lietuvos gyvenimo.

Nuo Spalių 1 dienos šių metų, tačiau, Talkos Spau
dos Biuras (Tsb) baigė savo veikimą. Jo vietą užėmė 
Visuomeninio Darbo Vadyba, kurio tiekiamos žinios bus 
matomos musų spaudoje inicialais VDV. Antanas Bru
žas paliekamąs tą darbą vesti ir toliau. Jo darbas — 
žinios, informacijos ir vaizdai — lieka daugiau suvalsty
binti. Tačiau reikia manyti kad ta permaina nepada
rys didelio skirtumo pačioje musų spaudai teikiamoje 
medegoje, nes p. Bružus ir iki šiolei labai nuosekliai tą 
medegą tvarkė ir teikė.

Ponas Bružas praneša šiaip: “Nuo šių metų Spalių 
1 dienos tamstos redaguojamam laikraščiui informaci
nė, iliustracinė ir kitokia laikraštinė medega bus tiekia
ma Visuomeninio Darbo Vadybos. Aš esu pakviestas 
Visuomeninio Darbo Vadyboje dirbti užsienių Lietuvių 
spaudos bei organizacijų reikalams. Galima tikėtis kad 
dabar užsienio Lietuvių spaudos laikraštine medega iš 
Lietuvoj aprūpinimas galės būti pilnesnis, tikslesnis ir 
greitesnis”.

Mes to ir tikimės. Kiekvienas žingsnis i tobulesni 
spaudai pataravimą ir žinių tiekimą yra svarbus.

Visuomeninio Darbo Vadyba ar kaip kitaip ją pa
vadintum (viešos propagandos ir informavimo) senai 
Lietuvoje buvo reikalinga. Iki šiol ta darbo sritis buvo 
palaida, išdalies net apleista. Viskas kas buvo teigiamo 
daroma, buvo daroma daugiau gerais paskirų asmenų 
norais. Tuo tarpu kitos šalys turi net stiprius propa
gandos biurus, net ministerijas, iš kurių paeina ne tik 
kultūriški, bet net ir nežmoniški veiksmai, kitų tautų 
ir valstybių užpuolimo, neigimo, šmeižimo darbai per 
radio, spaudoje ir žodžiu.__

Lietuva šitokiu darbų, neužsiima. Tačiau reikalin
ga ir jai planingai plėsti savo valstybingumas, tautinis 
susipratimas ir tt., kuris tautą ir valstybę stiprintų, vie- 
nintų, keltų.

Musų kairėji ir dešinėji spauda šitą pertvarkymą 
priims dar nepalankiau. Iki šiol jie Tsb žinias ir vaiz
dus iš Lietuvos skaitė “kazionais”, dabar be abejo pa
žiūrės Į ta! kaip dar Į “kazioniškesnį”.

KAS KĄ RAŠO
(Spaudoje Pasidairius)

Rašo Vyt. Sirvydas.

SOVIETIJA IR 
ČEKOSLOVAKIJA

Musų laikraščiai turi papro
tį visus klausimus rišti savo 
sroviniais sumetimais. Skaity
tojams butų naudingiau jei bu
tų paduota tik faktai. Geras 
pavyzdis to tai Sovietijos “pa
rama” Čekoslovakijai jos su
skaldymo metu. Komunistų 
laikraščiai be galo ir krašto 
tvirtino buk Sovietijos parama 
buvus milžiniška. Naujienos 
tvirtino kad šios paramos vi
sai nebuvo, nes jos niekas ne
matė.

Sovietijos politiką nustato 
ne Vilnis, Laisvė, ar Naujienos. 
Ji nustatoma Maskvoje, ši gi 
griežtai atsisakė viena ką nors 
Čekoslovakijos klausimu dary
ti. Ji tik tada žadėjo gelbėti 
jei Prancūzija ką nors darytų. 
Prancūzija gi pasižiurėjo kad 
Sovietija rubežiais niekur nei 
prie Čekoslovakijos nei prie 
Vokietijos neprieina — reiškia, 
Sovietijos paramos vertė labai 
abejotina, žodžiais* ją duoti, 
Maskvai nieko nekainavo.

Anglija, kuriai prikišama 
“išdavikiškumas” (nors ji nie
kur ir niekad nebuvo prižadė
jus Čekoslovakijos neliečiamy
bę ginti), po liūdnu ir skaudžių 
dienų Čekoslovakijai, atėjo su 
praktiška ir apčiuopiama pa
galba: pasiūlė 50 milijonų do- 
larių paskolą ir pasiėmė parei
gą užtikrinti naujos Čekoslova
kijos rubežius, reiškia, pasi
ėmė dalyką kurio Anglijos di
plomatija imasi pirmusyk savo 
istorijoje, res ikšiam Anglija 
niekam nėra jokių talkiaus ry
šių Vidurio Europoje siūlius!

nes čia rado pro- 
pajuodinti ir pa- 
“Kaunas išsigan-

seka Lietuvos už-

katalikų) šitą žinią grynu pi
nigu paėmė, 
gos Lietuvą 
žeminti, esą 
do”.

Tie kurie
sienio politiką žino kad Lietu
va jokių karinių sutarčių su 
Sovietija niekados nedarė. Vie
na, tokios sutarties sudarymą 
nebūtų buvę galima paslėpti; 
antra, Lietuva yra narys Pa
baltijo Valstybių Sąjungos, ku
ri užsienio politikos klausimais 
eina išvien. Gaila kad musų 
laikraščiai tiek pilni neapika- 
tos Lietuvai, savo Tėvynei, jog 
ima grynu pinigu pranešimus 
laikraštyje, jau ne sykį sensa
cijomis ir melu pagautame.

SKAITYMAI

VYRO ŽODŽIAI
Draugas rašo: “Skleidžiama 

gandai kad Lietuva busianti 
padalinta tarp Lenkijos ir Vo
kietijos. Tautiečiai, visus gan
dus sutikime šaltai. Priešinin
kai tik ir siekia kad musų tau
tą išgąsdinti, nes nori kad ji 
beviltingai į. savo ateitį žiūrė
tų. Musų tauta šiądien sąmo
ninga. Tat, dėl Lietuvos atei-1 
ties neabejokime!”

Daugiausia piktų gandų pla
tina musų kairieji laikraščiai, 
kurie Lietuvius per 20 metų 
ruošia nusilenkti Maskvos dik
tatūrai.

KLAIPĖDOS KLAUSIMAS
Rengiantis prie Klaipėdos krašto seimelio rinkimų, 

Vokiečių spaudoje, kaip ir kitais keliais atvejais, prasi
dėjo naujos pasakos apie Lietuvių “žiaurumus” ir prira
šoma visokių nesąmonių, kokių tik “kultūriškas” Vokie
čių plotas gali iškepti.

Dabar yra laikai po Čekoslovakijos padalinimo, ir 
tas dalinimas dar ne visai baigtas. Dar Europa neatsi
peikėjus nuo to sukrėtimo kuris vos neištraukė tenai- 
tines valstybes i karą.

Didžiausiu tos betvarke kaltininku buvo nazių va
das Hitleris.

Iš tos suirutės pasinaudojo ir kiti grobuonys — 
Lenkai. Dabar Lenkai, lyg tas banditas, katastrofos 
valandoje siaučiąs, kada padėtis lieka palaida, puolasi 
ir vienur ir kitur, jieškodami daugiau progų grobti, 
suirutės—asuirutęsopalaikysdaržiniąro”člž

Lenkai, be abejo, kelia minti apie Klaipėdos ir net 
Lietuvos pavedimą jiems, jeigu jie grąžintų Vokiečiams 
Danzigą. Jie žino kad Vokiečiai amžinai neleis Lenkams 
Danzige ir tame karidoriuje ponauti. Jiems rupi likti 
nieko netekus. Todėl jie stengiasi Įšnekėti tokius “mai
nus”, Vokiečių nuraminimui.

Jei Vokiečiai norės paimti Danzigą ir Klaipėdos 
krašta, jie paims be Lenkų “malonės”.

Tos žinios, ar jos tikros ar tik Lenkų propaganda, 
demoralizuoja Amerikos Lietuvius. Mes pergreit pasi
duodame desperacijai, kiti net rankas nuleidžiame, vie
toje ryžtis kovoti.

Lietuviai Lenkams nevergaus, taigi ir musų visų 
nusistatymas ir pasiryžimas turi būti rūpintis kovoti 
prieš Lenkus ir remti tuos kurie galės kovoti.

LENGVATIKIAI
Chicagos Tribūne (kur tilpo 

nemaža netikrų Lietuvos at
žvilgiu žinių) buvo įdėta žinia 
kad Lietuvos vyriausybė pra
nešus Berlinui apie neturėji
mą jokių karinių sutarčių su 
Sovietija. Musų kairieji laik
raščiai, imant ir socialistų (net

PARTINĖ MINTIS
Naujienos tačiau netiki į Lie

tuvos rytojų, jei ten nebus su
kurta koalicinė vyriausybė. Sa
ko, tokia koalicinė vyriausybė 
išgelbėjus Lietuvą 1918 metaiš, 
res atsišaukus į Lietuvos liau
dį stoti į ginkluotą kovą prieš 
Lietuvos priešus.

Deja, Čekoslovakijos pavyz
dis, kur buvo labai gera koali
cinė vyriausybė, šalto proto 
Lietuvį neįtikins kad vieninte
lė Lietuvos apsauga yra visų 
partijų (ir komunistų?) suda-; 
ryta vyriausybė. Europoje vei
kia spėkos kurioms mažųjų Į 
tautų vyriausybių sudėtis ne
turi jokios įtakos. Naujienos 
gali savo skaitytojus bovyti 
saldžiais piešiniais, bet tautinė 
spauda pasitenkins tiksliu ir 
šaltu tų spėkų aprašymu ir pa
rodymu. Jei jos Lietuvą pa
lies tai lies neatsižiurėdamos Į 
Lietuvos vyriausybės partinę 
sudėtį.

VVS SUVAŽIAVIMAS. Spa
lių 29 ir 30 d. Kaune įvyksta 
Vilniaus Vadavimo Sąjungos 
skyrių ir komitetų atstovų su
važiavimas. '

PRIEŠ TIKYBĄ
Sovietų mokytojų laikra

štis Maskvoje iškėlė reika
lavimą Įvesti Rusijoje at
kaklų mokymą prieš religi
ją sovietų mokyklose. Ir 
iki šiol nieko panašaus i re
ligiją nebuvo mokoma, ta
čiau komunistų mokytojai 
nori kad butų mokyklose 
aiškinama religijos niekin
gumas, nes, sako, mokvklo-UI OtCj llVOj įjOJAVj lUVikj * i / j j -v-

se dar vis atsirandą moki- tik Dr. 
nių palinkusių i tikybą.

DR. STANISLOVAIČIO 
REZIGNACIJOS 
REIKALE

Vienybė buvo pranešus 
kad SLA. daktaras kvotė
jas Dr. Stanislovaitis rezig
navo iš SLA. pareigų.

Naujienos užgynė kad jis 
nebuvo rezignavęs, bet gi 
Vienybė tikrina kad tokia 
rezignaciia buvo pasiųsta, 

. Stanislovaitis pri
kalbintas ją atsiimti.

Nerandu namelio
Taip senai matyto,
Nerandu takelio 
Smėliu nubarstyto....

Kur tėveliai mano,
Negaliu matyti,
Ar jau neb’gyvena,
Ar kur išblaškyti?

Gal čia ne Lietuva, 
Gal ne Vilniaus kraštas? 
Kur tai visa žuvo, 
Ko čia Lenkai bastos?......

* — Neturėjai žinios;
Lietuvi, broleli,
Kad musų tėvynės
Priešai valdo dali!

Jau pasaulis žino
Kas čia mus teriojo:
Priešai nuo Berlyno, 
Varšavos, Dunojaus!....

Tėveliai paseno
Laukiant laisvės ryto,
Broliai neb’gyvena —
Jie kovoje krito....

Nelygioj kovoje 
Pavergė sostinę, 
Ir baltasis aras 
Drasko mus krutinę!

Bet tikėk, broleli.
Greitai jį pravvsim,
Iš Lietuvos krašto
Kulkoms išpjudysim!

Vikt. Tatarėlis.

LIETU VOS POLI CI JA
Jubilejinė Policijos Šventė — Susiartinimas su Visuomene ir Mažamečiais.

-------- *

komą nusikaltėlį. Publika smalsiai stebėjo kaip 
policininkai su šiais neklaužadomis susitvarkė, 
bet labai nusistebėjo kad netrukus ir “nusikal
tėlį” paleido. Paaiškėjo kad čia buvo savotiš
kas vaidinimas tikslu parodyti kaip nedera gat
vėje elgtis, ir kaip policija eina savo pareigas.

Vėliavų nuleidimo metu, prie Nežinomojo 
Kareivio kapo policija padėjo vainiką, pagerb
dama žuvusius už Lietuvos laisvę. Vakare po
licijos orkestras ir choras Nepriklausom v bes 
Aikštėje suruošė gražų koncertą, kurio klausė
si didelė minia žmonių.

Spalių 2 dieną, po iškilmingų pamaldų Įgu
los Bažnyčioje, įvyko didelis paradas, kuriame 
gražiai pasirodė pėkščioji policija, policininkai 
raiteliai ir motorizuotos dalys. Pamaldose da
lyvavo ir paradą priėmė Respublikos Preziden
tas Antanas Smetona su vyriausybės nariais. 
Parade ir kitur iškilmėse pasakytos kalbos nu
švietė Lietuvos policijos didelę pažangą ir jos 
nuopelnus valstybei, tautai bei visuomenei.

Tą pačią dieną įvykusioje 
šventėje visuomenė pamatė ir 
policija neatsilieka ir daug jau 
kūno kultūros srityje.

ŠVENTĖS IŠKILMĖS KAUNE
SAVA POLICIJA

\ 1 YRESNĖJI Lietuvos gyventojų karta dar 
’ gerai atsimena netolimus laikus, kada su 

Lietuviška knyga, laikraščiu ir net maldaknyge 
reikėjo saugotis Ruso policininko ar žandaro 
budrios akies. Atėjūnų policija tada mažiau 
rūpinosi kova su arkliavagiais, plėšikais ir gal
važudžiais negu su bent kokiais Lietuvių kultū
rinės veiklos pasireiškimais. Suprantama, žmo
nėse negalėjo būti pagarbos', pasitikėjimo ar 
meilės tokiems viešos tvarkos dabotojams. Per 
ilgą laiką Lietuviai įprato žiūrėti į policiją kaip 
į žmonių skriaudėją, ir priešinosi kaip įmany
dami jos veiksmams, šitokia pažiūra negalėjo 
staiga pasikeisti.

Su nepriklausoma Lietuva atėjo ir Lietuvis 
policininkas su garbingais ir atsakingais kraš
tui uždaviniais. Besikuriant nepriklausomai val
stybei, krašte buvo daug plėšikų, galvažudžių ir 
svetimų valstybių agentų, visaip kenkusių Lie
tuvos atstatymo darbui. Su jais pirmiausia te
ko stoti į kovą jaunutei Lietuvos policijai. Ir 
toliau policijos svarbiausias uždavinys paliko— 
kovoti su nusikaltėliais, trukšmadariais, neteisė
tumais. Policija turi patikrinti visų gyventojų 
gyvybės, sveikatos, turto ir ramaus darbo sau
gumą. Taigi policija eina sunkias, svarbias, at- 
sakorr.ingas, net sveikatai ir gyvybei pavojin
gas pareigas. Tas pareigas gali palengvinti vi
suomenės susipratimas, drausmingumas, polici- 
cijai reišk'amas pasitikėjimas, o kartmartėmis 
ir parama, šitokiam darniam visuomenės ir 
policijos susipratimui bei bendradarbiavimui 
Lietuvoje palankių sąlygų nebuvo ilgesnį laiką, 
nes dar ilgai stipriai veikė vergijos įvairus nei
giami padariniai.

Tačiau palaipsniui Lietuvos policija moksli- 
nosi, kulturėjo, tobulėjo, kartu įgydama visuo
menės pagarbą ir pasitikėjimą, kurio anksčiau 
neturėjo svetima policija.

SUSIARTINIMAS SU MAŽAMEČIAIS
Lietuvos visuomenės su policija suartėji

mui, pasitikėjimui ir pagarbai daug įtakos pa
darė kasmet ruošiamos policijos šventės. Jos 
ruošiamos Spalių 1—2 dienomis. z Tų švenčių 
proga spauda plačiai primena ir paaiškina visuo
menei policijos pareigas, jos pažangą bei laimė
jimus, gyventojams skiepijamas palankumas ir 
pasitikėjimas policija. Policija savo paradais, 
šaudynėmis, sportu ir kitokiais parengimais pa
sirodo visuomenei kaip rūpestingi, kultūringi, 
drausmingi pareigūnai, tinkamai pasiruošę vi- 
sokiariopai gyventojų saugumo tarnybai.

šymet policijos šventė buvo suruošta žy
miai platesniu ir įvairesniu programų, nes tai 
buvo jubilejinė šventė, Lietuvos nepriklauso
mybės, kartu ir policijos, dvidešimtmečiui pami
nėti. šventė prasidėjo šaudymo rungtynėmis, 
kurios truko tris dienas. Buvo šaudoma mažo
jo kalibro šautuvais, automatiniais pistoletais, 
paskui dvikovės ir olimpinis šaudymas. Poli
cininkai yra geriausi Lietuvos šauliai, jau pa
sižymėję ir tarptautinėse šaudymo rungtynėse.

šventės išvakarėse, Spalių 1 dieną, Įdomiau
sia programo dalis buvo skirta vaikučiams. Be
rods pirmą kartą policija tiek daug dėmesio 
skyrė mažiesiems. Dažnai pasitaiko kad vaikai, 
paklydę ar šiaip kokios * nelaimės ištikti, bijo 
kreiptis j policininką. Taigi šį kartą policija 
iškarto patraukė į save mažųjų jautrias širde- 

j les. Mažųjų būriai susirinko į vietas kur jiems 
buvo pažadėta policijos arkliais pajodinėti, mo- 

i torižuotais automobiliais pavažinėti ir oriniais 
šautuvėliais pašaudyti. Įdomu buvo matyti ko
kiu džiaugsmu ir pasididžiavimu vaikučiai jodi
nėjo gražiais policijos arkliais. Daugelis gavo 
šaudyti oriniais šautuvėliais ir net sugebėjo 
sižymėti taiklumu.

Trys dideli policijos automobiliai buvo 
puošti gėlėmis ir užrašais: “Policija kasdien
ve saugo nuo įvairių nelaimių”; “Visi į pagalbą 
policijai kovoje su nusikaltimais”, ir panašiai. | 
Tais automobiliais vaikučiai buvo vežiojami po 
miestą. Vaikai dainavo, džiūgavo ir kėlė poli
cijai dideles ovacijas, žodžiu, policija su mažai-! 
siais sugebėjo greičiau iv nuoširdžiau susibi-{ 
čiuliauti negu su suaugusiais.

DEMONSTRACIJA SU PONIUTE
Vaikučių pramogų metu policija pademon

stravo savo veiksmus: sulaikė gatvėje vieną po
niutę, kuri užsispyrus, nevengdama policininko 
įspėjimo, norėjo pereiti gatvę neleistinoje vie
toje, sudorojo tris įkaušusius ir trukšmaujan- 
čius vyrukus, ir minioje sugavo vieną senai jieš-

pa-

pa- 
ta-

policijos sporto 
pasidžiaugė kad 
yra pasiekus ir 
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• NEKURIE paukščiai skrenda labai aukš
tai. Garniai ir gervės per Himalajų kalnus In
dijoje skrenda iki 20,000 pėdų aukščio nuo ju
rų vandens linijos. Kalnų vanagai kaip kada 
skrenda net 25,000 pėdų virš jurų linijos.

• AR ŽINOT KAM KATEI REIKALINGI 
ŪSAI? Tyrinėtojai skelbia kad katės arba kati- 

usai yra tai jų mastas sulvg kurio sprendžia 
galės perlysti per tam tikro didumo skylę.
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SIFILIS
Amerika susirupinus kova su pikta limpan- 

liga, SIFILIU.
Tai yra lytiška liga, užsikrečiama sariti- 

kiavimuose vyrų su moterimis, bet ja užsikre
čiama ir be' to, per santikius su tą ligą turin
čiais arba neatsargiai prisilaikant sanitariškų 
taisyklių.

Sveikatos reikalų žinovai skelbia kad sifi
liu serga šioje šalyje apie 19 milijonų žmonių.

Kiekvieną metą naujų užsikrėtimų būna po 
apie 000,000.

Kova su ta liga yra sunki dėl deugelio prie
žasčių. Tos priežastys yra maždaug tokios:

Ne kiekvienas žino kad jis užsikrėtęs sifų 
liu iki praeina tam tikras laikas kada ta liga iš- 
siplėtoja. Tą ligą gavę žmonės stengiasi slėp
ti nuo kitų ir net nedrysta eiti gydytis. Dau
geliu atvejų ir gydytojai nekreipia dėmesio į 
tą ligą kuomet žmogus nujaučiantis, arba ir ne
žinantis apie ją kreipiasi prie gydytojo pačioje 
pradžioje.

Sifilis paima daug aukų ir todėl kad juo 
siedami asmenys nebaigia gydytis kada atsi
duria pas daktarus jau tikrai tos ligos apimti. 
Kiek pasigydžius, daugelis pameta gydymąsi iki 
galo ir pas daktarus negrvžta. Tie sulaukia bai
saus galo: už kokio laiko įie išeina iš proto, .ar
ta apanka, arba supusta jų kūno dalys, ir jie 
miršta sunkiose kančiose.

čia

POLKŲ ALBUMAS
AKORDIONII

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

Reikalaukit “Dirvoje”

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”
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio



(PARAŠĖ S. MINCLOVAS — Vertė A. TARVYDAS ir S. TARVYDAS)

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.)

XVII.

ALIUTĖS PIRŠLIAI
trečią dieną po susitikimo su Aliute ties 

Praurimės šventove Albrechtas, vyrams sugry- 
žus, buvo apgyvendintas šalutiniame kambary
je, pristatytame prie namų galo. Jis čia atsi
sėdęs pynė iš liepų plėšų pintines ir pro sienų 
plyšius pamatė atjojant trimis išpuoštais žir
gais pagyvenusius žemaičius, kuriuos lydėjo 
keli tarnai. Visi žemaičiai atrodė labai ‘iškil
nus.

Albrechtas, palydėjęs juos savo akim iki 
durų, vėl dirbo savo darbą. Kambario kertėje 
jis turėjo išsikasęs duobę, kurią, pridengęs ša
komis, samanomis ir šienu pasidarė sau guolį.

Į tą duobę jis dėjo visa kas galėjo atitikti 
kelionei. Mintis pabėgti jam neišėjo iš galvos. 
Didingas laisvos juros reginys dar labiau ska
tino jį bėgti. T šį slaptą sandėlį rinko jis džio
vintą žuvį, duonos pluteles ir visa kita kas jam 
pasisekdavo įgauti. Betruko tik ginklų, bet ir 
jų jis manė kokiu nors budu gauti. Keletas 
džiovintų elninių sausgyslių, tų puikiausių kil
pinio templių, gulėjo duobėje, čia pat gulėjo 
keletas laukinės kriaušės dyglių, kurie gražiau
sia galėjo tikti*, strėlų galams paaštrinti.

Baigęs daryti pintinę, Albrechtas pakabino 
ją ties savo guoliu ir tyčia įgrūdo storą lininį, 
kuriuo nusiprausęs nusišluostydavo, kad kar
tais nesuprastų jo sumanymo ir išėjimo į kiemą.

Svečiai jau buvo išjoję. Iš bajoro šeimy
nos veidų jis suprato kad.kas nors nepaprasta 
atsitiko.

Troboje senasis bajoras barė Aliutę, kuri 
’ griežtai atsakinėjo.

Atsiminęs jos patarimą, dėdamasis paliegė
liu Albrechtas nuspudino į mišką. Pamiškyje 
jis pastebėjo kad Aliutė ėjo gatve Praurimės 
šventoves linkui.

Albrechtas įsmuko į krumus, vildamasis ją 
sutikti, vėl toje pačioje vietoje kaip ir aną kar
tą. Jis labai skubinosi, kaip jaunas tauras, 
skeilsdamas į šalis krumus. Pabėgėjęs kokią 
valandėlę, jis jau stovėjo uždusęs, prie žinomo 
takelio, ir laukė jos. Dabar jis jautėsi visai pa
sveikęs ir sustiprėjęs ir pajautė pirmykščią sa
vo raumenų jiegą: jam dabar atrodė kad ir gys
lose ir kraujas smarkiau srovėjo. Visa tat jį 
labai džiugino.

Praslinko daug ilgų laukimo valandėlių. 
Aliutė vis nesirodė. Albrechtas pirma lūkuria
vo krūmuose, paskum išėjo iš jų į taką, kuris 
buvo tuščias.

Praslinko valanda laiko. Albrechtas ryžo
si kantriai laukti. Laiką trumpindamas, jis 
vaikščiojo takeliu iki pasisukimo ten ir atgal. 
Aliutė vis' nesirodė.

Palaukęs dar kiek laiko ir įsitikinęs kad 
jos nesulauks, nusiminęs gryžo atgal, lazda 
siramsčiuodamas.

Kieme traškiai šnekėjo bajoro tarnai, 
paties bajoro nei jo vaikų namie nebuvo, 
tarnų kalbos Albrechtas suprato kad šį rytą 
Aliutę kunigo piršlių butą.

Visi labai buvo nusiminę ir nepatenkinti. 
Aliutė griežtai atsisakė už kunigo tekėti, aiškin- 
damasi tuo kad ji norinti vaidilute likti ir atsi
duodanti dvasininkų globai. Tuo tarpu kerštin
gas kunigas galėjo daug pikta padaryti visai ba
joro giminei dėl jos.

Ir džiaugsmas ir baimė suėmė Albrechtą. 
Jis nuėjo į savo kampą ir, ausį priglaudęs prie 
plyšio, ėmė klausytis tarnų kalbos.

— Aliutė atsisako už kunigo tekėti.... — 
girdėjo jis kalbant.

• Albrechtas tik musijuokė iš džiaugsmo ir 
aiškiau pajautė kad jis tikrai myli Aliutę. Tik 
žinia kad ji norinti vaidilute likti buvo jam ne
maloni ir liūdna. Kame tos vaidilutės yra, kas 
jos yra ir kur ji nueis, jis to aiškiai nežinojo, 
todėl mintis kad jis daugiau gali nebematyti 
Aliutės labai jį sujaudino.

Diena praslinko ramiai. Nei Aliutės nei 
bajoro šeimynykščių kieme nebuvo.
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DIRVA

PUSMETIS LIETUVOS-LEN 
KIJOS SANTIKIAMS

200 KARIŲ ATLIE
TUVINO SAVO 

PAVARDES

gauta sąrašas apie 200 karių 
kurių vieni jau patys yra pa
sirinkę atlietuvintas pavardes, 
kiti nori žinoti ar jos gerai pa
sirinktos, o kiti prašo Pavar
džių komisiją pasiūlyti jų su
slavintoms pavardėms pasirin
ktinas Lietuviškas lytis.

VISKAS EINA PO SENOVEI
KAUNAS. — “Musų Vil

nius” įdėjo Viktoro Biržiškos 
j įdomų straipsnį, kuriame pie- 
l šiamas Lietuvos-Lenkijos san- 
| tiku nykus vaizdas. Jame tarp 
, kitko skaitome:

“Ir pasipylė, kaip iš gausy- 
1 bės rago, visokių mažų ir dar 

.(mažesnių sutarčių antplūdis! 
■ Čia ir Augustavo sutartis, ir 
Į geležinkeliais susisiekimo 
I tartis, ir miškų plukdymo Ne
munu sutartis, ir. .. . vos 
parašiau prekybos sutartis. Ta
čiau pastaroji virto tik Lenkų 
svajone, nes, kaip ir galima 
buvo laukti, Lenkijos ir Lietu
vos valstybės, eksportuojančios 
tas pačias , prekes, daugiausia 
žemės ir pieno ūkio produktus, 
vargiai galės rasti prekybinio 
balanso tokias apyskaitos pre
kes kurių kita valstybė stokuo- 
ja, o ne pati išveža.

“Tiesa, Lenkai norėjo iškar
to išrutuliuoti savo prekybinį 
balansą su Lietuva iki 20 mi
lijonų litų jau pirmais metais, 
paskandinę Lietuvos rinką sa
vo manufaktūroje ir už tat be
veik nieko iš Lieuvos neišvež- 
dami (puiki prekybinė kombi
nacija!). Tuo tarpu Lietuva 
turi prekybinę sutartį su Ang
lija, vienu didžiausių Lietuvos 
bekonų ir sviesto pirkėjų, ir 
mainų pagrindais perka Angli
joje pirmos rūšies anglį, gele- 

i žį ir manufaktūrą, su kuria ne
gali lygintis Lodzės išdirbiniai. 

1 Vadinasi, ir čia ultimatumo pa
sekmės gali būti naudingos tik 
Lenkams, o Lietuvai tik žalin- 

’ gos.
“Daug buvo žadėta iš Lenkų 

pusės miško Nemunu pukdyti, 
savo laiku dėl to buvo ir nema
žai jų pritrukšmauta-Tautų Są
jungoje ir net Haagos Tribu
nole, o tikrovėje pasirodė kad 
to pagarsėjusio miško (ir tai 
kokios kilmės!) šymet Nemu
no vandenyse niekas nematė!

“Traukiniai jau tarp Kauno 
ir Varšavos vaikščioja pagal 
geležinkelių tvarkaraštį, tačiau 
jais, be svečių iš Lietuvos ir 
atstovybių personalo, maža kas 
iš Lietuvių naudojasi. .. .

“Oro susisiekimo linijos tarp 
Varšavos ir Kauno atidarymas 
ir jos pratęsimas į Baltijos val
stybes ne tik davė progos Kon
rado kavinėje Kaune stebėti 
auksu blizgančias Lenkų lakū
nų uniformas, bet, kas svar
biausia, sutrumpino skrajojan
čiam Holandui kelią vizituoti 
Skandinavijos ir ypač Baltijos 
valstybes, įtikinant jas, nors ir 
bergždžiai, sudaryti darnų Bal
tijos valstybių koncertą — są
jungą Lenkijos globoje ir Len
kijai diriguojant. Tačiau Bal
tijos musų kaimynai nepasida
vė gražiems vyliams ir beveli
jo tvarkytis be svetimos glo
bos. Tat ir čia ultimatumas 
galėjo būti tik Lenkijai nau
dingas; gerai kad visas trukš- 

i mas kaštavo mums tik vienų 
pusryčių Kauno aerodrome ir 
nieku rimtesniu nepasibaigė!

“Pagaliau, balansuojant Lie
tuvos-Lenkijos santikius po ul
timatumo, tenka iškelti svar
biausia pozicija — Vilniaus 
krašto likimas.

Palikti p. Bocianskių ir Klo- 
potovskių blogai, Vilniaus kraš
to Lietuviai, be išdaužytų Vil
niaus Lietuvių organizacijų ir 
Vytauto ,Didžiojo Gimnazijos 
bustvnių langų, kitų apčiuopia
mų ultimatumo, padiktuotų 
Lenkų “geros širdies”, pasek- 

’ filių nepatyrė!
“Lietuviškos mokyklos »ir vi- 

sokiariopos Lietuviškos organi
zacijos kultūrinio ir ūkiško >po- 
budžio, po senovei lieka užda
rytos ir likviduojamos uolių 
kuratorių taip kad kartais net 
nepakanka pinigų jų algoms 
apmokėti. Vytauto Didžiojo 
vidjnintelė Lietuvių gimnazija 

. Vilniuje negauna teisių, nes, 
i anot Varšavos švietimo minis
tro, tatai priklauso ne nuo jo 
bet.... nuo Lenkijos užsienių

KAUNAS. — Vėl gausus 
rys karių pasiryžo atsilietuvin- 
ti savo pavardes. Pasirodo kad 
musų kariai yra ne tik aktyvus 
krašto gynėjai, bet ir uolus 
daugelio kultūrinių patriotinių 
darbų pradininkai ir vykdyto
jai. Labai gyvą ir greitą at
balsį • kariuose rado • ir pavar
džių atlietuvinimo reikalas. Kai 
dar daug kas, nedrysdami pra
dėti, laukė naujo pavardžių įs
tatymo, karo mokyklos auklėti
niai patys panoro greičiau pa- 
silietuvinti. Tie pusantro šim
to kariūnų buvo, galima saky
ti, pirmieji 
savo gausiu 
kitus.

Paskatinti
jau ir kiti ėmėsi patys tvarky
tis suslavintas pavardes. Bu
vo rašyta 
suomenės 
kolektivųs 
Pavardžių
tiems atsilietųvinimo, savano
riams į pagalbą, nustatinėjo 
prašantiems Lietuviškas pavar
džių lytis ir davė patarimų 
vardes besikeičiantiems. Ir 
lyginti per trumpą laiką

mus, bet reikalo dar pilnai ne- nemaža asmenų suspėjo ir 
išsprendė. Kadangi vaparoji- cialiai pavardes pasikeisti, 
mo gezonas jau baigėsi tai dar- j jg Kariuomenės štabo 
bininkų vasaros poilsio reika
lų tvarkymą atidėjo kitiems 
metams. Poilsio stovyklos nu
sistatyta įrengti prie Kauno, 
Šiaulių ir dar kur kitur.

bu-reikalų ministro. Net Lietuvių 
Mokslo Draugijos, kurios ne- 
drvso liesti net Rusų caro val
džia, visas turtas ir Lietuvių 
aukų ir triūso sudarytas kultū
rinis lobis lieka konfiskuotas!

“Bergždžia butų čia kartoti 
visi tie taip plačiai žinomi 
skaudus faktai iš Vilniaus Lie
tuvių gyvenimo, kurie prisi
dengiant atkerštu dėl tariamo 
Lenkų persekiojimo Laisvoje 
Lietuvoje, kurio nebuvirfiu tu
rėjo geros progos įsitikinti tie 
blaivus Lenkai žurnalistai ir 
šiaip Lenkijos piliečiai, kurie 
taip gausiai viešėjo šymet va
sarą Laisvoje Lietuvoje, tie 
faktai, kurie tamsiomis dieno
mis tepa Lenkų viešpatavimo 
Vilniaus krašte pokarinės isto
rijos 
kaip

KIEK LIETUVOJE 
KURČIŲ-NEBYLIU

jį žvelgė; paskum vėl kilo klegesys.
Lavoną paguldė žolėje. Viena moteriškė 

padarė drobės skiutą, į kurį įsukę lavoną, ketu
ri žaliukai vyrai įnešė jį į tvarkdario bajoro 
kiemą ir paguldė pasienyje, apklodami kailiais.

Svetimų vyrų buvo apie dešimts.
Iš jų Albrechtas suprato kad jų susidurta 

su Vokiečių buriu ir netekta vieno saviškio, ku
rį jie nešėsi namon palaidoti.

Bajoras ir kiti žemaičiai kvietė juos po sa
vo pastoge, ir nepažystamieji vyrai, paėmę už 
pavadžių savo arklius, kurie ėjo kaklus ištem
pę, išsiskirstė vaišingųjų tautiečių kiemuose.

Paskutiniai arkliai ir ilgos jietys šmėkšte
lėjo ir dingo už kerčios, žmonės dar kurį laiką 
kalbėjosi, paskum, grūmodami Vokiečiams, išsi
skirstė.

Kiemas ir gatvė ištuštėjo. Tiktai prie me
dinės sienos, mėnulio apšviestas baltavo lavo
nas; kiek nuošaliau juodavo sargybinis, kurį 
Albrechtas aiškiai matė pro savo kambarėlio 
plyšį.

Sužinojęs kad Žemaičių vėl susikirsta su 
Vokiečiais, kurių, matyti, netoli Palangos butą, 
labai apsidžiaugė jis. Išsivadavimo ir susitiki- 
ko su dėde vaizdas stojosi prieš jo akis ir ne
bedavė jam užmigti.

Jo svajojimus išsklaidė ilgas tęsiamas kauk
smas. Netoli lavono, iškėlęs savo pilką ir smai
lą snukį, kaukė šuo. Sargas, nuleidęs iki že
mės rankas, sėdėdamas snaudė. Jo galva buvo 
nusvirus, plati barzda dengė krutinę.

Mėnuo pasidabravo viską: ir kiemą, ir na
mų stogą, ir miško viršūnę; tiktai namo šešė
lis pailgėjo ir, pasistumęs į kairę, dar juodes
nis atrodė.

Iš kaž kur atsirado dar du šunes — baltas 
ir juodas, ir visi trys sutartinai ėmė staugti. 
Jiems pritarė ir kiti sodžiaus šunes. Visi jie, 
lyg nujausdami arti giltinę, įspėjo savo globėjus 
žmones nuo žilabarzdžio Pykulio, slankiojančio 
po sodžius, pilis ir vienkiemius ir taikančio 
įremti savo marias akis į kokią gyvą būtybę.

Prieš aušrą raiteliai vėl prisirišo prie bal- 
nukautąjį ir išjojo iš sodžiaus.

Apypiete vėl Palangos gatvėse pasipylė vy
rai. moterys ir vaikai.

Ėjo gandai kad gryžta jaunimas iš ordi
no žemių, į kurias buvo suruošęs žygį.

Apie juos jokios žinios nebuvo gauta, todėl 
buvo manoma kad visi busią žuvę. Keli raite
liai nujojo apsižvalgyti ir pasitikti.

Pasirodė dulkių debesis, ir prisiartino apie 
keturios dešimtys ginkluotų vyrų.

Visų priešakyje jojo karo vadas, aukštas, 
protingo liesvo veido žemaitis. Daug sužeistų 
buvo. Sužeistieji buvo persiriję žaizdas drobės 
skiautelėmis arba beržų lapais ar plohomis to
šelėmis, prisuktomis stiprių balos žolių raiščiais.

Kiekvienas raitelis turėjo po porą arklių; 
buvo turinčių ir po ketvertą, penketą arklių. 
Lietuviai greitu laiku toli nužygiuodavo, bent 
kelis kartus per dieną keisdami savo jojamus 
arklius, kurie taip greit nepavargdavo kaip jo
jant be atsarginių arklių. Atsarginiai arkliai 
buvo apibalnoti karo grobio maišais ir ryšuliais. 
Iš užpakalio varė atimtąją iš Vokiečių bandą.

Moterys, mosuodamos gėlių puokštelėmis ir 
žaliomis medžių šakelėmis, džiaugsmingai kle
gėdamos, pripuolė ir susimaišė su gryžtančiu 
buriu. Vyrai stovėjo pakelėje ir juokaudami 
žiurėjo kaip žmonos ir moterys sveikinosi su sa
viškiais, paskum ir jie įmišo į margą minią.

Trukšmas ir klegesys buvo neapsakomas.
Žygis pasisekė: kiekvienas žemaitis parsi

nešė laimikio, tačiau ne visiems buvo lemta su- 
gryžti, todėl iš bendro klegesio pasigirdo ir ver
ksmų ; septynetas buvo nukautų žygio pradžio
je; jų lavonus tepasisekė tik trečią dieną sude
ginti, kai pagaliau stiprus Vokiečių buria buvo 
sumuštas ir priverstas atsitraukti.

Palangos buriui be kito grobio teko ir tre
jetas Vokiečių belaisvių, kurie buvo pririšti p’ūe 
balnų. Visų rankos buvo surištos; šarvai mir
gėjo saulėje.

Apspitę imtinius, vyrai, moterys ir paaug
liai niekino ir plūdo kaip įmanydami, o riteriai 
sėdėjo nekrutėdami, kaip stabai.

Albrechtas nematė jų atvykstant: jis ties 
Birutės kalnu lukuriavo Aliutės, tačiau ir šį 
kartą jos nesusitiko. Kai jis gryžo, kariai jau 
buvo išsiskirstę, tik žmonių tebebuvo piina gat
vė.

Visur aidėjo dainos. Iš kaž kur atsirado 
ir kanklininkų, vaikščiojančių iš kiemo i kiemą 
ir lydimų vaikų būrio. Maišėsi pilkarubiai vai- 
dilučiai ir rustus, tamsiais, ilgais apdarais žy
niai.

Albrechtas, nieko nesuprasdamas, dairėsi, 
aplinkui. Keletas vaikų, pamatę jį, ėmė visaip 
šaipytis, kraipytis, mėtydami akmeniukus ir 
žerdami smėliu į jo pusę. (Bus daugiau)

no

* *
Naktį arklių žvengimas ir trankios kalbos 

nubudino Albrechtą. Jis atsisėdo ir ėmė klau
sytis. Gatve vaikštinėjo žmonės.

Buvo mėnesiena, kai Albrechtas išėjo pro 
duris. Visi žmonės vaikščiojo be kepurių, grei
tuoju apsivilkę kailiniais ir milinėmis.

Paskum Albrechtas pastebėjo kad, apstoję 
vieną arklį, keturi ginkluoti vyrai, atrišę nuo bal
no, kaž ką sunkaus nuleido žemyn. Sušnabždė
jo kailiai? ir mėnesienoje pasirodė žmogaus la
vonas su pravira burna ir lyg sustiklėjusiom 
akim; tarųsųs lavono plaukai buvo suvelti ir su
lipę nuo sukrekėjusio kraujo.

Minia susispietė apie nukautąjį ir tyliai į

su-

ne-

pradininkai, kurie 
buriu išjudino ir

to pavyzdžio, tuo-

puslapius! Viskas liko 
buvę prieš ultimatumą!” 

VDV.
kad ir iš įvairių vi- 
sluogsnių pasipylė 

ir atskiri prašymai, 
komisija, ateidama

RŪPINASI DARBININKŲ 
POILSIU. Šiais metais Darbo 
Rūmų Liaudies Universitetas 
darė pastangas išnuomoti Bir
štone darbininkams poilsio na-

Lietuvos Kurčių-Nebylių Glo
bos draugija šymet atliko vi
suotiną Lietuvos kurčių-neby- 
lių surašinėjimą, kurio pasek
mės sekamos. Be pirmaeilių 
miestų ir Klaipėdos krašto, iki 
šiol priskaitoma išviso 2017 
kurčių-nebylių.

Iš jų pareiškė norą mokytis 
rašto ir amato 806 asmenys, iš 

berniukų ir mergaičių 
nuo 7 iki 15 metų am- 

yra 339 asm., įr nuo 15 
metų — 152 asm. 
tokių šeimų kurių 3—6 

visi kurti-nebyliai.
yra mokančių įvairių 
mokančių rašyti ir 
yra keli moką net ke-

i

F?’ f AŠ NIEKUOMET NETURĖJAU TAIP 
SKAUDAMU IR SUSTIRUSIU MUSKULU

ISAVO SPRANDE. NEGALIU NET GALVOS
r .Ajuu^i.......
lt 7JUMS RtIKlA ' 3
[PAiN-EXPEUE»IO. NUSIPIRKITE BORKUTf. t

IR JŪS NUSISTEBĖSITE KAIP ŪMAI JUMS f C.
< PALE NGVINS aiAUSVĄ IR JUS NURAM'NS >

Naudolile 1q linimenlą, lurj jūsų tėvo! if levų levai nou» 
dojo nuo 1867 melų palengvinimui muskulų daudėįimo. 
Nusipirkite bonkufę Pain-EipeHeuo tu Inkaru ant deiulef 
pas savo vaistininką.

^PAIIHXPEįLjER

pa- 
pa- 
jau 
ofi-

vėl

jų — 
kartu, 
žiaus, 
iki 20

Yra
asmenys

Daug 
amatų, 
skaityti;
lėtą svetimų kalbų.

Draugija šių duomenų ska
tinama ir gausiai .visuomenės 
remiama yra rimtai pasiryžus 
padėti siekti kurtiems-neby- 
liams mokslo ir gerinti jų bū
vį. * L.A.

NUOLATINIS, GREITAS SUSISIEKIMAS
Tarp New Yorko ir Klaipėdos, per Gothenburgą

Kelionė prasideda ir baigiasi švedų Amerikos Linijos laivais 
KalmaroNuo Švedijos vyksta iš Stockholmo ar 

modernišku S. S. “Marieholm”.
Nereikia švedą vizos keleiviams j Lietuvą

Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės į vietinį 
laivakorčių agentą, arba

Kalėdiriės Ekskursijos i Lietuvę
Išplauks iš New Yorko:

DKOTTNINGHOLM .......... LAPKRIČIO 30
GRIPSHOL.M ............................ GRUODŽIO 7

per Švediją.

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

^miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiHtiiiiiiniiiiiimiiimtiiiiiitifHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiinniiiiiini

Sutaupysit Pinigų Prisidedami
Prie

Senų Pečių Naikinimo

THE EAST OHIO GAS CO

.Jus galėsit sutaupyti pinigų jeigu imsitės dabar, ir tuo pat 

tausit puikinusį, patį moderniškiausį virtuvės pečių Anieriko- 

ie. Daugybė Clevelando pardavėjų turi specialius pasiūlymus 

apribotam laikui. Jus galit apkeisti savo seną pečių, nežiūrint 

•kokio išdirbinio ir senumo jis hutų, ir gauti ekstra didelį pri

skaitymą ant specialiai duodamų nupigintų 1938 pečių.

Padirbdinti gabiausių sumanytojų, vidaus dekoratorių ir 

progresivių inžinierių, šie nauji pečiai yra patys moderniškiau- 

si padarai kokį tik galit tikėtis gauti savo virtuvei. Žėrė.jan- 
ti perceliniai gražių pavvždžių, “streamlined” kampais lengvam 

valymui, pilotai automatiškam uždegimui, ištraukiami arba ati

daromi nerūkstanti kcpintojai, automatiškas pečiaus karščio 

kontroliuotojas jeigu norit, ir daug kitų ypatybių bus jūsų šia

me moderniškame gaso pečiuje.

Stokit į ši senu pečiu išrankiojimą — ir pasinaudokit šiuo 

dideliu sutaupymu. nauju malonumu, koki moderniškas (laso 

Pečius jums suteiks.



NEKULTURlšKAI 
PASIELGĖ

Prieš porą savaičių, Lietuvių 
salėje buvo Kultūros Draugijos 
jaunimo 5 metų minėjimo va
karėlis. Visi gražiai apsiėjo ir 
turėjo gera laiką, tik ponas 
“diktatorius”, kurio jaunimas 
negali atsikratyti, padarė vi
siems sarmatą savo smarkavi- 
jnais. • Buvęs.

E V A’ S

VISUOMENINIS 
SUSIRINKIMAS

Kadangi Clevelando Lietuvių 
Bepartyvigka Lyga jau pusėti
nai susiorganizavus, todėl skai
tau pareiga paskelbti viešai 
sekant} susirinkimą, šiame su
sirinkime privalo dalyvauti ne 
tik nariai bet ir plačioji Cleve
lando Lietuvių visuomenė, ypa
tingai tie Lietuviai kurie ima 
dalyvumą ateinančiuose valsti
jos ir apskrities balsavimuose.

Susirinkimas įvyks trečiadie
nį, Lapkričio 2, nuo 8 vai. va
kare, 920 East 79th st. salėje. 
Turėsim gerų kalbėtojų.

K. štaupas, pirm.

KORTAVIMO VAKARAS
Naujos parapijos salėje jau

ni vaikinai ir merginos rengia 
kortavimo vakarą sekmadienį, 
Spalių 30, nuo 2 vai. po pietų. 
Prie įžangos bus viena didelė 
dovana, rankinis laikrodėlis, ir 
dovanos prie kiekvieno stalo. 
Bus įvairių •pasilinksminimų su 
muzika. Įžanga 25c.

Kviečia Komisija.

PIRMŲ POPIERŲ 
REIKALE

Kurie Lietuviai nežino savo 
atvažiavimo dienos ir laivo 
kreipkitės į Dirvos agentūrą, 
jums bus .pagelbėta tai suras
ti. Taipgi norintiems išpildo
ma aplikacijų blankos. Patar
tina tuo reikalu kreiptis penk- 

’ tadieniais ir šeštadieniais.

PARSIDUODA PIANAS
Mokykit savo vaikus muzikos, 
nupirkit iš musų gerą pianą, 
kuris mums nereikalingas. Ge
ras pirkinis. Lietuviai.

6910 Lawnview avė.

AKINIAI
galima gauti pas

D-RĄ MATULAITI 
(Lait) 

1155 East 79th St.

J^IPPODROMJ^
“SUEZ”

Nauja ir įdomi romantiška filmą 
apie karžygišką asmenį, Ferdinand 
de Lesseps, Suezo Kanalo budavo- 
toją, kurį vaidina Tyrone Power, 
pradedama rodyt Hippodrome Thea- 
tre šeštadienį, Spalių 29 d. Tai yra 
20th Century-Fox padaras.

Daugumai istorinių asmenų sto- 
kavo.ugnies ir spalvingumo jų gy
venimo prietikiuose, tačiau Ferdi
nand de Lesseps buvo kaip tik kito- 
kis ir jo gyvenimas duoda galimy
bes puikiai atvaizduoti filmoje. Jis 
buvo drąsus avanturistas, pastūmė
jamas dviejų moterų meile — vie
nos kuri visada buvo prie jo šono ir 
buvo dėkinga už viską ką iš jo ga
vo, o kita jį persekiojo įsivaizduoja
ma meile kurios jis negalėjo pasie-

kti. Istorija taipgi parodo kad de 
Lesseps buvo veikmės žmogus. Jis 
tarnavo savo valstybei atsakančiai 
ir buvo apdovanotas už diplomati
nę tarnybą.

Dvi moterys kurios jo gyvenime 
ineina vaidinamos Loretta Young 
ir Annabella. Prie jų vaidina J.

Edvvard Bromberg, Joseph Schild-' 
kraut, Henry Stephenson, Sidney 
Blackmer ir daug kitų.

*

• •

Dry Cleaning t
Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

- EVA PETRAITIS

I

HANS’ CAFE
Lunches, Sandwiches 

Draught Beer
šešios bovvling alėjos, 
prie East 55th Street

5325-27 Superior Avė.
ENdicott 8908 (4
JOHN SCHVVEIZER, Prop.

6702 Superior Avė.
CLEVELAND, OHIO

r 11
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KAIMYNIŠKOS

UŽEIGOS
ANDY’S CAFE

LIETUVIŠKA UŽEIGA
6607 Wade Park Avė.

Skanus Alus ir Vynas.
Muzika šeštadieniais ir 

sekmadieniais.

Kviečiame visus atsilankyt. 
And. Kazakeviče, Sav.

ANSEL ROAD

CAFE
1066 Ansel Road

SMAGI LIETUVIŠKA 
UŽEIGA

Degtinė — Alus — Vynai 
Valgiai

Salės susirinkimams ir 
baliukams

K. Nekrošius, Savininkas.

Aleksandras Vasiliauskas

Dainuos

O. H. BOULEE, M.D
Aš esu baigęs Western Reserve 
Universitetą ir esu geros rūšies 
gydytojas, ne koks šundaktaris. 
Gydau beveik visas ligas, 
tikuoju jau
Room 206

10111
Valandos:

Prak-
40 metų. (47)

Heather Building 
EUCLII) AVĖ.

Pirmad., Trečiad.
Penktad. 2-4 ir 7-8.
Telef. CEdar 8411.

ir

PARSIDUODA GERAS 
NAMAS

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

644 EAST 96th ST.
DU KAMBARIAI VYRAMS

Lietuvių šeimoje, po $3.50 sa
vaitei ; su valgiu $9, su gara- 
džium $10. Kreipkitės 

644 E. 96th St.

Dramatinis Tenoras Aleks. Vasiliauskas
(IŠ NEW YORKO)

Juozas Vasiliauskas (Aleksandro brolis — iš Detroit Mich.)

Bronė Rasiulytė, kontralto Rožė Lukosevičiutė, soprano
V]

Jonas Brazauskas, xylofonistas

Kalbės apie Lietuvą Ona Karpiene
i

BLACK CAT
CAFE
• Night CIub •

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.

OEKM. LAPK. NOV. g
11 Sale atdara 5 v. Koncertas 6 v.

i

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

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. čiutelė
savininkai.

ką gryžo iš

Bronė Rasiulytė

K. STONIS
RESTAURANT

Lietuviška ir Rusiška 
Importuota Degtinė 

Visoki Lietuviški valgiai.

Vieta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Avė.

Bronė Rasiulytė tik
Lietuvos, kur per Kauno radio dai
navo Lietuvos visuomenei. Ji par
sivežė puikių naujų Lietuvoje išlei
stų dainų, liaudies ir populiariškų, 
kurias Kaunas dainuoja 
kurių visi 
iš Lietuvos 
kostiumą.

ir sulyg 
šoka. Ji dėvės gražų 
parsivežtą Aukštaitišką

Ona Karpiene, taip pat sugryžus 
iš Lietuvos keliolika dienų atgal, su 
p-le Rasiulytė daug apkeliavo, daug 
matė, ir papasakos apie savo paty
rimus Lietuvoje. Ji taip pat parsi
vežė Žemaitišką kostiumą, kurį dė
vės šiame vakare.

Rožė Lukoševičiutė dainuos kla
siškas ir naujas iš Lietuvos parvež
tas dainas.

Ona Karpius Rožė Lukosevičiutė

CAIfir įžanga 35c. Keletasvietypo50c
UHLLUL šokiai 8 vai. 25c



DIRVA 1

NAUJAUSIOS ŽINIOS 
IS LIETUVOS

CHICAGO, III.
7 Skautų Dalis Pažėra priešakyje. Kalbama 

vadovybė atsiuntė nuoširdų 
sveikinimą Lietuvos ekautam:;- 
■jms.

• KAUNAS, Spalių 15. 
lyvaujant Prezidentui 

nai. švietimo Ministrui 
nui, Ukmergėje atidaryta nau
jai pastatyta didžiulė moderni
nė gimnazija, kuri pavadinta 
Antano Smetonos vardu.

— Da- 
Smeto- 
Tonku-

• VILNIUS, Spalių 19. — Vie
ną dviejų Vilniaus krašte te

likusių Lietuviškų pradžios 
mokyklų Lenkai susiaurino iki 
4 skyrių. Lietuvių gimnazija 
nebeturi kandidatų.

Mironas, Seimo pirmi- 
Šakenis ir Lietuvos 

valdytojas Tūbelis, pa- 
plačios atstovaujamos |

• KAUNAS, Spalių 19.— Tau
tininkų apskričių pirmininkų 

suvažiavime, kuriame dalyva
vo Ministras Pirmininkas Kun, 
Vladas 
ninkas 
Banko 
siuntė
visuomenės pasveikinimą Val
stybės Prezidentui dėkodami 
už 14 metų vadovavimą valsty
bei, prašydami ir toliau laikyti 
valstybės vairą savo prityru
siose rankose.

• ROMA, Spalių 14. — Lietu
vos krepšininkės nugalėjo 

Prancūzes 20:14, o Spalių 16 
d. pralaimėjo Lenkėms 21:24. 
Lietuva užėmė antrą vietą.

Pirm to Lietuvos krepšinin
kės nugalėjo Itales ir šveica
res.

Pir- 
Rei- 
pra- 
Eu-

• KAUNAS, Spalių 29. — 
mininkaujant Užsienių

kalų Ministrui Lozoraičiui 
sidėjo Lietuvos pasiuntinių
ropoję konferencija išaiškinti 
paskutinių tarptautinių Įvykių 
Įtakai ir tolimesnei tarpvalsty
binio bendradarbiavimo raidai. 

Krašto Apsaugos Ministras 
Gen. Raštikis savo kalboje per 
radiją pabrėžė kad kariuomenė 
buvo ir bus vienu svarbiausių 
musų nepriklausomybės ir jos 
saugumo faktorių, tačiau greta 
kariuomenės tautai reikia kul
tūros, patriotiškumo, drausmin
gumo ir realios apdairios poli
tikos.

• KAUNAS, Spalių 13. — Ad
ministracijos linijos Alytaus

bare Lenkų žandarai apšaudė 
Merkyje Lietuvos linijos pusė
je meškeriojantį pasienio poli
cininką Žeimį. Policininkas pa
sitraukė nesužeistas, jo laivelis 
peršautas. Tuo reikalu veda
ma kvota.

• NEW YORK. — Krašto Ap
saugos Ministras atsidėkoda

mas asmenims kurių iniciativa 
ir triusu padovanotas šaulių 
Sąjungai lėktuvas, apdovanojo 
be lakūno P. Šaltenio, dar Da
riaus-Girėno Aeroklubo pirmi
ninką Brooklyne Valentiną Ka
minską ir Antaną Alekną “šau
lių žvaigžde”,

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULO NEVV YORKE 
AUKŲ PAKVITAVIMAS

New Haven, Conn., p. Ma- 
čiulaičių šeimos bankete 
kta ir atsiųsta Lietuvos 
nimo Fondui auka

surin- 
Apgy- 
$7.50.

PASIKEITIMAI LIE 
TUVOS VYRIAU

SYBĖJE
1

Lie- 
Vla-

ak-

IŠKILMINGAI MINĖJO 
SPALIŲ 9-TĄ

Vilniaus užgrobimą įspūdin
gai ir gražiai minėjo Chicagos 
tautiškoji visuomenė. Ypatin
gai tos dienos metu, komp. A. 
Vanagaičio Margučio štabas 
per radio ištisą programo va
landą skyrė tik Vilniaus už
grobimo minėjimui. Progra
mo metu buvo pasakyta atitin
kamų kalbų, o meniška dalimi, 
gražiomis dainomis, prisidėjo 
A. Kvedero vadovaujamas Mar
gučio choras.

Kalbant apie Margutį tenka 
pareikšti kad komp. A. Vana
gaičio pastangomis ne vien ši 
diena iškilmingai minima, bet 
ir kiekviena tautinė švente 
esti atitinkamai ir iškilmingai 
paminima. Kiekvienas tautos 
ivykis teisingai ir vaizdžiai in
formuojamas jo radio progra- 
mais. Todėl Margučio kasdien 
duodami radio programai Chi- 
:agos ir apielinkės Lietųvian o 
yra tikras švyturys palaikymu’ 
tėvynės meilės ir tautiško su
sipratimo.

LINKSMAS VAKARAS. L. 
R. K. S. A. 178 kuopa rengia 
smagų vakarą Lapkričio 12 d., 
šv. Petro parapijos salėj, 1414 
East avė. Atvažiuos iš Cleve- 
iando grupė ir pastatys sceno
je veikalą, taipgi bus kalbėto
jų. Po to bus 
viška muzika.

Skyrių veda Sk. Vyt. Vyr. Sklt.' J.

“Kilnus ir drąsusi riteris, kaip ir tikras 
sur praeina.”

*

KAUNAS. — Nuo Spalių 
dienos įvyko kai kurių pasi
keitimų Lietuovs vyriausybė
je. Respublikos Prezidentas 
priėmė žemės Ūkio Ministro 
Juozo Tūbelio ir Teisingumo 
Ministro Boleslovo Masiulio at
sistatydinimo pareiškimus.

Taip pat atsistatydino ir 
tuvos Banko valdytojas 
das Stašinskas.

Respublikos Prezidento
tais, buvęs žemės Ūkio Minis
tras Juozas Tūbelis paskirtas 
Lietuvos Banko valdytoju. Bu
vęs Lietuvos Bar ko valdytojas 
Vladas Stašinskas paskirtas 
Teisingumo Ministru.

Ministras Pirmininkas Vla
das Mironas laikinai eis ir že
mės Ūkio Ministro pareigas.

Buvęs Teisingumo Ministras 
B. Masiliūnas palieka Valsty
bės Tarybos pirmininku.

Pažymėtina kad nepriklauso
mos Lietuvos pirmojoje vy- į 
riausybėje Juozas Tūbelis bu
vo Žemės Ūkio ir Valstybės 
Turtų ministras, o VI. Stašin
skas — Vidaus Reikalų Minis- 

Kiek vėliau, Juozas Tu- 
švietimo Ministru. 
1929-26 metais jis 
organizuodamas ko- 
ccntrus 

ir
tapo

Jurgelis

lietus, pro vi- 
(Goethe).

Kandidatas i Ohio
Legislaturą

SANDARIEČIŲ IR MARGU
ČIO MASINIS SUSIRINKI

MAS

šokiai ir Lietu- 
Kviečia visus

Komisija.
•A

Žinutės

• VILNIUS. — Spalių 8 Len
kai uždarė dvi dienas vyku

sią Vilniaus krašto Lietuvių 
jaunimo sporto šventę, kurios 
dalyviai vyko net 139 kilomet
rų pėsti, dviračiais ir kitokio
mis susisiekimo priemonėmis. 
Spalių 7 vakare Lenkai ištardė 
šventės vadovą Praną žižmarą 
ir atėmė iš jo sporto užrašus.

ANGLU KALBOS
PAMOKOS

Pamokos pradiniam pramok
ti kalbėti, skaityti ir rašyti 
Angliškai. Taipgi aukštes
nės Argliškos pamokos. Pri- 
vatiškas mokymas.

FRANCEH ZVERINA
310 Citizens Blg. CH. 4059

—-

X

į

T

1

tras.
helis buvo

Paskui, 
daug dirbo 
operatyvų
“Pienocentrą" 
kurie ilgainiui 
ekonominio gyvenimo 
mis.

1927-38 metais, J.

“Lietūkį”, 
“Maistą” — 

Lietuvos 
tvirtovė-

Tūbelis 
buvo Ministras Pirmininkas ir 
Finansų Ministras, šį laiko
tarpį jam teko vadovauti Lie
tuvos ukiui ir finansams sun
kios • ekonomirės krizės metais. 
Kada net didžiųjų valstybių 
valiutos buvo nuvertintos, J. 
Tūbelio sumania ūkio politika 
Lietuvos litas paliko 
ir išsilaikė tvirčiausia 
valiuta. Taigi dabar 
Bankas yra pavestas 
ti labai atsargiam,
ir patyrusiam valdytojui 
zui Tubeliui.

VI. Stašinskas Lietuvos 
ko valdytoju buvo nuo 
metų iki dabar.
buvo to Banko juriskonsultu ir 
advokatavo. V D V.

pastovus 
Europos 
Lietuvos 
vadovau- 

sumaniam 
Juo-

Ban- 
1930 

Anksčiau jis

ANGLIS IR MALKOS
NELAUKIT — pirkit sau kurą — anglis ir malkas — 
dabar, nes DABAR kainos yra žemesnės negu bus žie
mos metu — dabar gausit grejtą patarnavimą — ir 
atėjus staigiems šalčiams neliktumet be anglies.

K O M E R 
Wood & Coal Company

(Lietuvis)
1109 East 92nd Street

Teief. GArf. 2921

P. J. KERSIS
809 Society for Savings Bldg.

Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W

Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki
tės Į mane, gausit už pigių kainų. Taipgi gausit patarnavimų 
(vairios npdraudos-insurarice reikaluose.

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

v

,i.

v

Spalių 9 vakare, Chicagos 
Lietuvių auditorijoje rengtas 
Sandariečių ir Margučio pas
tangomis masinis susirinkimas! 
paminėjimui 18 metų sukak
ties klastingų Lenkų pagrobi
mo musų sostinės Vilniaus pa
vyko puikiai.

Programo vedėju buvo San-1 
daros redaktorius M. Vaidyla 
Kalbas sakė: Dr. St. Biežis, Dr. 
A. Zimontas, Chicagos čekų 
atstovas, Dr. Graičunas, r J. 
Tysliava. šis savo karštoj kal
boj ypatingai iškėlė reikšmin
gu minčių apie Lietuvą ir Len
kiją.

Menišką dalį šio vakaro .atli
ko Jaunosios Sandaros choras 
sugiedodamas Amerikos ir Lie
tuvos Himnus ir porą jausmin
gų dainelių. Taipgi kalbų tar
pais dainavo D. Kvedarienė .su 
dviem Antanais (Vanagaitis ir 
Kvedaras) ir ypatingai gražiai 
išlavintas Margučio mergaičių 
choras. Abiem choram vado
vauja A. Kvedaras.

Buvo perskaityta ir priimta 
atitinkama rezoliucija prieš 
barbariškus Lenkų žygius.

Įdomios kalbos, liaudies ir 
Vilniaus dainų dainelės ypatin
gai davė patriotinės nuotaikos, 
skaitlingai dalyvavusiai Chica
gos tautiška jai visuomenei. Vi
si išsiskirstė kupini kilnių pa
siryžimų reikalui esant teikti 
pagalbos Lietuvai prieš 
kokius jos skriaudėjus 
užpuolikus.

Įvairios
Mirė Adolfina (Adelė) Kru- 

valskienė, 57 metų amžiaus. 
Liko vyras, keturi sunai ir trys 
dukterys; nekurie vaikai jau 

I yra vedę ir su anūkais. Palai
dojo iš Šv. Povilo bažnyčios, 

• Sv. Kryžiaus kapinėse. Į kapi
nes velionę lydėjo daug žmo
nių.

Birutė Garijonaitė užbaigė 
plaukų dabinimo kursus ir iš
laikė kvotimus Columbus, O.

I Su ja kartu lankėsi Columbus 
ir jos motina ir sesuo Geno
vaitė. Po kvotimų, jos aplan
kė buvusį Akronietį Ą. Laz- 
dauską su jo žmona, kur buvo 

; gražiai pavaišinti. Lazdauskai 
j yra Dirvos skaitytojai.

Labai susirgo Antanas Moc
kevičius, tapo nugabentas j 
miesto ligoninę. Linkėtina jam 

i greito pasveikimo.
Šiame rudeniniame sezone 

Lietuviai yra užimti rinkimu 
grybų, 
jščios 
žiemai 
myno.

Pas 
čius
Mass., vos apsivedę jaunuoliai r,. r j X-------

Jankauskaite, 
paviešėję,

sako daug randa. Dar- 
šeimininkės prisideda jų 
ir turės skanaus gardu-

Norkus ir Andriuškevi- 
atvažiavo iš Monteilo, 

' ' ‘ b 
Stasys Lepas su savo žmona, Į 
Juze Jankauskaite. Jie 
trumpai paviešėję, apžiūrėję 
Akrono įdomybes, išvažiavo į 
Niagara Falls ir iš ten pro Nevv 
Yorką gryšta atgal.

Giminės p. Norkai ir And
riuškevičiai labai patenkinti 
ked ių žmonų sesers sūnūs ap
sivedė su Lietuvaite. Liųki 
jiems laimiu jų gyvenime.

Pas M. Ružinskienę lankėsi 
ios sūnūs Antanas su žmona, 
ir M. Bartkienė, iš Clevelando, 
Das savo seserį B. Prosnaliaus- 
kienę. » Kalnas.

čia
i

i

bert 
arba

PAMOKOS. Norint kad mu
sų jaunimas butų ’Lietuviškes- 

ruošti nuo mažų 
Kaip kas met

nis, reikia jį 
dienų prie to.
taip ir šymet rudens sulaukus 
vėl susirinko
814 W. 33 st., 
čių būrelis mokintis Lietuvių 
kalbos, skaitymo ir dainų. Šiam 
būreliui mokytojauja S. Voight 
ir B. Staniulvtė.

Sandaros salėn, 
gražus vaiku-

PAMINĖJIMO BALIUS. Si- 
mano Daukanto pašalpir.ė Or
gija, pam ir ėjimui 45 metų sa
vo gyvavimo, rengia koncertą- 
balių Spalių 30 d., Lietuvių au
ditorijoj. Programą išpildys 
šaltmerio radio artistai, be to 
tą dieną bus pagerbti ir apdo
vanoti 
neėmė 
motų.

draugijos nariai kurie 
pašalpos nuo 12 iki 26 

Br. Gediminas.

• MOKSLININKAI daryda
mi tyrinėjimus žuvėdrų skrai
dymų ištyrimui kaip toli ios 
nukeliauja nuo savo gimtinių 
vietų, sugavę tuos baltus pauk
ščius nutepė jų sparnus dažais 
geresniam jų pažinimui. Bet 
netrukus patyrė kad tokias 

i dažytais sparnais žuvėdras ki- 
i tos žuvėdros mirtinai užkapo- 
|ja.

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

‘•MARGUTIS’1 
6812 So. Western Avė. 

Chicago III

KOSTIUMAI
Išnuomojame puikius tuxedo rū
bus ir marškinius bei visas kitas 
prie to reikmenis už mažų kainų. 
Vestuvėms ir kitiems reikalams 
rūbų pr'reikus kreipkitės į mus.
Kreipkitės j mus. (48)

DRESS SUIT RENTAI. CO. 
235 The Old Arcade 

Geo. II. Sehvvane, Mgr. 
Main C35G. Cleveland.

FRANEŠKIT 
Savo Antrašo Permainą

PRANEŠKIT ADMINIS
TRACIJAI BŪTINAI 

Kuomet rengiatės persikelti 
kitur gyventi, praneškit sa
vo naują antrašą Dirvos Ad
ministracija', ne paštui, nes 
paštas nesiųs jums Dirvos į 
naują vietą jeigu neprimo- 
kėsit. Parašykit mums už 
lc atvirutę prieš persikėli
mą j kita vietą gyventi. •— 
Adresuokit mums trumpai:

D I R V A 
Cleveland, Ohio

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

H E N N I N G E R ’ 8
88)9 Superior A v. Cleveland, O.

K E L L E R 
SHOE REPAIRING
Geriausias Avalų Taisymas

Tuisome avalus geriausiomis 
šinomis šioje , miesto dalyje, 
sų savo darbą garantuojant, 
darom avalus sulyg reikalo, 
riausios rūšies oda.

8125 Superior Avė.
Lietuvių apgyventoje srityje.

ma- 
Vi- 
Pa- 
Ge- 

(17)

Platus Žingsnis i Prieki
Dar nėra metų laiko kaip 

Clevelande įsisteigė pirmas Lie
tuvių skautų vienetas, Dr. Vin
co Kudirkos Šautų Vyčių bū
relis, kuris per tą trumpą lai
ką daug ką yra nuveikęs visuo
menei ir skautiškame darbe.

Štai, Clevelando Kultūrinio 
Darželio iškilmės, Spalių 9-ta 
Vilniaus užgrobimo minėjimas, 
Naujos parapijos Moterų Lab
darybės draugijos paruošimas, 
visur skautai su patarnavimu 
ir pasirodymu. Visi patenkin
ti, puikiai jaučiasi žiūrėdami Į 
skautų pasirodymus.

Dabar gi, tas mažas Dr. V. 
Kudirkos Skautų Vyčių būre
lis iškilo, pradėjo plėstis ir pri
ėjo prie to kad Clevelande at
sirado jau ir skautų vie.ietas- 
skyrius,- kurio tikslas yra pra
plėsti ir sudaryti kitas skautų 
vienetų šakas Clevelande tiek 
ir kitose Lietuvių kolonijose.
MOTERŲ VYRESNIŲ SKAU

ČIŲ ĮSIKŪRIMAS
Spalių 22 d. vakare, sutin

kant p. Karpiams, jų bute įvy
ko pirmoji moterų vyresnių 
skaučių draugovės Įsikūrimo 
sueiga, kurioje dalyvavo dau
guma moterų ir Dr. V. Kudir
kos skautų vyčių bureiio skau
tai. Po įvairių kalbų, kurias 
pasakė vadai ir skautai vyčiai, 
prie to ir Dirvos redaktorius p. 
Karpius, suorganizuota moterų 
vyresnių skaučių draugovė su 
šiomis moterimis: pp. O. Kar- 
piene, A. Schultz, A. Visockie- 

M. Stančiene, F. Mačiene, 
A. Lincevičiute 

Vade išrinkta 
pavaduotoja 
’.„.j vedėja 

Visockienė 
i belieka 
vardą ir 

vyčiar.is 
* ‘ ;if 

neperžen
giant skautų įstatus ir isaky-. 
mus dirbti tautas ir tėvyhe? 
labui.

Tat moterys vyresnės busi
mos skautės, dirbkit ir piėskit 
šią kilnią skautinę idėją, dirb
kit tėvynes Lietuvos labui, 
traukit daugiau moterų ir mer
gelių į draugovę, eikit orogra- 
mu, mokinkites ir r.uoškites eg
zaminams ir įžodžiui, mes skau
tai vyčiai busime su jumis.

CLEVELANDO LIETUVIŲ 
SKAUTŲ SKYRIAUS 

ĮSISTE1GIMAS
Kadangi jau yra Dr. Vinco 

Kudirkos skautų vyčių būrelis i 
ir moterų vyresnių skaučių 1 
draugovė; tat tą pat dieną, pri
tariant visiems, suorganizuota 
Skautų skyrius ir išrinktas 
skautų skyriaus vadas sk. vyt. 
vyr. sklt. J. Jurgelis, pavaduo
toju sk. vyt. K. Savickas, ir 
meno bei dramos sekcijos va
dovas sk. vyt. kam S. Telksnys.

Esar.t Clevelande Lietuvių j 
skautų skyriui, tuoj bus prade- į 
tas darbas sutvėrimui skautų 
ir skaučių draugovėms, o be to 
ir skautams remti draugijos, į 
kurią kviesime visų Clevelando 
Lietuvių draugijų atstovus, ne
žiūrint jų partijinių pažiūrų, 
nes skautams ir skautas yra 
visiems lygus ir draugiškas.

Tikimės kad draugijos šią 
kilnią idėją reaguos ir rems, 
ne kritikuos mus ir bus su mu
mis visuomet draugais ir mu
sų patarėjais kultūriniame, bet. 
ne skautiškame darbe.

Po visu pareigomis pasiskir
stymu ir kalbu buvo pakelta su
manymas ir skautų vardu pa
aukota pinigais Lietuvos Gin
klų Fondui. Aukojo: po $1:

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy 

1117 East 79th Street 
(Kampas Pulaski Avė.)

Užlaiko visokias namines 
importuotas gyduoles nuo vi
sokių ligų, kaip tai nuo aš
triojo užsisenėjusio Reuma
tizmo, r.uo visokių žaizdų, 

į dedervinių, nevirškinimo vi- 
I durių, užkietėjimo vidurių, 
į kosulio, kataro, lytiškų nu

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

C. Pakeltis Vaistinė
1117 E. 79 St. Cleveland, O. 

į Tclef. ENd. 8433 ENd. 8534 
Vaistinė atdara 7 dienus savaitėje.

ne,
Malaveckiene,
Ir B. žuriene.
p. O. Karpienė, .
p. Stančicnė ir reikalų vedė] 
arba kasininke p. V.' 
Dabar šiai draugovei 
išsirinkti draugovės 
padedant skautams 
tuojau pasiruošti ir mokinti: 
.kantiškos tiesos ir .

• *
S. Telksnys, K. S. Karpius, 
žirnienė, J. Petrauskas, J. Jur
gelis. Smulkiais aukavo šie: 
lg. Visockas, Malaveckas, Ma
čienė, Stančicrė, Lukoševičiu- 
cė, K. J. Mog ir Schultz.

Kadangi suma susidarė nedi
delė, kurią perėmė Dr. V. Ku
dirkos skautų vyčių būrelio ka
sininkas, I. Visockas, tat skau
tai padidins ją ir kai suma pa
sidarys reikiamai didesnė, vuo- 
mot bus persiųsta Lietuvos 
Konsului, o iš ten pasieks Lie
tuvą ir jos Ginklų Fondą.

Dabar gi skyriaus vardu ta
riu didelį ačiū pp. Karpiams ir 
sk. vyt. vyr. sklt. J. Petraus
kui. kurie prie musų prisidėjo 
ir remia, jausdami savo kilnio
se širdyse pareigą remti mu
sų ateivių jaunuomenės pradė
ta darbą ir kilnią skautišką 
idėją.

Taip pat mes skautai vyčiai 
tiesiame jums moterims skau
tišką ranką ir linkime kad jū
sų draugovė , pasiektų plates
nes ribas, bet taip pat linkimi 
stoti į darbą su Lietuvos skau 
temis ir pažinti mus ir gyven
ti vienoj broliškoj skautiškoj 
šeimoje.

LIETUVOS AIDAS.APIE 
MUS RAŠO ŠTAI KAIP:

Amerikoje kaskart vis įsi
kuria nauji Lietuvių skautų 
vienetai. Visai nesenai Įsikū
rė skautų vyčių būrelis Cleve- 
'ande, kuriam vadovauja vyr 
skltn. J. Jurgelis. Taip pat 
plinta skautvbė ir Brazilijos 
Lietuvių tarpe, Sao Paulo mie
ste. Ten yra jau keturios 
'kautų-čių draugovės, kuriose 
zra apie 12) aktyvių narių, 
lao Paulo skautams vadovau
ja 7 asmenų Lietuvių skautų 
vadovybė, su mokytojum E.

B.

William E. Minshall, Ir., 27 me
tų amžiaus, yra kandidatas į Stato 
Repesentative vietą Republikonų ti- 
kietu. Jiu paeina iš šeimos kuri 
pasižymėjus Įstatymų srityje, 
tariškoje tarnyboje, biznio ir poli
tikos Jauke.

Jis yra gabus kalbėtojas, entu
ziastiškas, ir sumanus politikoje. 
Jo paty.imai, asmenybė ir gabumai 
ižtarnauja jam teir^ būti išrinktu 
lopublikonu nart:’nje Pc pr>ei- 
us kelis metus Minshall, Jr., dar- 
-f'voji su Minshall ir ^losier „eisiu 
firma.
7liiiiiii]iii:iii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinir

Reikia Jums = 
I ANGLIES? | 
Į UŽSISAKYKIT DABAR! r 
: Geros rūšies anglis sulyg Įj 
: jūsų pasirinkimo, pristato- H 
: ma į namus greitai, kainos Į2 
: visai žemos. Užsakyti ga- g 
: lit telefonu arba laišku. į

Anna Pongonis
Į 1076 East 78th Street £ 
: Telefonas ENdicott 2562 =
iiiiiiiuietiinitii iiiiiiiiiiiiiiiiiti:iiiini:ii.:
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Vyrams ir Vaikams Rūbai
DABAR LAIKAS PASIRŪPINTI SAU REIKMENIS 

Kuoir.et Jų ir Kainos Yra Nebrangios
Vyru Geri Išeiginiai 

marškiniai
Vyru šilti Union Suitš 

apatiniai
Vyru šilti Sveleriai 

iš aukščiau
Vyrų Sanforizuotos 

darbinės ketinės
Naujos Rudeninės .. .. j .95 

skrybėlės ir aukščiau

Vaikų Užsimaunami $j.00 
pveteriai

Vaikų Vilnųnės trumpos 
kelnaitės

Vaikų Broadc’oth geri 
marškiniai 2 už $1.00

Vaiky Leatherettc 
kepurės

Vaiku ilgos Kelinės I 
didelis pasirinkimas

97c

55c

48c
$1.95

ir

97'

97c
$1.95

1.89

r\\7 TZ Ą I Eagle Stair.ps su kožnu pirkiniu A I
* IX/\ i u5 ją centų ir aukščiau 1 1
Pas mus galit iškeisti savo Štampu knygeles į prekes.

THE KRAMER & REICH CO

7002 Superior Avė. Kampas Giddings Rd.

A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

I, J ET U V IŠ I< Ą U ŽEIG A
Stiprus Alus — Degtinė — Vynas

17320 St. Ciair Avenue Kampas E. 174th St.
.4.^*+4.4..^+.M.++++++.;.+++.<.>.i.++.;.+.{.++.>^+^+++.^+.5..{.4.+++4.4.4.+.4.

v

v

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

<•

X
T♦

I. S AMAS JEWELRY
6704 Superior Avenue

♦
f
4*
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e* aililAlJLAB

l

DEK LA C. .J A KURS 
(JA KUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore) 

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

LJTHUAN1AN FUNERAL HOME 
6621 EDN'A AVENUE » ENdicott 176?

Z.



8 DIRVA

CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS f Youth’s Forum
“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais

T
f PHONE: ENdicott 4486 6820 SUPERIOR AVĖ. - CLEVELAND. OHIO
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Du Broliai Vasiliauskai Linkmins mus
Traveling in our Lithuania LITHUANIAN A. C

BY ANNA KARPIUS

Puikiomis Dainomis Lapkr. 6
(Continued from lašt wėek)

Programas
Dvi

su Mažai bet Stipriais Dainininkais 
Dovanos prie Įžangos Bilietų

* ■■ —-------------------------------------------------------------------------------

Judge David Ralph 
Hertz

Sekmadienį, 
Lietuvių salėje 
retų Lietuviškų koncertų, kur 
bus mažai programų dalyvių— 
viso keturi.dainįninkai, net vie
ni iš geriausių ką Clevelande ir 
net Amerikoje tarp Lietuvių 
galime rasti.

Lapkričio 6 d., 
įvyks vienas iš

Aleksandras Vasiliauskas — 
dramatinis tenoras, iš New 
Yorko, kuris žavėjo Lietuvius 
ir ne Lietuvius per Major Bo- 
wes radio programą, sudainuos 
savo galingu balsu parinktų 
puikiausių operatiškų arijų ir 
musų mėgiamiausių Lietuviškų 
dainų.

Rožė Lukoševičiutė yra ket
virta šio programo dainininkė, 
kuri visada Clevelandiečiams 
patinka.

Be solo dainų, šios dvi pane
lės sudainuos su broliais Vasi
liauskais gražių duetų ir gal 
kvartetų.

Taigi dainų programas bus 
nepaprastas.

Jonas Brazauskas jaunasis, 
pragarsėjęs savo muzikaliu in
strumentu xylofonu, paįvairins 
programą skambindamas mu
sų mėgiamus muzikos šmote
lius.

Juozas Vasiliauskas, iš Det
roito, atvyksta į pagalbą savo 
broliui, ‘ Clevelandiečius palink
sminti savo dainomis. Juozas 
yra plačiai žinomas Detroite ir 
kituose miestuose, ir dainuoja 
milžiniškame Chrysler automo
bilių dirbtuvės darbininkų cho
re solistu.

Aleksandras ir Juozas yra 
du iš šešių brolių dainininkų, 
kuriuos mums pavyko į Cleve- 
lardą parkviest!.

Bronė Rasiulytė, tik ką gry- 
žus iš Lietuvos, parsivežė pui
kių Amerikoje dar negirdėtų 
naujų Lietuviškų dainų ir tų 
pragarsėjusių Kauno “šlage
rių”, ko ji padainuos dikčiai.

SVEČIAI
Iš Alliance, Ohio, lankėsi 

Dirvos redakcijoje Petras Dau- 
janskas su žmona, taipgi Ka
milė Barzdienė ir Cecilija Ple- 
tienė. Jie apsilankė Ik Lietu
viu Darželyje.

APSIVEDĖ
su-
Ju-

šeštadienį, Spalių 23 d., 
ėjo į šeimyninį gyvenimą 
zė Adomaitis su William Mur- 
phy. šliubas buvo šv. Jurgio 
bažnyčioje, vestuvių pokilis 
atsibuvo Lietuvių salėje. Da
lyvavo apie 400 smevių.

Dėkojame visiems draugams 
ir giminėms už dalyvavimą 
musų dukters vestuvėse ir už 
suteiktas dovanas.

Mrs. Adomaitis.

GERAI PAVYKĘS 
PARENGIMAS

Spalių 23 d., naujos parapi
jos salėje, vakare įvyko Mote
rų Labdarybės draugijos pro
gramas, kurį vedė klebonas 
Kun. Karužiškis, o vaidinimą 
atliko skautai , suvaidindami 
“Nuo Ausies iki Ausies”, ir ki
ti padainuodami keletą Lietu
viškų dainelių.

Nors programas buvo paruo
štas greitomis, bet reikia pa
brėžti kad viskas pavyko pui
kiausia, publika buvo labai pa
tenkinta.

Po ir prieš programą daug 
kalbėjo Kun. Karužiškis 
žindindamas svečius su 
tais ir kviesdamas juos 
dėti arba nors remti i uos. Taip 
pat buvo iškviestas Clevelando 
skautų skyriaus vadas J. Jur
gelis, kuris trumpai pareiškė 
s’vo mintis apie Lietuvių jau- 
r-nmenės paruošimus ir jų 
or/pniavimą į skautus.

šis Moterų Labdarybės drau
gi ios vakaras pasisekė ačiū pa
sidarbavimui n. A. Navickienės į 
ir jos padėjėjų. Ji oirmutin? i 
ptkvietė skautus išpildyti pro-' 
gramą. Koresp. j

supa- 
skau- 
prisi-

Ona Karpienė pasižadėjo pa
sakyti trumpą kalbą 
patyrimus Lietuvoje, 
dar Dirvoje nebuvo

Tuo programas ir

apie savo 
kurie dar 
aprašyti, 
baigsis.

PRADŽIA bus lygiai 6 vai., 
taigi, gerbiamieji, kurie pavė- 
luosit daug nustosit. Ateikit 
j salę laiku, nes durys bus at
daros nuo 5 vai.

Naikinkim tą apsileidimą pa
vėluoti į programus ir nepra
dėti laiku.

Įžanga tiktai 35c., 
tas vietų oo 50c.

Šokiai prasidės nuo 
įžanga šokikams 25c.

Prie įžangos tikietų
geros dovanos: viena koncerto 
publikai, antra šokikams. ------------- :------------------- -------- j------

Gryžo Danielienė su 
Dukteria

ir

8

kele-

bus dvi

Pereitą savaitę parvyko at
gal į savo namus poni Daniels 
su savo dukteria, Juze. Jos 
plačiausia apkeliavo Europą ne
gu kas kitas iš Clevelando Lie
tuvių šią vasarą.

Į Lietuvą jos vyko per Ang
liją, Daniją, Švediją, kelis mė
nesius praleido Lietuvoje, pas
kiau išvažiavo Į kitus Europos 
kraštus: Apsilankė Vokietijo
je Prahoj buvo pačiu tuo laiku 
Italijoje, Šveicarijoje, Prancū
zijoje. Čekoslovakijos sostinė
je Prahoje buvo pačiu su laiku 
kai ten laukta Vokiečių užpuo
limo, kai desėtkai tūkstančių 
žmonių bėgo iš miestų jieško- 
dami prieglaudos nuo karo pa
vojaus.

Juzė Daniels yra Clevelande 
gimus ir augus, ir ši buvo jos 
pirmutinė kelionė Lietuvon.

Matę kitas šalis, jų miestus 
ir žmonių gyvenimą, abi jos 
sako, tačiau, kad joms Lietu
voje buvo smagiausia. Lietu
voje jos buvo apsistojusios pas 
savo gimines Kaune ir Suval
kijoje apie Vilkaviškį. Plačiai 
apvažinėjo visą Lietuvą.

Panelė Daniels sako, už ke
lių metų vėl važiuos į Lietuvą.

Malonu girdėti tokias kal
bas kaip iš jos taip ir iš kitų 
Amerikos'jaunuolių, kurie Lie
tuvoje apsilankė pirmą kartą 
ir kiekvienas turi didžiausio 
noro ten vėl važiuoti.

• AUTOMOBILIŲ nelaimėse 
Clevelando srityje iki šiol už
mušta nuo metų pradžios 102 
asmenys. Praeitą sekmadienį 
užmušta keturi. Ohio valsti
joje pereitą sekmadienį užmuš
ta viso 16 žmonių.

ONA BALTRUKONIENĖ ir 
sūrūs Vincas Baltrukonis šio- 
rris dienomis viešėjo pas Adv. 
Nadą Rastenius Baltimorėje.

Kokios yra teisėjo pareigos? Ar 
tik sėdėti prieš apkaltintus ir advo
katus ir prisilaikyti legalių ribų ?

Tie kurie tėmijo Teisėjo Davit 
Ralph Hertz karjerų Common Pleas 
Teisme žino kad Teisėjas Hertz tu 
ri visai kitokį supratimų .apie teisė 
jo pareigas.

Teisėjas Hertz nėra tiktai paša 
• linie oficialis tėmytojas kas teism< 
| darosi. .Jis ten sėdi prižiūrėjimu 

kad Teisybė butų pravesta!
Tankiai yra didelis skirtumą1 

tarp patyrimo ir net gabumų abie 
jų pusių advokatų. Ar tas reiškia 
kad gabesnis advokatas privalo ras
ti nekalta pusę kaltu ir ja nubaus 
ti?

Ne. Ne jeigu norima teisingu 
mų išlaikyti. Taigi, tankiai pama’ 
tai Teisėjų Hertz teisme klausinė 
jant kaltinamų ir liudininkus, ku 
rie susimaišę, pagelbstint jiems iš 

' dėstyti faktus kain jie yra, o n< 
kaip padėtį sumaišo gabesnis advo 
katas.

Teisėjas Hertz, kuomet tarnavę 
Clevelando gatvių komisijonieriun 
iškovojo savaitinius dusus važinėto- 
jams ir pigų važinėjimų mokyklų 
vaikams. Jis taip pat žiuri viešuo 
menės reikalų ir dabar būdamas tei
sėju.

Jo kandidatūra į Common 
Court užgyrė Cleveland Bar 
ciation, Plain Dealer, News, 

zir šimtai viešų organizacijų.
Balsavimai Lapkričio 8 <1. 

yiai prašęmi balsuoti už ji.

Pleas 
Asso 

Dirva
Lietu

DIDELIS LIETUVIŲ
SALĖS VAKARAS
Lietuvių Salės Bendrovės di

rektoriai rengia didelį ir sma
gų vakarą salėje šio šeštadie
nio vakare, Spalių-Oct. 29 d. 
Vakaro pelnas skiriamas salės 
taisymo reikalams. Dalyviai 
šiame vakare turės progą pasi
daryti sau gražaus pelno, ku
rie bus laimingi, nes paskirta 
visas tūkstantis dolarių dova
nų pinigais, kurie bus išdalin
ti į kelis desėtkus dalių. Pir
ma dovana penki šimtai dola
rių, antra — šimtas, trečia — 
50, ketvirta — 50, ir taip že
myn. Desėtkai kurie dalyvaus 
šiame vakare salėje, gaus pi
nigines dovanas nemažiau $5.

Prie to viso bus įvairus pro
gramas, kurį atliks magikai, 
gimnastai, šokikai. Po to bus 
balius iki vėlumai, šokiai viršu
je, o vaišės abiejose apatinėse 
salėse, Klubo dalyje.

įžanga į tą vakarą kaštuos 
vienas dolaris, bet tas bilietas 
duos jums progą laimėti vieną 
paminėtų dovanų, nuo penkių 
šimtų dolarių žemyn.

• LIETUVIS Clevelando Poli
cijos Kapitonas, John Savage, 
šiomis dienomis tapo formaliai 
paaukštintas *į policijos inspek
toriaus padėjėjus. Jo žinioje 
bus naujai pertvarkyta polici
jos radio patroiiavimo sistema.

KAUNAS — June 8 —
It vvas elose to' f i ve o’clock and 

that means refreshments in Kau
nas so vve vvent over to Konrad's. 
To me this is a tea room būt here 
they call it ‘kavine’ (coffee shoppe). 
The place looks likę any tea shoppe 
I have beeif in in America. You 
enter into a store vv'here there are 
show cases filled vvith candies, cook- 
ies, chocolates, fascinating fancy 
French pastries, and delicacies of 
every deseription. The store leads 
to a large tea room filled vvith tab- 
les and chairs, so you can hardly 
squeeze through, done in black and 
red. The cntire back vvall is a 
vindovv, vvith a vvide open door that 
eads to a garden vvhere there are 
more tables, a lovely fountain in 
the center and all around the vvalls 
there are various plants and ole- 
anders.

Evųry day at five o’clock there 
s an orchestra of from five to sev- 
:n men that play lovely concert mu
le. This is vvhere many of the 
kauniečiai come to vvhile avvay a 
'ew hours, and relax, or to gossip, 
ead nevvspapers, and listen to the 
nuaic, vvhile they sip their coffee 
r tea. No liquor or wine is serv- 

:d here. Thev do hovvever serve 
>eer, open sandvviches. Artists, sing- 
’rs, and professional people of all 
cinds come here. This is the fa- 
nous meeting place of Kaunas, for 
zou alvvays find someone you are 
icquainted vvith, and it is very 
įleasant to šit and chat and listen 
o good music ' vvhile you refresh 
yourself vvith something good to 
:at and drink.

We found Mrs. Draugelis here and 
oined her, and told her all about 
ur ride vvith the “vežikas”. After 
/e had our refreshments and lis- 
ened for a vvhile to the music, the 
hree of us left for our hotel to 

put avvay the bundles of music vve 
ad bought. When vve got to our 
oom I found the most beautiful 

jouquet of dark red roses from 
Virs. Augustauskas, the vvife of the 
lirector of 
i note that 
ne several 
>usy seeing 
:r in. This
o be their guests at dinner at the ' 
detropoie this evening. I phoned 
,er immediately accepting the in : 
itation, ;
While vve vvere here, vve vvere 

visited by General Nagevičius, fes- 
erday vvhile vve vvere out visiting 
he various people I knevv vve also 
įad visited the General at his be- 
oved home. Now he returned the 
nsit, and oh! vvere vve pleased, i n 
’act vve vvere thrilled to death. He , 
ame in civilian clothes, so tall and I 
tately, and charming beyond vvords.

[ vvas speechless and excited, and j 
vas so glad vve had Barbara vvith 
us, she alvvays seems so collected 
and cool and her own gracious 
nanner put me at ease. The Gen
eral himself vvas vvarm and friend- j 
ly, and very entertaining. I had 
alvvays seen him in utiiform and 
novv here he vvas in civilian attire 
and just as attractive. I had to j 
raiše my head to talk to him, he j 
mušt be seven feet tall. He visited 
us for a vvhile, and then invited 
the three of us to spend the vveek- > 
end at his dvaras estate “Žemait-1 
kiemis”, vvhich is about 25 miles 
from 
cause 
there 
there 
ming 
my life, in the river Nevėžis, 
first I had been shy and asked for 
a shirt or something to vvear as I 
had not brought my suit vvith me, 
būt as I entered the vvater I dis- 
eovered that the shirt floated above 
ny head i n the vvater and proved 
to be a nuisiance, so I just took 
it off and found it very pleasant 
to bathe nude. This time I vvould 
be sure to take my bathing suit vvith 
me. The General offered to send 
his coach and fine horses to pick us 
up Saturday morning, būt *ve be- 
lieved it vvould be just as interest- 
ing to go there by steamboat, vve 
could see the countryside along the 
river and the boat ride vvould be 
another experience. I remember 
the dvaras as a lovely place and be- 
sides that is vvhere my husband 
first savv the light of day.

The general then presented us 
vvith his cal'ing card and depart- 
ed. and Bernice and I hapny as tvvo 
larks began to dress for the dinner 
oartv at the Metropole. We made 
corsages of the lovely red roses 
and about eight o’clock Mr. and Mrs. 
Augustrauskas called for us and 
vve nroceeded to the Metropole.

VVhen vve got there a large table 
vvas all sėt for nine people, it vvas 
a big surnriso for me to find all

physical culture, vvith 
she had tried to reach 
times būt as vve vvere
Kaunas, vve were nev- 
was also an invitation

which is about 25 miles 
Kaunas. I was delighted be- 
I remembered m y first visit 
ten years ago, in fact it vvas 
that I ventured to go svvim- 
nude for the first time in I 

........................." "" At

of the gųests were people I had 
met in America. Such a happy, gay 
group, laughing and apparently glad 
to see us right here in Kaunas vvith 
them. It was vvonderful beyond 
words. They called it the Ameri- 
can reunion, for we had all met in 
Cleveland lašt year when the Lith
uanian sportsmen were there for 
the basketball games. There vvas 
Mr. and Mrs. Augustauskas, Mr. 
Kviklys, director of primary schools, 
Mr. and Mrs. Alantas Jaskevicius, 
editor of Lietuvos Aidas, Lithuania’s 
largest daily paper, Mr. Gilvydis, 
vice precident of I’arliament, Dr. 
Savickas of Chicago, now instruc- 
tor of svvimming in Kaunas and 
Bernice and I. We had such a good 
time with them, they all tried to 
shovv off hovv much English they 
remembered, and parts of the cen- 
versation vvere English. Mr. Au
gustauskas vvas very funny, he had 
learned a vvhole story that he re- 
peated about, “nuveisiu j štorų, nu
pirksiu porkčopso; važiavau stryt- 
kariu, mačiau gražių dresę”, and so 
on. They don t talk likę that in 
Lithuania, for thęir Lithuanian is 
not mixed vvith English vvords likę 
ours.

Our din.ner started with every 
kind of appitizer and Lithuanian 
liquor, “valstybine”. There vvere 
herring, fried fish, cold euts of 
ham, smoked sausage, stuffed to- 
matoes, stuffed cucumbers, and a 
variety of other things. After all 
of this came the main course, of 
meat and vegetables and dessert. 
By the time vve came to the coffee 
and “krupnikas” course it vvas ten 
o’clock and time for the floor show. 
They have a floor show here every 
evening, that rivals any I have i 
ever seen in our own best restau- Į 
rants in America.

In between the floor shovv 
bers the orchestra plays for 
ing.

num- 
r _ danc-

We enjoyed this very niuch 
because Bernice and I love to dance 
and the men here are vvonderful 
dancers. They play vvaltzes, fox- 
trots, tangoes, and English vvaltzes. 
The English vvaltz is likę our vvaltz, 
otherwise it is the Europeąn vvaltz 
and it is very different from ours, 
it is so gračeful and. you just twirl, 
and twirl ‘round and ‘round. The 
tango here is very popular too, 
something we do not have in A- 
merica, it is more or less likę a 
slovv foxtrot, with a little tricky 
step added. Otherwise the dancing 
is just likę ours, nothing to vvorry 
about and no different.

And so we spent a glorious even- 
ing in vvonderful company, eating 
and drinking, dancing, vvith many 
compliments to Bernice and me for 
our good Lithuanian language. It 
vvas keen competition betvveen the 
tvvo of us, as to which one špoke 
better Lithuanian.

And 
hburs. 
whole company to our hotel. 
was light already, I felt so stfange 
going home from a party in day- 
light, būt darkness here lasts only 
a couple of hours at this tirne of 
the year — about e’even to one 
A.M., and then it starts to dawn. 
by tvvo o’clock it’s light again.

(Continued)

so in the early morning 
vve were eseorted bv the 

’ It

NOV 6th MYSTERY
EXPLANATION

• (SEE I’AGE 6) •

ATGAUK1T SAVO 
SVEIKATĄ

Jeigu Jus Turite
SOCIALE LIGA

• Tapo išrasta tikras gydymas 
kuris; duoda puikias pasekmes 

toje linkmėje. Pats svarbiau
sias būdas medicinos praktikoj 
yra therapeutic pasisekimas.
Van Buren Urologv Clinic 

311 SUPERIOR AVĖ. N.E. 
Superior Bldg.

(Priešais Public Library) 
ĮSTEIGTA JUS V APSAUGAI 
Pasitarimai: Iki 8 vakare kas

dien, išskyrus sekmadienius. 
Svarbiausias šios Klinikos tik

slas yra apsaugoti 
nuo nekompetentiškų gydytojų 
šioje mokslo šakoje. (

Susitarimui Telefonuokit 
CHerry 1666

WHAT? — The
i Dance. WHEN? - 
5th starting at 8:30
— The Lithuanian

There you have 
questions and answers. 
couple of lesser one.
— Admission only 30c. Music?
— Twilight Suingtet. Why? To 
honor the young men who brought 
the first National Lithuanian Soft- 
ball Championship to Cleveland. 
These players should not only be 
honored for their softball ability 
būt also for the way they made new 
friends among Lithuanians out- 
side our own city. In making these 
friends for themselves and for our 
club they also, in a way, made 
friends for all Cleveland Lithuan
ians. So, all Cleveland Lithuan
ians, young and old, should attend 
this dance and show their apprecia- 
tion of its own Lithuanian youth.

an old-fashioned 
renew old friend- 
new ones.

Big Victory 
Saturday, Nov. 

o’clock. WHERE 
Hali.
the three big 

Novv for a 
Hovv much? 

30c.
Why?

I

Let’s make it 
get-togethcr and 
ships .and make __  ___  ____
should be nlenty of fun for young 
and old. See you there.
• BASKETBALL

The basketball season may open 
this coming Wednesday evening, 
Nov. 2 at St. Clair Bathhouse Gyni. 
That is, it opens, if complications 
vvhich have arisen in the Inter- 
Lodge Leaguc are erased. The 
Lcague is awaiting finai word from 
the Cleveland Basketball Commis- 
sion on \vhether it can operate as 
a elosed or open league. This may 
cause ,the league to postpone 
opening till the following week. 
any case the club is entering 
team in this leaguee.

The players are all raring 
go and they are rcally going 
town right now. The passing 
beautiful to watch. Some of the! 
veterans know plenty of trieks and ' 
the younger boys catch on fast. į 
This squad has the makings of a j 
great team. ^Some Lithuanian mot
ers have attended practices and they j 
niarvel at the speed of the bąli 
handling. The squad is now down 
to fiftecn players of which ten i 
ivill survive the finai cut. The j 
Class ‘B’ team is already organized ! 
and have played a feiv exhibition I 
games vvhich they have won. This 
team won about everything in sight Į 
'ti Class ‘C’, lašt year and greater į 
things are expected of them this 
season. They also open their season 
next week būt schedules are not į 
available at this vvriting. More > 
about basketball next vveek.

• BOWLING
The bovvling season goes into its • 

fifth vveek Sunday, Oct. 30th. The 
schedule brings together Al šamo-; 
lis’ team and Pete Vitonis’ and Bill 
Norberts’ quintet vvith Stan llala- 
burdas’. Al Samolis’ bo.vs leaped 
into first place by beating Stan 
Halaburda’s vvell balanced outfit in 
thrce games. Stan’s boys dropped 
from first to third place behind Bill 
Norbert’s team vvho elimbed from 
third to second place. Al Samolis’ 
topped the afternoon’s individual 
performances vvith 187 - 246 - 193 
for a 626 series. .Joe Sadauskas, 
anchor man for Bil Norbert’s team j 
was 
vvith 
Iligh 
vvas 
him 
far, in this department of standings. 
Here are some statisties on the 
league to date: i

There

its
In 
its

runner-up with a 593 series 
games of 196 - 165 - 232. 
individual game for the day 

Al Samolis’ 246 game giving 
the lead for the season, so

pacientus

(5G)

1
2
3
4

TEAM STANDINGS
Won

8
7
6
3

Al Samolis 
Bill 
Stan 
Pete

Individual
A 
C.
S.
T.
R. 
F. 
•L 
P.
S.
S.

Norbert 
Halaburda 
Vitonis

A ve ra ges
Samolis
Norbert
Halaburda
Luiza

Wise
Samolis 
Sadauskas 
Vitonis

Mulevich
Yoc'hus

Top

Lošt
4
5
6
9

Ten
203
17!)
177
177
174'
160
159
157
157
157

J4

AMONGST OUR
LITHUANIANS

AVILĮ, YOU BE THERE?

Blowout.
lini!

the 
The 
the

So

date, 
floor 
tai k

WHERE? — you ask. Why, at 
the event of events — the affair 
that has the local Lithuanians vir- 
tually buzzing with excitement. Of. 
course you know vvhat vve mean. 
The Annual Lithuanian 
cietiec, Gala

Once more we’ll repeat 
SATURDAY, OCT. 29th. 
shovv is promising to be 
of the town vvith magicians, danc
ers, singers and all kinds of fill-ins 
of amusing and entertaining enter- 
tainment.. Dancing and a good time 
for all is planned even after the 
big- floor show is over. This is 
an attractive bargain in itself, būt 
look — 38 prizes are also being 
offered to lucky admission ticket 
holders.

Tickets for this mammoth op- 
portunity of a lifetime are available 
at the Lithuanian Hali, or any of 
the Societies’ officers.

“SNOW WHITE ANI) THE 
SEVEN DIVARFS”

Lašt Call!
Sunday, October 30th, will see 

the eurtain rising on what is said 
to be the most entertaining drama 
or play ever staged at St. George’s 
Auditorium. Those vvishing to at- 
tend better come early as the play 
startu at seven o’clock. It is a 
six act Dlay, to be presented in En
glish, follovved by dancing to the 
strains 
tra —

This 
by the 
acters, 
Main Characters:

Snow White ___ Stella Greičius
Queen_____Constance Raymond

______  Tony Bacevičius
Witch ______  Beatriče Orpse
lluntsman _____ Frank Orpse
Sir Dandiprat __ Al Peskevicius 
Peddler Woman, Natalie Raymond 

Ladies in \Vaiting:
Astolaine ___ Helen Bacevičius
Rosalys _____ Julia Halaburda
Ermengarde ___ Adele Sutkus
Amellote _____ Heien Adomaitis
Guinevere ___ Ann Durasevicius
Christabel _____ Regina Cialko

Seven Dvvarfs:
Gilbert Richmontas, Charles Ma- 
čhuta, Echvard Paulis, Edward 
Adomaitis, Benedict Brazis, Lil- 
lian Babrautkas, and Lillian Buk
ais.

Cats:
Dorothy Susinskas and Jack Juk- 
man.

of Lee May and his Orches- 
all for 50c.
produetion is being staged 

St. George Choir. The char- 
all vvell-chosen are:—

TEMYKIT

Dantų Laboratorijos
DARBAS
tiesioginai Jums

Dantų Platės Padaromos ir Pataisomos
VISKAS LENGVU IŠS1MOKĖJ1MU

Dantų Taisymas Dantų Ištraukimas
Vartojama Gasas arba Novocain

Dr. Silver
7042 Superior Avė,

HEnderson 3157*
1137 Hayden Avė

GLenville 1950

Didelė Pramoga Lietuvių Salėje šeštad. Spalio Oct. 29
° Sales pataisymo naudai ■

- — •

Pradžia 7:30 vai. vakare. Gera muzika — šokiai visoj salėj — linksmas k k c. c užtikrintas visiems

Ateikit Smagiai praleisti Vakarą ir Pasinaudoti Didelėmis Piniginėmis Dovanomis, kvrios suteiks Jums Didelį Džiaugsmą
MAGIŠKAS AK TAS — GIMNASTIKAI Atsilankiusieji gausit pinigines dovanas, kaip ant Bilietus galėsit gauti prie durų kurie dar neturit.

ŠOKIKAI IR K1TOK1S PAĮVAIRINIMAS bilietų pažymėta. Nepraleiskit šios
Įžanga su bilietais tiktai — kaina $1.00. didžiausios progos. Kviečia visus Sales Bendrovės Direktoriai.
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