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ŠIŲ DIENŲ VILNIJOS KAIMO VAIZDAS

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

IS LIETUVOS
laikraščiu

RUSIJOJE GRĄŽINA
MA BAUDŽIAVA

Maskva. — Sovietų ma
šinų gamybos komisaras
įsakė visose išdirbystčse
adidinti gamybą 25 nuoš.
jeigu nori gauti normalę
mokestį. Taipgi sumažino
užmokestį 14 nuoš. štukoiuis dirbantiems, aiškinda
mas kad 1938 metais algų
fondas tapo žymiai išnau
dotas.
ieigTi darbininkas padary darbo 10 nuoš. virš
naujai nustatyto minimu
mo, jam mokestį padidins
30 nuoš.; jeigu padarys
dai b< 40 nuoš. virš mini
mumo, jo mokestis bus padvį; ubinta.
Sumažinta pensijos ir
Palago atostogų laikas mot e ims sutrumpintas.
Bent darbininkas atėjęs
i darbą 20 minutų vėlai tui būti visiškai iš darbo iš
darytas.
Šios žinios iš sovietų To
jaus’ kvepia prastai: darbi
ninką padaro tikru bau
džiauninku.
Matomai Rusijoje tvar
ka buvo tokia suirus kad
darbininkai nepaisė ką da
ro ir kaip padaro. Gamy
ba nusmuko, bet pinigai al
goms 1938 metais sunaudo
ti pervirš.
Kurie dirbtuvių komisa
rai tų griežtų patvarkymų
nevykdys prieš darbinin
kus, patys bus baudžiami.
Maskvos organas Pravda skundžiasi kad požemi
niai traukiniai vaikšto be
tvarkos, visada vėluoja, ir
už tai kaltina darbininkų
apsileidimą.

SU LENKAIS SUTARTIS
PASIRAŠYTA. Gruodžio 23 d.

Kaune pasirašyta Lietuvos Lenkijos prekybos sutartis, ku
ri siekia iki 1 1 milijonų litų.
Prie sutarties prijungti keli
ekonominio pobūdžio protoko
lai. Tą pati vakarą Lenkų de
legacija išvyko į Varšavą.

NMMt

KAI KAUNO POLITIKIERIAI IMA RĖKTI,

JŲ DRAUGAI AMERIKOJE RĖKIA

IŠVIEN SU JAIS

JAPONAI SUMUŠĖ
KINUS

Šanghai, Sausio 10 d. —
Japonai skelbia kad šiądien
smarkiai sumušė Kinijos
kariuomenę bandančią at
siimti Hanchow, 100 mylių
į pietvakarius nuo Šanghai.
Japonai tame fronte puo
lę Kinus, sulaužė jų lini
jas, nužudydami virš 1,000
vyrų.

VILNIAUS
vaivada
pasi
kvietęs Lietuvių atstovus pa
siūlė jiems steigti naują mok
slinio pobūdžio draugiją, kuri
galėtų perimti uždarytos Lie
tuvių Mokslo Draugijos turtą
Ryšium su tuo Vilniuje įvyko
du organizuotos Lietuvių vi
suomenės posėdžiai, išrinkta
komisija parengti įstatų pro
jektą ir numatyta 10 tos draugijos steigėjų.

SUV. VALSTIJOS RIMTAI ŽIURI J NAUJO

KARO PAVOJU

Washington, Sausio 10.— sitarimui karo reikalų ko
Lakūnas Lindbergh, kuris misijos posėdyje Amerikos
skraidė po Rusiją ir Vokie Ambasadorius Kennedy iš
tiją, persergėjo Suv. Val Londono ir Bullitt iš Pa
stijų vyriausybę apie didu ryžius (jie abu randasi S.
mą Vokietijos karo oro lai Valstijose), patyrimui ką
i jie gali pasakyti apie Euvyno.
Prez. Roosevelt savo kal ;ropos karo pavojų.
boje i kongresą ir savo biu Iš jų paaiškėjo kad Eu
džete reikalauja skyrimo ropa tiki karo apie pava
didelių sumų šios šalies sarį.
ginklavimui. Nekurie kon i Jie pasakė, Hitleris turi
greso nariai tam priešina apie 9,500 karo lėktuvų ir
gali stoti prieš Britaniją ir
si.
Taigi, Prez. Roosevelt, Prancūziją.
Tos konferencijos tari
pasiremdamas Lindbergho
perspėjimais, pakvietė pa- mai laikomi slaptybėje.

•

KAUNO laikraščiai, liaudininkų Lietuvos Žinios ir
krikdemų XX Amžius lyg sutartinai šaukia reikalauda
mi Tautinės Lietuvos Vyriausybės duoti toms partijoms
VILNIAUS krašte, dvarininineiti į valdžią, savo įsispyrusiu reikalavimu koalicinės
kas čekanavičius per 1937 m.
vyriausybės (sudėto iš įvairių partijų atstovų ministeKalėdas susiginčijęs su betur
rių kabineto). Lietuvos Žinių šauksmo aidas atsiliepė
čiu Zukulu, griebęs ginklą jį
ir Amerikoje. Chicagos socialistų Naujienos garsiai su
mirtinai sužalojo. Vilniaus ašunka: “Lietuvos Liaudininkai reikalauja koalicijos”.
pygardos teismas dvarininką
Kauno Lietuvos Aidas dėl Lietuvos liaudininkų ir
nubaudė kalėti keturis metus.
NEW YORKE buvo su
krikdemų dueto sako (Gruodžio 21): “Vakar XX Am streikavę
13,000 taksi sožius, atsiliepdamas į Lietuvos Žinių sugestijas, rašo: ferių, apimančių
GRUDŲ EKSPORTAS DI
28 taksi
‘Šiandien, rodos niekam ne paslaptis kad, pvz., katalikai kompanijas. Streikas
DELIS.
Dvi savaites išeilės
bai
ir liaudininkai mato visai realių galimybių susitarti, gėsi, darbininkams laimė
Lietuva iš visų rugius ekspor

nors pasaulėžiūriniai skirtumai čia yra visiems aiškus.” jus.
tuojančių kraštų nepalyginti
už ją dides'nių, kaip. pav. Ru
Lietuvos Aidas prie to pastebi: “Gal būt, tų redak
sija, daugiausia į tarptautinę
cijų kolektyvai ir sutaria, bet tai yra dvi mažos grupės,
VOKIETIJOJE krautu
kurios neturi jokių realių duomenų kalbėti apie plačiuo vėse negalima gauti pirk CHAMBERLAIN SU- ISPANIJOJE KAIRIE rinką pristato rugių. Paskuti
nę savaitę į vieną Vokietiją iš
sius Lietuvos visuomenės sluogsnius.”
ti kavos. Nors kavos var
JI SMARKIAI
SUTIKO SU MUSvežė 1,350 tonų, kai Rusija ir
Lietuvos Aidas klausia Lietuvos žinių ir XX Am tojimas valdžios įsakymu
Dunojaus
šalys drauge ekspor
žiaus: “Keno vardu reikalaujama koalicijos?” Jų pa sumažintas, ir tai jos nėra.
SOLINIU
MUŠAMI
tui
tepatiekę
205 tonus.
stangas pavadina “Muzejine liaudininko sąvoka. De
Avižų
paskutinę
savaitę Lie
mokratinės idealogijos bankrotu ir “nenatūralia krik PRANCŪZIJOJE sušau Roma, Sausio 11. — At Hendaye, Sausio 11.
tuva
eksportavo
tiktai
viena
ščionių ir liaudininkų ‘santuoka’,”
dytas jaunas Prancūzas iš vykęs Chamberlain buvo Gen. Franco sukilėlių kapati.
Apskritai,
paskutinėmis
Krikdemų ir liaudininkų rėksniai savo valstybei davikas savo šalies, kuris iškilmingai sutiktas. Ban riuomenė smarkiai žengia
kenksmingais žygiais, pastangomis kelti suirutes vals buvo pasiūlęs svetimai val kete kuri Musšolini suren pirmyn Katalonijos fronte savaitėmis pasaulinis grudų
tybės krizio valandose, patys sudaro tautai pavojų ir stybei už pinigus išduoti gė jo priėmimui, laike sa ir eina artyn savo tikslo— i eksportas kas savaitė mažėja.
kytų kalbų Mussolini pasi Barcelonos, kur dabar ap
patys siūlosi į valdžią, padėti iš to pavojaus “gelbėti”... nekurtas paslaptis.
reiškė už “taiką su teisin sibuvus kairiųjų vyriausy GARBĖS NARYS. Vaikų li
(Ko Lietuvai reikia: KOALICIJOS AR TAUTINĖS
gumu”. Chamberlain pa bė. Šiądien užėmė istoriš teratūros kūrėjas Pranas Ma
Detroit. — Dodge auto- KONSOLIDACIJOS — skaitykit ant 4-to psl. daugiau.) ROOSEVELTO BIUD sisakė už “taiką per tary ką Katalonų miestelį Mont- šiotas minėjo 75 metų amžiaus
mobilių išdirbystėje buvo
blanch, kalnų perėjime pa sukakti prieš Kalėdas. Ta
kietijos butų išspręsta Ii-i ŽETAS ARTI 9 BILI bas”. * .
HITLERIS
ATSIIMS
♦
sustreikavę sunkių mašinų
keliui i pajūrio miestą Tar- proga Lietuvių Rašytojų Drau
JONU DOLARIŲ
kusieji klausimai, ir tada:
skyriuje darbininkai reika
DANZIGĄ
Paryžius, Sausio 10. — ragona. Nuo Čia Barcelo- gija, apsvarsčius Mašioto nuo
Danzigas butų prijungtas
laudami darbo sulėtinimo.
Washington.— Preziden Vykdamas į Italiją pasi na lieka jau tik 50 mylių pelnus Lietuvių vaikų literatū
prie Vokietijos.
rai nutarė pakviesti jį draugi
Berlinas. — Sausio 6 d.
Streikas baigėsi.
Taigi, gražumu ar piktu tas Roosevelt pareikalavo tarti su Mussoliniu, Brita atstumo.
Chrysler dirbtuvėje 450 čia atsilankius Lenkijos už- .mu, Lenkija turės Danzigą Kongreso skirti arti 9 bili nijos premjeras Chamber Kitame punkte sukilėlių jos garbės nariu.
unijistų darbininkų iššau sienių reikalų ministrui J. Vokiečiams užleisti.'
jonų dolarių biudžetą, ir lain su savo palydovais su kariuomenė pasistūmė pir
ŠAULIŲ Sąjun
kta streikuoti dėl algų ne- Beckui, paaiškėjo kad Hit
(Gal būt panašiu budu tie pinigai turi būti pradė stojo Paryžiuje pasitarti myn ir prisiartino tik 12 gaLIETUVOS
įgijo
naują
lėktuvą, kuri
mylių
nuo
juros.
sutvarkymo. Apie 7400 ki leris turi tikslo atitraukti Vokiečiai mano ir Klaipė ti leisti ateinantį LiepOxS su Prancūzijos vyriausybe.
pirko
iš
Vokietijos
už visuo
tų darbininkų dėl to turė Lenkiją nuo artimo santi- dos kraštą pasiimti. Len mėnesį.
Abi tos valstybės sutarė Kairieji šiek-tiek pasiro
menės
sudėtas
aukas.
kiavimo su Rusija ir paim kija netekus Danzigo butų
jo būti paleisti iš darbo.
Šalies gynimo reikalams laikytis išvien prieš Itali dė prieš sukilėlius pietva
ti į Vokietijos įtaką.
prašo
skirti $1,609,000,000, ją ir Chamberlain pareiškė karinėj Ispanijoj, kur ne
visai nuo juros atkirsta.
STATYBA Suv. Valsti Hitleris užtikrino Becką Lietuva turi daugiau pajū kurioje sumoje ineina 500 kad jis nesutiks daryti jo tikėtai išsiveržė ir turėjo NUŠOVĖ SAVO VAIKĄ. Ig
jose 1938 metais buvo ge kad Vokietijos traukimo į ,rio ir kitą kad ir negilų milijonų pagreitinimui ša kių užsileidimų Italijai jos pasisekimų prieš sukilėlių nas Dadauskas iš Liūdiškių k.,
ra. Penktą metą paeiliui •rytus planas netaikomas uostą, šventosios upės iš lies ginklavimo programo. reikalavimuose Prancūzijos kariuomenę. Tenai veikia Josvainių v., Kėdainių apskr.,
pasiekė aukštesnio laips prieš Lenkiją. Taipgi, sa takoje į Baltiją.)
Šitas biudžetas sudarytų teritorijų. Visais kitais rei kairiųjų kariuomenės ku atvažiavęs į mišką slaptai pa
Dau- ko, Hitleris neturi jokio
nio, nuo 1933 metų. “
$3,326,300,000 deficitą, bet kalais jis kalbės, ir Pran rios randasi Madrido teri medžioti, bevyniodamas iš pa
klodės paslėptą šautuvą, mir
giausia dirbta prie gyve užsibrėžimo imtis greituo SUDEGĖ 25 ARKLIAI. prezidentas persergsti is- cūzija sutinka tartis su Ita torijoje.
tinai nušovė savo 11 mėtų sū
namų namų statybos.
ju įsteigti Ukrainos respu Amsterdam, N. Y. — Mili tatymdarius kad nesiimtų lija, bet tik tada kai Mus
bliką, atimant jos žemes iš jonieriaus Sanford arkli griežtai siaurinti pinigų solini susilaikys nuo kariš KIPRAS PETRAUSKAS po nų. Vaiką buvo pasiėmęs kar
PRANCŪZIJOJ anglies Lenkijos, Rusijos, Ruma- dėse kilus gaisrui sudegė leidimą.
kų grąsinimų.
Naujų metų pakviestas dainuo tu, kad pabūtų prie arklio.
*
kasyklų operatoriai numa nijos ir Čekoslovakijos.
Prancūzija
sutinka
susi

ti į Maskvą. Su juo vyksta ir
25 geriausios veislės lenk
žino darbininkams algas ir Kaslink Da-nzigo, Hitle tynių arkliai, vertės apie Paskiausiomis žiniomis, tikti su Italija ir aptarti Staskevičiūtė. Šias gastroles TREČIĄ KARTĄ NEIŠTRU
pailgino darbo valandas.
Prez. Roosevelt nenori tre įvairius tas abi valstybes rengia Lietuvos-SSSR tautų KO. Gruodžio 19 iki 22 Ape
ris pareiškęs savo pasiry $200,000.
Dėl to 100,000 angliaka žimą Danzigą grąžinti Vo
čio prezidentystės termino. liečiančius Viduržemio ju kultūrinio b: e n d radarbiavimo liaciniai Rūmai trečią kartą
sių ruošiasi streikuoti.
svarstė didžiąją “Maisto” by
kietijai laipsniškai. Pirmu-' BOSTONE buvo sustrei Rinkimai bus 1940 metais. roje klausimus.
draugija.
♦
¥
»
Paryžiuje pereitą savai tinis laipsnis butų Lenki kavę 5700 trokų važinėtų Sausio 7 d. Demokratai
lą ir paskelbė savo sprendimą.
tę sustreikavo filmų teatrų jos atsisakymas Tautų Są jų, sulaikydami maisto iš- turėjo savo metinį banke- LONDONE bedarbiai iš ŽIEMA KAUNE prasidėjo Buvęs Maisto fabriko Taura
patarnautojai ir operato jungos mandato prie mui važiojimą. Riaušėse vienas tą, kuriame dalyvavo pats lydėdami Chainberlainą į Gruodžio 16 d. Po ilgo nuolai- gėje* direktorius A. Pranciulis
riai. Teatrai uždaryti.
Prezidentas ir kiti aukšti Italiją, demonstravo ir rė daus, palyginti, šilto rudens, nubaustas trim metais sunkių
tų ir užrubežinių reikalų. darbininkas užmuštas.
Tada Danzigas, dabar lais Valdžia deda pastangas jo kabineto nariai. Šiame kavo, ‘nuramink bedarbius, Gruodžio 16 d. pabudę Kaunie darbų kalėjimo, Petras ir Kon
parei- ne Mussolinį’. Stotyje be čiai rado, nors ir be sniego, bet stancija Lapėnai po vienerius
bankete prezidentas pai
MEKSIKOJE, Orizaba ir vas miestas, kuris turi ir streiką baigti.
škė Demokratams kad iiiaū- darbiai buvo atsivežę juo piktą žiemą, kaustančią ir Ne metus. Antanas Kubilius —Vera Cruz valstijose tarp savo pinigus, butų bendro
unijų kilo vaidai, užmušta je Vokietijos ir Lenkijos 19 SUDEGĖ. Australi tusi tarp savęs vaidijęšl, dą grabą, ant kurio buvo muną ledu. Šaltis siekė 15 lai vienerjais metais. Jie pirmiau
5 asmenys. Kariuomenė globoje per tūlą laiką. Tuo joje krūmų gaisre sudegė nes 1940 metais viską pra- nutepta žodžiai “Jis mirė psnių, kas ne kasdien esti ir du kartu buvb išteisinti toje
Į badu, 1938”.
žiemos viduryje.
pačioje byloje.
I laimės.
prižiūri tvarką.
laiku tarp Lenkijos ir Vo- 19 žmonių.
Į
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ENNSYLVANIJOJE

PITTSBURGH N. Philadelphia, Pa.
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Prisiruošimas Pasaulinei Parodai New Yorke ir kiti Klausimai
—į—„--------- „.—--------------------------------------- —----- .—,-------------
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MIRIIS
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MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

LIETUVOS KARIUOMENĖS VADAS DĖKOJA BALTRUŠAITIS Antanas, 42 KLIMIENĖ Agnetė, mirė Gr.
Artinantis New Yorko Pa
metų, mirė pasikardamas 10, Bayonne, N. J. Ameriko
CHICAGOS
LIETUVIAMS
saulinei
Parodai,
kurioje
daly

Clevelande, Ohio, Gruodžio je išgyveno 35 metų.
ATMETĖ KOMUNIS MIRTYS MUSŲ KOLONI
vauja ir Lietuva, sudarymui
23
d. — Putrių k., Airioga- RAIBIKIUTĖ Justina, 9 metų,
TŲ PRAŠYMĄ
JOJE
CHICAGO. — Praeitą Lapkričio 24 d., Margučio surengta los par., Kėdainių ap. Ame mirė Gruodžio m., Shenansutarčių su parodos rengimo
me Lietuvos Kariuomenės 20 metų sukakties paminėjime, gau
Gruodžio pabaigoje čia mirė administracija, prie New Yor singa .to vakaro publika pasiuntė pasveikinimo telegramą Lie rikon atvyko 1913 m. į Be- doah, Pa.
PITTSBURGHO organizuoti
ko generalinio konsulo Pulk. tuvos Kariuomenei ir jos Vadui. Už šį pasveikinimą bei gra loit, Wis.» 1916 m. atvažia ADOMAITIENĖ Agota, 77 m.
darbininkai atmetė komunistų trys moterys: Ona žiugždienė,
J. Budrio Lietuvos valdžia bu
vo 1916 m.
mirė Gruodžio 26, Brooklyn,
piršimą savo “bendro fronto”, Ona Margelevišienė ir Mare vo prisiuntus parodos reika žius linkėjimus, dabar dėkojama Chicagos Lietuviams sekančiai:
N. Y.
Fergelienė.
Jos
palaidotos
Lie

ALIAUSKAS
Juozas,
20
me

“Margučio Redaktoriui,
kuriuo jie privilioja sau sekė
lus tvarkyti ir vesti komisarą
tuvių
kapinėse,
bažnytinėmis
VYŠNIAUSKAS
Jonas1, 45 me
Ponui Vanagaičiui:
tų, mirė Gruodžio 31, Cleve
jus iš politinių ir religinių gru
asmenyje
p-lės
Avietė'naitės.
Prašau,
Pone
Redaktoriau,
perduoti
Chicagos
Lietu

tų,
mirė
Gruodžio
m., Baltiapeigomis.
lande, kur buvo ir gimęs.
pių.
viams
nuoširdžiausią
kariuomenės
vado
padėką
už
tokį
more, Bd.
ŽUKAUSKAS
Tamošius, 66
Komunistai buvo kvietę CIO O. žiugždienė prieš keliolika Kaip matome, Lietuva ren
gražų jo ir kariuomenės sveikinimą 20 metų sukakties
giasi
šioje
parodoje
iškilmin

metų,
rastas
negyvas
lau

BULOTA
Antanas, mirė Gr.
metų
buvo
surengus
paminėji

ir ADF darbininkų grupes iš
proga. Reiškiu savo aukštą pagarbą,
gai
dalyvauti.
Be
parodoje
iš

kuose
už
miesto,
Gruodžio
29
mėn.
nusišaudamas,
Baltimą
iš
savo
gyvenime
“
darbuo

Brigados
Generolas
ČERNIUS,
rinkti savo atstovus į komunis
statomų
Lietuvos
eksponatų,
Kariuomenės
štabo
Viršininkas.
”
d.
—
Skriaudžių
k.,
Vilka

more,
Md.
tės
”
,
kad
iki
tam
laikui
jai
te

tų rengiamą “Taikos ir Demo
viškio par. Amerikoje išgy TENTERYTĖ Veronika, 13 m.
kratijos Lygos” konferenciją ko būti garnio pagelbininke iš Lietuvos atvažiuos studentų
choras,
kuris
jau
yra
atsižymė

veno 36 metus.
mirė Gruodžio 27, So. BosWashingtone. Tų abiejų dar Lietuviškose šeimose 382 kar
L. T. Sandaros kuopų.
Jus
jęs
gastroliuodamas
Europoje
ton, Mass.
WALTER
Stasys,
39
metų,
mi

bo organizacijų vadovybės ko tus.
gerbiamieji, turėtumėt pasiim
rė Sausio 2, Chicagoje. Gi RAZLAUSKAS M., 70 m., pa
munistų pageidavimą atmetė.
žiugždienė ir Margelevičienė ir laimėjęs pirmos rūšies do ti vadovybę šiame darbe ■—
męs Vilniaus aps.
laidotas Gruodžio 26, Norbuvo SLA. narys. Jų laidotu vanas. Taip pat išanksto at organizavime naujų Amerikoj
važiuos
tautiškų
šokių
profe

Kazys,
59
m.
SIDERAVIČIUS
wood, Mass.
vių direktorium buvo A. Ža
Lietuvių Tautinės Tarybos sky TEISĖJAS LAUKAITIS NU
PADIDINA ALGAS lioms,
sionalė
mokytoja
p-lė
Baronai

30,
So.
Bosmirė
Gruodžio
VOLUNGEVIČIENĖ Monika,
vietinis.
rių ir prikviesti visas kitas
tė, kuri Amerikos Lietuvių jau tautinio nusistatymo organiza MATOMAS KANDIDATU
Kuršėnų
par.,
ton,
Mass.
—
■
užmušta automobilio Gruod.
M.
Fergelienės
laidotuvių
di

PITTSBURGH. — WestingĮ KONGRESĄ
nimą išlavins šokti tautiškus cijas, klubus, meno ratelius;
Amerikoj
išgyveno
30
m.
23,
Montello, Mass.
rektorium
buvo
Paulauskas
iš
house Electric and Manufactušokius.
ARENTA
Juozas,
mirė
Gruo

Mirus
Atstovų
Buto
nariui
ŠILEIKIS
Boleslavas, 53 me
Minersville,
Pa.
Fergelienė
bu

chorus ir kt. sutvėrimui Tary
ring Co. pranešė savo darbinin
Lietuvos
Operos
įkūrėjas
Ki

3tephen
W.
Gambrill,
iš
Penk

džio
11,
Worcester,
Mass.
tų,
mirė
Sausio m., Mahavo
jaunutė
motina
dviejų
ma

bos skyrių. Iš centro gausite
kams kad dėl biznio pagerėji
pras
Petrauskas
lankys
PasauŠUKYS
Povilas,
54
m.,
mirė
to
Kongresinio
distrikto,
ton
noy
City,
Pa. — Amerikoje
žučių,
kurie
liko
vyrui
Jonui
patarimus kaip ir kas veikti.
mo 5,000 tos kompanijos darBirž.
17,
1938,
nusižudydaBe
to
ji
paliko
savo
į
line
Parodą.
Dabar
jau
yra
vieton
numatoma
keturi
gerai
išgyveno
30
m.
Pirmiausia surašyki! atstovau
bininkų gaus 10 nuoš. mokes- auklėti. i
..........................
mokomas
originalus
Lietuvių
žinomi
Republikonai
kandida

mas,
Waterbury,
Conn.
ŠUKAITIS
Jonas,
mirė Sausio
jamų draugijų atstovų vardus
ties daugiau, Tai kompanijai tėvelius, du brolius daktarus,
kanklininkų
orkestras.
tai,
tarp
jų
ir
Baltimorės
TraURBONIENĖ
Ona,
67
metų,
m., Shenandoah, Pa.
ir du brolius verslininkus.
ir adresus, kiek draugija ar
dirba 15,000 darbininkų.
mirė
Birželio
17,
Elizabeth,
SARGELIENĖ
Marė, 30 m«3tų,
fiko
Teismo
vyriausias
magis

Parodoje
paskirti
viršininkuopa prisidėjus prie ALTT tu
Kun. V. Matulaitis, kuris
tratas
Vincas
F.
Laukaitis.
mirė
Sausio
3, New Phila
N.
J..
kai
tvarkys
visą
Lietuvos
pari narių.
GRAŽUS ORAS,
ši žiema mirė Reading, Pa., irgi buvo
MAKAUSKAS
Aleksas,
59
m.
Kiti
kandidatai
numatyti
:
delphia,
Pa.
vii
joną.
Informacijų kreipkitės prie
Pittsburghe labai graži, oras palaidotas New Philadelphijos
I
mirė Liepos 15, Hammond, KRASAUSKIENĖ Leokadija,
mums,
Amerikos
LietuBet
Amerikos
Lietuvių Tautinės Teisėjas Limvood L. Clark
nešaltas ir sniego nėra. Bet Lietuvių kapinėse Gruodžio 16
palaidota Gruodžio m., .Chi
Roscoe
C.
Rowe,
valstijos
Ind.
dar tikimasi šymet sniego ir dieną. Jis gyvu būdamas pra viams, yra paskirta Lietuvių Tarybos centro organizatoriaus prokuroras,
73
metų,
cagoje.
ŽVINKLIS
Kostas,
šalčių, nes dar du pilni mėne šėsi kad čia. jį palaidotų, nes Diena, Rugsėjo 10. Prisiren- šiuo antrašu: A. B. Strimai Frank Small.
mirė Liepos 15, Baltimorę, PAŠKAUSKAS Aleksandras,
siai žiemos ateityje.
jis buvo šios parapijos, prieš girnas tai dienai reikalauja tis, G. P. O. Box 127, New Rinkimų diena dar nepaskir Md.
pusamžis, mirė Gruodžiu oi,
milžiniškų jiegų.
York City.
44 metus, kūrėjas.
Chicagoje. — Panevėžio ap.,
1. Organizavimas Lietuvių
A. B. Strimaitis. ta. Ją skirs Maryland valsti TAUTKUS Jonas, 56 m., mirė
Velioniui teko klebonauti
Troskavos par., Brunu'kų dv.
jos gubernatorius Nice, kartu
Liepos 27, Syracuse, N. Y.
ŠEIMYNIŠKOS TRA Philadelphijos vyskupijoje 16- chorų, kurie pildys programą
paskelbdamas ir Kongresmano MARMA Petras, 55 metų, mi- Amerikoje išgyveno 39 m.
GEDIJOS
koje vietų. Jis visados mylė dainų šventėje. Jungtinis cho
rė Liepos 23, Terre Haute, SURVILIENĖ Stasė (Petraus
rinkimus.
jo savo gimtinį kraštą, Lietu ras sieks iki trijų tūkstančių
kienė), pusamžė, mirė gau
Ind.
WAYNESBURG, Pa. — Tū vą, kur kelis sykius buvo nu dainininkų. Musų jaunuoliai
ŽINIOS
VASARIO 16 IŠKILMĖ
25
metų,
misio 3, Chicagoje. — Ra;seiMARTIN
Mikas,
las Ralph Moody, 35 m., val važiavęs pasiviešėti. Kaip te turės progos iškilmingai pasi
Baltimorės Lietuviai rengia rė Birž. 14.
nių
ap., Pašilės par., Kliha(Iš
MUSŲ
LAIKRAŠČIŲ)
džios laivo tarnautojas, Gruo ko nugirsti, jis mirė beturčiu, rodyti ne tiktai Lietuviams bet
si iškilmingai minėti Lietuvos KISIELIS Kazys, 56 m., mirė lių k. Amerikoj išgyveno 25
džio 24 d. atėjęs į namus savo jo laidotuvių išlaidas prisiėjo ii’ viso pasaulio svečiams.
Nepriklausomybės 21 metų su
metus.
žmonos, kuri su juo negyveno, padengti jo draugams kuni 2. Lavinimas ir sutrauki BROOKLYN, N. Y. — Am. kaktį Vasario 16 d. Kaip žino Rūgs. 4„ Rockford, III.
58
KAČERGIENĖ
Anelė,
64
me

GAILIUNAS
Benediktas,
mas vaikinų ir mergaičių šoki
nuovė ją. Trečiu šuviu pats gams.
ma, Vasario 16-ta čia yra pri tų, mirė Rūgs. 28, Hoboken,
Liet.
Tautinio
Jaunimo
Są

m., mirė Sausio 3, Chicago
nusišovė. Liko dvi mergaitės.
Šiuos žodžius rašančiam ve kų nemažo būrio.
junga priėmė konstituciją. Są pažinta valstijos oficiale šven N. J.
je. — Kėdainių ap., Gudžiū
3.
Priėmimas
jų
kuomet
UNI0NT0WN, Pa. — Sau lionis yra padovanojęs Varpo
junga matyt stiprėja ir randa te. Tą šventę įvedė savo dek BIŽAS Vladas, mirė Sausio m. nų par. ir kaimo.
atkeliaus
į
parodą,
apsistoji

sio 3 d., Lou Rankin, 50 metų, komplektus aptaisytus knygolaracija Gubernatorius Nice,
RAČAS Jonas, mirė Gruodžio
mo vietos parupinimas, suradi pi’itarimo Amerikos Lietuvių Teisėjo Laukaičio ir kitų Bal- Philadelphia, Pa.
nušovė savo vduramžę žmoną, j e.
jaunimo
tarpe.
MASIULIS
Jonas,
mirė
Sau

mėn., Pittsburgh, Pa.
mas
atitinkamų
asmenų
kaip
kuri buvo jį palikus ir atsisa New Philadelphiečiai gražiai
timorės Lietuvių pasidarbaviGAIŽUTIS
Aleksandras, 73 m.
sio
m.
Philadelphia,
Pa.
globėjų,
palydovų,
ir
tt.
—
Vienybės
bendrovės
meti

kė gryžti gyventi. Paskui nu priėmė ir palaidojo savo pirmu.
SINKEVIČIUS
Antanas,
palai

mirė
Gruodžio
m., Chicagoj.
sišovė pats.
mutinį kleboną. Jo karstas 4. Paruošimas apsistojimui nis koncertas rengiamas Vasa- Prie valstijos namo AnnapoCUPRINSKIENĖ
Sofija, 52 m.
dotas
Gruodžio
22,
Sugar
BLAIRSVILLE, Pa. — Sau bažnyčioje buvo pastatytas ant vietų ir priėmimas svečių, at rio 12 d. Koncertas bus įvai- lyje yra pasodintas tam įvymirė
Sausio
3,
Brooklyn,
N Y.
Notch,
Pa.
sio 6 d. George Peters, 28 m., paaukštinimų, šalę karsto per keliaujančių iš Lietuvos, su rus ii’ Įdomus.
kiui pažymėti ąžuolas.
nušovė savo žmoną ir pats nu naktį kas valanda, pakaitomis ruošimas jiems tam atitinkamų • CHICAGO, III. — Dr. Al.
Į savo iškilmes Baltimoriesišovė. Jiedu tankiai pešda- stovėjo sargyboje po sėlis vy j pramogų.
Račkus išvyko į. Lietuvą, Iš- čiai kviečia Lietuvos Ministrą; I MOKYKIT SAVO VAIKUS LIETUVIŠKAI |
5. Lietuvos artistai, daini
i
vosi.
rus. Per 20 valandų žmonės
važiuodamas priminė kad at- Pulk. P. žadeikį iš Washingtoninkai
be
dalyvavimo
parodo

Trys Lietuvių Kalbos Knygos už $1.00
=
McKEESPORT, Pa. —- Sau ėjo būriais pro atvirą karstą
einantį pavasarį atvyks į Ame no ir kitus žymesnius Ameri s
sio 9 d. pasikorė savo kamba paskutinį kartą jį pamatyti. je, ruošiasi pavažinėti po Ame riką žinoma V<
kos
Lietuvius.
Rep.
E
veikėja, Katrė
ryje viešbutyje Benjamin Ma- Laidotuvėse dalyvavo didelė rikos Lietuvių kolonijas su Račkienė.
i
E
guire, kurį žmona traukė tei minia žmonių. Kunigų buvo koncertais.
Amerikos Vaikams Lietuviškas
—
Naujas
Lietuvis
gydytojas
Kad
sėkmingai
pravesti
tų
E
apie
50.
Laidotuvių
direkto
sman už neužlaikymą ir žiau
E
rumą.
rium buvo J. Tucinas iš Mi gastrolių maršrutą, jau dabar Petras Beinarauskas (Beinar)
atidarė
ofisą
ir
pradėjo
priimi

tam
dirvą
reikia
ruošti:
apžiū

Plaušinis.
E
DUQUESNE, Pa. — Sausio nersville, Pa.
Vaikams tarp 5 ir 10 metu amžiaus.
rėti sales ir jas užimti. Pri nėti ligonius antrašu: 6900 S.
E
6 d. pasikorė ant Kennywood
rengti spaudai atitinkamus Halsted St. Jis gimęs ir au
“Dirvos" Knygynas gavo naujausių, aiškių
RENGIASI NEPRIKLAU
Park tilto John Patkin, 50 m.
skelbimus,
pagaminti
nors gęs Chicagoje.
mažiems
vaikams Lietuviškai mokytis EleSOMYBĖS
ŠVENTEI
Kova už Senato Kon trumpą Amerikos Lietuvių vei
menturiu — SPINDULĖLIS Dalis I — iš
• ROCKFORD, III. — Susitve
trolę
klos istoriją, surinkti statisti- rė SLA. jaunuolių kuopa.
Sausio 8 d. klebonas Kun. J.
Muštynė Donoroj
kurio su maža tėvų pagalba jūsų vaikučiai
i
nių
žinių,
ir
šimtai
kitų
nenuBakšys
bažnyčioje šalę pamok
DONORĄ, Pa. — Prie Ame
HARRISBURG, Pa. — Sau
lengvai galės prasimokyti Lietuviškai skai
Kuopos valdyba 1939 m. išrin
rican Steel and Wire Co. dirb sio 17 d. susirinkus valstijos j matomų darbų prieš mus sto kta iš šių: pirm. J. Gustaitis, slo ragino jaunimą prigulėti
tyti ir rašyti. Elementorius gražiai paveik
tuves CIO piketai ir darbinin legislaturai, prasidės Demokra vi.
vice pirm. F. Allen, finansų prie parapijos šv. Cecilijos cho
sluotas, kiekvienas vaikas ir mergaitė norės
kai susimušė. Muštynė kilo tų ir Republikonų kova už val £ ums Brooklyno ir New rašt. J. Miklytė, užrašų rast. ro, lankytis pamokose, kad Va
jį vartyti, skaityti ir mokytis.
Yorko apielinkės Lietuviams M. čepulytė, ižd. P. Spukaus- sario 19 d. galėtų gerai pasi
dėl priklausymo prie unijos ir stijos senato kontrolę.
KAINA SU PRISIUNTIMU 35c.
rodyt koncerte, kuris rengia
išreikalavimo užmokėti užsili Sausio 17 d. užima vietą nau puola sunkiausia darbo našta. kas.
mas paminėti Lietuvos Nepri
kusias darbininkų duokles Į jai išrinktas valstijos guberna Noi'5 mes turime daug visuo
menės darbuotojų, bet toli • BOSTON, Mass. — Gruodžio klausomybės sukaktį.
uniją.
torius Arthur JĮ. James.
SPINDULĖLIS
gražu vieni patys tų visų dar 8 d. Dr. Povilas Jakimavi Reiškia, šiuosmet mes Robų negalėtume tinkamai atlik čius patvirtintas Mass. valsti chesterio ir apielinkės Lietu s
SKAITYMAI PRADŽIOS MOKYKLOS
ti be visuomenės prisidėjimo. jos. vyriausiu sveikatos komi- viai turėsim gerą progą visi
NIEKUOMET MANE DAR TAIP NEKANKINO PERŠALIMAS
SKYRIUI — Vaikams virš 10 metų,
šiomis dienomis susitvėrė sijonierium.
bendrai susirinkti į parapijos
KRUTINĖJĘ.MANO KRUTINĖS MUSKULUS TAIP SKAUDA,
KAD NEGALIU GAUTI NĖ MINUTEI PALENGVINIMO.
šioje knygelėje yra. įvairių pamokoms skai
Pasaulinės Parodos Lietuvių •PLYMOUTH, Pa. — Naujų salę ir visi geros valios Lietutymų, lengvai vaikams suprantamų, gražių
skyriaus komitetas, į kurį in- metų dieną Jonas Ragelis tuvišku nuoširdumu pasidžiau
AS ŽINAU KO JUMS REIKIA
eilučių, ir Lietuvos Himnas. Knygelė gra
eira
nuo
centralinių
organiza

gti
savo
tėvynės
laisvės
šven

PALENGVINIMUI TŲ MUSKULŲ SKAUDĖJIMO
užsimušė skraidydamas orlai
žiai
iliustruota, su trispalve Lietuvos vėlia
cijų
po
du
atstovus.
Išrinkta
te
ir
sukelti
savyje
didesnį
ryž

PAIN-EXPEU.ERlS! GERAI IŠSITRINKITE
viu ties Wilkes-Barre aikšte,
ŠIUO LINIMENTU (R NUSISTEBESITE
va.
Tinka turėti su Spindulėliu.
tingumą prisidėjimui atblokšti
valdyba, ir kai kurios komisiKAIP ŪMAI SKAUSMAS PALENGVĖS.
i
—
v.
•
LOS
ANGELES,
Cal.
jos. Į šį komitetą ineina ir
pavojų kurie nuo Berlino ir
KAINA SU PRISIUNTIMU 35c.
Uždavinys Lapkričio 13 d. Varšavos ant musų mažos ša
Amerikos Lietuviu Tautinės
Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 metu
laikė paskaitą temoje: Lietu- lies slenka.
Tarybos du atstovai.
va, Lenkija ir Vilnius, KląuTaigi per metinius Vasario
Mažasis Lietuvių Kalbos
į BŪTINAI TURIME STOTI
sytojų susirinko apie 200 ypa 16-tos apvaikščiojimus pasirū
. . TALKON
tų. Paskaita buvo įdomi.
Importuotos iš Lietuvos — Tikros
pinkim mes išeiviai paremti K
Kuriose kolonijose veikia A.
—Dr. John Russell (Rašla- savo tėvynės gynėjų kovos lau
šis vadovėlis tinka augesniems vaikams ir
L. Tautinės Tarybos skyriai,
ke pareikštus pasiryžimus sa
vičius)
specializuojasi
proto
li

mergaitėms
norintiems pasimokyti Lietu
stengkitės savo veiklą sustip
vo šalį ginti, ir Lietuvos vy
gų
srityje,
Vaikų
klinikoje.
vių
kalbos
ir
rašybos. Labai lengvas, nes
rinti, pritraukti daugiau vieriausybei priminiam kad ji,
(GARSI LIETUVIAMS ŽINOMA “TREJANKA”)
skirtas Pradžios Mokyklos III skyriaus vai
! tos jiegųj' kur yra Katalikų
JIEŠKOJ1MAS. Aš Alfon nežiūrint kokia ji bus, šventai
kams. šis vadovėlis tinka ir suaugusiems
Isigykit sau pakelį tuojau.
j Federacijos skyriai ten bandy- sas škarnulis, tik ką atvažia saugotų ir uoliai vykdytų mu
Lietuviams kurie mažai apsipažinę su gra
! kitę susitarti šiame darbe su vęs iš Lietuvos, paeinantis iš sų laisvės kovotojų norus ■—
Punsko
par.,
Palelių
k.,
apsi

Su užsakymu siųskit ir užmokestį, pašto ženkle
matika:
iš jos išmoks taisyklingiau rašyti.
: federacijos skyriais ir kitomis
išlaikyti Lietuvą Lietuviams.
stojau
Akrone
pas
savo
krikš

liai priimami mažiems užsakymams.
i organizuotomis j jėgomis.
O to motiną p. Muckienę. JiešTodėl visi gerieji Lietuviai
KAINA SU PRISIUNTIMU 35c.
į kur dar nėra Amerikos Lietu- kau savo tetos Katrės Pečiu bukim prisirengę prie Vasario
Visos trys knygelės už $1.00.
i vių Tautinės Tarybos skyrių, lytės, po vyru pavardės neži 19-tą dieną rengiamos iškil
Kaina 25c. I kitus miestus 30c„
| tai prašomi musų visuomenės nau. Ji gyveno Clevelande. La mės.
Ant. Žiemys.
Reikalaukit “Dirvoje”
1 veikėjai neatidėliojant sušauk bai prašau jos arba apie ją ži
DIRVOS KRAUTUVĖ
s
nančių atsiliepti.
6820 Superior Avė.
Cleveland, Ohio
ti
vietos
organizacijų
atstovy

6820 Superior Avė.
Cleveland, Ohio
Al., škarnulis
Kas platina Dirvą — tas
bes, nuo SLA. ir TMD. bei A. 586 Spicer Av.
Akron, Ohio
platina apšvietę.

BALTIMORĘ, MD.

TRUMPOS

ROCHESTER'N.Y.

ELEMENTORIUS

VADOVĖLIS

TREJOS-DEVYNERIOS

DIRVA

Gerb.

įrodė kad Bagočius gimęs
kuomet mes atvykom į Klaipė ČEKĄ IIR VENGRAI
dą pirmą dieną. Buvo malonu
iš motinos Turkės,_ todėl
ją susitikti, ir mes išpasakojom KARO NUOTAIKOJ
reiktų manyti kad 'Bago
jai
kaip mes gerėjames Lietu
čius yra Turkas, o Turkai
~
voje viešėdamos. Tame komPraha, Čekoslovakija. —•
kiaulių juk neturi.
partalente taipgi buvo jaunas
vaikinas, kurį susipažinom per Tarp Vengrų ir čekų dar
1938 m. Kalėdų šventei
ją, Leonas šūkis, kuris buvo nesusitvarkoma po Munivisi šliuptarniai ir bedielabai įdomus ir. linksmas; be- cho konferencijos, kada su
viai prisiminė Jėzaus gimi
sikalbant, kuomet jis patyrė plėšyta Čekoslovakija. Pamą, tik Jurgelionis nežino I
kad mes esam iš Clevelando,
jo nei kur Jis gimė, nei ka
išsiaiškino kad . jis buvo labai rubežyje yra ginkluota pa
artimi draugai su Jonu Pet dėtis. Vengrai rašo apie
da; jis šiek-tiek atsiminė
rausku, kuris gyvena Cleve “Čekų provokacijas”.
tuos laikus kada Rokiškyje
lande, kuris mums labai gerai
Nors ir Hitleris pasakė
mišioms tarnavo, bet tas
žinomas. Jonas gimė Scranton,
uždraudžiąs
Čekams-Veng
jo temą dar labiau sugadi
Pa., jo tėvai parsivežė jį mažą
no.
i Lietuvą, taigi jis čia gyveno rams ginklu nesusipratimų
ielioliką metų, ir tik apie ke- rišti, tuo tarpu tos abi kai
1938 m. Sirvydas iškėlė
-uri metai kaip gryžo į Ameri mynės viena su kita labai
labai svarbų klausimą: kas
ką ir dabar gyvena Clevelan- Įsitempę.
tas “fašistas” ir kur jis
le. Jonas yra veiklus Cleveyra? Klausimą aiškint šo
ando Lietuvių tarpe ir visų
ko daugelis “daktarų”, ir
mėgiamas. Ponas šūkis daug rius ir turi valdišką tarnybą
DIDESNIAM JŪSŲ SMAGUMUI
Urba Lietuvos Skautų organi- Pagėgiuose.
pasirodė kad tai niekam
extra parinktini, cxtra ilgaibran! acijoje ir plačiai žinomas.
nežinomas terminas, socia
Musų laukė vakarienė, ir
v Mes vykom į metinę Joninių
dinti tabakai duoda extra turtingą
1938 METU KALENDO- -listų vėliušyj nuveltas 1'920
mus
prašė skubinti, nes Ramškilmę,
taigi
Brone
klausinėskonį... extra Cellophane užvalk
RIŲ SUDRASKIUS
byne
ceremonijos prasidės nuo
metais gąsdinimui tų kurie
o jo platesnių paaiškinimų
tis užtikrina extra šviežumą.
7
valandos,
o dabar buvo jau
pie
viską.
Jis
išaiškino
Jojiems
nebuvo
“
demokratiš

Gerb. šmaukšt atrašė gerb.
po šeštos, prie to dar truks
mes
papasakodamas
tą
žinoSpragilui šitokia groma- ki”.
ią_ legendą, šv. Jono naktį, apie pusvalandis ten nuvažiuo
1938 m., seniau buvę la
tą:
ake jis, papartis, kuris netu- ti. čia patyrėm jog iškilmės
bai galingi sandariečiai nu
’i žiedų, vidurnaktį pražysta paskirtos šiai dienai, šeštadie
Sud-raskėt 1938 metų ka- sikratė
’
pusę savo rūpesčio;
kaiščiu žiedu, ir kuris tą žie- niui, kad daugiau žmonių galendorių, ir dabar nežinot' iki
■ pernykščių metų jie rū
’ą pamato ir randa, • tampa ]ėtų pribūti, nes turi daugiau
kas tuose metuose atsitiko ;pinosi ir bėdavojo kad so
rotingiausias ir viską žinan- laiko prieš sekmadienį. Origi
Amerikos Lietuvių istori- įcialistai nori iš SLA. viršū
Copyriftht, 1939,
s. Papasakojęs jai tą pada- nale diena išpuola vidurį sa
by P. Lorillard Co., Ine.
imą jis užkvietė ją eiti su vaitės ir todėl šventė nebūtų
joje. O atsitiko daug kas nės
,
“išmest” Vitaitį ir Vio tą naktį j ieškoti to reto ir takia didinga, negalint žmoįdomaus ir verto atsiminti iniką, bet pernai ta rūpes
UZSISTATYK1TE Old Gold’s “Melody and Madness” su ROBERT’O Vieneto Švieži^ Dvigubai apsaugoti dviem užvalkr ilgaus paparčio žiedo, su ’tams pasitraukti nuo darbų.
BENCHLEY ir ARTIE SHAW’S Orkestru, kiekvieną Sekmadienį vakare*
Swww
• ^ja-s Cellophane. VIRŠUTINIS užilgesniam laikui. Tik pa- .tis pusiau sumažo ir dabar
Columbia Netvvork, Coast-to-Coast.
valktis ststdaro APAČIOJ pakelio.
Tiesiog buvo malonumas su
.10 ji sutiko.
klausykite ir įsidėmėkite: .tenka rūpintis ir bėdavoti
Kelionė buvo labai linksma sipažinti su Juodkazių sunum
1'938 m. buvo susekta di- tik
.
r įdomi su tokia smagia kom ir dukrele, Vytautas apie de
dėl Viniko, retkarčiais
unija; nei nepasijutom kaip vynių metų amžiaus, o Danutė
dėlė slaptybė, iš kurios su-1 prisimenant ir Mockų.
'asiekėm
kelionės tikslą, Pa apie dvylikos, abudu tokie gra
žinota kad pasakojimas jog
(Dar bus)
tašius ! Aplinkui buvo dau žus ir mandagus, jog mudvi
1936 m. Clevelande “tauti
gybė žmonių ir rodės kad iš su Brone tiesiog gėrėjomės jų
ninkų jiegos sudaužė so
gražia Lietuviška kalba; bu
(Tęsinys)
nubėgau atgal į traukinį, kaip noję kad reiks praleisti sį raukinio visi čia išlipa. Aš vo tikras malonumas girdėti
cialistų - komunistų bendrų LENKŲ-VOKIEČIU
tovėjau
arti
prie
lango
vagobe dvasios, išmečiau musų abie traukinį butume galėję priim
vaikus kalbant taip aiškiai, iš
frontų ir sunaikino jo pla TARYBOS DĖL ŽY
NETIKĖTAS PRIETIKIS
jų bagažus vieną po kito, tuo ti tų žurnalistų užkvietimą va ■e kuomet traukinis įvažiavo rodė lyg kalbam su suaugu
stotį, norėdama kad maro
nus (Vien. 6-30-36)” buvo
KLAIPĖDOJE PRIEŠ IŠ
gi tarpu kai bandžiau Bronei žiuoti į jurą jachta pasivažinė 'raugai
pamatytų mano rau- siais, jie abu tokie inteligentiš
DU NUTRUKO
paaiškinti
kame
dalykas,
žmo

ti.
Pasiėmiau
savo
raktus
iš
tai tikra neteisybė.
VAŽIUOSIANT Į PA
ki. čia taip pat buvo ponios
nės kurie buvo tame pačiame voko ir dabar supratau kad ’oną paltą ir ateitų pas mus, Juodkazienės jaunesnė sesuo,
1938 m. socialistų “kuGĖGIUS
es
aš
nežinojau
ko
j
ieškoti,
kompartmente žiurėjo į mane mano toks sumišimas buvo be tat pirm traukinio sustojimo, Eugenija, apie 15 metų am
karka” Vilkienė papasako Bėrimas. — Vokietijos nusistebėję, ir ypatingai p. Ja reikalingas, nes aš turėjau pc
taip pat maloni mergai
jo Angliško laikraščio re Lenkijos derybos Žydų rei “Niekas nėra persunkti”, pa nuškevičius, filmininkas iš du raktu, galėjau po vieną nu 'onas ir poni Juodkaziai buvo žiaus,
tė.
Musų
pokilis buvo tikrai
mums p. Zaborskis, “tik Hartford, Conn., kuris taipgi kabinti nuo retežėlio ir paduo rieš mus ir. šypsodamiesi moporteriui kad Lietuviai Ve kale tapo nutrauktos kai sakė
smagus,
ir
tų valgių begalės,
palikit
man,
aš
viskuo
apsirū

buvo linksmi kaip ir
lykų šventėj valgo silkes atvyko Amerikos tremti pinsiu, ir pirmadienio rytą jū ten važiavo kartu su mumis ti kuris turi eiti į Kauną, o ki avo,
su daugybe įvairių skanumy
'es,
kad
pagaliau
mes
susisu cibuliais ir kisielių su nių komisijos direktorius į sų reikmens bus čia, ir mes filmuoti tas iškilmes. Bet aš tus pasilikti sau, bet tokiam* inkam. Poni Juodkazienė iš- nų. Mes turėjom skubintis
aikvoti laiko, pasa skubiame momente nepama
spanguolėmis (Chicago He- Berliną tartis apie likimų visi eisim į balių”. Aš tuoj nenorėjau
odė maloni ir ž'avėjanti, tam- valgyt ir tuo pačiu laiku dau
kiau
Bronei
laukti
manęs
ant
niau
apie
tai.
;ais plaukais ir akim kurios giau susipažinti su musų šei
rald-Examiner Bal. 16-18, 600,000 Vokietijoje gyve ! sėdau, parašiau špecialį laišką platformos, vis dar tikėdama
!
Barborai
Darlys
Kaune,
su
nu

“rėjo jos švelnia šypsą. Aš mininkais, taigi turėjom dug
nančių Žydų .
kad kokiu magišku budu trau
38).
NAUJI PAŽYSTAMI KE
rodymu
kur
rasti
musų
reik

usistebėjau pamačius p. Juod- minių kais, todėl buvo daug kas
1938 m. Jurgelionis už Derybos su Lenkais tru menis ir ką padaryti sulyg p. kinis bus sulaikytas, nors ke
LIONĖJE
’azį uniformoje, jis išrodė kalbėti. Patyrėm kad p. Juod
momentų, iki aš galėsiu
patentavo senų Bagočiaus ko nesusitaikant kiek tur Zaborskio nurodymų. .Jis pa letui
?ip puikus ir šaunus; pasakiau kazis yra visas vadas komite
vėl
Ketvirtą
valandą
mes
’
gauti savo raktus. Aš vėl nu
to rengiančio tas dideles iškil
to
gali
išsivežti
iš
Vokieti

žadėjo
pasiųsti
tą
laišką
spe

išradimų, kuriuo ‘draugas7
bėgau į stotį prie telefono, ir buvom traukinyje, aš vėl bu 'am jog nežinojau kad jis yra mes; jie per savaites laiko dir
cialiu
pasiuntiniu
(jis
pažysta
'-arininkas,
bet
jis
pasisakė
jos
vejami
Lenkijos
Žydai.
(su pūslėtais delnais) pa
ten esančią pane vau rami ir linksma, prietikiai
bo tenai pasiruošdami, staty
traukinių konduktorius, prikalbinau
lę
pardavinėjančią
cigarus pa kurie įvyko pora valandų ank ’og tai ne karininko uniforma dami platformą, suolus žmo
versta “broliu”, ir todėl Kai pereitų vasara Lenki visus
ir
visi
pažysta
jį,
taigi
koks
sčiau buvo beveik užmiršti, šis tat šaulio.
p r o 1 e t arijo šių • “draugų” ja priėmė nauja pasportų nors specialis reikalas jam pa gelbėti man su tuo keistu te traukinis
Ponas Juodkazis paėmė mu- nės, o paskutinės kelios dienos
vėl buvo pilnas žmo
lefonu.
Pagaliau
išgirdau
p.
skaitlius dikčiai sumažėjo. Įstatymą, kuris grųsino pa daryti nėra nepaprasta). Aš Zaborskio balsą, kuriam pasa nių važiuojančių į Rambyno iš "•ų bagažus ir pasakė kad jie buvo labai įtemptos, taigi jis
prisipažino kad labai nusidir
1938 m. “brolis” Bago- likti Vokietijoje 45,000 iš išėmiau savo bagažo raktus iš kiau kas man atsitiko. Jis šal kilmes, visi išrodė linksmi ir gyvena visai čia pat, bet ir bęs.
Aš bandžiau įsivaizduoti
savo
krepšelio,
įdėjau
į
voką
tai
mums
nereikėjo
eiti,
nes
jo
čius Worcesteryje išplūdo Lenkijos išvažiavusių Žy
tai pasakė važiuoti į Pagėgius, šventės nuotaikoje; turej oru
kas ten tokio bus, ir noriau
ir
padaviau
jo
globai,
pasitikė

et
vargo
rasti
vietą
atsisėsti
automobilis
laukė
prie
pat
sto

Lietuvos valdžių tokiais žo dų, Vokiečiai prieš tai at dama kad, sulyg jo užtikrini o jis pasirūpins pasiųsti man Pagaliau susiradom, ir štai ties laiptų. Už minutos laiko oreitomis ten būti, taigi tuoj
raktus, ir mes dar vis tu
išsirengėm ir išvažiavom Į
džiais kokius vartoja Lie sikirto išveždami ir paleis mo viskas bus aprūpinta ir ten
rėsim
gana laiko pasiųsti juos netikėtai atsidūrėm draugėje mes jau buvom jų bute, rau Rambyną ir “Joninių Nakties
tuvos ‘pūdymų viršininkai7 dami Lenkijos pasienyje mes galėsim eiti į tą balių. Jis į Kauną
parūpinti man dau ponios Gudelienės, tos kuri pa donų plytų name, kuris yra. val
(Am .Liet. No^ 32, ’38), tik 23,000 Lenkijos Žydų. Tą pašaukė savo šoferį nuvežti giau parėdų, kada aš atsira- sitiko mus oficialiai laive ir džios nuosavybė. Ponas Juod Šventę”.
į stotį, ir mes vykstam į kysiu su savim turimą valizą. padovanojo man gėlių bukietą kazis yra elektriškas- inžinie(Bus daugiau)
todėl kad jis užsimiršo patį padaryti pagrasino. ir mus
Pagėgius
ir Rambyną.
Mano įtempimas atsileido ir
kaip išdidžiai jis sveikino Lenkija su Vokiškais Žy
skubiai bėgau atgal į plat
Lietuvų ir jos varpus (Tėv. dais, ir Vokiečiai deporta Sugryžom į stotį, pasiėmėm aš
formą paspėti į traukinį, bet,
savo
bagažą,
traukinis
jau
lau

vimų
sulaikę
sutiko
tarybų
nr. 33, ’37).
kė, bet kaip tik mudvi apsitvar- kai ėjau per stoties duris, pas
1938 m. Lietuviški ko keĮiu išspręsti Žydų likimų. kėm vagone, aš staiga atsimi- kutinis traukinio vagonas buvo
munistai ėmė giedoti Lie
niau ką aš padariau! Jaučiau jau apie pora šimtų jardų to
kaip žaibo trenkta, labai sumi- lumo, o Bronė pasilikus viena,
tuvos himnų ir Lietuviams
NAUJI LIETUVOS
šau ir persigandau; tas retai tuščioje platformoje, šaltai sė
katalikams atkišo savo
man pasitaiko, aš paprastai su di ant valizų. Aš visai nusi
“broliškų” rankų; bet kad
MINISTRAI
IĮ sivaldau ir laikausi šaltai, bet miniau, susinervavau ir vos
ta ranka buvo kaip rei
šį kartą negalėjau susivaldyti. galėjau daeiti iki jos. Jokis
kiant nenumazgota, tai ka
Mes važiuojam į Pagėgius ir stebuklas neištiko, o tie Lietu
talikai nuo jos nusikreipė SITSTSTEKIMO MINISTRAS Rambyną keletui dienų, prie to viški traukiniai labai laikosi
tikimės prabūti šioje apielin- savo nuskirto laiko ir išvažiuo
ir net nusispjovė.
kėje
apie savaitę laiko, gi ma ja nieko nelaukdami. Ir štai
1938 m. “brolis” Jurge
no rūbai užrakyti su savim tu mudvi buvom likusios vienos,
lionis įsakęs savo “bro
rimoje valizoje, o raktai sudė kaip dvi našlaitės, išskyrus ką
ASIBAIGĖ 1938 METAS — prasidėjo naujas — ir 1939 metais pasaulyje bus
ti į voką ir pasiųsti į Kauną! buvo keli stoties tarnai, kurie
liams’7 feLA. centrų iškelti
Kaip galėsiu prieiti prie savo į mus nuostabiai žiurėjo, gal
į Pittsburghų, pamiršo pri
visokių-visokiausių atsitikimų, apie kuriuos norėsit žinoti. Viskas kas pasaurūbų? Kaip galėsiu pasirody vodami kodėl mes galėjom pra
minti jiems kad tas centras
saulyje dėsis — Amerikoje, Lietuvoje ir kitose šalyse — bus gau
ti didelėje Rambyno iškilmėje, leisti traukinį. Aš taip susi
turi patekti į tuos namus
kur bus šimtai įvairių žmo maišiau kad net norėjosi ver
siai, bet aiškiai ir vaizdžiai aprašyta DIRVOJE. Be to, Dirvoje
Pittsburghe kurių statybai
nių, šioje paprastoje tamsioje kti... .
nuolat tilpo ir bus talpinama visokių kitokių naudingų raštų: Isto
Bronė gražiai suramino ma
keliaujamoje suknioje kuri jau
1906-07 m. Bagočius plytas
gerokai apsitrvnus nuo dėvė ne, prišnekėdama, nesirūpinti,
rinių apysakų, dainų-eilių, juokų, žinios apie mirštančius Lietuvius,
nešiojo.
jimo, ypatingai šiuo gražiu va mes galėsim’ važiuoti sekančiu
1938 m. Paulauskų Ka
ir
šiaip įvairybė visokių raštų, korespondencijų iš įvairių Lietuviš
saros oru, kuomet mano gra traukiniu, kuris eis už poros
zys mėgino parašyti Karkų kolonijų gyvenimo Šiaurinėje ir Pietinėje Amerikose.
žus rūbai užrakinti, žinoma, valandų. Mes vistiek ten pa
piaus išpažintį, bet parašė
galima buvo užraktas atplėšti spėsim. Tas mane suramino,
Dirva dabar yra pigiausias darbininko liuoslaikio draugas, kuo
ir ineiti, bet mano valiza nau tik man rūpėjo mano draugai
išpažintį savo, o apsižiūrė
met
kitokiems pasilinksminimams pinigų perdaug nėra.
ja ir gana brangi, taigi suga Juodkaziai, kurie lauks musų
jęs kad suklydo, savo pik
dinčiau ją visai kitai savo ke šiuo traukiniu, nors ir jiems
tumų nuvarė ant sandarieDirvoje nuolat telpa didelės istorinės apysakos, kurios pačios per save yra ver
lionei. Visi tie dalykai perbė galim patelefonuoti kad neatčių, kuriems įsakė susidėti
tos nuo $2.00 iki $5.00, jeigu tokią apysaką pirktum knygoje. Taigi už savo $2.00
go mano sujaudintomis minti važiuojam juo.
su liaudininkais ir bendra
mis. Dar buvo kelios minutos
Bronė mane ramino, bet ir metuose gaunat ir laikraštį ir dar nuo $2 iki $5 vertės priedinių skaitymų.
Inz. K. Germanas
laiko pirm traukinio išėjimo, prisipažino jog išdalies ir pa
darbiauti su socialistais, o
taigi aš iššokau iš vagono ir tenkinta kad pagaliau kas nors
visus tuos kurie iš Lietu
Dirva yra didelis, 8 puslapių savaitinis laikraštis, gausiai paveiksluotas, ir jau
nubėgau į stotį telefonuoti p. atsitiko man, nes iki šiol kas
FINANSŲ MINISTRAS
vos gavo ordinus, pavaryt
pradėjo
24-tą savo gyvavimo metą. Per tiek metų įgijo daugybę sau draugų-skaiZaborskiui ir pasakyti kokioje tik atsitikdavo, vis atsitikdavo
šunims šėko pjauti (jo
bėdoje aš atsidūriau. Aš gal jai Ji net pasakė kad niekad tytojų. Dirva nori ir toliau turėti Tamstą savo draugu ir rėmėju. Kiekvienas
Rimbas nr. 7, ’38).
turėjau viltį kad jis spės atga nematė mane taip sumišusią,
benti raktus į stotį pirm negu ir negalėjo įsivaizduoti kad aš Dirvos skaitytojas skaitosi ir jos leidėjas. Dirva išeina tik JUMS, ne kam kitam,
1938 m. Brooklyniškiai
taigi visų pareiga yra ją platinti Lietuvių visuomenėje.
traukinis išvyks. Susimaišius galėčiau tokia būti.
mėgino sufašistint vienų
klausinėjau
visų
kur
randasi
atgal
į
Mudvi
nužygiavom
komunistę, tikslu iš jos pa
Atnaujinkit savo prenumeratą tuojau, gaukit sau 1939 m. kalendorių, ir pasirū
telefonas, čia pat radosi tele stotį nusiminusios, čia vėl padaryti 500% “tautininkę”.
grafo įstaiga, bet jie nesutiko silikom savo bagažus, ir pasi- pinkit kad kiti jūsų draugai, kaimynai ir giminės taptų Dirvos skaitytojais.
Dėl to atsirado daug lermo
leisti man jų telefonu naudo šaukę taksi nuvažiavom į p. Za
tis, tai yra jų privatinė linija. borskio įstaigą, nes aš buvau Dirvos kaina metams: Amerikoje — $2.00; Kanadoje — $2.50; Lietuvoje — $3.00
ir smarado, bet komunistė
Turiu eiti Į bilietų pardavimo nusivarginus ir perdaug nerir pasiliko komuniste, ko
skyrių, ten rasiu viešą telefo vuota eiti. Ponas Zaborskis
kia ir pirmiau buvo.
PRIKALBINKIT DIRVAI VIENĄ NAUJĄ SKAITYTOJĄ
•
ną. Laikas buvo brangus, aš stengėsi kiek galėdamas mane
1938 m. Worcesterio ko
visgi nubėgau ten ir pagaliaus suraminti. Jis vėl paskambino
respondentas (Am. Liet,
radau telefoną, bet jis buvo1 i Pagėgius ir paaiškino poniai
NAUJI SKAITYTOJAI, PRISIŲSDAMI $2.00 DABAR, GAUS 1939 KALENDORIŲ.
toks nepaprastas, kad nežino■ Juodkazienei kad mes atva
nr. 52, ’38) papasakojo kad
jau kaip juo pradėti. Tuo pat žiuosim sekančiu traukiniu.
“brolis” Bagočius ganęs
Siųsdami prenumeratą už Dirvą, įdėkit Į laišką $2 (arba .$1 už pusę metu) ir adresuokit
laiku prisiminiau apie Bronę(
Taip mes prasėdėjom sekankiaules, bet pasirodo kad
likusią vagone! Jeigu trauki■ čias porą valandų toje įstaigotai neteisybė, nes Pittsnis ją nusiveš, o mane paliks• į je ir ilsėjomės, bet tuo kartu
DIRVA
6820 Superior Avenue
Cleveland, Ohio
Julius Indrišiunas
čia, tai bus puiki komedija. Aš j prisiminėm, jeigu butume ži- I iflIlIlIlIllHIllllIllllIIIlKIllIlIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIII!IIIllll!ll!II|f||||Į|||II|fIIIIIIIIfBIIIIIUIII!lllllllllIlllIlllllllf33lllllllllllllllllllllllllB
burgh Press (Vas. 11, 1910)
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LIETUVAI KOALICIJA

KAS KĄ RAŠO

KENKSMINGA

(Spaudoje Pasidairius)
Rašo Vyt. širvydas.

DIMGAUDAS, kurio straipsnį, tilpusį Lietuvos Aide,
šiame puslapyje perspausdiname, remdamasis Res
publikos Prezidento A. Smetono kalba, aiškiai nusako
kokio valdžios dabartiniu laiku Lietuvai reikia ir ką
reiškia tie Kauno politikierių rėkavimai už “koaliciją”
ir musų Amerikos spaudoje jų draugų primygtini reika
lavimai priimti į valdžią jų peršamas “geriausias tau
tos jiegas”.
Dirva keliais atvejais rašė, ir šis Rimgaudo straip
snis patvirtina tris svarbius reiškinius, kurie neatitinka
tos musų spaudos tikrinimams:
1. Lietuvos krašto būklė kartas nuo karto pasun
kėja ne dėl Lietuvos vyriausybės kaltės, bet pakilusių
Europoje įvykių, kurių neigiamos įtakos dažnai nega
li išvengti ir didžiosios Europos valstybės.
2. Kovo 19-tos (Lenkų ultimatumo) ir Gruodžio
11-tos (Klaipėdos krašto seimelio rinkimų) įvykiai pa
rodė kad, pasunkėjus krašto būklei, musų partijos, vie
toje padėjusios valdžiai, išstoja prieš ją griežtais savo
reikalavimais, kurių svarbiausias tikslas — suardyti
viduje rimtį ir tvarką.
3. Tautinė valdžia niekur nevengia imti valstybės
aparatan pasiruošusių žmonių iš įvairių srovių. Jų yra
daug visokiose atsakingose vietose. Taigi prie valsty
bės darbo ne tautinė valdžia neima įvairių srovių žmo
nių, bet dažnai tie patys žmonės partiniais ar kitokiais
sumetimais neina prie valstybinio darbo arba, jį dirbda
mi, kartais daugiau žiuri partinių, o ne valstybinių rei
kalų.
Tas straipsnis aiškiai pasako kad Lietuvai išeitų į
didžiausi blogą susileidimas į valdžią partijų politikie
rių, kurie dabar neva valstybės gerove susirūpinimą ro
do, bet kurie turi pasalingus tikslus griebti valdžią į sa
vo rankas, kaip tik gaus prie jos pirštą prikišti. Kuo
met partijos turėjo valią, jos nei viena nei karto nepasi
sakė už koaliciją — už sudėtiną valdžią — bet kiekvie
na stengėsi savo diktatūrą įvesti, arba kombinavosi su
kitomis, ir griežtai vykdė savo partinį programą, šalies
reikalus pastumdami į šalį.
Tiktai tautinė valdžia grąžino šalyje tvarką, išnai
kino kurstytojus ir visokių “gerovių” žadėtojus, praša
lino žmonėse nereikalingą baimę, kokią agitatoriai tarp
jų skleidė, valdžios vertimus parnašaudami.
Italija sustiprėjo tiktai įvedus vienalytę valdžią
Vokietija pašoko aukštai pasaulio akyse tokia pat val
džia. Lietuva pakilo viduje ūkio kultūroje, tarptauti
nėje perkyboje ir kitais atžvilgiais, dėka rimtos viena
lytės tautinės vyriausybės. Latvija ir Estija pasekė
Lietuvą, ir jos išsigelbėjo iš klaikumos.
Yra ir daugiau pavyzdžių, kurie aiškiai parodo kad
tos valstybės kurios greičiau ir tampriau susiorganiza
vo, atsigriebė ekonominiai, kuomet tos valstybės ku
rias varto ir mėto partijos savo malone, nors pasauliui
giriasi demokratija, yra silpnos ir ekonominiai stovi
prastai.

UOLOS, KURIOS
NEPRAMUŠA

Chicagoje, taip vadinamo
“Amerikos Lietuvių Kongreso” skyrius suruošė konferenciją, kurioje bolševikų Vilnies
redaktorius Andriulis skaitęs
paskaitą apie to kongreso vei
klos kelią Amerikos Lietuviuo
se. Kongresas, kaip žinoma,
yra išimtinai komunistų (ku
riems socialistai, būdami silp
nesniais, taikau ja) vadovybė
je.
Andriulis jam nustato veik
ti: (1) kultūros srityje ir (2)
kovoje už demokratiją. Kultū
ros srityje, sako, kongresininkai galėtų mažesnėse musų ko
lonijose palaikyti chorus, dra
mos ratelius, knygynus, vis ti
kslu “didinti progresyvį judė
jimą”, reiškia, komunistų ju
dėjimą, nes kitiems judėji
mams komunistai “progresyvu
mo” nepripažysta.
Kovai už demokratiją An
driulis ragina “įtraukti Sanda
ros kuopas ir kitas tautinio nu
sistatymo, bet ne fašistines,
grupes, taip pat ir katalikų or
ganizacijas”.
Amerikoje yra demokratija
ir už ją kovoti nereikia; reiš
kia, kongresininkai nori orga
nizuoti Amerikos Lietuvius
kištis į svetimų valstybių rei
kalus, pirmon vieton Lietuvos
vidaus politikon, paskui Ispa
nijos vidaus kovon.
Neteko matyti ką Sandaros
centro valdyba su komunistais
bendradarbiavimo klausimu yra nutarus, bet organe buvo
pranešta kad sandariečiai tai
ne
“Meksikoniškos
pupos”
(kaip komunistai), kurios šo
kinėja pačios nežinodamos kur.
Antra, katalikų spauda ir va
dai nedvejotinai pareiškė kad
katalikams tiesiamos komunis
tų rankos jie nepriimsią. To
kiu budu, jei komunistams
nuoširdžiai rupi su kitomis
srovėmis bendrai veikti, jiems

priimtinais į bendrus Amerikos
Lietuvių darbus. Ar musų ko
munistai yra pasirengę tai da
ryti? Įdomu kuriose Amerikos
Lietuvių grupėse
Andriulis
mato “fašistus” ir kodėl? Sa-*
vo paskaitoje jis to visuome
nei nepaaiškino. Nejau negaIi šitos uolos savo protavimu
pramušti ?

NE VISAI AIŠKU

Musų komunistų laikraščiai
jau pradėjo abejoti ar “Smetonos valdžios” nugriovimas
butų geras dalykas Lietuvai,
nes “kažin kas kita valdžia
bus”. Gali būti Voldemarininkų, gali būti krikščionių demo
kratų.
Bet pas socialistus jokio abejojmo nėra: Naujienos sako
kad valdžios pakeitimo reikia,
tik “susimyli” ant Lietuvos
piliečių ir palieka jiems teisę
pasirinkti kokiu budu valdžią
pakeisti. Gerai kad nors tiek
politinės nepriklausomybės Lie
tuvos gyventojams pripažysta.
Socialistai neabejoja ir kitu
klausimu: “Aiškus dalykas kad
iš žmonių atstovų sudaryta
valdžia galėtų geriau apginti
Lietuvos reikalus Klaipėdos
krašte”.
Bet protaująs Lietuvis prisi
mena kad Vokietijoje buvo
“žmonių atstovų” valdžia, ku
ri įleido Hitlerį valdžion; kad
Čekoslovakijoje buvo ne tik
žmonių atstovų, bet musų so
cialistų mėgiama koalicinė val
džia, tačiau ji valstybės svei
kumo neišaugojo; Prancūzijoje
ir Anglijoje yra žmonių atsto
vų valdžios, bet nėra visiškai
aišku kad jos geriausia apsau
go savo užsienio politikos inte
resus. Todėl kas musų socia
listams “visai aišku”, kitiems
gali būti visai neaišku.
Svarba ne valdžios sudėtyje,
bet ką ta valdžia daro ir vei
kia.
Ikšiol gi dar niekas iš

Amerikos Lietuvių nėra įtiki
nančiai kam nors įrodęs kad
Lietuvos vyriausybės vestoji
(ar vedama) užsienio politika
galėjo būti geresne ir kitokia.

GALINGAS DOLARIS

Draugas pastebi kad pirmu
syk savo gyvenime komunistų
Vilnis išleido Kalėdinį numeri
ir savo skaitytojus pasveikino
su Kalėdų šventėms.
Dolaris, matyti, nugalėjo pa
tį pagrindinį komunizmo filo
KATALIKŲ FEDERACIJOS PAREIŠKIMAI
teks persiorganizuoti ir praša sofijas principą (nereligiškalinti visas komunizmo teorijos mą), nes iš Kalėdinio numerio
Amerikos Lietuvių Tautinei Tarybai paskelbus sa
vo rezoliucijas, ir Katalikų Federacija skelbia savo Ta ir praktikos žymes, kurios pa yra pelno biznierių pasveikinidarė juos kitoms srovėms ne- i mals ir paskelbimais.
rybos pranešimus, kuriuose randame:

1. Privedžiojimų kad Lietuvoje gerai busią tiktai
kada Į valdžią bus įleista jų “geriausios jiegos” (kurios
gabiai moka kelti šalyje suirutes kada tik kokis krizis
Lietuvai iškyla).
2. Federacijos Taryba sakosi nori visomis pastan
gomis imtis Vilniaus vadavimo darbo, bet tą darbą ma
to galimu tiktai savo Federacijos globoje, kas reiškia
kad jiems rupi į savo fondą rinkti visas aukas ir ga
vus jų tūkstančius, elgtis su jomis taip kaip seniau elg
davosi su Tautos Fondo aukomis. Kitų srovių žmonių
į tą darbą nemano kviesti, nes tada butų uždėta kontro
lė ir reikėtų parodyti kur pinigai eina.
Reikia tik prisiminti anas dienas kuomet Tautos
Fondas vartė šimtus tūkstančių dolarių. Tą prisimena
ir šios Federacijos vadai, ir jie dar kartą ryžtasi siekti
savo galybės Lietuvoje ir Amerikoje, tikėdami pagauti
i savo rankas dideles sumas Amerikos Lietuvių aukų.
Tautos Fondą gaivinti užsimojimas yra jų ryžimasis ir toliau tęsti savo kovą prieš tautinę Lietuvos vy
riausybę, iš to fondo remiant visokius savo darbuoto
jus varančius jų partijos politiką.
Šitą jų užsimojimą žinant, patartina Amerikos Lie
tuvių visuomenei ir toliau žiūrėti kam aukas duoda:
Vasario 16-tą renkant aukas, skirkit jas arba Lietuvos
Šaulių Sąjungai, arba Ginklų Fondui, tada jūsų aukos
iki vienam centui teks ten kur jus skiriat.

Vilniui Vaduoti skyriai kurie nenori pasijungti Fe
deracijai kviečiami spiestis aplink Amerikos Lietuvių
Tautinę Tarybą, kuri pagelbės jiems ir Lietuvystės dar
buose ir suteiks informacijas apie aukų persiuntimą,
kad Amerikos Lietuvių aukos nepaliktų Amerikos po
litinių grupių vadų kišeniuose.
NEĮLEIS UŽSIENIO VAR varpų beveik už 60,000 litų
PŲ. Kaip teko patirti, nebus per metus. Taipgi uždrausta

įleidžiami iš užsienio Į Lietuvą
varpai, bažnytiniai ir kitokie,
nes jų užtektinai gali pagamin
ti vietines vario liejyklos. Iki
šiol iš užsienio buvo įvežama

iš Lietuvos išvežti sena geležis
ir plienas. Tie metalai gali
būti sunaudoti Lietuvoje, taip
kad nereiktų nuolat pirkti iš
kitur.

AMERIKOS LIETUVAITEI
Jei nekristų vanduo Okeano,
Aš pasiekčiau Ameriką tuoj
Ir glėbyje tu būtumei mano,
Nepaleisčiau tavęs ir audroj.
Nors tavęs nemačiau, nepažystu,
Bet žinau, Lietuvaite esi,
Į tą kraštą todėl atsigryžtu,
Kur dangoraižiuos tu gyveni.
Gal aš niekad tavęs nematysiu,
Perpintus man Atlanto vanduo,
Bet poeto mintimis dalysiuos,
Nes esi man tikroji sesuo.
Manam krašte šermukšniai prinoko,
Dienos verkia, nyku ir graudu;
Kloniai puošiasi skraiste baltoka,
Kur pažvelgsi, ten širdžiai dygu.
Šiauliai.
VI. šaulys.
VIEŠNIA IŠ ŠIAURĖS
Darželyj rūtos jau nebežaliuoja,
Jaunosios mergaitės jau nebedainuoja;
Paukštelių balselių jau nebegirdėti,
Lankose pjovėjų jau neberegėti.
Jaunasai bernelis arklą pasidėjo —
Su bėrais žirgeliais važinėt pradėjo.
Jieško šeimininkės su gera pasoga,
Užvados tėveliams, o sau gerą žmoną.
J, Almonaiti&

Ne Partine Koalicija, bet
Tautine Konsolidacija
LIETUVOS AIDAS (KAUNE) GRUODŽIO 17, 1938, RAŠO:
Kiekviena valstybė, norėdama stiprėti ir da kutinėje kalboje iškėlė pamirštamą tautos kon
ryti didesnę pažangą, jieško tobulesnės politi solidacijos, arba glaudumo, principą. Jis, di
nės santvarkos. Ypač paskutiniame dešimtme džiai prasmingai pažymėjo kad
tyje pastebimas didelis Europos valstybių po
tautos konsolidacija, arba glaudumas, yra
litinės santvarkos kitėjimas, ir pažymėtina kad
tautos susipratimas, kad laimėje ir nelai
tas kitėjimas eina viena kryptimi, būtent, dau
mėje reikia laikytis išvieno.
gelis valstybių, save gelbėdamos nuo gresiančio Taigi, šiądien reikia ne apie musų valstybės
anarchijos tvano, iš demokratinės santvarkos santvarkai netinkamą koalicinę vyriausybę kal
pasuko į autoritetinį režimą.
bėti, bet daugiau rūpintis tautoje auklėti susi
pratimą,
kad laimėje ar nelaimėje visai tautai
Per dvidešimtį nepriklausomo gyvenimo me
reikia
laikytis
išvieno ir nesiduoti svetimoms
tų ir Lietuvai jau vieną kartą teko keisti savo
įtakoms
savęs
ardyti.
Kovo 19 dienos ir pasku
politinę santvarką ir, būtent, keisti ta kryptimi
tiniai
Klaipėdos
seimelio
įvykių rinkimai paro
kuria šiądien jau yra pasukusios ir daugelis
dė
kad,
pasunkėjus
krašto
būklei, musų parti
kitų Europos valstybių. Lietuva savo politinę
santvarką pakeitė neatsitiktinai, ne kurių nors jos, užuot padėjusios valdžiai, prieš ją griežtai
pašalinių įtakų paskatinta, bet savo tautos gy išstoja su savo neteisėtais reikalavimais, kurių
vybinių interesų verčiama. Kad Lietuvai da svarbiausias tikslas — suardyti krašto vidaus
bartinė jos politinė santvarka buvo reikalinga ir rimtį ir, tuo pasinaudojus, paimti į savo ran
naudinga, kiekvienam bešališkai galvojančiam kas valdžią. Nei tie patys reikalavimai, nei, pa
rodo Lietuvos per tą laiką įvairiose srityse pa galiau, jų iškėlimo būdas nerodo kad musų par
daryta didelė pažanga. Tačiau Lietuvoje dau tijų vadams salus respublicae butų suprema rex.
Laimė kad partijų vadų keliamieji reikala
giausia iš buvusių politinių partijų vadų tarpo
vimai
musų tautoje randa labai mažą atgarsį ir
atsiranda balsų, reikalaujančių keisti Lietuvos
politinę santvarką ir vyriausybę sudaryti koali musų visuomenė nesiduoda jų pažadais suvilio
jama.
ciniais pagrindais.
To šiaip ar taip maža!
Kiek šis reikalavimas yra teisingas bei paPartijų vadų, svetimų įtakų pakurstytų, ne
grystas, ir kiek jis, pagaliau, Lietuvos valsty
teisėti ir ne laiku keliami reikalavimai musų vi
bei Mitų naudingas?
Prfeš atsakant į šį klausimą, labai svarbu suomenės turėtų būti kuogriežčiausia pasmerpabrėžti kad reikalavimas sudaryti koalicinę vy Į kiami, ir tas pasmerkimas pirmiausia turėtų
riausybę griežčiausia pradėtas kelti tokiu laiku kilti organizuotoje musų visuomenes dalyje. Kai
kada Lietuviams kuolabiausia yra reikalinga tau smarkiai kitėjančių Europos politinių įvykių
tinė konsolidacija, arba tautinis glaudumas bei veikiama musų krašto būklė pasunkėja tai ne
vieningumas. Tatai verčia manyti kad tam rei valia musų visuomenei, gundomai visokių paža
kalavimui iškelti nemažos įtakos turėjo tie pa dų, nustoti budumo ir reikiamos pusiausvyros.
šaliniai veiksniai, kurie yra suinteresuoti vidu Musų visuomenė, o ypač jos šviesuomenė, jau
jiniu Lietuvos susilpnėjimu. Taigi musų tauta tiek turi būti politiškai subrendus kad galėtų
budriai stovėdama savo laisvės sargyboje, koa suprasti jog kartais musų krašto būklė pasun
licinės vyriausybės reikalavimą turi priimti su kėja ne dėl vyriausybės kaltės, bet dėl pakitė
didžiausiu kritiškumu bei atsargumu ir žiūrėti jusių Europos Įvykių, kurių neigiamos įtakos
dažnai negali išvengti ir didžiosios Europos val
kad tai nebūtų Trojos arklys.
Didžiausias koalicinės Vyriausybės ’Vkalau- stybės. Tatai suprasdama, musų visuomenė, pa
jančių argumentas yra tas kad, sudari
koali sunkėjus krašto būklei, dar glaudžiau turi spie
cinę vyriausybę, prie valstybės darbo busią pri stis apie savo vyriausybę ir ją visokiariopai
traukta daugiau naujų jiegų. Tačiau šis ar remti.
Reikia, pagaliau, suprasti, sako mums Res
gumentas yra neteisingas. Respublikos Prezi
publikos Prezidentas Antanas Smetona, jog
dentas Antanas Smetona paskutinėje savo kal
gera tautos ateitis tai jos konsolidacija, jos
boje, pasakytoje Gruodžio 12 d., įsakmiai pabrė
glaudumas.
Tik konsoliduota, glaudi tauta,
žė kad
tautinė valdžia, kaip rodo musų patyrimas,
niekur nevengia imti valstybės aparatan pa
siruošusių žmonių iš įvairių srovių. Jų yra
daug visokiose atsakingose vietose.

Taigi prie valstybės darbo ne tautinė valdžia ne
ima įvairių srovių žmonių, bet dažnai tie patys
žmonės partiniais ar kitokiais sumetimais nei
na prie valstybinio darbo arba, jį dirbdami, kar
tais daugiau žiuri partinių, o ne valstybinių
reikalų.
Giliau į šį dalyką pažvelgus, atrodo kad
koalicinė vyriausybė peršama ne tam kad prie
valstybės darbo butų sutrauktos visos pajiegos, bet daugiausia tam kad partijos vėl galė
tų iškelti ir tenkinti savo partinius reikalavi
mus. Supantamas dalykas kad, pradėjus šeimi
ninkauti partijoms, smarkiai susilpnėtų valdžia
ir ji nebepajiegtų išspręsti visų tų vidaus ir
užsienio politikos klausimų, kurių mums iškelia
paskutiniu metu greit kitėjanti Europos politi
nė būklė. Tatai suprasdamas, Respublikos Pre
zidentas savo paskutinėje kalboje ir pažymėjo
kad
ypačiai mažos, kaip musų, valstybės svoris
santikiuose su kaimynais priklauso ir nuo
valdžios tvirtumo. O kad ji butų tvirta,
vyriausybė privalo būti vieninga, išmanin
ga ir darbinga.

Toliau toje pat savo kalboje Respublikos
Prezidentas pabrėžė kad
koalicinė vyriausybė musų krašte, kaip ir
daug kitur, yra įrodžius savo nesugebėji
mus. Europos žemyne ji retai kur beišli
pus ir kur išliko, ten smarkiai negaluoja.
Tai ar butų išmintinga gryžti prie to kas
yra gyveninio atmesta? Iš dabartinės par
tinės Euopos įvykių aišku jog partinės tal
kos valdžia pavojinga dargi didžiai valsty
bei. šiądien ne toks laikas kad Lietuva ga
lėtų žaisti koalicijų žaismą, nuo kurio yra
atsisakę visi musų kaimynai.

Atmetęs, kaip musų valstybės santvarkai
visai netinkantį ir žalingą koalicinės vyriausy
bės principą, Respublikos-Prezidentas savo pas

susispietus apie savo valdžią, gali išlikti ne
priklausoma.

Tat tuo keliu musų tautai ir privalu eiti!
A. Rimgaudas.

• SUV. VALSTIJOSE, kas met gimsta po
50,000 kūdikių mažiau negu tą metą kuris pra
ėjo pirmiau.
• ŽINOVAI tikrina kad kerosinas yra sau
gus tiktai kuomet jis yra šaltas; bent kuri vie
ta kuri perkarsta žmogaus rankai taip pat yra
perkaršta kerosinui laikyti.

• BRITANIJOS industrijose padidėjus akių
nelaimėms, sužeidimams ir sugadinimams, pri
vedė prie įsteigimo, Karališkoj Akių Ligoninėj,
pastovaus muzejaus, kuriame darbininkai mo
kinami apie akių pavojus.
• APSKAIČIUOJAMA jog kas minuta pa
saulyje gema žmogiška esybė.

MARGUČIO DAINOS
Pasiskubinkit įsigyti šią mažą, kišeninę
“MARGUČIO”-VANAGAIČIO dainų knyge
lę — tai yra trečia Dainų knygelė, naujau
sių, gražių dainų rinkinis, nekurios jų su
gaidomis. Iš, šios knygelės galėsit išmok
ti pasidainuoti sau visas mėgiamiausias
Vanagaičio dainas, kurių gaidas mokat, o
žodžių pilnai nežinot. Apie 40 dainų —
KAINA TIK 25c.

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas,
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną
sapną. Kiekvienas privalo jį turėti savo
namuose.

Kaina su prisiuntimu $1.00.
Reikalaukit “Dirvoje”

DIRVA

TVORA.

Kartu su tuo buvo daroma
propaganda per Vokietijos ra PER
dio stotis; skaitlingi agentai
PASIŽVALGIUS
lakstė po žmones grasindami
vėliau nužudyti tuos kas ne
balsuos už Vokiečių sąrašus.
Rinkimų punktai taip susmul
kinti kad kartais vienas dvaras
Vokiečiai Kliudo ir Klaipėdos Miesto Augimui sudarė rinkimų apielinkę. Tai,
(PARAŠĖ S. MINCLOVAS — Vertė A. TARVYDAS ir S. TARVYDAS)
be abejo, daryta tam kad Vo
VOKIEČIAI DIRBO SUPLA Lietuviškų privatiškų mokyk kietis dvarininkas galėtų kon
lų langus, gadina ir laužo in troliuoti savo tarnus bei dar
nas antro, ji greit atsirišo nuo pratiesos ir pa
(Tęsinys iš pereito nr.)
NUOTU ŽIAURUMU
ventorių.
sičiupus diržą įšoko prie Albrechto.
bininkus.
Priskiriant Klaipėdos Kraštą
Burė, palikta be priežiūros, kaip vėliava prie Lietuvos jam buvo suteik
LIETUVIAI LAIKĖSI
UŽDRAUDIMAS ĮSIGYTI
plevėsavo. Akmens atkirstoji plausto dali vis ta autonomija, kuri yra garan
XXVII
ŠALTAI
NUOSAVYBĘ
tolo ir tolo, slėpdamasi tarp bangų, tiktai vis tavus abiem ten gyvenančiom
NETENKA IR KITO ARKLIO
Visa tai galėjo privesti prie
Paskutinėmis dienomis Klai
mažėjanti burė tebekilsavo.
tautom (Lietuviams ir Vokie didelių ekscesų, bet dėl Lietu
Naktį Albrechtas atsibudo. Jis sapnavo
pėdos
magistratas išleido įsta
Albrechtas prisislinko prie Aliutės, pasi čiams) visišką lygybę visose
kad jie joją balotu mišku; žemė tik limpsinti po ruošęs kas akimirksnį ją sulaikyti arba drauge srityse. Tiek pati Lietuva, vių šaltumo ir budo lėtumo jų tymą, kuriuo draudžiama Lie
buvo išvengta. Lietuviai yra
koJU, lyg norėdama juos praryti. Jis greit at plaukti.
tiek Lietuviškai kalbanti kra dideli tolerantai ir nori taikos, tuviams įsigyti nuosavybėn že
mės sklypus. Klaipėdos mie
sisėdo. Plaustą ant kurio jie nakvojo stipriai
— Nieko.... jau netoli krantas, — tarė što gyventojai norėjo ir nori sutarimo. Kokie Lietuviai to
supo. Buvo visai tamsu ir nieko nebuvo gali
DRULIA — APIE
taikiai sugyventi su Vokiškai lerantai vaizduoja ir toks pa- stas gal būt vienintelis pasau
pralinksmėjus mergaitė.
lyje kuris turi beveik pusę vi
ma įžiūrėti aplinkui. Danguje nebežibėjo nei
KLYVLANDIEČIUS
kalbančiais.
Bet
kaip
vertina
vyzdis. Duonelaičio gimnazi so miesto ploto nuosavybėje.
Vilnys, persirisdamos per juos, nešė plaus
viena žvaigždė.
to liekaną į krantą. Vanduo pasidarė drums tas Lietuvių pastangas vado jos vienas mokinys per Vokie Supirktieji sklypai laikomi tu
(Daina girdėta Dirvos
“Bus audra”.... — pamanė vėl guldoma
tas. Putotas atabradas buvo čia pat. Už ata vaujanti Vokiečių sluogsniai ir čių demonstracijas nešė vėlia šti, nors Klaipėdoje visą laiką
Kalėdiniame baliuje)
sis vaikinas.
vą ir kartu su kitais šaukė stoka gyvenamų namų. Vo
brado stūksojo neaukštas slankius, o toliau autonominė krašto valdžia ?
Aliutė nieko nejuto ir ramiai miegojo.
Nuo pat pradžios, jie visą “Juden und žemaiten raus”, ir kiečiai visomis priemonėmis Tie Klyvlandiečiai smagiai
niūksojo ir siūbavo tankus ąžuolynas.
Vėjas ėmė vis smarkiau švilpti, siūbavimas
laiką
stengėsi autonomijos sta nors kai kurie mokytojai taip
gyvena,
Banga, po bangos čia puldavo, čia vėl at
didėjo. Po plaustu glermėjo vanduo. Įsisiūba slūgdavo nuo kranto. Plaustas siūbavo vietoje. tutą taikinti taip kad visiškai pat yra žemaičiai, betgi tak stengiasi sustabdyti Klaipėdos Jie mėgsta šokti jaunas ir
miesto augimą ir Lietuviško
vus vilnis užbėgo ant plausto ir aptėškė Aliu
senas.
— Ar mes čia be galo ir supsimės vienoje apeiti Lietuvių teises. Ji vi mokinys ir šiądien toje gimna elemento įsigalėjimą.
tę. Ji tuoj atsibudo.
vietoje? Matyt teks plaukti į krantą be plaus siškai neatsižvelgė į Lietuviš zijoje tebesimokina.
Kada
į balių jie susieina .—
Klaipėdai prisijungus prie
— Kas, vėtra? — klausė ji, stengdamasi to, — kalbėjo Albrechtas.
kai kalbančių gyventojų inte
Kad laimėti daugiau balsų Lietuvos labai sparčiai išsivy Tai tiktai auštant Į nąmus
ką nors įsistebeilyti tamsumoje. — Albrechtai,
eina!
— Bangos parblokš! — atsakė drebėdama resus. Pagal statutą, abi kal per besiartinančius rinkimus į stė joje pramonė. Įsikūrė daug
kur tu?
bos, Vokiečių ir Lietuvių, tu Seimelį, Vokietininkai nesidro naujų fabrikų ir dabartiniu
Dru-lia!
nuo šalčio Aliutė.
— čia.... — atsiliepė Albrechtas. — Ri
šokti į vandenį, pasičiupus Aliutę, nebuvo rėtų naudotis lygiomis teisė vėjo griebtis pačių šlykščiau metu juose dirba virš 21,000
šu arklį, bijau kad nenuriedėtų.
Ten moterėlės smagios begalo,
galima, nes vilnys labai smarkiai plakė į kraš mis, kaip oficialės kalbos. Bet sių smurto priemonių. Vals darbininkų.
Kadangi
krašte
Antra vilnis ūžtelėjo ant plausto.
Mėgsta patraukti degtinę, alų,;
tą ir gryždamos butų juos pagavusios ir nusi- šitas nuostatas nuo pat pra čių seniūnams ir viršaičiams
— Neik, nublokš! Eik šian, bukim drau nešusios į gelmę, nes abu labai buvo išvargę ir džių sistematingai laužomas, duota negirdėta teisė spręsti nėra pakankamai darbininkų Tik viena bėda, kurios nevengia
tai daugelis vyksta į Klaipėdą
ge! — šaukė jį mergelė.
nusilpę. Tačiau gulėti ant slidžių rąstų ir lauk nes į autonomines įstaigas ski apie krašto gyventojų požymį. iš Lietuvos ir ten randa darbo, Tai perdaug parių jos nuolat
rengia!
Per žingsnį šmėžavo Albrechtas; Aliutė nu ti kol audra aprims butų buvę neprotinga.
riami valdininkai tekalbą tik Tuo remdamiesi seniūnai yra bet Vokiečiai visokiomis prie
tvėrė jį už rankos ir pasisodino šalia savęs.
Surišęs į vieną kiek tik beturėjo diržų, Al Vokiškai. Lietuvių kalba yra atėmę daugiau kaip iš 3000
— Kažin kur mus vėjas gena? — paklausė brechtas vieną galą sau užnėrė per liemenį, o išvyta iš visų autonominių Lietuvių Klaipėdos krašto pa monėmis stengiasi jų apsigy Tenai biznieriai namie sau
tupi,
suneramėjęs Albrechtas. — Kad tik ne atgal. antrą Aliutei ir persižegnojęs šoko į vandenį, krašto įstaigų. Yra buvę ne sus, kad tuo budu Lietuviai ne venimą krašte suvaržyti, bijo
Kaip
kraut kišeniai tik tas
kad
tuo
budu
jie
nesulietuvin

Ai' nevertėtų tik burę iškelti?
kuriame ir dingo. Po valandėlės jo galva pa maža atsitikimų kad teisėjai galėtų balsuoti. Daugelį Lie tų miesto. Ilgus metus apsigy
jiems
rupi.
— Ne, vėtrai dūkstant negalima: apvers sirodė netoli putotos vilnies, kuri gryždama pa baudė piliečius reikalavusius tuvių, iš kurių nebuvo patogu
Profesjonalai
tik verkt pa
venusiems Klaipėdoje neduoda
musų plaustą, — atsakė Aliutė.
traukė su savim Albrechtą; kad ne ta vilnis, jis su jais Lietuviškai kalbėti. Pa atimti tą požymį, neįtraukė į jokių teisių ir kaip įmanydami
prato,
Nauja vilnis ūžtelėjo ir aptėškė jų kojas. jau butų pasiekęs atabradą.
našiai yra ir su mokyklomis. balsuotojų sąrašus. Į nuskriau trukdo jiems ramiai gyventi O tarp Lietuvių jų nieks
Plaustas, kaip antis, nardė, čia kildamas, čia
Aliutė godžiai sekė kiekvieną jo judėsi.
nemato!
Krašto lėšomis išlaikomų mo stųjų skundus visiškai neatsi ir dirbti.
grimzdamas, kaip į prarają.
Albrechtui vis nevyko. Staiga iš pamėlynavu kyklų yra 236, iš kurių šešios žvelgta. Stumbragirių kaimo
Tai
tokia
liūdna
yra
Lietu

Audra siautė ne juokais. Atrodė lyg pik sių Aliutės lupų išsiveržė riksmas: banga pačiu
Tenai Lietuviai smagiai gyvena
seniūnas neleido patikrinti są
tos dvasios butų kovojusios, svaidydamos plaus po Albrechtą ir trenkė jį į smėlį, visai palaido Lietuviškos. Lietuvių kalbos, rašų ir neįrašė į sąrašus vietos vių padėtis autonominiam Klai Jie skaito Dirvą ir daug
geografijos ir istorijos dėsty
pėdos krašte. Tuo tarpu Vo
tą kaip skiedrelę. Vanduo virė, marmėjo, o dama po savim.
išmano!
gyventojus, kurie yra Lietu kiečiai visame pasaulyje gar
mas
Lietuviškai
yra
panaikin

plaustas girgždėjo ir braškėjo.
Daug
parengimų visokių mato,
viško nusistatymo.
Aliutė tuoj šoko į vandenį jam padėti.
siai šaukia kad jie esą skriau
— Bijau kad arklio nenuneštų!.... ■— su Vanduo tik persiskyrė ir vėl susiglaudęs paslė tas, arba pavestas mokytojams
Lietuvių
salę lankyt priprato!
Trakininkų kaimo seniūnas džiami, persekiojami. Čia tai
sirūpino Albrechtas, norėdamas kad Aliutė iš pė ją. Kad ir smūgio apsvaigintas, Albrechtas nemokantiems Lietuvių kalbos.
Tuo tarpu Lietuviškai kalban neįrašė nei vieno į rinkikų są Vokietiys muša, Vokiety s rė Povils Šaltenis smarkus
girstų jo žodžius.
pašoko ir dusdamas bėgo į priešakį. Atsivijus ti gyventojai, nors lygiai mo rašą, kurie, jo manymu, gali kia.
lakūnas,
Aliutė tvirčiau suspaudė Albrechto ranką, banga vėl parvertė jį; laimė dar kad spėjo nunebalsuoti už Vokišką sąrašą.
ka
mokestis
su
visais
kitais
gy

Vokietijos
oficialus
asmenys
Jis
ir Lietuvoj šį metą buvo —
lyg pareikšdama kad nieku budu jo nepaleis.
sistverti šėkštos. Bangai atslūgus, jis pašoko ventojais, jie turi dar apsidėti
Bardėnų kaimo seniūnas vi sako esą susirūpinę teisingu ir Aukštai padangėj tenai jis
Albrechtas norėjo dar kaž ką pasakyti, bet ir bėgo toliau. Kita banga jo nebepavijo.
specialiais
mokesčiais savų, sai neleido kai kuriems rinki lojaliu Klaipėdos statuto vyk
skraidė —
vandens kalnas šoko ant plausto, ir jiedu atsi
Nematydamas ant plausto Aliutės, jis sku privatinių mokyklų išlaikymui. kams pasitikrinti ar jie yra dymu. Jeigu tai butų tiesa tai Bet Klyvlandiečių nepasibaidė!
dūrė iki juostos vandenyje. Nepaleisdami pra biai ėmė tempti diržą. Ištraukęs ją į atabra
įrašyti.
Klaipėdos krašte viešpatautų
tiesos, jie atsistojo ir prisirišo prie jos. Šalyje dą, prišoko ir išnešė į krantą; už jo nugaros Bet ir taip Vokiečiai juos ne
Vidgirių kaimo seniūnas vis ramybė, nes Lietuva lojaliai
palieka
ramybėje,
nes
privajie išgirdo silpną žvengimą. Jis atsikartojo dar sušniokštė banga, tik jo- pušnis begaudama pa
slėpėsi nuo žmonių, kad nerei
kartą ir nutruko, pasikeisdamas keistu burbu laižyti. Aliutė buvo nustojus žado. Nuo abie tiškoms mokykloms kur gali kėtų rodyti sąrašo ar priimti vykdė ir vykdo statutą, ką pa
GERB. PLAUŠINIS
neleidžia nuomoti butų, atkal
rodo ir musų laimėta Haagoje
liavimu.
jų keleivių čiurkšliu varvėjo vanduo. Kai Al binėja tėvus neleisti į tas mo skundo. O kada Lietuviai no Tarptautiniame Teisme byla
ŠTAI KAIP:
— Arklį nunešė! — pasakė drebančiu bal brechtas ją pasodino, Aliutė atmerkė akis ir
kyklas savo vaikus, grasina, rėjo patikrinti sąrašą ir ma dėl jo vykdymo. Deja, reikia
su Albrechtas. — Jis tikrai nuskendo: juk joj nusišypsojo.
PO TO kai Lietuvos Prezi
trukdo
kur tik gali. Tas pats tyti, tai' seniūnas užkėlė var konstatuoti, Klaipėdos Vokie
kojos buvo surištos!
dentu
išrinktas Antanas Sme
Būtinai reikėjo susikurti ugnis ir išsidžio
tus ir uždarė duris kad niekas čiams rupi kiti - "gu lojalus
Plaustas čia grimzdo, čia kilo, iš visų pu vinti drabužiai. Nubėgęs į atabradą, Albrech užsispyrimas siaurinti Lietuvių
tona,
krikdemų
Bistras užsinegalėtų užeiti. Lapkričio 22 statuto vykdymas, Kslai. Tą
sių bangų puolamas. Kad ne pratiesa, senai tas atsidėjęs ėmė j ieškoti titnago. Atradęs ma teises yra praktikuojamas ir
karščiavo
kam
jam
tik maskitose viešojo gyvenimo srity d. du Vokiečiai iš Klaipėdos statutą bevykinant jau prieita lionkos liko. Dabar jis gauna
juos abu butų bangos nunešusios.
žti skiltelę, nubėgo pas savo paliktąją draugę,
lankėsi Smalininkuose ir Vieš prie to kad savo krašte Lietu
Ėmė pagaliau švisti. Nei arklio, nei mais kuri sėdėjo atsirėmus į ąžuolą ir gręžė drabu se.
vilėje aiškindami seniūnams viai pasiliko posūniai, be jokių šaltų barščių....
Nebijant suklysti galima pa
to, nei kilpinio plauste nebebuvo: viską vanduo žius. Albrechtas greitai pririnko sausų šakų,
kad jie išbrauktų iš rinkimų teisių, nors statutas jiems pil- j IKr ŠIOL Grigaitis turėjo
nušlavė. Beturėjo jie tik savo peilius.
samanėlių ir ėmė skilti ugnį. Samanos ilgai ne sakyti kad taip yra dėl to kad sąrašų visus Lietuvius. Ir nai jas užtikrina.
tris titulus: redaktorius, dak
Išaušo pilkas, ūkanotas rytmetis, žemės norėjo įsižiebti; pagaliau iššoko liepsnos sruo kaip Reicho propagandos mitaip begalo.
taras ir senis. Dabar jis ga
nisteris Geobbels Tilžėje pasa
niekur nebuvo matyti. Dienos šviesa nuramino
gelė, ir lauželis ėmė tratėti.
Tokio terorizavimo iš kaimų
vo
ir ketvirtą titulą — pempė.
ir šiek-tiek sustiprino keleivius.
Vėjas, miško sulaikomas, tiktai įšokiais kė: “nacionalsocialistų užsienių seniūnų Lietuviai dar nieka
• VIENA kvorta pieno turi
— Reikia burę ištempti! — tarė ramiu bal tepasiekdavo laužą, draikydamas liepsną. Eže politikos tikslas yra atstatyti
KADA trys gavo nuo Kur
dos nebuvo susilaukę. Dau tiek maistingumo kaip trys
su Aliutė, tačiau tik vienas Perkūnas težinojo ras neapsakomai pliaukšėjo; ąžuolai, vėtros dra prieškarines Vokietijos sienas,
piaus pylos, tada ketvirtasis
giausia persekiojami Lietuviai ketvirtadaliai svaro jautienos,
kiek baimės, kiek susijaudinimo slėpėsi jos bal skomi, ūžė ir šniokštė, pritardami įsisiūbavu ir ypač atplėšti nuo Lietuvos
(Sagys) pabėgo. Vėliau ir
įvairių organizacijų veikėjai šeši apelsinai, du svarai bul
Klaipėdos Kraštą ir jį prijung
se. Albrechtas greitai atsuko diržus ir burę.
jam Karpius, pasiguldęs ant
siam ežerui.
ar valdybų nariai.
vių.
ti prie Vokietijos”. Į- Lietu
Burė išsipūtė, o pratiesa subraškėjo ir linktelė
kelių, savo plaštaka uždėjo
Keleiviai kiek apdrungo ir pasilsėjo.
vos
pajūrį
žiūrima
kaip
į
vieną
“blynų”.
jo. Jis stipriai laikė diržus, kacl vėtra nenu-1
— Vėl tu mane išgelbėjai! Tretį kartą, — plėštų burės. Dabar plaustas kaip žuvėdra lė- j tarė Aliutė, pilnu dėkingumo žvilgsniu žvelgda Vokietijos veržimosi į Rytus
TAMAS su Balčiūnu pargrį
etapų. Vokietijai rupi truk
kė paakiui. Pavojus tuoj sumažėjo, nes ban
ma į Albrechtą.
žę iš Lietuvos smarkiai kriti
gos nebeprivydavo jų ir nebeužliedavo plausto. '
— Kiekvienas, mano vietoje būdamas, bu dyti kūrybinis darbas Klaipė
kavo vyriausybę kam ten da
Aliutė dairėsi į šalis, norėdama nuspėti į i tų tave išgelbėjęs. Tu tai tikrai mane išgelbė-į dos Krašte, kelti nesantaiką
bar draužiama. patvoryje tūp
kurį kraštą juos vėjas neša. Bet ji daugiau i jai. Kad nebūtum manęs išgelbėjus, gal mano, krašto gyventojų tarpe, slopin
ti.
ti Lietuvybę, sukelti ekonomi
nieko nematė kaip tik vandenį ir pilką dangų.
nei pelenų jau butų nebuvę. .. .
nę ir finansinę suirutę, kad
Kaip ilgai jų plaukta, sunku pasakyti. Tiktai
Anot Pasaulio Lietuvio, dar
Apdžiuvę ir apšilę, atsiminė jie kad nuo
tuo
budu
paruošti
dirvą
Klaipė

ir
Lietuvoje tokių Tamų-Balalkis, kurį jie pajuto, lyg rodė kad jau pietų vakar dienos nei kruopos burnoje nebuvo turė
laikas galėjo būti praslinkęs. Albrechtas, ge ję. Būtinai reikėjo eiti pamedžioti, bet, be pei dos krašto atplėšimui nuo Lie
čiunų netrūksta kurie už caro
laikuose buvusį patvorių “pro
rai apžiūrėjęs plaustą, neberado nei mažiausio lių, kitų ginklų jie neturėjo. Be to, Albrechtas, tuvos. Visa tai ypatingai ryš
kiai pasirodė atšaukus Klaipė
gresą” tebezurza.
žvėrienos kąsnelio.
bijodamas kad Aliutės vėl koks žvėris neapipuldos Krašte karo stovį. Nors
Kitaip sakant, Pasaulio Lie
Staiga jų plausto užpakalyje išaugo van
(KIŠENINĖ DAINŲ KNYGELĖ—be gaidų)
tų, nenorėjo vienos palikti.
krašto šeimininkas yra Direktuvis įrodė kad laike 20 metų
dens kalnas ir ėmė juos vytis. Albrechtas pri
Aliutė suprato jį ir nusišypsojo.
Lietuviški socialistai nuprogrešoko prie pratiesos. Atsidūrus plaustui bangos
— Nebijok.... eik! prie laužo niekas pik .torija, tačiau ji buvo nustum
Tuoj jsigykit ją — tik 25c!
savo atgal į patvorį. Už tai
ta į šalį ir faktinai dabar vis
viršūnėje, priešakyje pasirodė ilga, tamsi juos
ta neatsitiks.
ką
lemia
Vokiečių
“
fiureris
”
kreditas tenka Grigaičiui ir
ta.
Dirvos Administracija gavo apribotą skaičių
— O jei žvėris iššoks. ... arba piktas žmo
Klaipėdoje, Dr. Neumann. Jis
Michelsonui — patvorių kultū
— žemė! — džiaugsmingai abu kartu su
populiariškų Lietuviškų maršų ir liaudies dainų
gus? — rūpinosi Albrechtas.
organizuoja manifestacijas, sa
ros pedagogams.
riko.
knygelių, kurių vieną norės turėti kiekvienas
— čia tik Lietuviai gyvena.
ko ugningas prakalbas. Pažy
Plaustui nuslinkus į pasidariusią prarają,
Dirvos skaitytojas. Tai yra Lietuvos Šaulių Są
— Vistiek..;. miške geriau žvėris sutik
mėtina kad į tas manifestaci
krantas vėl dingo iš akių. Aliutė patempė vie
Jonas Tareila
jungos išleista (1938 metais Kaune) paranki ki
ti negu nedoras žmogus.
jas mobilizuojami ir vaikai,
ną diržą ir skubiai pasuko burę: nespėjus jai
“Dirvos” Agentas”
šeninė knygelė, kurioje telpa visas šimtas jūsų
— Ne, — atsakė ji: — Lietuviai tik savo
to padaryti plaustas tikrai butų apvirtęs. Iški neprieteliams yra baisus, bet keleivių jie nelie kurie prisiklausę kurstančių
Conn. valstijoje “Dirvos” pre
mėgiamų dainų, kurių daugumos jus mokat- tik
lę į kitos bangos viršūnę, jie vėl pamatė kran čia, todėl ir man negresia joks pavojus! — ir ji kalbų, būriais puldinėja Lietu
numeratas
užrašo žinomas tau
kelias eilutes, visos nemokat, ir nežinojot iki šiol
tininkas
Jonas
Tareila, kreipki-'
tą, į kurį vėjas labai smarkiai ginė jų plaustą. padavė jam savo peilį. — Nuo žvėrių mane gins vių mokinius ir net mergaites.
kur jų gauti. Dabar turit progą įsigyti šią dai
tės
prie
jo.
Dabar aiškiai buvo matoma miškinga ir linkiuo- Perkūnas. Imk mano peilį ir pasidaryk sau jietį. Yra užregistruota keliasdešimt
nų knygelę tik už 25 centus (su prisiuntimu).
panašių užpuolimų. Kas dar
826 Bank Street
ta ežero pakrante.
Nors ir pasitikėjo Albrechtas Aliutės žo
Waterbury, Conn.
— Garbė Patrimpui! — tarė Aliutė. — džiais, tačiau vis dar tebebijojo ją palikti. Su blogiau, kad Vokiečiai paskui
Po 25c iki jų dar turime! Skubėkit!
kaltę už tuos Lietuvių vaikų
Mus neša į atabradą....
radęs gerą strypą, apdailino jį ir, dirželiu priri
mušimus, apmindžiojimą ir suNebaigus sakyti ji sušlitiniavo ir tuoj nu šęs Aliutės peilį prie galo, pasidarė jietį.
SKAITYKIT!
(Galit prisiųsti pašto ženklais)
kruvinimą suverčia Lietuviams,
sitvėrė pratiesos. Albrechtas paslydo ir pavir
“Dirvos” Administracijoje
Persisvėręs ją per petį, Albrechtas nužing
galit gauti šiuos laikraščius
to ant rąstų. Smarkus smūgis iš apačios visą sniavo į mišką, paskui atsisukęs pažiurėjo į Aliu nes Lietuviukams besiginant
GAUNAMUS DIRVOJE
nukenčia ir vienas-kitas Vo
plaustą nukratė, ir jis persiskyrė į dvi dali;
“VIENYBĖ”,
tę ir dingo tankynėje.
6820
Superior
Avė.
Cleveland, O.
kietukas. Manifestantai gryžAliutė liko ant didžiosios plausto dalies.
“MARGUTIS”,
(Bus daugiau)
dami iš manifestacijų daužo|
Matydama kad abu plaustu tolsta nuo vie
“AMERIKOS LIETUVIS”

Lietuvių Padėtis
Klaipėdos Krašte

DIRVA

SlCaUtlĮ

Statykit Lietuvą Naturalese Spalvose

Du vakaru Clevelande, Vasario-Feb. 3 ir 4

Adv. čes'nulis pasiėmė rašy
LIETUVIU SALĖJE
ti neva Darželio “istoriją”, ir
žinoma, tempia ją ant savo Paveikslai visai nauji
rkurpalio. Česnulis pasiryžo jš’ /aukštinti savo drukorių, pasi
derindamas jam, kad neišmes
tų . jo gazietėlės. ,
Gal česnulis butų pasistatęs
save pirmoje vietoje, jeigu bu
tų aukavęs Darželiui kaip kiti
aukavo. Bet nelaimė, keli me
tai atgal pažadėtos penkinės
Darželiui dar ir dabar neatidavęs.
“Advokatiškai” galima apsi
dirbti su klijentu kaip norima,
bet visuomeniškame gyvenime
faktus iškraipyti, kurie yra ži
nomi ir spaudoje užrekorduoti,
visgi negražu.
žinantis.

Penktadienį ir šeštadienį
Įžanga 35c. Vaik. 15c

Rodymo pradžia 8 v.

Patyręs ūkio darbininkas,
noriu darbo Lietuvio ukėje;
galiu dirbti traktorium.
(3)
Stepas Saldauskas
239 Water St.
Rossofrd, O.
PARSIDUODA NAMAS

6819 LINWOOD av.—6 kam
bariu, geras gardžius, skalby
kla, ' viskas geroje tvarkoje.
Greitam cash pardavimui kai
na. $2,500. Savininkas randasi
ten' pat.

Temykite!

Muzikos Krautuve

HOĖDL’S MUSIC STORE
7412

St.

Clair

Avenue

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.

KAIMYNIŠKOS
UŽEIGOS

ANSEL ROAD

CAFE
1066 Ansel Road

SMAGI LIETUVIŠKA
UŽEIGA
Degtinė — Alus — Vynai
Valgiai

MOTUZU FILMU TURINYS
II DALIS

Cukrinių runkelių valymas ir pristatymas fa
brikam
Tautinė Skaučių-Skautų stovykla prie Nemu Tabako laukas.
no.
Jaunimas dainuoja (“Motulė mane barė” ir
Vilniečiai sportininkai atvyksta.
“Aš pasėjau kanapėlę”).
Jaunimas šoka (“Kubilą”, “Kepurinę”, “SukTautinė Olimpiada.
tuką”, “Kalvelį” ir “Blezdingėlę”).
Lakūno Šaltenio atvykimas.
Sodai
rudenį.
Mr. Charles Laukaitis Kaune.
Kariuomenės sugryžimas iš manevrų.
Žemaitijos žemės Ūkio paroda.
Ir daug kitų.
Tautos šventė Rugsėjo 8 d.
ŽIEMOS MALONUMAI
Kooperacijos šventė (Rokiškyje per MatauLaukai po sniego uždangalu (šerkšnas, paukš
šo atlaidus).
teliai).
žuklavimas po ledu.
DALIS II
Medžioklė (zuikiai, stirnos, lapė).
RUDENS GERYBĖS
Arklių lenktynės Dusetose.
“Avižos daina” (dainuoja Jonuškąitė-Zaunie- Sidabrinių lapių farma.
nė).
Miško kirtimas.
Laukai rudenį.
Užgavėnės,
Sidabrinių lapių farma.
žiemos galas. Ir daug kitų.
• PAVASARIO oras Cleve
Imtynes Arenoj
lande tęsiasi. Apielinkej e ūki
Nenugalėtas, nenumaskuotas
ninkai pradėjo arti.’ Vištos ir
tos apgautos šitokio oro: jos imti'kas, Masked Marvel, daly
pradėjo dėti kiaušinius taip vauja imtynėse Arenoj antra
kad kiaušiniai nupigo.
dienį, Sausio 17, su buvusiu
pasauliniu čampionu Ed ~ Don
SCENOS KOSTIUMAI George. Jiedu imsis iki per
Užlaikom didžiausią, gausybę kos galės.
tiumų tarp New Yorko ir ChicaMaskuotas Imtikas pereitą
gos, visokių periodų: Romėnų,
Žydų, Saracėnų, Rococo, etc. Vi savaitę laimėjo prieš “Strangsokių šalių kariškų uniformų, ir ler” Wagner, kuomet refery
pasiuvame tokias kurių pas mus buvo Jack Sharkey.
nesiranda.
(3)
Promoteris Walter A. TayK R A U S E
lor turės ir daugiau porų imTHEATRICAL COSTUMES
tikų tą vakarą.
1025 Chester Avenue, viršuje
CLEVELAND, OHIO

ŽUVIS KAS PENKTADIENIS
Muzika Penkta, ir šeštadienį.

SKANUS VYNAS

Budwėiser, Duąesne,. Porter Alus
duodamas tiesiog iš bačkų.

©Kas šeštadienį parduodam
puikų Claret - vyną po 75c
galionas. Taipgi turim ska
nų Tokay, Muscatel, Sherry,
Blackberry ir kt. Visi po
20% stiprumo, po $1.50 gal.
AZET CO.
(9)
1172 East 79th St.

K. Nekrošius, Savininkas.

PYTHIAS
C A F E
LIETUVIŠKA UŽEIGA
231 EAST 156 STREET
(Netoli Euclid Beach Parko)

ANDY
’S CAFE
6607 Wade Park Avė.

ALUS — DEGTINĖ
UŽKANDŽIAI

Smagi Lietuviška Užeiga
GERAS 6% ALUS IR VYNAS

savininkai.

Akrosaičio muzikas kas
šeštadienį ir sekmadienį.
Durų dovanos atsilan
kantiems.
A. A. Kazakevičius, Sav.

K. STONIS

BLACK CAT

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. čiutele

RESTAURANT

Lietuviška ir Rusiška
Importuota Degtine
Skanus Lietuviškas Skilandis
Pietums laike švenčių
Vieta kur sustoja kitų miestų
pravažiuojanti Lietuviai..

6824 Superior Avė.

CAFE
• Night Club •

MAISTO
PARDUOTUVĖS
Jūsų kreditas pas mus
geras. Galit imti išsimo
kėj imu, nereikia pinigais
mokėti perkant. Visokia
mėsa, dešros, groseriai,
paukštiena, rūkyta mėsa
ir viskas valgomų daly
kų eilėje pas mus parsi
duoda prieinamomis kai
nomis.

Food & Meat Market
7400 Wade Park Avė.

6612 Wade Park Avė.

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINĖ
C. Pakeltis Pharmacy

(Atdara iki 2:30 ryto)

1117 East 79th Street

Muzika Penktadienio ir šeštadienio
vakarais

JUZĖ ir ANTANAS ČIAPAI, Sav.

A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKĄ UŽEIGĄ

Stiprus Alus — Degtinė — Vynas
17320 St. Clair Avenue

Dvi Kaimyniškos

4058 ST. CLAIR AVĖ.

šeštadieniais Vištienos
vakarienė
35c.

Kampas E. 174th St.

ja. Todėl skautas prieš gam
tos darkymo neklaužadas ko
voja greit ir gražumu.
MENKUTĖ PASTABĖLĖ
Tat
skautai
ištikro
bukime
Pereitoje
“Skautų Dalyje”
Skautas Gamtos
mes gamtos draugais visados, straipsnį “Malonu Būti Skau
. lai ir kiti supranta mus ir bū tu” parašė brolis skautas vy
Draugas
tis pskltn. Kostas Savickas.
Jau iš ankstyvesnio Skautų na gamtos draugais.
įstato susipažinome apie skau
tų tarpusavyje broliškumą ir
draugiškumą artimui. Dabar
Lietuvis Laikrodininkas
gi šiuo šeštu įstatu sakoma ir
Taisymas mano speciališkumas.
nurodoma kiekvienam skautui
būti gamtos draugu.
Parduodame visokios rūšies brangmenis, laikrodėlius, laikrodžius, žie
Būti žmogui, arba turėti
dus, stalinius setus, rašomas plunk
žmogų draugu, tai mums kiek
snas žemesnėmis kainomis
1 '
negu vivienam yra įprastas dalykas,
nes tokių draugų mes kiekvie durmiestyje, bet prekės tos pačios.
nas turime ir beveik kasdien
su jais sueiname. Gi dabar
Atsakantiems žmonėms duodame išbūti gamtai draugu ir su ja
simokėjimu ilgesniam laikui.
draugauti yra nepaprastas ir
sunkokas reiškinys, o dar ypač
jis sunkesnis miestiečiams ir
r. SAMAS
subrendusiems žmonėms.
J E W E L E R
Kodėl kiekvienam paskiram
žmogui yra sunku būti gamtos
6704 Superior Avenue
draugu, o kodėl juo lengva
būti skautams?
Mes gyvenime matome daug
įvairių atsitikimų kur jaunes
nio, o tiek pat ir senesnio am
žiaus, žmonės pridaro įvairių
neigiamų gamtos grožio palaikymui išsišokimų.
žiūrėk, vaikas medelį nuLIETUVIŲ BANKE
laužė, paukštelio lizdą išdras
Moka ant Depozitų
kė, va tas dėdė išėjo medžio
ti, mergelė gėleles nuskynė, ir
daug įvairių bereikalingų nuo
Jeigu Jūsų pinigai neuždirba jums atitinkamo nuo
stolių pridaro. Ištikro ar tas
šimtį ir pinigai bus išmokami ant jūsų pareikalavimo,
medelis nulaužti buvo reikalin
eio tai taupykit Lietuvių Banke: gausit didesnį nuoga, ar tas paukštelis negražiai
giedojo, ar tas kikšelis ar kas
nors kitas tavo turtą aikvojo,
SVARBIAUSIA tai kad LIETUVIŲ BANKE visos
ar ta gėlelė nepražydėjo ir sa
Depozitų sąskaitos yra
vo grožiu ar skaniu kvapu nepakvipino ? 1
Apdraustos iki $5,000.00.
Taip, niekas iš jų nieko blo
go nepadarė ir jie visi nebuvo
THE LITHUANIAN
tau reikalingi kokiai materia
linei naudai, bet atvirkščiai, jie
SAVINGS & LOAN ASS’N
veikė į tavo moralę, tavo pro
tą ir tu neapgalvojęs pradėjai
6712 Superior Avenue
ardyti kas tau pavasarį ar va
sarą pagaminta buvo pasi
gerėti, bet deja, savo menku
supratimu ir gamtos negerbi
mu nesupratai ir veikei savo
instinkto vedamas.
Dabar paimk save ir pagal
vok ar tu nepadarei tokių įvai
rių bereikalingų dalykėlių ku
rių tau kaipo aukščiausiai ir
tobuliausiai gamtos esybei ne
tiko? Taip, aš manau kad iš
musų nesiras nei vienas kuris
butų gimęs su kilnia gamtos
draugiškumui idėja.
Paimkim, skautus, štai, vai
kas, jaunuolis ir senelis, bet
visi su šypsena lupose, vasarai
atėjus, laisvu laiku grupėmis
skuba su dainomis į miškus,
Paežerius ar paupius, statosi
palapines ir Čia iškraudami ar
stovyklaudami pamėgsta gam
tą ir tampa jos draugais. Da
bar jau paukštelis, medelis ir
menkiausias vabalėlis yra jo
draugas, jis pažysta jį, moka
net su juo pažaisti ir jam skau
džioje valandoje padėti.
Skautas tai jo geriausias
draugas, ir * todėl šis menkas
gamtos sutvėrimėlis tartum
nujaučia ir skautą pamėgsta.
Tiek vasarą, tiek ir žiemą skau
tas su gamta nesiskiria ir vi
suomet ja. džiaugiasi. Jis ži
no kad per gamtą ir per jos
ATS skaisčiausias
grožį žmogaus protas ir visas
pajiegumas atgyja, ir sustiprėmano savaitės punktas yra šeš
ŠEŠTAS ĮSTATAS

JIEŠKĄU DARBO UKĖJE

Pilnas pasirinkimas radio ir mu
zikos instrumentų.
Akordionai
nupiginta kaina.
Mokinam vi
sais instrumetais groti.
(51)

šį šeštadienį. Sausio 14 d.,
nuo 8 vai. vakare, pas Skautų
Rėmėją Ant. Zdanį, 6822 Su
“Tebūna pirmoji mintis apie kitus, o tik antroji apie save.” perior avė., įvyks svarbi Sky
(Skautų įsak.)
riaus sueiga. Prašau brolius
¥
v
ir seses nesivėluoti.
<•

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

rm iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

IŠKRAIPO FAKTUS

Dq11S

VISI BROLIAI IR SESĖS
SKAUTAI Į SKYRIAUS
SUEIGĄ!

(Kampas Pulaski Avė.)
Užlaiko visokias namines ir
importuotas gyduoles nuo vi
sokių ligų, kaip tai nuo aš
triojo užsisenėjusio Reuma
tizmo, nuo visokių žaizdų,
dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių,
kosulio, kataro, lytiškų nu
silpnėjimų, visokių lytiškų
ligų, nerviškumo, nemigės ir
visokių kitokių ligų.

C. Pakeltis Vaistinė
1117 E. 79 St.

Cleveland, O.

LITHUANIAN A. C.
( Continued from page 8)
donated by their backers, the Cleveland Lettering Co., 811 Prospect
Avė.
' ,J •

MEETING

The Club tvill hold its monthly
meeting, Monday, Jan. 16th at 8
o’clock, at the Lithuanian Hali. Election of officers for the coming
year will be made and a review
of the past year, a great one in
the club’s young history will be
given. Plans foi* the coming year
will be discussed.
Every meraber
should make it a point to attend.
Non-members are cordially invited.
•

CARD

PARTY

Don’t forget the Card Party to
raiše funds for the Community Cen
ter “A” team, this Saturday eve.,
Jan. 14, at Mrs. Della Jakubs Funeral Home, Edna Avė., opposite E.
67th St. Everyone wishing to enjoy a jolly evening should take in
this affair. Price of admission is
25c.
A good time is guaranteed.
Tickets can be obtained 'from any
player or member of the club. See
you there!
P. M.

GAVO
Pinigus Lietuvoje,
tus per “Dirvą”
ypatos:
Mikaline Beliavičienė
Jurgis Kazakauskas
Adolfina Nekrošienė
Jurgis Blaškevičius
Kastras Stravinskas
Grasilda Bluntaitienė
Elzbieta Akinskienė
Antanas Pačiukanis
Ona Visockienė
Jurgis Savickas
Zosė Martišauskienė
Nemaniūnų Klebonas
Petronėlė Vaitelienė

siųsšios

4
$5.00 4•..•
o
$30.00
EVA’S ••
$25.00
i
$25.00
Dry
Cleaning
$22.00
$5.00
Senas Drapanas padarom
$3.00
kaip naujas, išvalom ir
$20.00
sutaisom.
$5.00
$5.00
$25.00
EVA PETRAITIS
$2.00
6702 Superior Avė.
$10.00

t

CLEVELAND, OHIO

Kreipkitės vėl:

* ‘Dirvos” Agentūra
6820 Superior Avė.
Cleveland, Ohio

LAIKRODININKAS
Taisau ir parduodu Ku-ku laikro
džius; per 50 metų užsiimu tai
symu visokių laikrodžių ir laik
rodėlių už žemų kaina.
(3)

Wade Park Clock Repairing
8131 Wade Park Av.

CE 1827.

Reikia Jums

I ANGLIES?

I
UŽSISAKYKIT DABAR! =
= Geros rūšies anglis sulyg E
|

=
=
=
=

jūsų pasirinkimo, pristato- =
ma į namus greitai, kainos E
visai žemos. Užsakyti ga- E
lit telefonu arba laišku.

Anna Pongonis

J. A. Urbonas

1076 East 78th Street

E
“Dirvos” Agentas Daytone
:
Telefonas
ENdicott
2562
=
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje. 534 Michigan Av. Dayton, O
Smiiiiimmnmmiitimiiiiiiiiiiiiiiiiim?

Telef. ENd. 8433

ENd. 8534

tadienio rytas kuomet aš vyks
tu j Public Skverų ir atlieku sa
vo reguliari depozitą Society
for Savings”.__

:

127 PUBLIC $QUARE

t

D.l R V A

NAUJAUSIOS ŽINIOS
IŠ LIETUVOS

jvtc j-t a » « a i ■ 1i imi i su 11 m 11 suihih uieiu imimiuiii iiiiuiiu,
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LIETUVOS MIESTELIAI

1,500 LAIVŲ IPLAU
KĖ I KLAIPĖDOS
UOSTĄ

MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS

Smulkios Žinutės

LRKSA. 178 kp. šių metų
valdžios (Vidaus Reikalų Mi PRANCŪZAI SIŪLO ŠVEN
POPIEŽIUS LAIMINO
vttttv «»•»■■« i n r ri nr>'vir~r m'T-rrTrrr« irtu wr t rtTmmin ■ i ■ ■ i'»~n « a irrftrn*
valdybon
išrinko šiuos: A. Pa
TOSIOS
UOSTUI
DIDINTI
nisterijos) žinioje.
LIETUVĄ
lionis,
pirm.,
A. Bemotavičius,
PAGRAŽINAMA PUNIA IR PILIES KALNAS ® ROMA, Gruodžio 29. — Po Saugumo policija buvo įves
PASKOLĄ
pagelb.; J. Sebestinas, rašt.;
KUNIGAIKŠČIO MARGIO
TVIRTOVĖJE VYKDOMI
DIDELI DARBAI

Skerdžius įsigyveno kur kita
dos garsus kunigaikštis
pilį turėjo.

Alytaus apskrityje daug yra
piliakalnių, iš kurių dabar reik
šmingiausias laikomas Punios
Margio piliakalnis.
Negana
kad čia. viliojanti ir žavėjanti
gamta, bet jis turi budingų ir
įdomių padavimų.
Nors musų jaunieji istorikai
neigia Margį buvus Punioje,
bet vietos ir apielinkių gyven
tojai giliai įsitikinę kad tik
riausia Punioje Margis gyve
no ir su priešais kariavo.
Kiekvienam atvykusiam pasakoja apie garsią Punios praeitį; pasakojimai eina iš vienos kartos lupų į kitas ir vis
didesnė darosi nerašyta isto
rija.
Padavimais auklėj am?
patriotiniai jausmai ir drauge
atskleidžiama kad senovėje čia
gyveno garsus Margis.
Slinko metai po metų, padavimai plėtėsi, piliakalnis nyko. Jo viršūnėje prieš kelias
dešimtis metų įsikūrė sker
džius, vėliau atsirado dar du
skerdžiaus įpėdiniai, kurie pi
liakalnį ardė, arė, rugius sėjo
ir bulves sodino. O Punelės
upelis be paliovos graužė pilia
kalnio didingus, žavius šlaitus,
nuo kurio kiekvieną pavasarį
atskildavo nuo iš apačios van
dens išgraužto didžiuliai šlai
tai ir slinkdavo Punelės link,
nuo ko keitėsi upelio vaga.
Juo toliau juo labiau piliakal
nis keldavo susirūpinimo jo
apsauga. Į tai pirmiausia at
kreipė dėmesį Alytaus Lietu
vai Pagražinti, ir Dzūkų kraš
totyros draugijų vadovybės ir
apskrities savivaldybės valdy
ba, kuri suradus lėšų pirmiau
sia sustiprino piliakalnio šlai
tus, slenkantį krantą apsodino
gluosniais. Vėliau ryžosi išgy
vendinti nuo piliakalnio sker
džiaus ainius.
Nors dėl šito apskrities val
dybai teko daug formalumų at
likti, bet pasekmės pasiektos.
Šiomis dienomis skerdžiaus^ ainiaus sumokėta 3000 litų ir jie
visi 1939 metų pavasarį savo
X.

piežius suteikė palaiminimą ta karo stovį paskelbus. Pa
visus ūkio trobesius nusikelia visai Lietuvai per Lietuvos at naikinus karo stovį ir jos fun
kitur.
stovą prie Vatikano Dr. Grau kcijos užsibaigė. Pasienio ir
geležinkelio policija veikia ir
Dabar Punioje vyksta graži žinį. Taip pat jis perdavė ge
toliau
centro vadovybėje.
nimo ir tvarkymosi darbai. riausius linkėjimus Preziden
Dėl
nutarimo
pirmoj eilėj į
Bažnytkaimyje gražinama aik tui, Vyriausybei ir visai Lietu
tarnybas priiminėti Klaipėdie
štė, nukasami krantai, užpila vių tautai.
čius tenka pasakyti štai ką;
mi duburiai, pravestas tiesus
NEUTRALUMO ĮSTATYMAS Klaipėdos kraštui susijungus
kelias iki piliakalnio pro baž
su Lietuva Klaipėdiečių Lietu
PRIIMTAS
nyčią. Su aikštės lyginimu ir
vių valdininkų kaip ir nebuvo.
KAUNAS.
—
Gruodžio
29
d
kelio tvarkymu terka griauti
Ministrų Taryba priėmė ne- ■ Kurie buvo rasti, tie visi buvo
keletą lūšnų, šaulių vasarnanžtralumo
įstatymą ir perda- paaukštinti keliom kategorijom
mį ir žydų sinagogą, dėl kuir toliau proteguojami ir kelia
rios vietos žydeliai labai jau- vė Seimui.
mi.
Buvo rūpinamasi ir prie
dinasi. Nenugriovus šių pa—Gruodžio 31 pasibaigė Sei augliu, buvo duodamos stipen
statų Punia nepagrožėtų.
mo rudens sesija, kurioje pri dijos ir skatinamas mokslas.
Minimiems darbams apskri imta 20 įstatymų.
Bet pirmoj eilėj rūpėjo kad
ties valdyba išleis per 7000 lt.
—Gruodžio 31 d. Ministras Lietuviai patektų į autonomi
šalia piliakalnio numatyta ki Pirmininkas Kun. Mironas sa- nes įstaigas, kurios buvo Vo
tais metais statyti turistams ’o kalba per radiją užbaigė kiškos ir tokiomis liko iki šiai
buveinę, kurioje bus įrengti Lietuvos jubilejinius metus, dienai. čia perdaug kompli
poilsiui keli kambariai ir mu- -uteikdamas plačią nuveikto kuotas klausimas, kuris reika
zejėlis. Tat jei pavyks tą įkū darbo apžvalgą.
lauja specialaus nušvietimo.
nyti, Punia visai pakeis savo
išvaizdą ir dar ją gausiau lan TEIGIAMA LIETUVIŲ
kys turistai ir įvairios ekskur TOKSLO MYLĖTOJŲ
DRAUGIJA
KAUNO
sijos.
Puniškiai džiaugiasi kad Pu t VILNIUS, Gruodžio 31, — MIESTO SAVIVAL
Vilniuje steigiama Lietuvių i
nią taip įtemptai tvarkoma ir
Mokslo Mylėtojų Draugija.
DYBĖS 20 METŲ
gražinama.
PANAIKINTA SAUGUMO
POLICIJA KLAIPĖDOS
KRAŠTE

Tik vieną jiems galima pri
kišti tai kad jie išnaudoja ir
prigaudinėja turistus, žino jie
kad turistai domisi senoviškais
pinigais, žalvariniais daiktais
tai jie jiems įperša pirkti ir
ne Punioje rastus daiktus. Turistams taigi nevertėtų supirkinėti tų radinių, peš daroma
didelė skriauda Alytaus Dzū
ką Muzejui. Juk privačių asmenų nupirkti daiktai mažai
natpnlra
miiRii Vrnštn
patenka įi musų
krašto mii'ZPmuzejus.
Jon. Miškinis.
(L.A.)

® KAUNAS, Gruodžio 29.
Vyriausybė nutarė Klaipėdos krašte panaikinti saugumo
policiją ir į centro įstaigas
pirmoje eilėje priiminėti Klai
pėdiečius.
V

*£

*

Klaipėdos krašte iki šiol veik6 kelių rušių policija:: pasie
.
.
i V . autonomine,
. _.x_.
nio,
geležinkelių,
miesto savivaldybės ir uosto.
Pasienio, kaip matyti iš pa
vadinimo, paskirtis saugot val
stybės sienas tiek muito, tiek
saugumo atžvilgiu. Ją sudaro
PRANEŠKIT
keli šimtai šautuvais apgink
Savo Antrašo Permainą luotų
žmonių, saugojančių sie
PRANEŠKIT ADMINIS
ną
nuo
kontrabandos ir kon
TRACIJAI BŪTINAI
troliuojančių praeivių doku
Kuomet rengiatės persikelti
kitur gyventi, praneškit sa mentus. Ji turi ir keletą ne
vo naują antrašą Dirvos Ad didelių motorinių laivų tam
ministracijai, ne paštui, nes pačiam tikslui.
paštas nesiūs jums Dirvos į
Geležinkelių policija turi po
naują vietą jeigu neprimovieną
valdininką tik didesnėse
kėsit. Parašykit mums už
stotyse.
Jos paskirtis — poli
lc atvirutę prieš persikėli
mą į kitą vietą gyventi, —r cijos funkcijos geležinkelių li
Adresuokit mums trumpai:
nijos ribose ir pasų kontrolė
I) I R V A
pervažiuojančių sieną geležin
Cleveland, Ohio
keliais. Jos Klaipėdos krašte
yra ne daugiau desėtko žmo
tt
ni
m
»
|
Klaipėdos krašto autonomi
DELLA C. JAKUBS
nė policija susideda iš kelių
(JAKUBAUSKIENĖ-—Laisnuota Laidotuvių Direktorė)
b
šimtų žmonių, padalintų į ke
■
Vežimai ligoniams pervežimui j Hgonbueius.
komisarijatus (precincr turis
h
Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.
tus) po vieną Klaipėdos (mie
stui) ir kiekvienam trijų ap
LITHUANIAN FU NĖR AL HOME
skričių. Be to, specialaus kri
6621 EDNA AVENUE
ENdicott 176?
skyriaus nusikalti
rm ir JI minalinio
mams tyrinėti.
4
Klaipėdos miesto savivaldy
P. J. KURSIS
bės yra Į8 valdininkų specialiai
savivaldybes reikalams, ir Uo
809 Society for Savings Bldg.
Telefonas: Ofiso MAin 1773
Namų KEnmore 4740-W
sto policija susideda iš apie 2^
į
valdininkų,
kurie pagal Klai
Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki
pėdos
statutą
išskirti iš auto
tės i mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą
I4 nominės policijos
įvairios apdraudos-insurance reikaluose.
ir atiduoti
Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo
j Uosto Direkcijos žinion.
mortgečio.
Patarnavimas ir išpildymas garantuojama.
Kreip
Pasienio, saugumo ir gelekitės į mane telefonu arba asmeniškai.
žinkelių policijos yra centro
*
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Valgykit tik
tikrą, Skanią
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PR. KUNCAITIS

NEW DEAL
B A K E R Y

Savininkas ir Kepėjas
•

♦

„J

•

4023 E. 141 ST.
Telefonas WAshington 3227

Kepa skanią Lietuvišką Ruginę Duoną, šviesią baltą Duoną, visokius Pyragaičius, Pyragus Vestuvėms, Baliams ir privatiškiems naminiams pokiliams. Pristatymas greitas.

VISADA PRAŠYKIT »

NEW DEAL DUONOS

Pristatom tiesiog į namus ir parsiduoda jūsų maisto krautuvėse

iHUiiiiimiHnuiiuiiiiuiiiiin

KLAIPĖDA. — Laivų judė V. Slesoraitis, ižd.; iždo globė
jais: J. Vertelis ir V. Daru
jimas Klaipėdos uoste auga ir lis.
Kuopa po Velykų žada su
auga. Pereitą metą iki Gruo rengti kokį programėlį.
džio 21 dienai įplaukė jau 1500
Laike mitingo geraširdžiai
KURIE YRA VIEŠ
laivų. Tai didelė diena Klai nariai sudėjo keletą dolarių au
kų
sergančiam
L.
Lipinskįui,
pėdos uosto istorijoje, kuri ro
PATIES PUSEJE
Pas P. Matulevičių parva
do nepaprastą Lietuvos juros
šv. Raštas aiškiai parodo kad
žiavo jo sūnūs, kuris tarnauja
uosto pažangą padarytą per la Amerikos kariuomenėje.
Pa taikos pasiuntiniais yra ištiki
bai trumpą laiką, vos 15 me viešėjęs trumpai, gryžo atgal mieji Kristaus Jėzaus pasekė
jai. Nei vienas negali tarnau
savo tarnybon.
tų.
ti dviem valdovam, nei vienas
Firestone
gumų
kompanija
1500-tas laivas į Klaipėdą
negali būti Viešpaties pusėje ir
visiems
savo
darbininkams
da

atplaukęs buvo švedų Ameri
vė Kalėdų dovanų pinigais po tuo pačiu laiku būti Velnio pu
kos Linijos keleivinis laivas vieną dolarį. Tai vienatinė sėje. Velnias yra šio nedoro
“Kastelholm”, kuriuo tankiai kompanija Akrone kuri padarė pasaulio dievas. Skaitykit bib
atvažiuoja ir išvažiuoja Ameri nors tokią atmintį. Kitos kom lijoje 2. Cor. 4 per. 4 e. Vel
organizacija skelbia karą
kos Lietuviai lankanti savo tė panijos daro didelius pelnus iš nio
ir dalyvauja kruvinose kovose.
darbininkų,
bet
neapdovanojo.
vynę. Laivo kapitonas buvo Tai kompanijai dirba daug ir Dievas pasakė: Neužmušk.
maloniai nudžiugintas, sužino Lietuvių.
Ramybės Kunigaikštis yra
jęs kad jo laivui musų uoste
Pas Višnelius atsilankė žmo Dievo organizacijos galva, jis
tenka toks šaunus skaičius — nos brolis J. Šeškevičius iš ir jo pasekėjai nori taikos ir
1590. Laivas atėjo per pati Clevelando, ir pas dukterį ir apsako ją. Jeigu kuris žmogus
žentą S. Aleknus lankėsi J. sakosi esąs Ramybės Kunigai’idyjį šaltį, taigi buvo apša Rakauskas, taipgi iš Clevelan- kščio atstovu ir tuo pačiu lai
ls ir išrodė daugiau į ledų kal do.
ku skelbia karą ir ragina vai
ną, negu į laivą.
J. Jukna per šventes lankė kinus eiti į karą, tada turime
Švedų Amerikos Linijos sky si pas savo gimines Pitts- aiškiai suprasti kad jis netar
nauja Dievui bet velniui. Mie
Y'-ghe. ■
_• . . .'
_
riaus vedėjas Klaipėdoje yra
li broliai ir seserys, turime
Gruodžio pabaigoje mks
’ Zaborskis, kuris buvo viemąstyti apie tuos dalykus.
i n.g. f ■atidarė naują t
fr,: nerodo: Jėzus
as tarp pasitikusių “Kastelp^. J Firestone gumų dlr ■L
tųvę.
Tilto įrengimui ^ąvc •< Kristus,. didis Ramybės Kunibolmą”.
.rama prisidėjo ir velioni į,į-oįiKe savo pasekė
Tik 1855 metais — 82 metai '. rvey Firestone; buvęs Fire- .jams skelbti ,teisybę
ir nedaly.
atgal — į Klaipėdos uostą bu tone gumų dirbtuvės galva, vauti. su, tais kurie pralieja
SUKAKTIS
vo įplaukę daugiau laivų, viso aike tilto atidarymo iškilmių : žmogąusykraują. Apr. šv. Jo1698, iš kurių vos 30 buvo di isi tos dirbtuvės dar'ųninkri no 18 per. 4 e. Skaitykit BibKAUNAS. — Gruodžio 22 d desni garlaiviai, kiti visi buvo buvo paleisti iš'darbo ir daly- ’imie, ten kalba apie slogas
■^vo, gaudami užmokėti už tą kokios bus duotos to kurio
Kauno miesto Savivaldybė iš tik maži buriniai laivai, kurie laiką.
klausote: nuodėmei vedančiai į
kilmingai minėjo savo veiklo' daugiausia išvežinėjo miško
Susirgo p. Hubordas, gydo- mirtį ar paklusnumui prie DieNepriklausomoje Lietuvoje 2 medegą.
namie.
Kalnas.
teisybės.
si r.amie.
Bibli jos - studentai skelbia
metų sukaktį. Per tą laiko
Taigi, po Lietuva būdamas
SUSIRINKIMAS.
.
Lietuvių
SUSIRINKIMAS.
tarpį Kauno miestas nepapras Klaipėdos uostas yra laimin Amerikos Piliečių klubo susi pasauliui kad Dievo karalija
prisiartina, todėl mes sakom
tai daug pažengė į priekį: iš gas. Nuo Vokietijos toli atsi- rinkimas bus laikomas sekma kad Jėzus Kristus bus kara
augo ir išgražėjo. Daugeli; metęs, tas uostas jeigu butų dienį, Sausio 15 d., ne 22, kaip liui^. .. Ąš<' atsišaukiu <įtikybų
žygdus.' pra^ydarb^s£ kad1- j ie apatžvilgių jis pasidarė net be prijungtas Vokietijai,, sulauk buvo anksčiau pažymėta.
MOTUZAI RODYS PUIKIAS sakytų žmonėms - j&g dangaus
veik visiškai nepanašus į prieš tų blogų laikų.
karalystė prisiartina ■ ir kad raLIETUVOS FILMAS
dvidešimtmetinį.
Kauną pasiekia žinios kad
ir-' ,'išgahyipąs gali ^buti
Pragarsėję
broliai
Motuzai
Miestas taip auga kad ka keletas užsienio firmų gyvai
žada atvažiuoti į Akroną paro atsiektas tik per Kristaus ka
met išduodama iki 1,500 leidi susidomėjo Lietuvos antrojo dyti savo puikias spalvuotas raliją,. bet ne mirtino žmogaus
mų remontams, naujoms sta uosto, šventosios, praplėtimo Lietuvos filmas. Apie laiką galybe. Prašau jų rimtai sto
vėti Viešpaties pusėje ir. tar
tyboms ii’ pramonės įmonių klausimu. Viena stambi Pran bus pranešta vėliau.
nauti > savo Karaliui Jėzui.., Kristeigimui ir kasmet įdedami cūzų įstaiga rengiąsi pasiūlyti
Ir jūsų giminę^
Li^Cuvoje
ir stui./ ;
..
..
....
S. B. S. D.
iki 19 milijonų litų, neskaitam Lietuvai uostui praplėsti dide kitur mėgs /^iną
™ . F.j Shimkus.
tik iš- 1i \, ’ 5Skelbia; W.
valdžios ir pačios savivaldybė lę paskolą. šventosios uosto -ašvkit ia iięnjK:, $3’ metamu Cleveland, O
(Skelbimas)
rtatybų.
praplėtimas gali atsieiti iki ke
1931 metais į statybą buv< lių dešimčių milijonų litų.
kieta net apie 29 milijonai litų
ši žinia labai nemaloni Vo
Mieste eina dideli darbai
PUSMETINIS APTUŠTINIMO
kiečiams,
kurie norėtų Klaipė
prie kurių per paskutinius 12
dos
kraštą
ir
prisijungti
ir
tu

metų gavo darbo apie 64,00
rėti Lietuvos biznį per Klaipė
darbininkų.
dos uostą. Pačios Klaipėdos
Šiuo metu jau yra išgrystr
krašto įkaitę naziai pajustų ko
46 nuoš. visų miesto gatvių.
Kas met naujai gatvių staty kie pyragai jiems lieka kuomet
bai, neskaitant paskolos kredi Lietuvos biznis iš Klaipėdos
L- • '
uosto butų perkeltas į švento
tų, išleidžiama apie 400,000 li
Kor.;
tų ir senų gatvių taisymui po sios uostą.

THE KRAMER & REIGH CO.

Išpardavimas
■-

apie 66,000 litų.
1914 metais Kaune buvo 41
pradžios mokykla su mažu
skaičium komplektų ir 4,000
mokinių, Dabar gi savivaldybe išlaiko 42 mokyklas su 253
kompletais ir 11,243 mokiniais.
Prie to yra dar 18 privačių mo
kyklų su 11,526 mokinių.
Pravestas vandentiekis, ku
rio tinklas apima apie 75 kilo
metrų, o kanalizacijos apie 62
khn.
Savivaldybės autobusais kas
met pravažiuoja net iki 20 miIi jonų keleivių.
Pati Kauno savivaldybė
labai išaugus. 1919 metais ji
turėjo vos apie 89 tarnautojų,
šiuo metu turi per 900.
Kauno burmistru jau kelin
tas metas yra' Antanas Mer
kys, buvęs Klaipėdos krašto
gubernatorius.
Burmistras A. Merkys prieš
Kalėdas lankėsi Variavoj, grą
žindamas vizitą Kauną lankiu
siam Varsa vos burmistrui.
JIEŠKAU pusbrolius, Kazį
ir Juozą Gari jonus, iš Kre
tingos par. Taipgi Petrą ir
Anastaziją Liškus, jie paeina
iš Liepoj aus. Prie to, Juozą
Jurčiukonį, iš Suvalkijos, Jų
visų prašau atsiliepti.
(S)
Albina Melinienė
6829 Superior av. Cleveland, O.

J1EŠKAU brolį Juozą Vil
džiūną, Troškūnų par. Gyveno
Wheeling, W. Va., dabar apie
Pittsburglią. Prašau greitai
atsiliepti.
(3)
Alena Vildžiūnaitė
555 E. 106 St.
Cleveland, O.

Vyry ir vaikinų uverkoių

PAGAMINTA ARTI
21 MILIJONAS TONŲ
CUKRAUS

Skrybėlių ir Reikmenų
Dabar laikas pirkti ir TAUPYTI Dolarius!
'
TZ Ą Į Eagle Stamps su kožnu pirkiniu TA V7 TZ Ą T
L-/ I £\/A 1
už iq cen|Ų |r aukščiau
l

KAUNAS. — Esant daug
Pas mus galit iškeisti savo Štampų knygeles į prekes.
menkesniam cukrinių runkeliu
derliui, Lietuvos cukraus ga
myba baigta daug greičiau
Buvo metų kad cukrus bųdavc
002 Superior Avė.
Kampas Giddings Rd
^Alpinamais ne tik Kalėdų bet
r Naujų Metų švenčių metu, fnHįiiiiiiffltiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiitiHiiiiiHiĮiitiiiiiimimimiiiniisitiiiiiumiiiMimiiiiiii
dabar abu cukraus fabrikai su
stojo dar gerokai prieš Kalė
das: Marijampolės fabrikas
Gruodžio 9 d. ir Pavenčio fab
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa
birtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale virikas Gruodžio 11 d. Marijam
okios 'ndra’’dos (Insu^ance) visai dvk°i. Tode’ nbpolės fabrikas viso dirbo 71
:!».•
ūkite mus negu ugniagesius <fire-monus)
parą, o Pavenčio tik 66 paras.
Abu fabrikai perdirbo 135,i*. P. JI L MOLIS
935 tonų runkelių, iš kurių, pa
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška ReaJ Estate
gamino 20,081,250 kilogramų ;
ir Apdraudos Agentūra
smulkaus cukraus ir 733.85'
6606 Superior Avė.
Cleveland
HEnderson 6729
klg. gabalinio, arba viso drau
ge 20,815,100 kilogramų švie
žio cukraus.
Lyginant su 1937 metų ga
myba, tai žymiai menkesnes
Laisnuctas Laidotuvių Direktorius
Runkelių cukrinduomenys,
gumas buvo gerokai mažesnis
IR BALSAMUOTOJAS
1938 metais. Cukraus šį sezo
6522 Superior Avė.
HEnderson 9292
ną pagaminta, net per 7,700,•
•
000 klg. mažiau.
(LA.)

APDRAUDOS REIKALE

ę

1 Nikodemas A. Wilkelis

AKINIAI
galima gauti pas

D-RĄ MATULAITI
(Lait)

1155 East 79th St.

The Wilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuvė
6307-11 Superior Avė.
N. A. tflLKELIŠ
Sarinmkas

I
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ENdicott 2343
JURGIS AREUCKAS
Vedajas
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Youth’s Forum
"DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais

Į

PHONE: ENdicott 4486
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Traveling ta oar Lithuania

Gaso Kompanija Laimėjo, Gaso
Kaina Pabranginama

BY

ANNA

(Continued from lašt week)

ON THE WAY TO RAMBYNAS
“Nothing is too much trduble”, Mr.
Zaborskis said, “just leave it to mc,
MIESTO TARYBA DAR KO
J.’ll take care of everything, and
LIETUVIŲ BANKO Monday morning yoūr things \vill
VOJA PRIEŠ TAI
be kere, and we will all go to the
SUSIRINKIMAS
bąli”. Right avvay I sat down and
The East Ohio Gas. Compawrote a special delivery letter to
ny, kuri pristato gasą į na duos Koncertą. Lietuvių
Barbara Darlys in Kaunas, with all
mus, per kelis metus tąsėsi su
Lietuvių Banko metinis šė- nstructions of v/here to find our
Darželio
Naudai
miesto valdyba už naują kainą
1-ininkų susirinkimas dėl iš bhing.s and what to d o according to
Zaborskis’ instiuctions, He argaso naudotojams. Miesto val
klausymo raportų ir išrinkimo Mr.
Balandžio 23
?anged to send the letter by special
dyba reikalavo mažesnės kai
direktorių atsibus ketvirtadie messenger
(he knows ai i the con nos negu iki šiol mokama, bet
nio vakare, Sausio-Jan. 19 d., ductors on the trains, and in i’act
kompanija reikalavo aukštes
Onos Kaskąs (Katkauskai- nuo 8 vai., Lietuvių salėje, ėveryone knows him, and it seems
nės kainos. Ohio valstijos vie tės) koncertas Clevelando Lie 6835 Superior Avė.
special favors are not untistial). i
took the keys to my baggage out
šų reikmenų komisija pripaži tuvių Darželio naudai atsibus
The Lithuanian Savings & of
my purse and slipped them inco
no kompanijos reikalavimą pa- sekmadienį, Balandžio 23 d.,
Loan Ass’n. the envelope, and gavę it to him,
tenkintinu.
to take care of frdm that moniėnt,
miesto auditorijos Mažajame
confident that, according to his ašNaujos kainos štai kokios: Teatre. Koncerto rengimu rū “SAVANORIO SAPNAS”
surance eveiything wiil bė takea
Kurie sunaudojo per mėnesį pinasi bendrai Lietuvių Univer
of and we will go to that bąli
400 kubiškų pėdų gaso ir mo siteto Klubas ir Lietuvių Mo Lietuvos Nepriklausomybės care
yet. ■ He ordered his chauffer to
kėjo 75c., dabar mokės 8^c.
terų Klubas, šiame koncerte mir ėjimas Clevelande šymet drive us to the station, and we vvere
Kurie sunaudojo 1,000 kub. asistentas artistas bus smuiki bus surengta sekmadieni, Va off to Pagėgiai and Rambynas.
pėdų gaso dabar mokėjo 75c., ninkas Vincas Greičius jauna sario 12 d., Lietuvių salėje. We got back to the station took
Bus gerų kalbėtojų ir statoma our bags from the check-room, the
nauja kaina bus 1.13c.
sis.
scenoje pirmų karta naujas train was already waiting, and no,
Už 2,000 k. p. mokėta 1.00,
Ona Kaskas suteikia savo patriotinis
did we get settled on the
veikalas, “Savano sooner
dabar bus $1.68. Ir taip to- n^tsrnavima visiškai dovanai.
train when I realized what I had
rio
Sapnas
”
,
iš
tų
laikų
kai
Lie

liau.
done!
It feit likę a thunde.bolt
Ji taipgi dainuos Clevelande
Bendrai, kompanija į metus Balandžio 20 ir 22, Severance tuviai sumušė Lenkus po Šir- had struck me, I became panicky,
and excited, something that very
nuo gaso naudotojų šia nauja Hali su trimis kitais artistais vintais ir Giedraičiais.
rarely happens to me, I usually
kaina, gaus $1,500,000 daugiau^ Cleveland Symphony Orches 'Paminėjimą rengia vietos V. control
my emotions, and keep calm,
V.
S.
skyrius.
Toliau
apie
tai
negu dabar gauna.
būt at this moment how could I?
tra koncerte.
bus plačiau.
We are on our way to Pagėgiai and
Miesto valdyba tačiau dar
šiuomi prašome visų vietos
Rambynas, for a few days, in fact
pasiryžus toliau vesti kovą — Lietuviškų
organizacijų
koope

we expect to be in these parts a
ji kreipiasi į Fęderalę Jiegos ruoti ir nerengti nieko tai die
• TAI MEILĖ! Upper San- week, and my clothes are i n the lockKomisiją ir į Ohio Valstijos nai, Balandžio 23. Tai yra vie dusky, O. — Apsivedė du se ed suitcases with the keys in the
Aukščiausi teismą.
ready to be sent- away to
iš retų nuotikių kuo Cle nukai, kurių romansas tęsėsi envelope
Kaunas!
How will I get to my
Kurie gaso naudotojai gaus nas
40
metų.
Jie
mylėjosi
nuo
mo

velando ir aplinkinių kolonijų
clothes? Gan I show myself at a
savo sąskaitas šiomis dienomis, Lietuviai
kyklos
dienų.
big celebration where there will be
galės pasigerėti ir
jos bus jau padidintos.
hundreds of all kinds of people, in
tuo ta laiku pagelbėti musų
this simple dark traveling dress
Kultūriniam Darželiui.
that by this time looked messed
Mes ištikro esam laimingi
from hard wear, especially in beauPASIIMKIT SAVO
tiful summer vveather, and all my
gavę tokį sutikimą nuo p-lės
_____ *
lovely things locked up tight.
I
KALENDORIŲ
Kaskas, kuri yra musų pirmu
could have the lock broken būt my
tinė ir vienatinė Lietuvaitė Rengiama Du Turna- bag
was new and rather expensive,
Dirvos Administracija dar žvaigždė Metropolitan Operoand I might ruin it for the ręst
mentai,
Vienas
bus
cf the trip.
All these thoughts
turi gražiu 1939 Kalendorių vi ia, kuri pati, be prašymo, bū
flashed through my excited mind.
siems kurie pasiskubins atei dama aukštos kultūros asmuo,
Clevelande
There were štili a few minutes lėft
ti užsimokėti už Dirvą.
matydama reikalą pagelbėti
; before the train was to leave so
Per
švenčių
laiką
sunku
bu

Dabar laikas atnaujinti jū musu Darželiui sutiko su savo
j I jumped out of the train and ran
sų prenumeratą ir užsitikrin pagalba ateiti, nes šis Darže vo kas nuveikti sporte, nes vi į ' o the station then to a phone to
Zaborskis the predicament.
ti sau Dirva visam metui.
lis yra vienatinis tos rūšies sų mintys buvo apie “Santa i ell Mr. have
been hoping he could
Kurie nauji užsirašo Dirvą simbolis Lietuvių Kultūros šio Glaus” ir prisiruošimą kaip iI getmušt
the keys back to the station
atsisveikint
su
1938
metais
visam metui ir tie gauna Ka- je šalyje.
I before the train left. In my excitelendorių dovanų.
Daugiau smulkmenų apie tai ir kaip priimti 1939 metus. I ment I asked everyone, anyone,
Dabar, pradėjus tom dide xvhere is there a telephone? There
Administracija atdara nuo bus pranešta laikas nuo laiko.
lėm
šventėm viskas gryžta. prie was the telegraph. office, būt they
9 ryto iki 8 vakare.
Rengimo komitetas:
vvouldn’t let me ūse it, as it was a
Ona Miheiich, Moterų Klubo senovės.
nrivate line.
I mušt go to the
Clevelando
Lietuvių
jauni

pirmininkė
ticket officę,. there I will find the
METINIS SUSIRINKIMAS
mas
turi
didelį
darbą
ateityje.
•mbb’c phone. Time was precious,
Ona. Karpius,
Lietuvių Nepartiviško Klubo
Ypač tas jaunimas kuris pri I ran over there and finally found
Ona
Stapnlionienė,
susirinkimas įvyks Sausio 17
klauso prie Amerikos Lietuvių the phone, būt it was one of those
A Lionu a Wil kelis,
foreign contraptions, and I just
d., Lietuvių salėje. Visi nariai
Sporto Sąjungos. Už kelių didn
Petronė Urbšaitė,
know where to start with it.
prašomi pribūti. Pradžia 7:30
mėnesių įvyksta. Sąjungos du In’t the
Helena
Pėčkaitis,
I thought o f
vai. Bus išduota raportai ir
tumamentai: pirmas tai Bas- Bernice on meantime
the train. Suppose the
Dr.
A.
J.
Kazlauckas,
renkama 1939 m. valdyba.
goes off with her, and leavęs
A. ^Vilkelis, Universiteto ket Bali turnamentas, kurs bus train
Taip pat kviečiami kurie no N. Klubo
Clevelande Balandžio 15-16 d. me here, a fin fix that would be.
pirmininkas,
back to the train breathless,
ri prie šio klubo prisirašyti, at Jurgis Arbuckas
Antras — Bowling turnamen II ran
threw off our baggage one atfer
silankyti, bus išaiškinta, jo tik Anthony J. Montville.
tas, rengiamas Detroite Ba another,
while I tried to explain the
slai ir reikalingumas prigulėti
landžio 29-30 d. Vien tik Lie 'Luation to Bernice, the people in
kiekvienam piliečiui arba no
tuviai gali dalyvauti šiuose the compartment watched m e in
awe.
I told Bernice to wait for
rinčiam patapti šios šalies pi
turnamentuose
there on the platform, and I
• JOHN W. BRICKER, Reliečiu. Bus geru kalbėtojų .iš
Clevelandiečiai gerai atsime me
was štili hoping for a trick of mapublikonas, Sausio 9 d., iškil na kaip gražu buvo turėti sa gic
centro L. N. P. “L.
to detain the train, at least for
K. štaupas, Pirmininkas. mingai prisaikdintas Ohio gu vo svečiais tą jaunimą iš kitų a few moments until I could get
bernatorium Columbus mieste. miestų pereitą pavasarį, šy my keys. Again I dashed back to
Ohio valstijos legislatura di met tikimės turėti daug dau ‘he telephone, and induced the giri
ĮSIGYKIT ŽENKLELIUS
at the cigar counter in the station
dumoje
liko Republikonai.
giau sportininkų musų mieste to
Dirvoje galima, gauti gražių
help rne with that tricky phone.
atmintinių ženklelių Lietuvos
Finally I heard Mr. Zaborskis voice
• DEMOKRATAI Clevelande baskelbolo turnamente.
Taigi mes turim pradėti or rnd I told him what I had done.
Nepriklausomybės 2n metu su ruošiasi . prie miesto mayoro
calmly told me to go ahead. to
kaktuvių ir šaulių Sparnų — rinkimų. Kandidatu prieš da ganizuotis daug anksčiau. Cle i! He
Pagėgiai, and he would send the
velando
Lietuvių
Sporto
Klu

kurie dar neturit, įsigykit sau bartinį mavorą Burton norima
i keys to me there, and \ve would štili
vieną arba, kurį šių ženklelių. statyti valstijos sekretorius bas jau pradėjo ruoštis, turi 11-ave time to get them to Kaunas
pasamdę
salę
ir,
beje,
šymet
į por our clothes the next day or afWiIIiam J. Kennedy. Rinki
Praleista auka: Jurgis Dai- mai
visi turnamento žaidimai atsi 1 ter I had opened my suitease. I
bus
rudenį.
relieved of that terribįe strain
lydas aukavo $1 šauliu lėktu
bus Cathedral Latin gimnazi : -vas
and dashed back to the platform
vui Dirvos vakare, Gruodžio
© JAN MASARYK, buvusio joje. ši vieta skaitosi geriau ;■ hoping
štili catch that train. būt
26 d., bet jo vardas tarp pir Čekoslovakijos prezidento su- sia visame Clevelande. Mat, • alas. as toI came
' out the door of the
miau paskelbtų aukotojų ne nūs, iki šiol buvęs Londone, mes norim kad viskas butų station. the lašt car on the train
tilpo.
was only about two hundred yards
kur atstovavo savo šalį, atva- kuopuikiausia.
and my Bernice was all alone,
Kiti kurie aukoj ot po $1,00 žiavo į Ameriką, Clevelande
žinoma, be pinigų sunku yra atvay,
on the deserted platform. calmly
tam tikslui galit ateiti pasiim jis kalbės Vasario 8 d.
kas nuveikti, o šiame reikale sitting on the suitcases. My poor
ti sau ženžlelį, kuriuos aukoauko
reiks
jų užtektinai. Vietinis heart sąnk down to the soles of
© INDUSTRIJOS Clevelande
tojams lakūnas Šaltenis pali
Sporto
deda visas pa my shoes. I was nervous and Fmp.
pasiryžusios sutvarkyti darbus stangas Klubas
ko.
kad
butų
ir kapitalo. and could hąrdly walk up to her.
taip kad jose galėtų nuolat tu Tam tikslui rengs
visokias No magic intervened. and those
rėti darbo 75,000 darbininkų. pramogas. Pirma pramoga
Lithuanian trains certainly keep up
tai to
their schedules. There we vvere,
Kertavimo Vakaras
Prie to plano prisideda, apie Kortavimo vakaras p. Jakubau

1! alone, likę two little ornhans.
Smagų kortų vakarą rengia 800 įvairių didelių ir mažų in skienės namuose, šį šeštadienį, aexcept
for a few wondering attenLRKSA. 50 kuopa, šeštadienio dustrijų.
Sausio-Jan. 14. Visi esat už- dants. I was so broken I „could
vakare, Sausio 21, nuo 7:30 v.
® MOTERŲ
užpuldinėjimui kviečiami atsilankyti. Ateikit have cried.
p. Jakubauskienės ištaigoje — ir apiplėšimui mieste siaučiant, ir paremkit šį klubą, kuris Bernice was kind and sympathetic
6621 Edna avė. Įžanga 25c. Policijos Viršininkas Matowitz tiek dirba suvienijimui Lietu +elling me not to worry, we could
4?ke the next train that leaves in
Dovanos prie kožno stalo.
policijai vaikyti ir ardyti vių sportininkų į vieną didelę "'brut t,wo hours. We would štili
Kviečia Rengimo Kom. įsakė
visokias gaujas tam tikrose grupę, vieną didelę orga'niza- get there in time. Well, that was
consolation, only I was vvorried
vietose, gatvių kampuose ir vi zaciją — Amerikos Lietuvių aabout
my friends the Juodkazis!,
Sporto
Sąjungą.
sur. Tos gaujos bus apsupa
who would be waiting for us on
Kortavimo Vakaras
J. K. Venslovas. +his train, hovvever we vvould phone
mos ir suiminėjamos.
Moterų Labdarybės Drau
+hem that we missed it.
gija rengia kortavimo vakarą I
We nlodded back to the station
with heavy hearts, and again checkŠerkšnių namuose, 1141 E. 167
ed our baggage. and this time wė
St., šio šeštadienio vakare, 14
+nok a taxi to Mr. Zaborskis office,
Sausio, nuo 7 vai. Įžanga 25c.
Bishop Pocahontas geriausia anglis ką galima gauti
9.25
for I was too vveak and nervous
Kviečia Komisija.
to vvaJk. Mr. Zaborskis vvas kind
duoda daug šilumos, tik bušelis pelenų iš tono-----------and did all he could to calm me
Standard FiKahontas visai mažai durnų, daug kaitros g 25
down. He made the long distance
KORTAVIMAS IR
call explaining the situation to ourBlue Diamond gera anglis furnasui arba pečiui --------- 8.25
friends that vve vvould come on the
ŠOKIS
next train.
ECOMONY Lump
g 75
WEST VIRG1NIA Lump 7.25
So vve spent the next tvvo hours
Moterų Atjautos Klubas
in his office. just relaxine-. I took
K
E
rengia šokius ir Kortavimą
my keys from the envelope and
realized that all the distress could
šeštadienio vak. Sausio 14,
Wood & Coal Company
have be^n sverte14, as T had dtrclicafė
pradžia 7:00 vai. vak.
l keys, ( could have unhoeked one
(Lietuvis)
Salėje — 4015 E. 141 St.
of each and had no trouble.
Dovanos prie įžangos ir prie
1409 East 92nd Street
At four o’clock vve were again
kožno stalo kortuotojams.
on the train, and now I vvas calm
Telef. GArf. 2921
and happy again, vvith the events <
(2)
Kviečia Komisija.
*
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of the past tvvo hours forgotten.
This train again vvas packed vvith
people on their vvay to the big
celebration in Rambynas everybody
seemed gay and in a holiday mood;
we had a hard time finding spaee
in the compartments. Finally vve
got settled and lo! we have with
us the charming company of Mrs.
Gudeliene, the lady that vvelcomed
us officially to Lithuania and pfesented the flowers vvhen vve arrived
in Klaipėda the first day.
It vvas delightful to see her, and
vve told her all about hovv vve are
enjoying Lithuania.
In the com
partment vvas also a young man
whom vve met through her, Leonas
• Šūkis, vvho vvas entertaining and
interesting; in the course of our
conversation, vvhen he learned that
vve vvere from Cleveland, it developed that he used to be very close
friends vvith Johnny Petrauskas, residing in Cleveland. John is active
in Cleveland Lithuanian affairs, Mr.
Sukis ii- very active in the Boy
Scout organization in Lithuania and
’s 'vveil knovvn.
We vvere on our vvay to the annual St. John’s celebration and Ber
nice vvas asking him for all the
information of the event, she wanted to knovz all about it. He cxulained the reason for it by telling
her the legend. On St. .Tohn’t night,
it is said, the fern plant (papartis)
that has no blossoms, at the stroke
of midnight. is vvhen it produces
a bright and gleaming blossom,
and vvhoever finds that blossom, or
sees it becomes vvisest and knovvs
everything in the vvorld. After he
told this story he invited her to
go vvith him on that night to seek
this rare and precious blossom, to
vvhich she agreed.
We enjoyed this trip vvith our
interesting and entertaining com
pany, and before vve knevv it vve
vvere at our destination, in Pagėgiai!
There vvere crovvds of people all
around and it seemed that every
body vvas getting off the train
here, I stood close to the vvindovv
"S the train entered the station so
that my friends ceuld see my red
coat, and come to us, as I did not
know who to look for. Even be
fore that train stopped, Mr. and
Mrs. Juodkazis vvere in fror.t of
us smiling and vvaving. just as hap
py as vve, and at lašt here vve
vvere.
Mrs. Juodkazis vvas svveet
and charming, vvith dark hair and
•dark eyes that sparkled vvith her
vvarm, smile.
I vvas so surprised
to see Mr. Juodkazis in an officer’s
uniform, he vvas so handsome and
grand, I told him I didn’t knovv he
vvas an officer, būt he informed
me that it vvas not an officer’s
uniform, būt the uniform of the
šauliai (National Guard).
Mr. Juodkazis took our bags and
explained that they live just around
the cornei- from the station, būt
vve didn’t have to vvalk even that
much as his automobile vvas waiting right at the station stepe for
us.
Iri another minute vve vvere
at their home, a red brick building
that vvas g’overnment property. M r.
Juodkazis is an electrical engineer,
vvorking for the goverment here.
Sunper vvas laid out on the table
vvaiting for us and vve vvere asked
to hurry as the ceremony at Ram
bynas vvas due to begin at seven
o’clock, and it vvas now after six, Į
besides it vvould take about half,
hour to drive out there. We learn- !
ed that the celebration vvas advanced ;
for this day, Saturday, to make it
oonvenient for more people to come
xo it, it being- a vveekend and a
holiday. The original day happened in the middle of the vveek and
that vvould make the celebration
■ess effective as most of. the people
?annot get avvay from their vvork.
It vvas indeed a pleasure to meet
'be charming son and daughter of i
the Juodkaziąi, Vytautas is about ■
ir'ne years old, and Danute about
twelve, both of them charming and
nolite, and Bernice and I marveled
a t the vvay they špoke Lithuanian,
’t vvas such a treat for us to hear
".hildren speak so distinetly, in fact
've felt vve were speaking to grovvnuns, they vvere both so highly inteligent. Also there vvas Mrs. Juod
kazis’ younger sister, Eugenia xvho
was about fifteen, and a lovely
airi too. It vvas- a delightful party,
and most enjoyable, the food as usua! vvas vvithout end, vvith the great
n?sortment of apetizers and delicacies. We vvere trying to hurry
our meal and at the šame time vvere
getting acąuainted vvith our hosis,
and had so much to talk about. We :
Marned that Mr. Juodkazis vvas the
vvhole manager of the committee
nreparing for the settings of the
big event; they had been vvorking
for weeks on the grounds, building
the stage. and making benches foi’
the audience, and the lašt fevv days
v-’ere verv strenuous, and he admitted being very tired.
I tried
to imagine what it vvas all about,
and vvas anxious to be there to see
it a1!, and soon vve vvere ready and
on oui’ vvay to Rambvnas and “Jo
ninių Nakties Šventė”.
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GRIDIRON

By Comma Dee

MISS
Genevieve
Lutkus,
our
claimant to a beauty contest avvard,
recently evinced mild surprise vvhen
one of her elementary school days
admirerers sent her candy. Don t
vvorry about him any more, Miss
Lutkus, he vvon’t intrude upon your
affairs again. You see, the fellovv
just learned of Jenny’s eurrent
“steady” vvho is reputed to cąrry
a gun or knife — oi* both.

cleveland, ohio

•

Does Miss Ann Jusis knovv that
a certain local svvain — one vvh’o
is in a trance over her — vvas
recently discovered memorizing Bayard Taylor’s poem “Proposal” ■—
vvhich goes likę this:

The viclet loves a sunny bank,
The covvslip loves the lea,
The scarlėt creeper loves the elm,
Būt I love — thee.

SQUATTING upon a stool placed The sunshine kisses mount and vale,
atop a chair, Mr. Anthony VaikThe stars — they kiss the sea,
snoras placidly surveyed his vvork The vvest vvinds kiss the cloverbloom
vvith a critical eye. Then, vvith an
Būt I kiss — thee.
intent look on his face, he commencėd to fling daubs of pairit in
The oriole vveds his mottled mate,
the general direction of the canThe lily is bride o’ the bee,
vas, saying at the šame time ■—
Heaven’s marriage ring is round
“There’s nothing likę this place,
the earth —
Lithuania, vvhen it comes to scenShall I vved thee ?
ery.”
The dravving, as you may
have guessed, is the one vvhich vvill
hang in the Lithuanian Hali in a
short time. The dauber is the fel
lovv vvho has vvon numerous art
contests, and the pieture is one of
a Lithuanian tovvn. Incidentaily,
Tonv is concentrating on taking a
scholarship for the Cleveland Sehool
The Lithuanian A. C. Inter-Lodge
of Art. Good luck, old chap.
cage team did not play Wed., Jan.
IMAGINE! Miss Leskauskas, jr., 4th, as originally schedulęd because
cherishes an autograph book vvhich of the vvithdravval of the Člairvvoods
contains her heart throb’s musing, from the league. The Člairvvoods
“future Mrs. Leskauskas and baby vvho had not vvon a game vvere to
carriages!”
Oh, vveil, here’s our have been the Litts opponents būt
nremature sentiments for a hanny did not appear oh the floor at game
voyage.
Her older sister, Stclla, time, thereby forfeiting the proštili pinos to satisfy her thirst for posed battle.
dancing.

LITHUANIAN A. C.
NEWS

FLASH

— L1TTS DEFEAT

DID you knovv that the lašt census disclosed 4,698 Lithuanian-born
ZUMBERAKS — 34 - 26
people living in Cleveland ?
There
vvere 371 in Akron, 233 in YoungsTo bring the schedule up to date
tovvn, 311 in Dayton, and 305 in the club team played the Zumber
aks, Wed., Jan. llth, instead o.
Cincinatti.
dravving a bye.
Detailed result
HARRY Stoškus, graduate of of this vietory vvill appeai* nex<
East Tech, is contented vvith the vveek.
This Wednesday, Jan. 18th
job he secured through the capable our boys battle the povverful Serefforts of East Tech’s Placement bians.
Director, Mr. Scott. Harry specialThe Community Center “A” team
ized in electricity and used to be
very fond of double-layer pie-cakes. began its bid for the title in its
Novv that he vvorks, I trust his ap- opening games of championship pernetite for those “good oi’ pie-cakes” formance lašt vveek. Tues., Jan. 3,
they played the Zephyre and beat
hasn’t waned.
them to the tune of 40 to 27. The
PERHAPS lovely Miss Victoria opponents vvere tough in the early
Citavice doesn’t knovv that her re- half of the game, būt vvith Jack
cent petition for a box of candy Gregg leading the vvay, they pullwould have been ansvvered by her ed avvay in the second half. Gregg
latest maseuline conąuest if she had scored 12 points in this contest.
taken the pains to spell the name Thursday, the boys had a little
of the candy she reųuested. Then trouble getting started against the
there is the little episode of her Zeskie Service Stations. The gasoposing before a camera managed line men coasted to a 37 to 30
bv a certain drug store derk. By vietory despite the club team’s lašt
the vvay, Vicki, hovv about an in- ąuarter rally. The Zeskies started
iroduetion to vour charming lady off vvith a bang, ringing up 8 points
before the Litts vvoke up, inereasfriend ?
ing their lead at the half.
WELL! Well! Who vvould have
The scoring vvas even in the third
thought that Mr. Anthony Dumchus guarter būt then, vvith Gregg and
vvas a sleight-of-hand expert ? Bet- Joe Zebris as spark plugs, the boys
ter keep in practice, Tony, or else drove to a brilliant rally būt the
that title vvill become slate-hand gun ended their threat. Gregg pilexpert.
And vvhat vvas the idea ed up 15 points and Zebris 8. So,
of the ninetėen cent, tvvo by tvvelve the opening shots at the crovvn. end
inch cigar as a Christmas nresent ed in a 500 percentage, not a very
for your father?
Attempting to auspicious start, būt look out for
economize ?
this team in future games.
The Club basketball team is goFRANK Žilinskas, alias “Fritz,”
is alleged to have bee nmasųuerad- ing to make its first basketball
ing behind a barrier o f sartorial trip of the year this coming Sat.,
perfection.
They say that vvhen Jan. 21st. A combination of both
lašt seen, he vvore a neatly-pressed club teams vvill trek to Pennsylvania
gray suit, a black derby, gray spats, to meet the strong DuBois Litts.
and a sturdy vvalking stiek. Keep After the game, Saturday nite, the
up the good vvork, Frank, and your DuBois Litts are helding . a big
patience vvill be revvarded -— amply dance in honor of the visiting Cleve— vvhen you outdo the present landers. Anyone vvdshing to make
the trip vvith the team, to visit relachampion, Mr. Bill Velioniskas.
tives or renevv old friendships, see
RUMORS have it that Stanley any player or officer of the club
Adamaitis, derk in the basement at once.
of May Company, lately threatened
to take his “little flovver” to the • BOWLING
Lašt Sunday, at Coventry Reccheapest shovv he could find. Why?
Does the job offer so little in the reation, the Lithuanian A. C. Bovvlvvay of vvages as to render him ing League reached the half-vvay
mark of the eurrent seašon. At
unable to afford average shovvs ?
this point, it looks very likelv that
the race for team honors vvill be
betvveen tvvo squads. In their bat
tle foi- first place, Bill Norbert's
Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, team took 2 out of 3 games from
Al Samolis’ outfit to streteh. their
kaip tai namų pardavimas, iš lead
to 3 full games.
Pete Vinuomavimas, krautuvių išnuo tonis’ team vvallopped Stan Hala ■
mavimas ar pardavimas, paj ieš burda’s ąuintet in 3 games and
kojimai, padėkos laiškai, gali looks likę they mav threaten the
leaders yet. Both the latter teams
ma patalpinti šia kaina:
are about 11 games out of first
place, būt anything many happen
50c už vieną kartą
yet. Augie Norbert took top intris kartus už $1.00
dividual honors of the day vvith —
- 216 -170, a 599 series.
Al
Priduokit gatavai parašę “Dir 213
Samolis’ team is vvearing nevv shirts
vos” Administracijai.
(Continued on page 6.)

Skelbimai “Dirvoje”

TEMYKIT

Dantų Laboratorijos
DARBAS tiesioginai Jums.
VISKAS LANGVU IšSIMOKĖJIMU.

(Continued)

Dantų Platės Padaromos ir Pataisomos
Dantų Taisymas
Dantų Ištraukimas

Elected as the Selected

Vartojama Gasas ir Novocain

Miss Mary Porkins md Misses
Genevieve and Carol’ne Russell of
Cambridge Springs. Pa., sisters of
Miss Bernice Russell have been elec+ed to renresent, their Home Economies Bent, of the Cambridge
Springs High School. It is to be i
n demonstration of “How to Bathe. i
B-'bv”. The e^ent ^n'll take place |
at Harrisburg, Pa. Misš Genevieve
vili introduce. Mary Perkins will
bathe it and Caroline will dress the
youngster.

Dr. Silver
DENTISTAS
7042 Superior Avė,
HEnderson 3157

1137 Hayden Avė.
GLenvilie 1950

