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Prezidentas Eduardas
____________ I

ČEKAI ATSIMETA NUO RU
SIJOS IR PRANCŪZIJOS

Roosevelt Pageidauja 
Taikos Industrijoje

Hyde Park, N. Y., Spa
lių 4. — Prez. Roosevelt 
pareiškia Įsitikinęs kad ša
lyje padėtis žymiai pagerė
tų ir butų daugiau darbų 
ir biznio jeigu tarp indus
trijų ir darbo butų drau- 
gingesni santikiai.

Ar ši jo mintis reiškia 
jog prezidentas pasiruošęs 
imti kokių nors žygių de
rinti darbo ir industrijos 
santikius tuo tarpu dar ne
žinia.

Prezidentas pareiškė kad 
santikių Įtempimas ir ne
sutikimai tarp darbininkų 
ir industrialistų šioje šaly
je yra lygiai tokie kaip ir 
kitose šalyse.

PLIENO industrija lau
kia padidėjant užsakymų 
ŠĮ mėnesi. Gatavų produk
tų reikalavimas juda, bet 
apmažėjo neapdirbto plie
no gamyba.

Gelžkeliai tuo tarpu už
siėmę mažinimu savo tar
nautojams mokesčių neda
ro jokių žymesnių pageri
nimų ir neužsako plieno 
produktų.

Praha, Spalių 6. — Nau
joji Čekoslovakijos vyriau
sybė, vadovaujama pro-Vo- 
kiškų žmonių, pradėjo rū
pintis greituoju sudaryti 
draugiškus santikius ir su
tartis su Vokietija ir atsi
mesti nuo Anglijos, Pran
cūzijos ir Rusijos, kurios 
nesuteikė pagalbos bėdoje.

Čekoslovakijos preziden
tas Eduardas Beneš pasi
traukė iš vietos. Laikinai 
valdžiai vadovauja Gene
rolas Syrovy.

Spalių 5 d. Vokiečiai už
ėmė dar daugiau 
vakijos plotų, kur 
dėsnis nuošimtis 
elemento.

Vokiečiai deda 
gas priversti Čekus nusi
leisti pakišdami reikalavi
mus nuostolių atlyginimo, 
kuriuos jie buk panešę nuo 
1919 metų, kuomet Čeko
slovakija Įsteigta.

VOKIEČIAI FORMA
LIAI PRISIJUNGĖ 

SUDETIJĄ

Čekoslo- 
vra di- 

Vokiško

pastan-

NESUSIPRATIMAI SU 
DARBININKAIS. Darbo 
Santikių taryba nuo pradė
jimo veikti per rankas pra
leido 16,770 bylų, 35 mėne
sių bėgyje, kurių 12,950 
jau baigtos. Daugumoj tų 
bylų, sako, yra kalti darb
daviai, kurie užsipuola ant 
darbininkų turinčių kokius 
nors reikalus su unija.

Praga. — Slovakai, kurie 
su Čekais sudaro hendrą 
Čekolovakijos r e s publiką, 
vėl pradėjo kelti reikalavi
mus sau autonomijos.

Londonas, Spalių 5 d. — 
Konservativių partijoje ei
na sujudimai dėl Chamber- 
laino politikos. Kalba apie 
reikalą trumpoje ateityje 
daryt visuotinus rinkimus.

LENKAI PASIGRO
BĖ SILEZIJĄ

JIEŠKO TAIKOS. San 
Francisco, Cal. — Dedama 
pastangos baigti streiką 
35 didžiųjų krautuvių pa
tarnautojų. Streikuoja ke
li tūkstančiai.

Middletown, O. — Užsi
darė tabako apdirbimo Įs
taiga iš priežasties nesu
tarimo su unija. Likę be 
darbo 1,000 darbininkų.

Varsa va, Spalių 1 d. — 
Lenkų vyriausybė praneša 
kad privertė Čekoslovakiją 
užleisti Lenkijai reikalautą 
Sileziją su Tesčen miestu. 
Tuomi Lenkija nuo savo 
kaimyno pagrobė apie 300 
ketvirtainių mylių ploto ir 
apie 100,000 gyventojų.

čekai sutiko užleisti tą 
teritoriją be karo.

Vengrija taip pat iš ki
tos pusės pareikalavo sau 
šmoto Čekoslovakijos, kuri 
apgyventa Vengrais.

Berlinas, Spalių 2. — Va
kar Vokiečių kariuomenės 
dalys Įžengė i Čekoslovaki
jos buvusią teritoriją, Su
detiją, kur apgyventa Vo
kiečiais, ir prijungė ją prie 
Vokietijos valstybės, kartu 
prijungdami apie tris mi
lijonus gyventojų.

Čekai su ašaromis akyse 
žiurėjo į visa tai kaip per 
20 metų jų valdyti plotai 
nuo jų atplėšiami.

Britų, Prancūzų, Italų ir 
pačių Vokiečių valdžių di
džiosios galvos išsprendė 
atiduoti tą Vokiečių taip 
reikalautą Sudetiją, išven
gimui Europinio karo.

Vėliau, Į Sudetiją iškil
mingai įvažiavo ir pats na- 
zių vadas Hitleris, kuris 
įkaitusių Vokiečių buvo la
bai trukšmingai sutiktas.

Čekai turėjo apleisti vis-i 
ką ir palikti Vokiečiams. ,

Kitas smulkmenas ir ki
tas dalis nazių reikalauja
mų žemių išspręs komisijos 
vėliau. Vokiečiai užėmė tas 
dalis kurios yra grynai Vo
kiškos.

Viskas ką Italija, Pran
cūzija ir Britanija padarė 
tai sulaikė Vokietijos ka
riuomenes nuo ginkluoto į- 
siveržimo, kas butų iššau
kę Čekų pasipriešinimą ir 
sukėlę karą.

Čekoslovakija, apkarpyta 
ir netekus savo industrinių 
sričių, lieka tik žemdirbys
tės šalis.

Vokiečiai Numato Pra
sidėsiančią Gerovę

New Yorke, susiorgani
zavo Į uniją 150 asmenų ku
rie daro gyvenimą duoda
mi savo kraują ligoniams 
silpnakraujams. Unija nu
tarė iš savo tarpo laisvano- 
rių duoti dykai kraują lab
daringuose atvejuose, susi
laikys nuo streikavimo ir 
dirbs “geriausiems žmoni
jos reikalams”.

BRITAI UŽGYRĖ 
MUNICHO TAIKĄ

Kanada šymet aukso iš
kas apie 160 milijonų dola
rių vertės, arba 25 milijo
nais daugiau negu 1937 m.

Londonas, Spalių 4 d. — 
Premjero Čamberlaino po
litika dėl Čekoslovakijos 
suplėšymo gabaus liko už- 
girta aukštųjų Britų žmo
nių ir paties parliamento.

Britai apsiėjo be karo ir 
sulaikė Europą nuo karia
vimo.

Dabar Britai rūpinasi iš
lyginti savo nesusiprati
mus su Italija.

Berlinas. — Berlino poli
tiški ir ekonomiški teore
tikai pradėjo pranašauti 
kad praėjus karo pavojui 
pasaulis gali tikėtis žymiai 
pakylant gerovę. Keturių 
valstybių vadų konferenci
ja Muniche, sako jie, grą
žino Europai pasitikėjimą. 
Vokietijai išeis i gerą žalia
vos ir industrijos paimtos 
iš Čekoslovakų.

Vokiečiams pateko apie 
20,000 ketvirtainių mylių 
plotas su visais Įrengimais 
ir medega.

ATMETĖ 6 VALANDŲ 
DARBO DIENĄ. Birmin- 
gham, Ala. — Spaustuvių 
darbininkų unijos suvažia
vime buvo siūloma praves
ti 6 valandų darbo dieną, 
ir 30 valandų darbo savai
tę, tačiau tie sumanymai 
dar kolei kas nepripažinta 
vykdytini.

NUŽUDĖ TĖVĄ. New 
Lexinghon, O. — Gindama 
savo motiną nuo įšėlusio 
tėvo, 18 metų amžiaus duk
tė tėvą nušovė. Ji iš tei
sinta.

Ragina Šaukti Tarptau
tinę Taikos Konerencij’* 

Washington. — Du De
mokratai senatoriai ragina 
Prez. Rooseveltą šaukti vi
suotiną konferenciją apta
rimui būdų įvesti pastovią 
taiką Europoje.

LATVIJOJ pradėta ap
rūpinti gyventojus duja- 
kaukėmis. " Laikraščiai pa- 
tardinėja žmonėms pratin
tis jas naudoti.

LIETUVIŲ DARŽEL YJE SPALIŲ

eneš Rezignavo

H.

Kaune
pradės

paleng- 
Įstaty-

KLAIPĖDOS krašto seime
lio rinkimai Įvyks Gruodžio 
mėnesio pradžioje. Lietuviškos 
organizacijos jau pradėjo ren
gtis busimiems rinkimams. J 
rinkimus Lietuvių darbininkų 
susivienijimas eis dviem sąra
šais. Be to bus dar trys Lie
tuviški sąrašai. Vokiečiai iš- 
statys keturis kandidatų sąra
šus.

Lietuvos vyriausybė 
vino seimelio rinkimų 
mus.'

I rograiho dalyviai (iš kairės dešinėn): Ona Karpienė, Clevelando burmistras Harold
Lurton, Chicagos Konsulas P. Daužvardis, Mjr. S. Narušis, M. Narušienė, Ona Mihelichienė.

(Iš Cleveland Plain Dealer)

DIDINGAS DR. VINCO KUDIRKOS PAMINKLAS PASTATYTAS
CLEVELANDO

RUSIJA JAUČIASI MADRIDĄ ‘BOMBAR- 
APVILTA

Maskva. — Sovietų val
džios galvos jaučiasi labai 
prastai po to kas Įvyko Mu
niche, kur keturių valsty
bių premjerai sutarė pada
linti Čekoslovakiją, o Į tas 
derybas nekvietė Rusijos, 
kuri buvo pažadėjus Čeko
slovakiją gelbėt, ir pačios 
Čekoslovakijos.

Žinios kad Vokiečiai su
eina Į gerus santikius su 
Prancūzija ir Italai su An
glija, Sovietų vyriausybę 
surūpino. Vokiečiai pasi
varė pirmyn Į rytus, kaip 
jų planai reikalauja, prisi
artina prie Rusijos.

Rusija gali palikti viena 
be draugų ir be pagalbos.

Prancūzija Patenkinta 
Išvengimu Karo

UŽMUŠTA 129 ARABAI
Jeruzalis. — Praeitos sa

vaitės pabaigoje Palestino
je Britų kareiviii susirė
mime su Arabais užmušta 
virš 100 Arabų.

Arabų užpuolime ant Žy
dų nužudyta 19 Žydų.

Desėtkas Arabų užmuš
ta sprogus minai Jaffoje.

Paryžius. — Prancūzijos 
premjero politika su Brita
nijos pagalba sulaikyti Eu
ropinį karą užgirta.

Daladier skelbia jog nuo 
šio laiko numato prasidė
siančius draugingus santi
kius su Vokietija ir Itali
ja, kurios tik vakar buvo 
gatavos šokti kariauti.

Prancūzija tiki kad nuo 
dabar galima bus net eiti 
prie apmažinimo ginklavi
mosi.

Kas bus toliau ir ar iš- 
tikro Europos valstybių va
dai gali pasitikėti Hitleriui 
parodys trumpa ateitis.

¥ * ¥

Britanija pažadėjo pilną 
savo pagalbą Prancūzijai 
ateityje, nors Vokietija ir 
padarytų sutartis su Bri
tanija.

Nubaudė vyrą ir nioteri. 
Hot Springs, Ark. — Vyras 
ir žmona, nariai plėšikų ir 
žudikų gaujos, nuteisti už
mokėti gyvastimi už žudy- 
stes.

DAVO’ DUONA

Hendaye, Spalių 3 d. — ' 
Trys desėtkai sukilėlių ka-j 
ro lėktuvų “bombardavo” Į 
Madridą duona — iš lėktu
vų leido parašiutais baltą 
duoną miesto gyventojams 
ir skelbė jog tai daro pa
gelbėjimui žmonių esančių 
Madrido sovietų nelaisvėj.

Madrido valdovai greito
mis išleido uždraudimą gy
ventojams tą duoną valgy
ti, nors ji ir ne nuodinga.

Numesta 178,000 baka- 
nėliai duonos, kurią visą 
surinko kairiųjų komisarai.

Gen. Franco pažadėjo 1 
įvesti Ispanijoje “pergalės 
taiką”.

¥ ¥ ¥

Gen. Franco šaukiasi į 
kairiuosius pasiduoti, nes 
kurie nėra kuo prasikaltę 
neturi ko bijoti.

Pranešimai sako kad Ita
lija pradeda ištraukti savo 
kariuomenę iš Ispanijos, o 
lojalistai sutinka paliuo- 
suoti svetimų šalių “sava-1 
norius”.

Kalbama kad Ispanijoje i 
norima atsteigti monarkiš- 
ką valdžią, tik su parlia- 
mentarinėmis teisėmis, tik- 
siu baigti dabartinį pilie
tinį karą.

DALADIER GAVO 
DIKTATORIŠKAS 

TEISES

Paryžius, Spalių 5 d. — 
Baigęs Europinio karo pa
vojaus audrą išblaškyti, 
Prancūzijos premjeras Da
ladier ėmėsi savo vidujinį 
krizį doroti. Prancūzijoje 
viskas nukritę, ekonominiai 
šalis stovi silpnai.

Daladier išreikalavo par
liamento duoti jam dikta
toriškas teises finansiniu 
atžvilgiu. Tos teisės jam 
suteikta iki Lapkričio 15.

NELEGALĖ DEGTI
NĖ PLINTA

Penki metai po panaiki
nimo prohibicijos, Ameri
koje dar smarkiai tebeva
roma naminis degtinės da
rymas ir naudojimas. Da
rytojai gaudomi. Praeitų 
12 mėnesių laiku valdžios 
agentai užtiko 11,400 deg
tinės varyklas, suėmė 26 
tūkstančius asmenų ir kon
fiskavo 30,000,000 kvortų 
alkoholio.

Naminė degtinė yra žy
miai pigesnė, nes jei moki 
kvortai legalės degtinės 
$1.50, iš tų arti $1 pareina 
už taksus.

ATKAKLUS MŪŠIAI 
KINIJOJE

šanghai, Spalių 3. — Ki
nai praneša kad mūšyje Į 
pietryčius nuo Hankow už
mušė 10,000 Japonų karei
vių. Japonai buvo apsup
ti ant Yanksin vieškelio.

Japonai skelbia išžudę 
30,000 Kinų kitame fron
te. Taigi per abi išmušta 
virš 40,000 vyrų šios savai
tės pirmomis dienomis.

PRIGĖRĖ 24. Ties Kaunu 
šią vasarą besimauadnt iki se
zono pabaigai prigėrė 24 žmo
nės. Nuo sezono atidarymo 
Gegužės 21 d. iki Rugsėjo m. 
Nemune ir Neryje maudėsi iš
viso 1,032,100 vyrai ir mote
rys.

•
Iš VILNIAUS eina gandai 

kad ten Lenkai nori leisti Lie
tuvišką laikraštį. Tikima kad 
Vilniečiai Lietuviai jo neskai
tys ir neseks.

Paskutiniu laiku Vilniuje la
bai griežtai ėmė veikti cenzū
ra, konfiskuoja ne tik Lietu
viškus bet ir Lenkiškus laik- 

Įrašeius.

KIAUŠINIŲ I š V E ž IMAS, 
šymet kiaušinių iš Lietuvos iš
vežta iki Rugsėjo pradžios net 
13,377,960 daugiau negu iki 
to laiko pernai, šymet jau iš
vežta 79,260,048 kiaušiniai.

IS LIETUVOS
LAIKRAŠČIŲ

•

VATIKANO atstovas 
Mons. Bučio netrukus 
tartis su užsieniu reikalui mi
nisterija tikslu atnaujinti Lie
tu vos-Vatikand derybas.

•

TURKIJOS atstovas iš Ber
lino atvyko j Kauną tartis su 
Lietuva prekybai užvesti. Tur
kija nori pirkti savo kariuome
nei arklių Lietuvoje.

•

NAUJAS SAUGUMO {STA
TYMAS. Ministrų Taryba pra
dėjo svarstyti naują valstybės 
saugumo Įstatymo projektą, 
kuris pakeis karo stovĮ, panai
kins veikiantį Tautai ir Vals
tybei saugoti Įstatymą. Nau
jasis Įstatymas bus labai pla
tus, turės kelis šimtus straips
nių.

•

TREMIA PLEČKAITININ- 
KUS. Vilniaus vaivada Įsakė 
per tris mėnesius apleisti Vil
niaus kraštą ir Lenkiją buvu
siems Plečkaitininkams. Išviso 
vaivada ištrėmė - 20 emigrantų, 
tarp kurių yra Ancevičius, Pa
plauskas ir kiti. Dalis jų ren
giasi kreiptis į Lietuvos at
stovybę Varšavoje prašyti lei
dimo gryžti į Lietuvą.

trys žymus 
apžiūrinėja 
kada turės

KAUNE lankosi 
Anglai inžinieriai, 
vietą ir husistatys 
būti pradėta naujos radio sto
ties statyba, kuri, žinoma, pa
vedama Anglams.

DAUG NORINČIŲ APLAN
KYT LIETUVĄ. Paskutiniu 
laiku labai padidėjo Lenkų su
sidomėjimas Lietuva. Tas su
sidomėjimas reiškiasi dideliu 
skaičium asmenų bandančių 
gauti leidimus vykti Į Lietuvą. 
Lenkijos Įstaigose guli suvirŠ 
1000 prašymų leisti išvykti Į 
Lietuvą.

•
LINŲ EKSPORTAVIMUI ši 

rudenį numatoma įsteigti ak
cinis bankas,
ei jų turės Lietūkis, 
pertvarkyta 
eksportas.

Daugiausia ąk-
Taip bus 

linų prekyba ir

MĖGSTA LIETU-
baronas Klingspor

ŠVEDAI 
VĄ. švedų 
nesenai turizmo išplėtimo rei
kalais lankėsi Lietuvoje. Jis 
Stockholmo laikraščiuose pada
rė pranešimą apie Lietuvą kaip 
“Rytojaus turistų šalį’’, 
pareiškė: 
sveikai 
niuose, 
ringos 
muose,
sai netrukdo vasarotojų ramy- 

|bes”.

Jis 
“Kas nori ramiai ir 

praleisti vasarą užsie- 
ras ideališką vietą Ne- 
idiliškuose žvejų kai- 
kur jokie motorų gar-
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PITTSBURGH PHILADELPHIA AKRON, OHIO

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

f

Vėl Grąso Streikavimu
Aštuoni Pittsburgho didieji! 

viešbučiai vėl susiduria su sa
vo aptarnautojų streiku. Pa
sibaigė viešbučių savininkų su
tartis su aptarnautojų unija ir. 
viešbučių savininkai nenori at
naujinti sutarties senomis są
lygomis. Liečiasi 2200 darbi
ninkų.

Pasibaigus . nesusipratimams 
statybos amatų darbininkų su 
statybos kontraktoriais, Pitts
burgho srityje atkiuto staty
bos darbai, kurie buvo sutruk
dyti.

įrašyti
| istoriją.
I

MIRĖ. Erie, Pa. — Ligoni
nėje, darydamas svarbią ope
raciją pacientui, prie operaci
jos stalo mirė Dr. Krimmel, 
metų amžiaus.

52

DAYTON, OHIO

LIETUVIŠKOS ŽINIOS

Iš Clevelando radio stoties 
WCLE, Lietuviškas radio pro
gramas Spalių 2 d., 2 vai. po 
pietų, leistas iš Lietuvių Kul
tūrinio Darželio, buvo labai ge
rai girdimas. Taipgi ir pro
gramas buvo gerai sutvarky
tas pilnoje to žodžio prasmė
je ir atitinkantis tai iškilmei.

Spalių 1 d. apsivedė Antanas 
Eretikas, našlys, su p-te Pet
ronėle Petrokiute. Linkėtina 
geros kloties jų gyvenime.

Alfonsas Monas išvažiavo j 
Columbus, Ohio, tęsti antrą 
metą mokslą, industrijos inži- 
nierystę Ohio Statė Universi
tete. Tai turbut tik vienas 
Lietuvis iš Daytono kuris šy
met lankys universitetą.

P-lė Cecilia Melašiutė nusi
pirko naują puikų akordioną. 
Nors ji jau puikiai groja juo, 
tačiau tuo dar nepasitenkina. 
Pristojo prie žymaus mokyto
jo ir siekia aukštumos akor- 
diono grojime.

Vytautas Vilimaitis, kuris 
Švmet yra baigęs chemijos in- 
žinierystę, gavo vietą čia vie
noje dirbtuvės laboratorijoje. 
Reiškia, turint profesiją ir be
darbės laikuose yra progų dar
bą gauti.

Lietuvių šv. 
nyčioje atsibuvo 
atlaidai, dalyvavo 
čiu kunigų.

Rugsėjo 27 d.
Klimanskis, 52 metų, nevedęs. 
Gyvenimą pabaigė valstijos 
vargšų prieglaudoje, ten liko 
ir palaidotas. Velionis iš Lie
tuvos paėjo Vilemų kaimo, Za«- 
pyškio parapijos. Atvažiavo į 
Ameriką 1937 metais, į Wil- 
kes-Barre, Pa., ir vėliau per
sikėle į Daytoną.

Velionio sesuo, Tot’ilė Girai- 
tienė, gyveno Brazilijoje, bet 
nėra žinios kur. I). Rep.

Kryžiaus baž-
40 valandų 
keletas sve-

SUTIKTUVIŲ BANKETAS

Spalių 12 d., tai yra Colum- 
bo Dienoje, puošnioje Lietuvių 
Muzikalėje salėje, įvyksta link
smas sutiktuvių banketas ir šo
kiai keturiems Philadelphijos 
Lietuviams jaunuoliams, kurie 
šymet dalyvavo Lietuvoje Tau
tinėje Olimpijadoje, minint 20 
metų Lietuvos Nepriklausomy
bės sukaktį. Jų vardai tapo 

į Lietuvos ir sporto, 
štai jie: V. Sidabras,

L. Mačionis, J. Nojunas ir V. 
Dalbukas.

Bankete tui’i dalyvauti ne 
tik (kaip visuomet) senoji mu
sų karta, bet ir jauni Lietu
viai, ir išgirsti raportą iš jau
nųjų atstovų, kurie tik ką gry
žo iš Lietuvos. Jie papasakos 
Lietuvių ir Anglų kalbose ką 
matė, girdėjo, ir kaip reikia 

' Lietuviams išvieno darbuotis 
ir glaudžiai laikytis. Jai šią
dien visos didelės ir mažos tau
tos taip stropiai rūpinasi už 
savo gyvavimą ir išsilaikymą 
tai ir Lietuviai turi nemažiau 
budėti už savo labai brangai 
atgautą Nepriklausomybę.

KITI ŽYMUS SVEČIAI
Apart atletų, kurie gražiai 

, papasakos įgytus įspūdžius iš 
savo patyrimų Lietuvoje, da
lyvaus Pennsylvanijos Univer- 

įsiteto Lietuvių kalbos dėstyto
jas Dr. A. Semf; taipgi Lietu
vos kariuomenės Majoras 
Narušis. Taigi, su musų pa 
sižymėjusiais jaunuoliais 
gerbiamais aukštais svečiais, 
užbaigsime Lietuvos džiaugs
mingą jubilejų. šį sutiktuvių 
banketą, kaip ir išleistuvių pa
rengimą suruošė Lietuvių Biz
nierių ir Profesionalų Sąryšis. 
Prie išleistuvių prisidėjo su fi
nansais ir pasidarbavimu ir ki
tos žymesnės musų organiza
cijos, klubai ir pavieni asme
nys; tomis pastangomis tapo 
sudaryta reikalinga suma pini
gų v.vkusiems į Lietuvą musų 
kolonijos sportininkams. Da
bar aukų neprašoma, vien tik 
skaitlingo dalyvavimo linksma
me sutiktuvių bankete, 
kiams grieš šaunus didelis 

‘ kėstras.
Bar keto tikietus prašom 

gyti išanksto, iki Spalių K) J., 
pirmiau paskelbtus valdy- 
narius ir pas šiuos rengi- 
komisijos narius: P. Bilu- 
J. Griganavičius, Fr. Pu- 
J. Gudzis, J. Lazauskas,

S.

Jonas Tareila
“Dirvos” Agentas”

Conn. valstijoje “Dirvos” nr» 
numeratas užrašo žinomas tau 
tininkas Jonas Tareila, kreipki 
tės prie jo.

826 Bank Street 
Waterburv. Conn.

Kvietimas Vilniaus Už
grobimo Minėjimui

Per 18 metų Akrono Lietu
viai nėra surengę minėjimo 
Spalių 9-tos — tos Vilniaus į | 
musų priešų nagus patekimo 
dienos, nors kitų kolonijų Lie
tuviai tą minėjimą rengia kas 
metas dideliu įtempimu.

Šį metą ir mes Akroniečiai 
nutarėm Spalių 9-tą tinkamai 
paminėti ir štai šeštadienio 
vakare, Spalių 8, Raymond St.

772 Raymond gatvės, 
tas reikšmingas pami- 

Bus gražus progra- 
vietiniai :r

Bus trumpos 
deklamacijos, 

šokiai.
atvyksta Dir-

(iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)

Lietuva Sutiko Svečius
Priimti. Ruošiasi

Iškilmėms
JAU MIRĖ 2600 IŠEIVIAI LIETUVIAI

ir

Šo- 
or-

N. .1. Majo-© NEVVARK,
ras Narušis su žmona, A. S.

Trečiokas ir
buvo nuvažiavę į Washington,
D. C., Baltimore, ir kituose 
miestuose.

kiti automobiliu

VENSKUS Simanas, pusam
žis, mirė Rugsėjo 22, Chica- 
goje. — Kauno apsk., Kvė
darnos par„ Panevėžio kai
mo. Amerikoje 
metus.

JEREMSKIENĖ 
metų amžiaus, 
jo 24, So. Boston, Mass. •— 
Gimus Vilniaus krašte. A- 
merikoje išgyveno 26 metus.

DAMBRAUSKAS Vincas, 61 
metų, mirė Rugsėjo 8, St. 
Louis, Mo. — Seinų apskr., 
Lumbių k. Amerikoje išgy
veno 30 metų.

LUKOŠAITIS Jurgis,
mirė Rugsėjo 
Pa. — Šiaulių 
par., Jurgučių 
je išgveno 29

BILIUS Antanas, mirė Rugsė
jo mėnesį, Maizeville, Penn. 
Amerikoje išgyveno 28 me
tus.

DOOLAN Helcn (Grišiutė), 32 
metų, mirė Rugsėjo 22 d., 
Chicagoje, kur buvo ir gi
mus.

YVAšKIS Stasys, pusamžis, 
mirė Rugsėjo 22 d., Chica
goje. —j Tauragės ap, Pilsu- 
du k., Skaudvilės par. Ame
rikoje išgyveno 25 metus.

TURULIENĖ Natalija, 48 me
tų, mirė Rugsėjo 24, Brook- 
lvn, N. Y.

DEMEIKIS Juozas, 
pasaulinio karo 
mirė Rugsėjo 26, 
Pa.

STEBULIS Petras, 
mirė Rugsėjo 22, 
Pa.

G’LINECKIS Simanas, 76 me
tų, mirė Rugsėjo 2 d,. So. 
Boston. Mass.

PETRAUSKAS Domininkas, 
pusės amžiaus, mirė Rugsė
jo 23, Chicagoje. — Panevė
žio ap., Papilių m. Ameri
koje išgyveno 30 metų.

PISČIKAS Jokūbas, 87 melų, 
užmuštas sunkvežimio Rug
sėjo mėn., Chicagoje.

KVITKAUSKAS Juozas, pus
amžis, mirė Rugsėjo 23 d.. 
Chicagoje. — Raseinių aps., 
Kražių par., šventaragių k. 
Amerikoje išgyveno 28 me
tus.

STASII NAITIS D., 47 metų, 
užtroško gaso dujomis Rug
sėjo 8. Bridgeport, Conn.

BERNARDAS Kostas, mirė 21 
Rugsėjo, Brooklyn, N. Y.

VALUKONIS Mat., mirė Rug
sėjo 16, Lynwood, Pa.

RAKAUSKAS Juozas, mirė 18 
d. Rugsėjo, Pittston, Pa.

LEBECKIS Ignas, palaidotas 
Rugsėjo 14, W. Pittston, Pa.

GRAŽELIENĖ Viktorija (Gri- 
cevičiutė) mirė Rugsėjo m. 
Mahanoy City, Pa., kur bu
vo ir gimus.

MILKEVIČIUS Antanas, 46 m. 
mirė Rugsėjo 14, Gilberton, 
Pa. — Marijampolės apskr., 
Igliaukos par. ir kaimo.

GRUŠKEVIČIENĖ Viktorija,
62 metų, mirtinai susižeidė 
puldama nuo laipstų ir mirė 
Rūgs, mėn., Kulpmont, Pa.

JAKšTAITĖ Teresė, jaunuolė, 
mirė Rugsėjo 13, Waterbu- 
ry, Conn.

VALANČIŪTĖ Janina, 10 mė
nesių, mirė Valentin Alsina, i 
Buenos Aires, Argentinoj.

MARKELIONIS Mikas, užmu
štas automobilio einar.t sker
sai gatvę Rūgs. 1, Niagara 
Falls, N. Y. Amerikoj išgy
veno 23 metų.

EDINTAS Anupras, pusamžis, 
mirė Rūgs. 21, Chicagoje. 
Telšių ap., Varnių par., Pa- 
lucku kainio.

DAUGELIS Zigmas, 70 metų, 
mirė Rugsėjo 25 d., Detroit, 
Mich.

ABECIUNAS Juozas, 38 metų, 
mirė Rugp 23 d. Buenos Ai
res. Argentinoje. — Alytaus 
ap., Miroslavo vai., Pupaso- 
džių k. Argentinoj išgyve
no 11 metų.

PAVARODN'lKIENĖ Ona, 60 

metų, mirė Rūgs. 17, Chica
goje. — Gimus Šeduvoj. A- 
merikoje išgyveno 24 metus.

DAMBRAUSKIENĖ Katrė,
/ mirė Rugsėjo 16 d., Wilkes- 

Barre, Pa.
KLIMANSKIS Stasys, 52 me

tų, mirė Rugsėjo 27 d., Day- 
ton, Ohio. Buvo nevedęs. Pa
simirė biednųjų prieglaudoj. 
Paėjo iš Vilemų kaimo, Za
pyškio parapijos, Ameriko
je išgyveno 31 metą.

ČAPLICKAS .Juozas, 63 metų, 
mirė Rugsėjo 25 d., Cleve
lande. Amerikon atvažiavo, 
1893 metais.

ČEIKAUSKAS Jonas, 49 me
tų, mirė Rugsėjo 24 d., Chi- ; 
cagoje. — Ukmergės apskr., | 
Taujėnų par., šalnų kaimo. 
Amerikoje išgyveno 30 me
tų.

KAUNAS. — Krepšinio žai
dimas (basket bąli), Amerikie
čių Lietuvių padedamas, pasta
rais metais padarė didelę pa
žangą, ir pernai Rygoje Lie
tuviai krepšininkai laimėjo 
Lietuvai Europos meisterio 
vardą. Dėl tos priežasties Lie- 

11 u va turi pareigą ir garbę su- 
; ruošti 1939 metais Europos 
Į krepšinio varžybas.

Šymet įvykusioje Baltijos 
krepšinio konferencijoje Lat
viai ir Estai pareiškė pageida
vimą kad 1939 metais krepši- 

1 nio pirmenybės butų suruoštos 
Lietuvoje, Kaune.

Lietuva esmėje sutiko, ta
čiau tam buvo reikalinga Tarp
tautinės Federacijos pritari- 

j mas. Federacija, neatsižvelg
dama į tai kad Europos krep
šinio pirmenybes siūlėsi suruo
šti daugelis ir kitų valstybių, 

• piri įenybę atidavė Lietuvai ir 
J Lietuvai pasiūlė suruošti krep- 

■ šinio turnyrą.
Lietuvos Ministrų tarybai 

pritarus, buvo duotas sutiki
mas kad Lietuva apsiima ruoš
ti 1939 metais Kaune Europos 
krepšinio pirmenybes.

Vykdamas pro Kauną į Hel-, 
sinkį, Suomiją, Tarptautines 
Federacijos generalinis sekre
torius William Jonės buvo si 
stojęs Kaune 
sąlygomis ir 
klausimų. Svečiui buvo paro- i 
dytas Valstybės Aikštynas ir 
pažadėta padaryti atitinkamas 
apšvietimas 
tobulinimai, 
vietą esant

Europos
bių lošimas nustatyta pradėti 
Gegužės 21 d. ir tęsis iki 27 
ar 28 dienos.

Pirmenybėse tikrai dalyvau
siančios: Prancūzija, Italija, 

į Egiptas, Vokietija, Latvija, Es
tija, Lenkija ir Lietuva. Be 

j šių, greičiausia dalyvaus: An
glija, Čekoslovakija, Šveicari
ja, Graikija, Turkija ir Belgija. 

Išvažiuodamas iš Kauno W.
Jonės pareiškė:

— Nors Lietuvoje esu pir
ma kartą, tačiau apie Lietuvą 
ir Lietuvius esu girdėjęs labai 
daug 
kartą 
ropos 
mrno 
pilnai 
vą’stybinė ekipa pirmenybėse 
Rygoje man paliko geriausį įs
pūdį ir atsiminimą, nes Lietu
viai be reklamos, tyliai ir gar
bingai iškovojo meisterio var
dą ir nei karto iš savo pusės 
nepareiškė jokių pretenzijų.

Taigi, po šių metu pirmos, T • x , iccorumjr to iaw, aonoses an 
Tautines Olimpiados, Lietuva g th.. dirva and tha< th- 
jau pradeda ruoštis didelėms 
tarptautinėms sporto iškilmėms 
—1939 metų Europos krepšinio 
rungtynėms. Tsb.

išgyveno 35

Emilija, 46 
mirė Rugsė-

• CH1CAGO, III.— Adult Edu- 
cation Council skelbia kad 

Lapkričio 12 d. tos organizaci
jos rengiamų koncertų progra
me bus svarbus Lietuviams 
koncertas, nes jame dainuos 
Lietuvaitė Metropolitan Operos 
nare, Ona Katkauskaitė - Kas- 
kas, iš New Yorko.

salėje, 
atsibus 
nėjimas.

i r.iąs, kurį išpildys 
Clevelandiečiai.
įdomios kalbos, 
ir po programo

Iš Clevelando
1 vos rašytoja Ona Karpienė ir 
dainininkė Bronė Rasiulytė, 
kurios tik ką gryžo iš Lietu-' 
vos. Jodvi dėvės savo tautiš
kus iš Lietuvos parvežtus la
bai gražius rubus, viena že
maitišką, kita Aukštaitišką.

Atvyksta iš Clevelando ki
ti iymųs dainininkai, Rožė Lu
ko? avičiutč, Petras ir Alvina 
Lu'uai.

' J aibės Dirvos redaktorius, 
J mas Brazauskas ir vietiniai.

Programas prasidės nuo 6 
v d. vakare. Po programo bus 

, šokiai.
Kviečiu visus Akrono Lietu

vius, senus ir jaunus, ir apie 
Akroną gyvenančius farmerius 
taip pat kitų aplinkinių koloni
jų brolius ir seseris pirmą kar- 

’ tą padaryti musų kolonijoje 
protestą prieš Lenkus ir parei- 

! kalauti Vilniaus ir musų už- 
I grobtų žemių grąžinimo.

Įžanga tam gražiam progra
mų i visai maža. Prie įžangos 
tikieto bus trys dovanos, ku
rias gaus tie kurie bus laimin
gi.

Užtikrinu vietinius kad pro
gramų busit labai patenkinti 
ir atliksit dideli patriotinį dar
bą. Komisija.

» * *

SMULKIOS ŽINIOS
Du Lietuviai jaunuoliai, Vin- 

c’s Stukas, sūnūs Jurgio ir 
Monikos Stukų, ir Žanas Vas:- 
linuskas, sūnūs muzikanto VI. 
Vasiliausko, išvažiavo Į Toledo, 
Ohjo, ir ten įstojo į universi
tetą mokytis.

Mykolas Galdikas apvaikščio
jo savo vardodienį Rugsėjo 29 
d. Jis yra Dirvos skaitytojas. 
Ilgiausių metų jam.

Jaunai porelei p. Ražukams 
g: rnys atrėžė gražią dukrelę. 
Tėvai garnio dovana labai par 
„c akinti.

Akroniečiai stropiai rengia
mi prie paminėjimo Vilniaus už
grobimo — gražus progran:as 
at sibus jau šį šeštadienį, Spa- į 
liu 8 d., jums visiems gerai ži-; 
n< loję salėje ant Raymond st.

Programe dalyvaus Clevelan
do žymus asmenys, ir žada at
vykti daugiau Clevelardiečių.

Kalnas.
*

• NEWARK. N. J. — Čia gy
vena jaunas Lietuvis, Pranas 

! Makavickas, 20 metų amžiaus, 
kuris yra 6 pėdų 6 colių aukš
čio, sveria 272 svarų. Tai tik- 

I ras milžinas.

10.
ap.,
k.
metus.

55 metų, 
Carnegie, 
Meškučių 
Ameriko-

pas 
bos
m o
nas, 
kas,
J. Grinius, J. Mitchell, A. Za
vadskis, J. šeškus, K. žadei- 
kis, K. Dalbukas, L. Būras, A. 
Sakalas, B. Tribulas ir J. Kle
vas. Fr. Pūkas, j

____________________

STREIKAS. Wilkes- Barre, 
Pa. — Čia sustreikavo vietos 
trijų dienraščių spaustuvių dar
bininkai.

BYLA TĘSIASI. Pennsyl- 
vanijos valstijos administraci
jos graftų ir pinigų išaikvoji- 
nų byla vis tęsiasi, tardymai 
vedami. Iš administracijos pu
sės statoma didžiausios kliūtys 
tardymų vedimui ir sako ban
doma visais budais “uždaryti 
burnas” prisaikintiems spren- 

i dėjams (Grand Jury).

i NTANAVIČIAIJS 
RIMAS

l’AGER-

I

NUOLATINIS, GREITAS SUSISIEKIMAS

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

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

Nereikia švedų vizos keleiviams į Lietuvą per 
Švediją.

Rugsėjo 24 d., darbščios mo
terėlės, Ag. Gutauskienė. M. 
Sebestinienė ir A. Aleknienė 
surengė gimtadienio paminėji
mo vakarėlį Mikolui Antanavi
čiui, jo 64 metų amžiaus su
kaktuvėse. Apie 8 vai. vakare 
tiisirirko pilna bažnytinė salė 
•večiu, beveik visi Akrino Lie- 
’rviai, ners buvo ir svetimtau-

Kalėdinės Ekskursijos i Lietuvą 
išplauks iš N'ew Yorko: 

drottninghol.m ........ lapei
GRIPSHOLM ......................... GRU
Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės j vietinį gy- 

laivakorčių agentų, arba

SVVEDISH AMERICAN LINE
636 Fiffh Avė. Rockefeller Center New York, N. Y.

• BUENOS AIRES, Argenti
na. — Lietuvis darbininkas, 

Leonas Pampuška, kuriam lai
ke darbo buvo sužeista koja, ir 
kompanijos priežiūra gydoma, 

I turėjo būti nupjauta, laimėjo 
bylą ir jam priteista keli tūks
tančiai atlyginimo.

—Pietų Amerikoje šią vasa
rą viešėjo DURL pirmininkas 
R. Skipitis iš Kauno. Pietų 
Amerikos Lietuvių laikraščiai 
rašo savo nepasitenkinimą kad 
DULR remia ir palaiko Lietu
vius kunigus čionaitinėse kolo
nijose, o tie kunigai pridarė 
visokių suiručių tarp Lietuvių 
savo politiką varydami.

• RIO DE JANEIRO, Brazili
ja. — Lietuvos Įgaliotas Mi- 

nisteris Pietų Amerikai, p. J. 
Aukštuolis, Liepos 31 d. lan
kėsi čia iš Buenos Aires. Jo 
kelionės tikslas buvo pasikeis
ti Lietuvos-Brazilijos sutarties 
dokumentais ir įteikti ordinus 

1 Lietuvos Prezidento apdovano- 
diplomatams. 

ir prasikaltė- 
Tsngi Lietu- 

Brazilijon iš- 
jaustis sau-1

tiems Brazilijos 
! Sutartyje ineina 
lių pasikeitimas, 
vos prasikaltėliai 
bėgdami negalės 
gus.

Brazilija.• SAO PAULO,
Nesenai išėjo iš spaudos la

bai graži ir įdomi knyga apie 
Lietuvą, “Lithuania Ouro Sep- 
tentrional”, parašyta Portiiga- 

; lu kalba.

• SO. BOSTON, Mass. — Lie
tuvių klubai surengė pager

bimą Mass. valstijos guberna
toriui Hurley už jo paskyrimą 
Lietuvio gydytojo Dr. .Jakima
vičiaus Valstijos Viešos Svei
katos Direktorium. Pagerbime 
dalyvavo keli tūkstančiai žmo
nių.

• WORCESTERt Mass. — Lie
tuvis mėsos produktų išdir

bėjus paskyrė 2,000 svarų mė
sos šelpimui nuo audros nuken
tėjusių biednų žmonių. Baisi 
audra padarė milžiniškus nuo
stolius prieš pora savaičių.

Kas platina Dirvą — tas 
platina apšvietą.

Rugsėjo mėn. 1874 m., žegnių 
pėr., Bezniko k., Suvalkijoje. 
Jo tėvai buvo Kazys ir Petro
nėlė Antanavičiai, ūkininkai, 

j Tėvas mirė Mikolui jaunam 
| esant, taigi jis turėjo rūpintis 
■ ūkas darbais, o ne mokslu. Bu- 

amžiaus vedė 
kuria neilgai 
Tada jis ve-

Antanavičius pilnai užsipil
tos "pagarbos, nes rėmė r 

re ria Lietuvos reikalus nini- 
i j'jkai. Praeitą Kovo mėnesį, 
k da Lenkai norėjo pulti Lic- 
’uvą jis pirmas sumanė šaukti ( 
musų kolonijoje protesto mi
tingą ir pats davė pinigišką 
auką Ginklų Fondui.

Mikolas Antanavičius gimėt

damas 25 metu 
Julę Miliutę, su 
gyveno, ji mirė, 
dė antrą jos seserį, su ja ir
dabar gyvena. Turi sūnų, Jū
rą 37 metų amžiaus.

Amerikon jie atvyko 19 2 
metais ir apsigyveno Shenan- 
doah. Pa. Po trijų metu apsi
gyveno Mcrgan, Pa., dirba an
glies kasyklose, o 1923 metais 
atvažiavo i Akroną. Jie turi 
savą namuku. Linkiu dar il
gai pagyventi.

Juozas Ramoška.

i
i

;u- 
susipažinti su 
išaiškinti eilę

ir kiti didesni pa- 
Svečias pripažino 

visai tinkamų, 
krepšinio pirmeny-

gero. Lietuvius pirmų 
pažinau Rygoje per Eu- 
krepšinio pirmenybes ir 
išgirstos nuomonės ten 

pasitvirtino. Lietuvos

• CHICAGOJE susekta 
klastuoto sviesto ir valdžia 
konfiskavo 93 tonų. Jame 
vo priemaišų, arba stokavo 
pieno riebalų.

su- 
su- 
bu-

ir

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINĖ
C. Pakeltis Pharmacy 

1117 East 79th Street 
(Kampas Pulaski Avė.)

Užlaiko visokias namines
importuotas gyduoles nuo vi
sokių ligų, kaip tai nuo aš
triojo užsisenėjusio Reuma
tizmo, 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. 
Telef. ENd. 8433 ENd. 8534 

Vaistinė atdara 7 dienus savaitėje.

i

46 metų, 
veteranas, 
Kingston,

48 metų, 
Plymouth,

Statement of the Ownership, Management, Circulation, 
etc., Required by the Act of Congress
of August 21, 1912, and March 3, 1933

Of DIRVA, puhlished veekly at Cleveland. Ohio, October 1, 1938
Statė of Ohio
County of Cuyahuga ss

Before me, a Notarv Public in and for the Stato and county aforesaid, 
ye.’sonally appeared K. S. KARPIUS, who, having been dūly svvorn 
aceording to law, doposes and «ays that he is the BUSINESS MANAGER 

■" ■■■ ; .....i ....... ...> follovving is.. to the best of his knowleUge
m 1 belicf. a true statenvmt of the ovvnership, managenient (and if daly 
naper. the circulation). etc.. of the aforesaid nubl'cation for the date shovvti 
in the above caption, renuired by the Act of August 24, 1912, as amended 
by the Act of March 3, 1933, embodied in section-537. Postai Laws and 
Regulations, printed on the reverse of this foim, to avit:

1. That the narnos and adresses of the publisher, editor, managing 
i editor, and business manager are:

THE OHIO LITHUANIAN PUBLISHII.NG CG , INO.
Editor: K. S. Karpius, 844 Parkwwod Drive, Cleveland, Ohio 
Managing Editor: K. S. Karpius, 
Business Manager: K. S. Karpius
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ovvning or holding 1 per cent or more of totai aniount of bonds, mortgages,
' or other securities aro: i If there none, so statė)

THEBBr ARE NONE.
4. That the tvvo paragraphs next avobe, giving the narnos of the 

owners. stockholders, and security holders, if any, contain not only the liet 
of stockholders and security holders as they appear upon the books of the 
company būt also, in cases vvhcre the stockholder or security holder appears 
jpon the bo.iks of the company as trustec or in any other fiduciary relation, 
the name of the person or corporation for vvhom such trustec is acting, is 
i’tven; also that ihe said tvvo paragraphs contain statements embracing af- 
fiant’3 fnll knovvledge and belief as to the circumstances and conditions un
der vvhich st< ckholders and security holders vvho do not appear upon the 
books of the company as trnstees, holding stock and securities in a capacity 
other ’han that of n bona fide o’.vner; and this affiant has no reason to be
lieve that any other person. association, or corporation has any interest

I direct or ir.direct in the said stock, bonds, or other sccuritict 4ian as so 
1 stated bv him.
. 5 That the average number of cop’es of each issuc of this publica-
I tion sold or distributed, through the mails or othcrvvise, to paid subscribers 
I during the six months preceding the date shovvn above is:

THIS IS A WEEKLY PUBLICATION.

K. S. KARPIUS, Business Manager.
Svvorn and subscribed before m e this 4th Ja y of October, 1938.

My comm. expires Sept. 26, 1939. P. MULIOLIS, Notary Public.
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GERB. SPRAGILAS IR
DR. VINCAS KUDIRKA

Į stvėrėsi prie senų rubricelių. 
Iki gaidžių žiūrinėjo jas su ati
da ir keliose rado ranka surašy
tas kokias ten aukas, aukau- 

Į tojų pavardes ir kitus neaiškius 
ženklus. Išaiškino sau kad tai 
turi būti liudvjimai paslaptinės 
organizacijos.

— Na, garbė Dievui, iš tų 
knygpalaikių ir tupyklos išeis 
plati politiška byla,—tarė pats 
sau Juda Izvergovič ir nesijaus-! 
damas paglostė kairiąją pusę | 
išpustos krutinės.

V.
Jau kelias sanvaites sėdėjo 

Klubas kalėjime visai nenuma
nydamas, už ką tapo suimtas.' 
žinojo, kad policija užpuldinė-1 
ja ir ima už Lietuviškas kny
gas, bet už maldaknyges tik, 
rodos, imti negali, o knygos 
nuo klėties augšM) juk ne Lie
tuviškos ir ne jo. Tupykla prie 
knygų nepriguli. Kas žin, ar 
tik ne už aną pusę seno kalen
doriaus. Kitokios kaltės nepri
sijautė. o ant galo ir kratant 
nieko daugiau neklausinėjo ir 
nejieškojo, kaip tik Lietuviškų 
knygų.

Labiausiai žmogui rūpėjo ap
leista į patį darbymetį ūkė. Kas

arba:
Kaip Dr. Kudirka-Vincas 
Kapsas savo raštais pa

šiepė Rusus

IV.

LIETUVOS SEIMO PREZIDIUMAS VAIŠINA SVEČIUS IŠ UŽSIENIŲ

DIRVA

Ilgai rymojo Juda Izvergo- 
vič. Antgalo mostelėjo ranka . , . . įeisiu 1 pail uuruymeLi unc.ir eme knistis po senas popie- be jkys atHktj savū w.
vnci nnlilztnn VMV<rY\inii Kilimam

Kas .prižiūrės gy- 
Kas aprūpins namiš

kių reikalus? Kas mokesčius 
sudės? Kad ir šiandien paleis
tų, tai jau vis ukėje be pra
gaišties neapsieitų. Na o jei
gu laikys da ilgai?

I Į tą tarpą Padleckoi suspėjo 
j padaryti kelias kratas pagal pa- 
j vardes, surastas rubricelėse, ir 
Į persiliudyti, kad ir šiuo žygiu 
į veltui sau žadėjo susekti pas
laptinę organizaciją, nėsa ru
bricelėse buvo užrašyta tik už
perkamos mišios.

Suspėjo ateit atgal iš kauno 
ir tupykla su maskolišku ver- 

' timu Lietuviškų antrašų. Pad
leckoi, perskaitęs vertimą žodis 

Į į žodį, atrado jame gilesnę pras- 
, mę. tinkančią plačiai politiškai 
1 bylai. Popierų nedraskyk — 
! mąstė — tai reiškia: nenai- 
j kink Lietuviškų raštų. Nega
lėjo tik suimt ką tokiu budu 
reikštų: nebadyk. Dėlto spėjo, 
kad tai yra ženklas paslaptinės 

’ organizacijos. Tokį galutiną iš- 
' aiškinimą Padleckoi duodavo 
' visada, jei tiktai ko negalėjo 
suprasti, o suprasdavo nedaug. 
Paslaptinė organizacija tai bu
vo jo liga. Da būdamas Var- 

j šavoje, tankiai pašokdavo iš 
;miego ir, sušukęs: Karaul! tai- 
naja organizacija! — vėl už
migdavo. Dabar, užtikus var
dą draugystės “Sietynas” ir 
nuolat rūpinantis ją susekti, li
ga perėjo į haliucinacijos for
mą. Pradėjo rodytis akyse 
šmėkla paveiksle katės su ilga 
uodega ir ‘Sietynu’ vieton akių. 

Į Temstant pavakare, "Padleckoi 
i jau nerimauja, lenda po lova 
i ir žiuri kur į kampą, iki nepasi
rodys akis katė. Tada selina 
pamaži prie katės, stveria ją 
už uodegos, sušunka: Karaul! 
tainaja organizacija! — ir, pa
jutęs, kad rankoje nieko neturi, 
grįžta vėl po lova. Kartais per 
ištisą naktį taip kankinasi.

Pargabeno Klubą į Senapilę 
tardyti.

— Ar tu prilipinai tuos Lie
tuviškus žodžius ant tupyklos? 
— klausia Padleckoi.

— Aš — atsako Klubas.
— Kam tu juos lipinai? — 

klausia vėl Padleckoi, užrašęs 
pirmąjį atsakymą.

— Kad šeimyna žinotų ir ne
draskytų popierų, ką aš plyšius i 
užlipinau.

— Ar tu liepei šeimynai juos 
skaityti ?

— Liepiau. O kam aš 
čiau lipinęs?

— Ar negana buvo vieno 
kinio? Kam tu prilipinai 
kelis?

Kad greičiau užtėmytų.
— Ką reiškia žodžiai: popie

rių nedraskyk?
— Tai dabar ir gana — nu 

gi reiškia tai, kas parašyta.
— Ar tu niekad nemokinai 

šeimynos, kad nenaikintų Lie
tuviškų raštų?

— Iš kur man butų atėję į 
galvą?

ras, paliktas pirmiau buvusio 'darbą? 
žandarų viršininko — ar ten. vu]įus? 
ko neišras. Tuotarpu ateina 
skundas ant Klubo. Nusišyp
sojo Padleckoi, išpūtė krutinę 
ir paglostė kairiąją jos pusę, 
tą vietą, kuri paskirta naujam 
kryželiui.

Braukšt, pas Klubą krata. 
Padleckoi su gauja žandarų ir 
zemskių, su prokuratorium ir’ 
šaltyšium pačiam vidurnaktyje 
užpuolė ant miegančių nusidir
busių žmonių.

— Ar turi Lietuviškų 
gų ? — klausia Padleckoi 
sigandusio Klubo.

— Turiu!
— Parodyk, kur.
— Vai štai ant lentynos: čia 

kantičkos, dvejos maldaknygės 
senos ir da pusė užpernykščio 
kalendoriaus, o daugiau netu
riu.

— Vesk į klėtį!
Tuoj žandarai šoko ant augš- 

to ir iš palėpės išėmė visas 
senas rubriceles. Iššnipinėję 
klėties kampus ir plyšius, nuli
po žemyn ir apgulė tupyklą. 
Knygų čia nerado, tiktai ant 
sienų užtėmyjo parašus, susta
tytus iš Lietuviškų litarų. Pa
likę zemskį saugoti tupyklę, ki
ti visi ėmė landyti po visas trio- 
bas ir užkaborius, viską vers
dami iš vietos. Išsigandę ir 
tunintiejie kampuose vaikai, Į 
užtikti dabar žandarų, pradėjo 
neišpasakytai klykti, moters 
paskui juos vaitoti, šunes staug
ti. Ant to trukšmo sukilo kai
mynai ir visas Virvagalių kai
mas sujudėjo, tarytum atėjo i 
sudnoji diena. Krata pasibai-J 
gė, jau saulei gerokai pakilus. I 
Nerado daugiau nieko, kaip tik 
anas knygas ant lentynos, ru-' 
briceles palėpėje ir Lietuviškus 
žodžius ant tupyklos sienų. Vi
sus tuos daigtus ir tupyklą pa
ėmė.

Apie priešpiečius tą dieną 
traukė per Naupilę keli vežimai, 
vienas paskui kitą. Primame 
sėdėjo Juda Izvergovič, Padlec
koi su prokuratorium ir žan
daru; antrame Endrius Klubas 
tarp dviejų žandarų; trečiame, 
ilgavežimyje, buvo įversta tu
pykla, maišas, matomai netuš
čias, ir sėdėjo du žandarai su 
zemskiu; ketvirtame važiavo du 
zemskiai ir šaltyšius; penkta
me žandaras ir zemskis. Nau
pilės gyventojai, mažas ir didis, 
subėgo žiūrėt ant tos įstabios, 
niekad neregėtos procesijos. 
Prasidėjo įvairus aiškinimai, 
viens už kitą keistesnis ir bai
sesnis, ir visa Naupilė išrodė, 
lyg ūžiantis avilys. Tokį ne
ramų įspūdį sėjo Padleckoi vi
su keliu, iki neatvažiavo į Sena
pilę, kur gyveno pats ir turėjo 
savo kanceliariją. Klubą tuoj 
išsiuntė su dviem žandarais į 
Kalvarijos kalėjimą, o tupyklą, 
liepęs apsiūt audeklu, nusiuntė 
į Kauną, idant tam tikras žan
darų vertikas išverstų makoliš- 
kai Lietuviškus sakinius. Pats

kny- 
per-

— O ką reiškia žodis: neba
idyk?

— Nebadyk, na tai nebadyk 
—o ką daugiau reikš. Na, o 
ką pagal jus reiškia? — už
klausė. Klubas.

— Ar kitokių knygų nelie
pei skaityti šeimynai?

— Aš nė neturėjau. 
—į O gi kalendorius?
— O ką ten skaityti? Tik 

šventės užpernykštės ir jomar- 
kai, o kitos pusės visai nėra.

— Kam davei
— Niekam, 

sudraskyti.
, — Nuo ko gi

kalendorių ?
— Koks čia gavimas — 

nešę žmogus ir nupirkau.
— Koks žmogus?
— Nepažįstamas.
— Ar tu pažįsti siuvėją Siū

laitį? — užklausė Padleckoi, il
giau luktelėjęs.

— Pažįstu, štai 
čius jis siuvo.

—■ Ar jis daug 
su savim turėjo?

— Nemačiau nė
— Jis pats man 

kad tada turėjęs daug įvairių 
knygų ir visiems skaitęs.

— Gali būt, tik aš nemačiau 
ir skaitant negirdėjau.

— O šituos pažįsti? — už
klausė Padleckoi, rodydamas 
kelias fotografijas.

— šitų nepažystu, o anas ar 
tik ne bus Naupilės daktaras.

— Taip. Tai geras žmogus. 
Ar jis tau neduodavo kartais 
knygučių pasiskaityti?

— Buvau pas jį kelis syk, 
į bet ne knygų prašyt, o tik su 
’ akimis.

— Ar nežinai tokio žmogaus, 
įkurs knygas parduoda?

— Nežinau.
— Matai, aš turiu vislab už

rašyta ir žinau net, nuo ko tu 
ėmei kalendorių. Geriau sakyk 
teisybę — tarė Padleckoi, 
va žiūrėdamas į surašytą 
pierą.

— Jeigu žinote, tai be 
kalo klausiate.

— Tai prisiek, kad neme- 
sušuko staiga Padlec-

kitą. pusę? 
Vaikai turėjo

tu pats gavai

at-

šitus triny-

knygu tada

vienos. 
prisipažino,

bu-

luoji 
koi.

Kelione po Musų Lietuvą
Dviejų Clevelando Lietuvaičių Kelione

Keliavimai po Lietuvą — Rambyne, Telšiuose, 
Kuršėnuose; Palanga — Kursai Amerikie
čiams; Sportininkų Pasitikimas’— Olim

piada Kaune — ir tt. ir tt.
Rašo ONA KARPIUS.

ne-
po-

rei-

Aš galiu prisiekti tiktai 
kunigą. Kam gi čia taprieš 

prisiega ir ko jus, dėl Dievo, 
nuo manęs norite? — tarė Klu
bas, netekdamas kantrybės.

Dar Juda Izvergovič norėjo 
toliau kankinti savo auką pai
niais klausimais, tik prokura
torius sudraudė ir tuo pasibai
gė tardymas. Nuvedė Klubą 
pas fotografą, atmušė jį ir nu
siuntė atgal į Kalvariją.

Iš Klubo atsakymų ir savo 
galvos Juda Izvergovič išvedė 
šitai: 1) Endrius Klubas pri
laikė dalykus Lietuviškos spau
dos (r platino juos, nėsa Lie
tuviškas sakinys buvo po kelis 
kartus atkartotas ant tupyklos 
sienų ir tą sakinį liepė skaity
ti šeimynai. 2) Pats sakinys 
yra pakurstančios prasmės, o 
jo paskutinis žodis meta aiškų 
šešėlį ant paslaptinės organi
zacijos. Apart to Klubas pa- 

i žysta žmones baustus už Lietu
viškus raštus.

j Visos prigulinčios prie Klubo 
bylos popieros nusiųsta į Var-

* ¥ «
SUGRYŽUS Iš LIETUVOS — 

BENDROS PASTABOS

Štai mes jau namie, laimin
gai sugr.vžusios, po penkių fnė- 
nesių, kurie prabėgo taip grei
tai kad rodos tik pereitą savai
tę mes sėdom į laivą Britannic, 
pilnoje mėnesienoje naktį, ir 
su Brone abi laukėme kada 
laivas ims plaukti ir mes ga
lėsime keliauti į Europą, j Lie
tuvą! Dabar viskas tas yra 
tik atmintis, brangiu atmintis 
kurios mes niekad neužmiršim 
iki gyvos busim. Ypatingai 
musų trijų mėnesių buvimo 
Lietuvoje, kur mus valgydino, 
vaišino ir linksmino be galo. 
Kur žmonės, turtingi ir bied- 
ni, ar tai giminės, ar draugai, 
ar visai svetimi, visi atvėrė 
mums savo šiltas, vaišingas šir
dis ir namus ir kvietė ne tik 
mus bet ir visus Amerikiečius 
brolius ir seseris iš užjūrio vi
siems patogumams ir malonu
mui jų brangioje tėvynėje.

Mes keliavom po Lietuvą to
li ir plačiai, miestuose, kaimuo
se, miesteliuose, vienkiemiuose, 
naudojomės visokiomis trans- 
portacijos priemonėm, greitais 
traukiniais su visais patogu
mais ir minkštomis sėdynėmis, 
lėtais traukiniais be patogu
mų ir kietais suolais, kurie su
posi ir tarškėjo ir juose jautė
mės labiau susuptos negu lai
ve keliaujant okeanu, ir išro
dė kad niekad nepasieksim sa
vo kelionės galo; autobusais 
kurie važiavo gerais žvyro ir 
cemento keliais, ir paprastais 
keliais pilnais duobių ir grum
stų, kur kartais rodėsi net ap- 
virsim, o dulkės tuose keliuo
se daug kartų mus 
troškino; garlaiviais 
si švelniai ir dailiai 
denį ir pavandeniu.

Traukiniai, busai 
viai paprastai buvo užpildyti 
keliaujančių vietinių visokių ti
pų žmonių, nešančių dėžes, ba
gažus, maišus, tarbas, ir rišu- 
lius kuriuose galėjo būti vis
kas nuo maisto iki baldų.

Mus pasitikdinėjo stotyse 
draugai arba gaminės arkliais 
ir vežimais, nes rodos niažai 
tėra ūkininkų kurie neturėtų 
savo arklio, o vežimai daugiau
sia yra namų darbo. Tie veži
mai tiesiog įdomus ir vaizdin
gi kuomet jie šiokiomis dieno-

vos neuž- 
kurie irė- 
prieš van-

ir garlai-

šavą prokuratoriui, o maldak
nygės, pusė kalendoriaus ir tu
pykla nusiųsta j Vilnių, kur 
naikinami Lietuviškos spaudos 
dalykai.

(Dar bus daugiau)

mis važiuoja į turgų su 
produktais, sekmadieniais 
nyčion, kuriuose sėdi vienas 
arba net septyni asmenys pasi
rėdę savo gražiais šventadie
niniais rūbais, na ir kai sve
čiai atvažiuoja jie tuos veži
mus naudoja pasitikimui. To
kiuose atsitikimuose patogu
mas neskaitomas, nes vežimas 
neturi spiruoklių, tik pluokštą 
šieno ir šiaudų prikimštą mai
šą; kuomet važiuoji juo, kiek
vienas akmenukas ir grumstas 
ant kelio jaučiamas, jauti lyg 
butum ant virbančios mašinos 
kurią naudoja chiropraktikai 
nugarai masažuoti, na ir gau
ni pamasažuoti ir pakratyti 
kartais švelniai, kartais šiurk
ščiai, iki pagaliau džiaugiesi 
gavęs atsistoti ant tvirtos že
mės. Tačiau kad ir tokis va
žiavimas geriau negu eiti pėk- 
ščiam į kaimą arba ūkę.

Mes miegojom visokių rūšių 
lovose. Miestuose, kur yra pa
togus namai ię viešbučiai, tu
ri visus patogumus, lovos turi 
spiruoklius ir minkštus matra- 
sus, taipgi pūkų pagalves ir 
patalus, kurie minkšti ir gaivi
nanti ; provincijoje gi teko mie
goti ir kietose lentų lovose, ant 

’ šiaudų patiesalo tarpe musų 
kūno ir lentų; nekurios lovos 
buvo tokios siaurutės kad vos 
galėjom apsisukti jose neiš- 
krisdamos; kaip kur turėjom 
miegoti abi tokioje lovoje kuri 
buvo tik vienam; miegojom 
ant šieno ir šiaudų daržinėse, 
nes ten minkčiau negu tose 
siaurose lovose, ir nebuvo pa
vojaus nusiristi. Nekurios lo
vos buvo prikrautos aukštai 
patalais, kurie minkšti ir ne
blogi ; taipgi visada buvo di
delių keturkampių pagalvių, 
trys ar keturios lovoje. Bro
ne net skundėsi, ji negalėjo 
miegoti sėdėdama. Musų šei
mininkai visai nenorėdavo nei 
girdėti kad reikia atimti vieną 
ar dvi pagalves, “Kaip jus ga
lit miegoti taip lėščiai gulėda- 
mos”, sakydavo. Taigi aš pa
merkiu Bronei ir kaip tik* mes 
pasiliekam vienos, tuoj išme- 
tam 
ant 
lam 
Tas 
žinojom kad tie brangus žmo- 
neliai duodavo mums viską ge
riausio ką jie turi; jų auksinės 
širdys, svetingumas ir nuošir
dumas atsilygino už tokius ma
žus detalius kaip minkštos lo
vos, kurių jie neturi.

Maistas! Mums tiek duoda
vo valgyt jog kartais jautė
mės kad turės išeiti per akis 
ir ausis. Ištisą vasarą budvi 
buvom taip persivalgiusios kad 
net nenorėjom daugiau mais-

ukio 
baž-

Lietuvos Seimo prezidiu
mas Kaune Rugpjūčio 8 <1. 
surengė užsienio Lietuviams 
pobuvį-išleistuves. šiame at
vaizde matote tų išleistuvių 
dalyvius, kurie tuo tarpu ga
lėjo j Kauną pribūti. Išleis
tuvės buvo Pažangos Rū
muose. šiame būryje yra ir 

nekurie Clevelandiečiai.

svar- 
- tai 

van-
Jei

perviršį pagalvių iš lovos 
stalo ar suolo, ir atsigu- 
nakčiai, patogiai arba ne. 
mus nevargino, nes mes

Sezono įsisiu- 
pasiekė viršūnę pas- 
dvi savaites Liepos 

bėgyje Pirmutinės 
Olimpiados, kuomet

su kokiu 
bet ne van- 
viešbučiai ir 
neduoda van- 

Ukėse nėra

to matyti. Valgėm viską nuo 
žalių lašinių ir skilandžio iki 
skaniausių pudingų ir tortų. 
Turėjom visokiausių importuo
tų ir vietinių gėrimų, vynų, 
degtinių, likerių, arbatos, ka
vos, arbatos, kokoa, sodos, sel- 
tero, naminių gėrimų, pieno, 
visko kas tik po saule randasi. 
Aš tik pasigedau vieno 
biausio maisto dalyko - 
Dievo dovanos žmonijai, 
dens, paprasto vandens,
paprašai paduoti stiklė} van
dens, “Vandens?” jie pakar
toja akis ištempdami. “Gal no
rit seltero arba sodos vandens! 
Gal stiklą alaus, ar kokio nors 
garsaus mineralinio vandens, 
‘Vytauto’ ar ‘Birutės’?” “Ne, 
ačiū, mes norėtume tik papras
to kasdieninio vandens išger
ti’’. “Kas girdėjo kad vande
nį gertum, mes vandeniu tik 
mazgojamės, prie to, mes nei 
negalėtume dasileisti svečiams 
duoti vandenį kuomet yra ge
resnių gėrimų.”

Taigi prašyk kiek nori, bet 
vandens neduoda, visada duo
da išsigerti viską 
nors priemaišų, 
dens. Taip pat 
valgyklos niekad 
dens su valgiu.
kavos, arba ji yra prasta, jie 
darosi patys namie iš grudų; 
ir kuomet negalėdavom gauti 
tikros arbatos, gerdavom na
minę arbatą iš žemuogių lape
lių ir kmynų, arba karštą vau-1 
denį su kokia nors vaisių sun- Į 
ka arba uogomis. Kiekvieni 
namai turi uogų košelių.

Gyvendamos Lietuvoje, ypa
tingai kaime, norėjom gauti 
to paties maisto kokį valgo jie 
patys ir apie ką musų tėvai 
pasakojo, bet su šiais gerais 
žmonėmis negali, jie deda visas 
pastangas mus patenkinti, ir 
jie skriausdavosi save pirkda
mi mums šviežią mėsą, o viš
tų tai visada turi. Jie taip 
stengėsi palaikyti mus tame 
gyvenimo laipsnyje kaip jie 
įsivaizdavo mus esant pripra
tus.

Per savaites prabudavom be 
atsakančio išsimaudymo, be 
karšto vandens, be kubilų, mu
sų vienatinė viltis buvo patekti 
į artimą upelį arba ežerą, kur 
su malonumu bėgdavom ir at- 
sigaivindavom, po keliavimo 
karštu oru ir dulkėtais keliais. 
Tas buvo ypatingai malonu, 
nes nevartodavom maudymo
si kostiumų, taigi jausmą ko
kį gauni nuo švelnaus vėsaus 
vandenio ant kūno gali įvertin
ti tik tas kuris tai pergyvena.

Palangoje (Lietuvos puikia
me pajūrio vasariniame rezor- 
te) ir Kaune gyvenimas buvo 
puikus, mes turėjom visus pa
togumus namų ir miesto prie 
ko esam pripratusios, bet čia 
pasilinksminimai ir svečiavi- 
maisi ir lankymas vienos vie
tos po kitos buvo toks skubus 
ir nuolatinis, visada įtemptas, 
kad per ištisas savaites gy
venom vos po keletą vadandų 
pamiegojusios kas naktį, o bu-

vo naktų ir visai be miego. 
Mudvi taip norėjom viskuo pa
sinaudoti ir išnaudoti visas 
progas viską matyti ir visur 
būti jog daug kartų norėjom 
kad diena butų dusyk tiek il
gesnė arba kad galėtume pada
linti save pusiau ir būti abie
jose vietose tuo pačiu laiku.

Pirmas keletą savaičių buvi
mo Kaune buvom vaišinamos 
privatiniuose namuose ir as
meniškų draugų hoteliuose ir 
restaurantuose. 
bavimas 
kutinės 
mėnesio, 
Tautinės
visi svečiai suvažiavo iš užsie
nių J Kauną šitam atmintinam 
įvykiui. Kaunas buvo užgrūs
tas. čia buvo ne tik svečiai 
iš kitur bet ir iš visų Lietuvos 
kampų, iš visų provincijų, pa
nelės savo margais tautiniais 

i kostiumais pridavė spalvos iš- 
I kilmių dvasiai.

Tai šiuo laiku buvo sureng
ta keletas puošnių balių Kari
ninkų Ramovėje, 
svečių 
choro
Studentai kurie lankė specialius 
DU LR. Lituanistikos kursus 

i taip pat buvo pagerbti pietu
mis ir šokiais Metropolio vieš
butyje, tos organizacijos kaš
tais. Seimas taip pat vaišino 
Amerikiečius ir svečius puikia 
vakariene 
Rūmuose, 
prasidėjo 
laiku, bet 
kė, nes jie pasibaigė daug vė- 

po to kai jau Kauno pilie- 
pradėdavo savo kitos die- 
darbus.

pagerbimui 
sportininkų, Pirmyn 

ir svečių Amerikiečių.

ir balium Pažangos 
Visi šie parengimai 

paprastu vakarienės 
aušra nieko nereiš-

liau 
čiai 
noš

(Bus daugiau)

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

“MARGUTIS”
6812 So. Westem Avė.

Chicago, I1L

J. Žemantauskas
NOTARAS 

“Dirvos” Agentas” 
130 Congress Avenue 

VVaterbury, Conn.

Skelbimai “Dirvoje”
Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, 

kaip tai namų pardavimas, iš
nuomavimas, krautuvių išnuo
mavimas ar pardavimas, pajieš- 
kojimai, padėkos laiškai, gali
ma patalpinti šia kaina:

už vieną kartą 
kartus už $1.00
gatavai parašę “Dir- 
Administracijai.

50c 
tris 

Priduokit 
vos”
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NELIUDĖKIME
BET PROTESTUOKIME IR REIKALAUKIME!

KASKĄRAŠOl

dėl — kairieji redaktoriai ne- 
kenčia Lietuvos, kurią Lietu-, 
vos liaudis pastatė, nes prie 
tos statybos ne 4ik neprisidė
jo, bet visur ir visada staty- į 
tojams kenkė. Jų dabartinė 
taktika tai ką psikologai vadi
na “frustration”. Pasigydy- 
kite!

Iš

(Spaudoje Pasidairius)
Rašo Vyt. Sirvydas.

Iš Lietuvos Nepriklausomybės Kovu
Nieko Pakilus Lietuvių Vyriausybe ir Susiorganizavus kariuomenė At
sikrato Svetimo Gaivala ir Atstei gia Nepriklausomą Savo Valstybę

* » » M j r. S. Narušis. * * ¥

WILNIU Lenkams pagrobus, Spalių 9-ta diena (nūo 
1920 metų), keno nors klaidingu galvojimu pasiūly

ta pavadinti “liūdesio” arba “gedulos diena” ir nors tas 
klaidinga, dar ir dabar kaip kur rengiama Vilniaus “ge
dulos”. Tas turi visai išnykti!

Iki Vilnius ir visas Lenkų užgrobtas musų kraštas 
nebus mums grąžintas, Spalių 9-ta diena ypatingai turi 
būti protestų prieš tuos grobuonis diena ir vieningas 
visos Lietuvių Tautos REIKALAVIMAS Vilniaus grą
žinimo — reikalavimas ne tik Lenkams bet ir visam pa
sauliui skelbiamas.

Ši Spalių. 9-ta ypač privalo būti musų visų panau
dota reikalavimams kad Vilnius ir musų pagrobtos že
mės butų sugrąžintos!

Pažiūrėkim ką daro Lenkai — jie vėl savo grobuo
niškus nagus tiesia i kitą šalį, Į kitą savo kaimynę, iš 
kurios nori pagrobti sau žemių ir pajungti žmonių!

Matydami tai, mes Lietuviai privalome griežčiausia 
reikalauti kad tie grobuonys sugrąžintų mums tai kas 
yra musų! Turim įrodinėti visam pasauliui kad jie ne
turi teisės laikyti verguvėje arti milijono musų tautos 
žmonių ir trečdalio musų šalies žemės, kuomet patys 
puola ginklu išlaisvinti tik mažą dalelę kitų valdomų jų 
pačių tautiečių!

Taigi, lai šią Spalio 9-tą, minint Vilniaus užgrobi
mą, iš musų kalbėtojų lupų veržiasi ugningi žodžiai, rei
kalaujanti to kas mums teisotai priklauso! Lai visi 
Lietuviai kaip vienas parodo savo susipratimą, savo pa
siryžimą padėti visai musų tautai atgauti savo žemes 
ir jas sujungti ir niekados neleisti jokiems priešams jų 
daugiau paliesti!

Lietuvos atnaujinimas su Lenkija diplomatinių san- 
tikių po Lenkų žiauraus užsipuolimo pereitą Kovo mė
nesi nei kiek nesumažina mums Vilniaus svarbos, nei 
kiek nepagerėjo užgrobtame krašte musų brolių padė
tis, nei kiek neprivalome sušvelninti savo atsinešimą 
link Lenkų, iki jie neatitaisys mums padarytas skriau
dos!

Šalin liūdesio žodžiai, šalin skelbimas “gedulu” dėl 
Vilniaus — mes Vilniaus niekados neišsižadėjome, jis 
nežuvo, nesunvko — jis stovi tik už kelių žingsnių nuo 
musų valstybės dabartinės laikinos sienos! Jo bokštai 
matosi Lietuvių valdomoje pusėje. Jo žmonės laukia 
musų išvaduotojų ateinant!

BIJO IKI GALO IŠVESTI
Kairių Vilnis kritinga akimi 

žiuri į Amerikos Lietuvių spor
tininkų ir Choro Pirmyn kelio
nę Lietuvon šymet. Matyti, 
pripažysta kad šis Amerikoje 
gimęš jaunimas gryžta pilnas 
kitokios dvasios negu kairia- 
bukių spauda kvėpdina. Sako: 
“Sugryžus chorui, ypatingai jo 
mokytojas ir žmona negali at
sigerėti. Lietuvoje viskas ge
riausia, gražiausia.” Tokios 
mintys redaktoriams, kurių gy
venimas pašvęstas nekęsti Lie
tuvos ir Lietuvių, tiesa, nema- 
lionios kaip gailioji dilgėlė pa
nosėje. Bet kodėl jie bijo iki 
galo savo mintį nuvystyti?

Pavyzdžiui, kas daugiau Lie
tuvos pamatė, Vilnies redak
toriai, ar choro Pirmyn vadas? 
Choro Pirmyn nariai, regis, ap
važinėjo visus didesnius Lietu
vos miestus, buvo Vilniuje ir 
Klaipėdoje. Tat, kas geriau 
žino, kur “gražiausia ir geriau
sia” — iš Chicagos nepasijudi
nę redaktoriai, ar choristai? Ir, 
štai, dar kitas dalykas pagal
voti. Sakykime, chorui buvo 
rųdoma tik pats gerumas, leis
kime, panašiai, kaip Amerikos 
turistams rodoma pats gerumas 
Sovietijoje, kur juos paima glo- 
bon valdžios paskirti vadai ir 
kelrodininkai. Vilnis aklai tiki 
tokių turistų pasakojimams apie 
gerumus Sovietijoje. Tad, ko
dėl jie netiki Pirmyn chorui, 
kurio nariai (ne kaip Ameri
kos turistai) moka krašto kal
bą, galėjo su vietos gyvęnto- 
jais nekliudomai kalbėti ir ne
turėjo “palydovų”? Aišku, ko-

pusės. 
Kaune 
vienas

SKAUDUS PRIEKAIŠTAS
Musų senoji karta Ameriko

je visa Lietuvą myli, ir apie 
ją pasakoja labai daug, bet pa
sakoja vis iš negeros 
Tokią mintį pareiškė 
Naujienų korespondentui 
Amerikietis jaunuolis.

Tas priekaištas skaudus ir 
teisingas. Viena, šertoji kar
ta kitokios Lietuvos nematė 
kaip tos kurią pirm karo ap
leido. Joje tada maža girtino 
buvo. Antra, ši karta, įgimtu 
Lietuviams papročiu, viską ką 
Lietuviai padaro, paprastai nie
kina arba išdidžiai ‘kritikuoja’, 
o kai kada perdaug klauso to
kių laikraščių ii* pasakorių ku
rie nenori kad Lietuva butų 
graži, kultūringa, drąsi ir mo
derniška.

MUSŲ PAREIGOS
NERAMIU LAIKU

Lietuvos Prezidentas Smeto
na karių-savanorių kongresui 
pasakė žodžius kurie labai gra
žiai nusako musų dienos užda
vinius. Sakė: “Tokio nerimo, 
tokio pavojaus taikai kaip šią 
valandą, r.ėra buvę. Visi kraš
tai susirūpinę kad nekiltų ka
ras. Visos tautos ginkluojasi 
ir tvirtina savo apsaugą. Budi 
ir Lietuva. Juk niekas musų 
nenorėtų atkristi verguvės jun- 
gan ar patekti naujam Ver
čiau savu noru savo Tėvynę 
ginti negu būti varu verčiamam 
svetimą kraštą saugoti, 
čiau klaidinga yra manyti 
krašto saugumas priklauso 
nuo ginklo pajiegos. Gera
suomenės tvarką, jos tautinis 
susipratimas ir įvairios dvasi
nės gerybės yra taip pat didi 
pajiega atsilaikyti prieš viso
kius pavojus.”

Ta- 
jog 
tik 
vi-

Jei
tauta senovėje 
Lietuvių tauta 
ir sunkiausius 
13-me amžiuje.

Lietuvių tauta turi žilą ir garbingą praeitį, 
panagrinėsime Lietuvių tautos istoriją tai 

mes pamatysime kokia Lietuvių 
buvo ir kokia ji šiądien yra. 
yra pergyvenusi garbingiausius 
laikus. Garbingiausi laikai buvo
Karalius Mindaugas, didysis valstybės steigė
jas, sudarė vieningą ir galingą kariuomenę, kuri 
sutelkė pakrikusią Lietuvių tautą į vieną val
stybę ir apgynė ją nuo tuo metu buvusių pir
mųjų priešų: geležinių kardininkų Vokiečių ir 
kitų Europos karių, kurie veržėsi į Lietuvą iš 
žiemių, o taip pat ir nuo Totorių, kurie mėgino 
užplūsti Lietuvą iš pietų. Tuo metu Lietuvos 
kariuomenė vadovaujama didžiųjų Lietuvos ku
nigaikščių Gedimino, Algirdo Kęstučio, Vytau
to ir kitų gabių vadų, grūmėsi su Vokiečiais, 
kryžiuočiais, Totoriais, Rusais ir Lenkais ir 
juos įveikdama išplėtė Lietuvos sienas ligi Juo
dųjų jurų. Lietuvos kariuomenė 
priklausomą Lietuvos valstybę ligi 
antrosios pusės (1569 m.) kada 
ko pragaištinga Lietuvių tautai 
dinamoji unija su Lenkais.

Nors po Liublino unijos Lietuva neprarado 
savo nepriklausomybės, ji tebeturėjo savo ka
riuomenę, kuri didžių karo vadų arba etmonų 
— Karolio Katkevičiaus, Sapiehos, Jonušo Rad
vilos — vadovaujama narsiai kovėsi su švedais, 
Rusais, ir gynė nepriklausomybę nuo pačių są
jungininkų Lenkų, bet 17-to amžiaus pabaigoje 
Lietuvių kariuomenės savarankiškumas ėmė nyk
ti kartu su Lietuvos valstybe ir laikinai ji din
go 18-to amžiaus pabaigoje 1795 m., kada 
tuvą paglemžė Rusija.

Nuo to laiko Lietuviai turėjo tarnauti savo 
priešui ir už jos gerovę savo kraują lieti. ” 
Lietuvių tauta, kuri buvo sudariusi didelę 
?tybę ir galingą kariuomenę negalėjo žūti, 
tuviai ginklu priešinosi prijungiant ją prie 
sijos.

išsaugojo ne- 
16-to amžiaus 
Liubline įvy- 
sąjunga, va-

Lie-

buvo reikalinga pirmoje eilėje apsau- 
krašte siautusių plėšikų vadinamų 

kurie krašte žudė gyventojus. Lap- 
d. kada Vokietija pasirašė taikos pa-

CHAMBERLAINO TAKTIKA — TAIKA
Vokiečiai pasiėmė Sudetus — pietinę Austrijos dalį 

kurią valdė Čekoslavakai. Tie Vokiečiai Čekoslovakijai 
teko kuomet Versalio sutartimi bandyta sumažint Vo
kietiją ir Austriją, kad jos nebūtų galingos.

Vokietijoje įsigalėjus Hitleriui, šalis tiek tapo su
kurstyta ir prirengta prie Vokiečių tautos sujungimo 
kad tik karu butų buvę galima Vokiečius nuo jų reika
lavimų sulaikyti. Kaip nesakysi, jų reikalamai yra tei
singi, nes jie nori turėti savo tautos žmones krūvoje, 
tai]) kaip ir mes norime, ir dėl to mes per 18 metų atsi
sakėme turėti santikius su Lenkija, kuri laiko pavergus 
musų tautos žmonių ir žemės dalį.

Tiktai karas butų galėjęs sulaikyti Vokiečius nuo 
jų užsimojimo. Bet ar tas butų sulaikę juos nuo to jieš- 
kinio ateityje? Kuri valstybė norėjo karo? Ar apsi
mokėjo Anglijai ir Prancūzijai, net ir Rusijai, šokti į 
karą su Vokiečiais už svetimus reikalus? Kas laukė 
tų šalių jeigu karas butų kilęs?

Šių laikų techniškais karo pabūklais butų baisiai 
nukentėjusios Anglija, Prancūzija ir kitos šalys, nors 
jos butų Vokiečius ir sumušusios. Vokiečių lėktuvai 
butų išardę Londoną ir kitus Anglijos miestus; Pary
žių ir daug Prancūzijos miestų. Vokiečiai butų puolęsi 
į mažas kaimyniškas šalis, Lietuvą ir kitas, jas užimti 
kad turėtų maisto kariuomenei.

Britanijos premjeras Chamberlain tą viską numatė. 
Nors jis buvo keikiamas ir prakeikiamas už nekariavi- 
mą su Hitleriu dabar, jis veikė tiek sumaniai ir taktin
gai kad pagaliau privertė Hitlerį pasisakyti 'jog jis ne
reikalaus daugiau kitų šalių valdomų teritorijų, jeigu 
gaus Sudetus prisijungti.

Chamberlaino politika trukdyti Vokiečių užsimoji
mą pulti ir beišlyginai grobti Čekoslovakjos dalis ar net 
ją visą pravesta iki galo: Hitleris nedryso puolimo da
ryti, nors išsyk rodėsi jis tą savo užsigeidimą įvykdys 
žvėrišku budu. Sulaikyta jo diktavimas Čekoslovaki
jai savo išlygų, ir atbukinta jo apetitas siektis į kitas 
buvusias Vokiškas žemes, ką jis butų kėsinęs tuoj vyk
dyti jeigu nebūtų buvęs šiuo budu sutramdytas.

Ant kiek to žmogaus žodžiams galima tikėti paro
dys ateitis, tačiau jis labai džiaugiasi kad apsieita be ka
ro. o Europoje bent keletui metu prašalinta karo pa
vojus. Chamberlainas privertė Hitlerį sutikti mažinti 
savo kariuomenes, ir visa Europa galės demobilizuotis.

Jeigu bus rimta priežastis kariavimui su Vokie
čiais. tas viskas bus tik ateityje.

Dabar visi gali ramiai atsikvėpti.

Kiek
vienas barsukas per metus lai
ko padaro darbo už $300.. Jie 
nei streikuoja, nei rūpinasi 
apie trumpesnes darbo valan
das.

• IDAHO valstijoje, Ameri- karnas gyventi vietas, 
koje, barsukai naudojami bu- 
davojimui tvenkinių. Valdžia 
juos perka mokėdama po $5 
už vieną, po apie 100 kas mė
nesį, ir paleidžia į jiems tin-

JAUNYSTE 
I

Jeigu juokas žvanga, jeigu akys dega, 
Kai]) kaitros aguonos vasaros rugiuos ■— 
Oi tai dar jaunystė po padanges žvalgos, 
Tu visus mylėsi ir tave myluos!
Jeigu tavo žodžiai upėmis nubėga,
Jeigu tavo siela — nerami daina, 
Tai jaunystė įieško jurų mėlynųjų, 
Kur undinės rauda pasaka sena.
Jeigu kalnus lipant jiegos bokštus stato, 

-Jeigu klonin slenkant krykštauni laisvai—
Tai jaunystė neša ant galvos vainiką — 
Tavo žygių laukia plentai ir laivai!
Jeigu sesės-žvaigždės, jeigu brolis-mėnuo 
Ir saulutė-močia prakaito vagoj —
Tai jaunystės žodin iš anapus krašto 
Verias aukso vartai visatos angoj!
Viskas tau po kojų—visos dienos, naktys, 
Viskas vaivorykšte juokias amžinai — 
Oi tai dar jaunystė žaidžia tavo rojui, 
žaidžia tau ir miegant sapno milžinai.

Faustas Kirša.

O LIETUVA!
Atvėriau širdį savo tautai,
O Lietuva, tėvyne mano. 
Dabar jau šaukia iškeliauti 
Kitų kraštų sapnuotos žemės.
Jaučiu kūrybos ritmą didį, 
Regiu tautų Olimpo kalną, 
O ant to kalno ten žiedas žydi — 
Jame tėvynės meilės gelmės.
Sparnais paukštelio išplasnosiu
Iš tų viršūnių regėt tėvynę, 
Ir ten paskendęs žieduos lotusų 
Tave rimuosiu susigraudinęs.
Daugiau už parkus ir už alėjas 
Kalbės man musų žiedelis vyšnios, 
Nauja kūryba ten sušvytėjęs, 
Vėl Tau aukotis džiaugsme sugryšiu.
Iškyla tyrai ir oazės,
Ir praeities graudus paveikslas.
O ateitis, vėl atsigręžus, 
Jau rašo ilgą ilgą laišką....

“N.K.” Kazys Žirgulis.

Bet 
val- 
Lie- 
Ru- 

Vėliau seka 1831 ir 1863 m. sukilimai. 
Pasėkoje tų sukilimų, Lietuviai kareiviai buvo 
sklaidomi į gilumą Rusijos. Tuo budu 225 me
tų unija su Lenkais ir 121 metų Rusų vergija 
nustelbė Lietuvių tautą, nes vieni lenkino, kiti 
rusino ir pravoslavino. Bet Lietuvių tauta ne
prarado savo atsparumo, pati gimdėsi naujų va
dovų, Kudirkas, Basanavičius, Valančius ir kitus, 
kurie vėl ėmė kelti nepriklausomybės atgavimo 
reikalą.

1914 m. pasaulinis karas Lietuvių tautai at
nešė naują gadynę< kurios pasiryžimo ir pasiau
kojimo dėka vėl atnaujintas Europos žemėlapis, 
įors ir ne tokiuose rėmuose, kuriuose buvo se
novės Lietuva. Pasaulinė audra Lietuvos teri
toriją pavertė'karo Jauku, o jos tautiečius išblaš
kė: Rusai trėmė j rytus, Vokiečiai okupavę — 
i vakarus. Bet likusieji tėvynėje ir svetur iš
tremtieji Lietuviai jautė jog reikia ruoštis į 
valstybės atstatymo darbą. 1917 m. Rusų revo
liucija sudarė patogią dirvą ne tik tremtinių 
bet ir Lietuvių karių tarpe. Kelių tūkstančių 
karių tarpe buvo senesnių ir keletas šimtų jau
nesnių karininkų, mokyklinės jaunuomenės, ku
rie sugriuvus Rusų senajai tvarkai ir pasijutę 
laisvesni sykiu su Estais, Latviais, Ukrainais ir 
kitais stojo į savo tautos organizacinį darbą. 
Lietuvių karių ir jos visuomenės tikslas buvo — 
laisva Lietuva. Karo laukuose ir valstybės vi
duj Lietuviai pradėjo steigti savo komitetus ir 
kariuomenės dalis. Nors visos Rusų valdžios 
kliudė kiek galėdamos tautiškų kariuomenių 
steigimą, tačiau Lietuviai, nežiūrėdami nei mir
ties pavojaus nei vargo, vis dėlto sudarė 4 at
skirus pėstininkų batalionus. Buvo įsteigtas 1- 
mas raitininkų divizionas ir buvo norėta sudary
ti visų ginklų rūšių atskirą diviziją, kuri su 
ginklais butų gryžusi į savo tėvynę Lietuvą. 
Bet užėjęs bolševizmas sugriovė ir karių są
jungą ir 
Lietuviai 
dalyvauti 
nų kariai 
čių frontą į Lietuvą, kuri 1918 m. Vasario 16 
d. buvo Lietuvos Tarybos paskelbta nepriklau
soma valstybė. •

NAUJOSIOS LIETUVOS VALSTYBĖS 
ATSTATYMAS

Jau pirmaisiais didžiojo karo metais dalis 
Lietuvos buvo okupuota Vokiečių kariuomenės. 
1915 m. buvo užimta 
vos sostinė Vilnium.

1918 m. Vasario 
mų Rugsėjo 18-22 d. 
konferenciją Vilniuje, 
joms vykdyti pati konferencija išrinko organą 
pavadintą: Lietuvos Taryba, šios tarybos vei
kimą visais galimais budais stengės? trukdyti 
Vokiečių okupacinė valdžia, net neleisdama pas- 

, kelbti konferencijos’ nutarimų Lietuviškoje spau- 
1 doje. Tarybos žygiai nedavė apčiuopiamų vai
sių, nes kiek Vokiečių karinė tiek civilinė val
džia Į okupuotus kraštus žiurėjo kaip įkraštus 
reikalingas Vokietijos sienoms išlyginti. Tačiau 

j pasikeitus Vokietijos vidaus padėčiai Lietuvos 
l

privertė išsiskirstyti batalionus, nes 
nenorėjo stoti Į raudonąją armiją ir 
Rusų namų kare. Išsiskirstę batalio- 
pradėjo skverbtis pro Rusų ir Vokie-

ir likusioji dalis su Lietu-

16 dieną Taryba pasirašė 
leido Lietuviams sušaukti 

Konferencijos rezoliuci-

Tarybos siekiai buvo sėkmingai pradėti realizuo
ti. '

1819 m.. .Vasario 16 d. Lietuvos pasirašė 
ir paskelbė aktą, kuriuo proklamuojama atsta
tyta nepriklausoma Lietuvos valstybė, sutvar
kyta demokratiniais pagrindais su sostine Vil
niuje ir atpalaiduota nuo ryšių kurie yra buvę 
su kitomis valstybėmis. Bet tuo paskelbimu dar 
nesibaigė Lietuvos valstybės atstatymo darbas. 
Lietuvos žemę reikėjo apvalyti nuo įvairių prie
šų, kurie Vokiečiams pralaimėjus karą ir pra
dėjus apleisti Lietuvos teritoriją, pradėjo skverb
tis į Lietuvos žemes. Lietuvos Taryba neturėda- 
nfh nei pinigų, nei ginklų, nei prityrusių karinin
kų, negalėjo greitai sudaryti reikali/igos apsau
gos, kuri 
goti nuo 
plenčikų, 
kričio 11
liaubų sutartį, Lietuvos Taryba Vilniuje sudarė 
pirmą Ministerių Kabinėti} ir apsaugos ministeri
jos štabą, kuris Lapkričio 23 d. išleido pirmąjį ( 
įsakymą, kuriuo įsteigiamas apsaugos ministeri
jos štabas ir įsakoma organizuoti 1-mą pėstinin
kų pulką. Tuo metu Vokiečių kariuomenė pra
dėjo trauktis iš frontono Rusų raudonoji kariuo
menė ėmė veržtis į Lietuvą.

Lenkai ginklavosi Vilniuje, komunistai at
vykę iš Rusijos kiršino vietos gyventojus prieš 
Lietuvos valdžią. Bet Vokiečiai Lietuviams vis 
vengė duoti ginklus ir leisti laisvai organizuo
tis. Nežiūrint į neapsakomus sunkumus ir kliū
tis, valdžia pašaukė savanorius, kurie iškentėję 
okupacinės valdžios sunkumus ir skriaudas bei. 
ištroškę laisvės būriais plaukė į Vilnių, Alytų, 
Kauną, Kėdainius ir kitus miestus, kur buvo 
pradėtos kariuomenės užuomazgos.

1918 m. Gruodžio 17 d. 1 pėstininkų pulkas 
išsikėlė 'į Alytų baigti organzuotis. Pulke tuo
met jau buvo 25 karininkai grįžę iš Rusų ka
riuomenės, 3 karo valdininkai ir 59 kareiviai 
savanoriai. Sausio 5 d. bolševikai užėmė Vil
nių, ir Lietuvos vyriausybė persikėlė į Kauną. 
Lietuvos kariuomenės užuomazgai sustiprėjus, 
1919 m. Sausio 15 d. paskelbta karininkų, karo 
valdininkų ir puskarininkių mobilizacija, o Va
sario 13 d. — dviejų metų naujokų šaukimas. 
Kariuomenė sparčiai auga. Kuopos virsta atski
rais batalionais, batalionai išsivysto į pulkus. 
Greta pėstininkų pradėta organizuoti raitinin
kai, technikos dalys, artilerija, karo aviacija ir 
t.t.

Maža buvo surinkti vyrų pulkus. Reikėjo 
juos apginkluoti ir apmokyti. Ginklų truko, o 
mokyti irgi nebuvo laiko, nes bolševikai, užėmę 
Vilnių, pradėjo skverbtis gilyn į Lietuvos teri
toriją. Vasario mėn. pradžioje jie pradėjo ar
tintis prie Kauno, pro Kėdainius iš žiemių ir 
pro Alytų iš pietų. Taigi užuot ėjus į prati
mus, teko tuojau žygiuoti į karo lauką. Vasa
rio 8 d. bolševikai puola Kėdainius. Jiems už
stoja kelią Panevėžio ir Kėdainių sričių apsau
gos būriai ir priverčia trauktis, čia buvo Lie
tuvos jaunosios kariuomenės pirmasis krikštas. 
Tame prie Kėdainių su bolševikais susirėmime, 
kur priešo buvo žymiai gausesnės jiegos, žuvo 
pirmasis Lietuvos savanoris burininkas Povilas 
Lukšys. Vasario 11 d. Lietuvius puola bolševi
kai prie Šėtos, čia Lietuviai paima 9 belaisvius 
ir daug grobio. Po šių kautynių bolševikai pasi
traukė Ukmergės kryptimi ir tuo Kaunas liko 
apsaugotas r.uo apsupimo. Tų pačių metų Va
sario 9-13 d. bolševikai supdami Kauną iš kairės 
puolą Jezną ir Alytų, čia kaunasi Lietuvių su
vestinė kuopa ir raitelių būrys. Vasario 13 d. 
Lietuviai puola Jezną ir jį paima, čia iškil
mingai palaidojami pirmosios 2 p. pulko aukos.

Vasario 12 d. bolševikai pradėjo pulti Aly
tų. čia teko ginti 1 p. pulkui. Gausiai priešo 
spaudžiamos pradėjo trauktis Lietuvių užtvotos, 
padėtis buvo sunki, nes buvo gauta žinių kad 
Vokiečių kariuomenė ne tik iš tame rajone tu
rėto baro pasitraukė, bet ir iš Alytaus. Bol
ševikams supant Alytų Lietuviai pradėjo trauk
tis, bet pulko vadas karininkas Juozapavičius, 
norėdamas išgabenti tik ką iš Kauno gautus taip 
reikalingus ir brangius ginklus, žūsta ant Ne
muno tilto nuo priešo kulkos. Toliau karas su 
bolševikais vyksta sėkmingai. Pirmųjų narsių 
vyrų kraujas cementuoja Lietuvos kariuomenę.

Gegužės/mėn. viduryje Lietuvos kariuo
menė užėmė Ukmergę, o 17-19 d. atvaduotas ir 
Panevėžys, čia Lietuvos kariuomenės pėstinin
kų žygius lydi sava aviacija ir artilerija. Pa
nevėžio operacija parodė kad Lietuviai jau pa- 
jiegia veikti savarankiškai. Tie laimėjimai la
bai pakėlė Lietuvos jaunutės kariuomenės nuo
taiką, nes buvo paimta daug grobio, kurį bolševi
kai traukiniu norėjo išsivežti.

(Bus daugiau)

• PELIŲ GĄSDINIMUI, vienas išradėjas 
ištobulino ir užpatentavo iš popieros padarytą 
katę, nuteptą žibančiais dažais, taip kad ji žėrė
tų tamsoje. Katės figūra nukvepinta mėtų 
kvapsniu, ko pelės labai nekečia.
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PASIŽVALGIUS

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

(Tęsinys iš pereito nr.)

XIV.
LIETUVIŲ NELAISVĖJE

Nuo smūgio j galvą Albrechtui aptemo akys 
jam atrodė kad jis krinta į' žvaigždėtą bedugnę. 
Antro smūgio jis nebejautė ir pavirto Į snie
gus. Keletą sekundžių jis dar jautė ant savo 
šarvų kažkieno kojas. Paskum tik sudejavo ir 
visai nustojo sąmonės.

Po kurio laiko jis vėl sudejavo ir atsimerkė. 
Įsiklausęs jis išgirdo keistus balsus ir nepažį
stamą kalbą, po to vėl nustojo sąmonės. Tiktai 
skaisčiai raudoni laužai ir nepažystami kailiniuo- 
čiai įstrigo jam į galvą.

Dalis žemaičių, kunigo įsakyti, liko laidoti 
žuvusiųjų ir jieškoti sužeistųjų.

Surinkę saviškių lavonus, pakūrė jie didelį 
laužą, į kurį žynys įmetė tiek meškos ir obšro 
nagų kiek buvo žuvusių, kad jie lengviau galė
tų įsikabinti į dausos kalnelį. Neturėdami pa
laidų žemių, žemaičiai pelenus apmetė sniegu.

Vokiečių lavonus paliko jie varnoms ir vil
kams sudoroti.*

Nupynę iš karklų pintines, pritaisė jas tarp 
dviejų arklių ir, sudėję į jas sužeistuosius, nužy
giavo Palangos linkui.

Ir Albrechtą ir kitus sužeistuosius Vokie
čius žemaičiai rūpestingai slaugė: mat, jie ga
lėjo praversti iškilniam aukojimui.

Gretutinėje prie Albrechto pintinėje gulėjo 
be sąmonės Liubartas; žaizdų jis neturėjo, tik
tai vietoje mėlynų akių bebuvo raudonos duo
bės: akys išdegė žarijose, Į kurias jį parvertė 
Rudolfas.

Kai Albrechtas antrą kartą atvėrė akis, jis 
jau buvo nepažystamoje troboje; aslos duobėje 
degė ugnis, čia daugiau, čia mažiau nušviesda
ma lubas. Langų troboje nebuvo.

šios keistos trobos kertėje stovėjo paprastas 
baltas stalas. Pasieniuose buvo margais kilimais 
dengti suolai; sienose kabojo keisti ginklai, dra
bužiai ir kailių ryšuliai.

Albrechtas, nieko nesuprasdamas, žvelgė čia 
į vieną, čia į kitą daiktą, kol pamatė prie skry
nios pasilenkusią dailią mergelę. .

— Kas gi čia galų gale? — pratarė Al
brechtas, ir jo paties balsas nemaža jį nuste
bino: jis buvo silpnutis ir vaikiškai skambėjo.

Mergelė išsitiesė ir apsižvalgė.
Ji buvo vidutinio ūgio, kokių septyniolikos- 

aštuoniolikos metų gražuolė; dvi storos garbi
niuotos gelsvos kasos buvo nusvirusios per pe
čius ant krutinės, kurią dengė balti, raudonais 
žitkeliais išsiuvinėti, marškinėliai.

Nuostabumas jos veide veikiai pasikeitė šyp
są. Mergaitė prisiartino prie Albrechto ir, paž
velgusi savo didelėm, lino žiedo spalvos akim, 
pasakė keletą žodžių, lyg kur girdėta Albrechtui 
kalba.

— Ką hi sakai? — paklausė Albrechtas, 
stengdamasis atsiminti kur jis butų galėjęs gir
dėti tokią skambią kalbą.

Kai mergelė vėl pasakė keletą žodžių, prieš 
Albrechtą stojo tamsios rūsčios, siaurais langu
čiais bažnytėlės vaizdas, tos bažnytėlės kurioje 
jis dažnai melsdavosi su savo motina ir kur 
dvasininkas melsdavosi tokia kalba, kurioje bu
vo daug žodžių su dalelytėmis “is”.

Jis godžiai gaudė kiekvieną nepažystamosios 
mergelės žodį ir, pagaliau, įsitikino kad šios kal
bos turima šiek tiek panašumo į Lotynišką.

Priešingoje sienoje atsivėrė durys, ir tarp
duryje šmėkštelėjo dviejų smalsuolių moterų 
galvos.

Kad ir kaip stengėsi Albrechtas, tačiau jo
kiu budu negalėjo atsiminti kaip čia jo patekta 
tarp svetimųjų.

Mėgino jis atsikelti, bet tas tam nepasisekė: 
atsirėmęs kairiaja ranka, js sudejavo iš skaus
mo, kurį pajuto sužeistame petyje.

Mergaitė atsargiai, neužgaudama jam su
žeistojo peties, padėjo atsigulti.

— Danke ... — vos bepasakė jis, dantis 
sukandęs, kad nesudejuotų .

Susirinkusios moterys nusikvatojo. Jų skai
čius augo, senesniosios kažką tarp savęs kuždė
josi, linguodamos galvas.

— Danki, danki! — kartojo keletas balsų, 
ir vėl visos nusikvatojo.

Vyresniųjų pavyzdį sekdama, taip pat kar
tojo ir maža geltonplaukė mergikė.

— Dankiu . . . Dankiu! — čeveravo ji, suk
damasi- asloje' ant vienos kojos.

Vėl nusikvatojo moters.
Mergelė, perrišus Albrechto petį, subarė jas, 

ir šios bežiūrint išnyko.
— Ar aš nelaisvėje? — klausė Albrechtas, 

pradėjęs suprasti iš skaudamojo peties kas su 
juo dėjosi. — O kame dėdė?

Mergelė, atkreipus veidą į tą šalį iš kurios 
ėjo balsas, klausėsi. Jos akys, rodos, buvo nu
kreiptos į Albrechto guolį, tačiau matė ir jo 
veidą. Jo aukštą kaktą dengė smulkios plaukų 
garbanos. Išblyškusiu ir kiek apšepusiu savo 
veidu jis atrodė suvyrejęs. Gal būt, nei jo dėdė 
dabar iš karto nebūtų pažinęs savo sūnėno, ku
ris nesenai tik geras pusbernis tebuvo. Matyt, 
žygis ir liga pagreitino jo brendimą.

Mergelė į jo kalbą atsiliepė Lietuviškai, ir 
jis vėl nesuprato ką ji sakė.

Tada ji, atsisėdus ant guolio krašto, ženk
lais ėmė aiškinti ir rodyti į žemę ir aplinkui 
save, kelis kart kartodama: 
' — Palanga, Palanga.

Albrechtas tuoj suprato kad jo Palangoje 
atsidurta belaisviu. Nebenuleisdamas nuo mer
gelės savo melsvų, kaip rugiagėlės, akių jis 
gaudė kiekvieną jos žodį. Pagaliau, ištraukęs 
iš po kailinio apkloto savo sveikąją ranką, pa
rodė į mergelę.

— O tu kuo vardu? Kaip tu vadinies? — 
pasakė jis, įvairiai kraipydamas Vokiškus žo
džius, manydamas kad taip ji geriau supras.

Supratusi klausimą, mergelė šypterėjo, ir 
pasirodė jos baltų dantukų krašteliai.

— Aliutė, — atsakė ji ir dar karta atkar
tojo kad jis geriau atsimintų jos vardą. — O 
kaip tavo vardas? — Paklausė ji, švelniai pa
liesdama ligonį.

— Albrecht . . .
— Al-brek-tas... Albrektas... — tęsiamai 

kartojo ji. -
— Taip, taip... — šypsodamasis kinknojo 

sužeistasis.
— Mergelė apsidairė, ir jos veidas apsi

niaukė, lyg suakmenėjo^
Pažvelgė ir Albrechtas ir prie ugniadUobės 

pamatė žemo stogo, pečiuką, grobuoniškos po
vyzos inėjusį vyriškį. Jo rusvi plaukai buvo su
šiurę, giliai įdubusios akys reiškė drąsa ir en
ergiją.

Tatai ir buvo pat Palangos kunigas. Aliu
tė atsistojo, bet nepriėjo prie jo, tiktai į jo 
žodžius linktelėjo galvą.

Kunigas pastebėjęs kad Albrechtas jau at
sipeikėjo ir žiuri į jį, dėbtelėjo savo kiaurai 
veriamu žvilgsniu, kuriame Albrechtas Įskaitė 
neapykantą, ir jam pasidarė pikta ant svečio.

Paskum kunigas pažvelgė vėl į mergelę ir, 
pasišaukęs ją prie savęs, ėmė kažką sakyti.

Albrechtas sekė kiekvieną jų judesį, tačiau 
kalbos nesuprato. Jis pastebėjo tik kad Aliutė 
šaltai laikėsi, stengdamasi nežiūrėti į akis sve
čiui, kuris, nenuleisdamas nuo jos savo ugningų 
akių, karštai kažką pasakojo. Pagaliau, metęs 
vilkišką žvilgsnį į Albrechtą, kunigas išėjo pro 
duris, neuždarydamas jų. Įspindus saulutei, nu
blanko net židinio ugnis. Už slenksčio žaliavo 
jaunutė žolelė, kurią pamačius, jo širdyje gimė 
įvairios pajautos ir kažkoks ilgesys.

— Kas gi? Argi jau pavasaris? — sušuko 
jis, remdamasis sveikąja ranka. — Rodos, tik 
vakar mes snieguose kovojom. Ne, negali būti 
pavasaris . . . dar žiema tebėra!

Aliutė neigiamai papurtė galvą; jos rūpes
tingame veide vėl pasirodė šypsmelė.

— Argi aš taip ilgai bučiau sirgęs?
Lietuvaitė tvirtinamai linktelėjo.
Albrechtas labai susijaudino. Nepasisekus 

Aliutei visko jam išaiškinti, ji atsargiai, bet 
varu privertė jį atsigulti.

Po kokio pusvalandžio Albrechtas, pajau
tęs didelį nuovargį, užmigo kietu miegu.

Bus daugiau)

SAVANORIŲ 
ŽYGIAI

Parašė PETRAS RUSECKAS 
(Baudžiavos autorius)

SAVANORIŲ ŽYGIAI, I ir II tomai, po: 
3o2 puslapius skaitymų ir 31 pusi, iliustracijų. 
Knygos didelio formato. Kaina kiekvienas kny
gos $1.50 su persiuntimu. Bet abu tomu per
kant gaunama už $2.50.

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

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

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio j

Didžiųjų kunigaikščių: Mindaugo, Gedimino, Algirdo, Kęstučio 
ir Vytauto laikų galinga Lietuva, ilgus metus atrėmusi Vakarų ir 
Rytų audras, savo valstybine išmintimi ir užgrūdintu ginklu pla* 
čiai išgarsėjusi net už Europos ribų, vėlesniais amžiais netenka 
savo galybės, o pagaliau — savo laisvės ir nepriklausomybės.

Atrodė, jog pavergta, ilgai priešų slopinama Lietuva žūsianti 
amžinai. Bet. .. ne! Lietuva nebuvo ir nežus!

•Cleveland’o, Ohio. Lietuvių Darželiui

SKRAJOJANTI TAIKA

Praeitajame šimtmetyje kovon stoja nauji Lietuvos kovotojai. 
Jų galingi ginklai — knyga, lyra. Jie nebijo nei Sibiro, nei kalė' 
jimų, nei įvairių kančių. Mūsų Valančiai, Basanavičiai, Kudirkos, 
Smetonai, Šliūpai ir kiti didvyriai, skardžia pranašinga tautos pri' 
sikėlimo daina prabilę Maironiai žadina lietuvio dvasią ir parodo 
jam kelią į laisvą ir nepriklausomą ateitį.
1 Dr. Vinco Kudirkos skardusis Varpas savo galingu šūkiu: 
Kelkitės, kelkitės, kelkitės! — pažadina jauną ir žvalų lietuvį į 
tautinę kovą tiek gimtojoj žemėj, tiek ir toli nuo jos, už jūrų van- 
denynų. Metai po metų kovotojų eilės didėja. Pagaliau, išmušus 
kovos valandai, jauni lietuviai kariai sėkmingais didžių žygių 
laimėjimais grąžina lietuviškojo ginklo garbę ir tėvų žemės laisvę.

Tautos žadintoją, Lietuvos himno kūrėją Dr. Vincą Kudirką 
mylime mes visi lietuviai: ir mes Lietuvos^kariai, ir Jūs, toli už 
vandenyno gyveną broliai. Jo j širdį lietuviui smingą žodžiai: „Iš 
praeities Tavo sūnūs te stiprybę semia” mus visus skatina dirbti ir 
kovoti dėl mylimos Lietuvos, kad sukurtumėm jai gražią šviesią 
ateitį.

Įteikdami savo brolių Amerikos lietuvių kultūriniam Cleve- 
land’o Ohio. darželiui mūsų tautos Didžiojo Vyro Dr. Vinco 
Kudirkos biustą, tąja savo mažute dovanėle mes, Lietuvos karino' 
menės karininkai, reiškiame savo didžią pagarbą ir meilę savo 
tautiečiams Amerikoje. Jungdami abiejų žemynų lietuviškąsias 
širdis, visad būsime vieningi, stiprūs, nepalaužiami.

— Lietuviais esame mes gimę, lietuviais turime ir būt! — amži' 
nai skambės galingas šūkis.

LIETUVOS RŪPESČIAI GERU DERLIUM

Lietuvos ūkininkai vis dar 
negauna tokių didelių derlių 
kaip Danai ar Holanda?; kurie 
iš žemės pajiegia ištraukti 
kiek tik ji gali duori. Bet ir 
Lietuvos ūkininkai jau beveik 
kasmet gauna tokius javų der
lius kad jų pilnai užtenka sa
vo krašto reikalams ir dar lie
ka gerokas perteklius parduo
ti į užsienius.

Kadangi Lietuvos ekonomi
nė gerovė daugiausia remiasi 
žemės ukiu, tai ir vyriausybė 
rūpinasi remti ūkininkus kad 
jie daugiau pagamintų žemės 
gėrybių. Deja, . dažnai tenka 
paremti ne tiktai gamybos, di
dinimą, bet ir gauto derliaus 
sunaudojimą. Pavyzdžiui, šy
met gaunamas gana geras ja
vų derlius. Ūkininkai, reika
lingi pinigų, tuoj pradėjo nau
jo derliaus javus pardavinėti. 
Javus pradėjo supirkinėti pri
vatus pirkliai labai žemomis 
kainomis, nes pasiūlymų daug, 
o pirkėjų maža. Suprantama 
kad ūkininkus apima nusivyli
mas kai jie savo prakaituoto 
darbo vaisius turi pigiai par
duoti.

Taigi, vyriausybė tuojau at
ėjo ūkininkams į pagalbą pra
dėdama supirkinėti javus žy
miai aukštesnėmis kainomis. 
Vyriausybė pavedė Lietūkiui 
supirkti žymiai didesnį kiekį 
javų negu reikia kariuomenei, 
ligoninėms, kalėjimams ir ki
tokioms įstaigoms. Javai
kami iškarto ir eksportui, nors 
išvežimui j užsienius šymet nė
ra palankių sąlygų.
met daugelyje kraštų gautas
geras derlius, ir todėl pasauli
nėje rinkoje javams kainos

yra žemesnės negu Lietuvoje. 
Taigi, mokamos už grudus kai
nos yra gerokai didesnės negu 
tikimasi už juos užsienyje gau
ti. Išeina nuostolinga preky
ba. Bet reikia sudaryti sąly
gas kad ūkininkai savo grudų 
perteklius galėtų parduoti ir 
kad gautų įmanomą kainą.

Tiesa, vyriausybės nustaty
tos kainos yra dar kiek žemes
nės negu kad buvo mokama 
pernai. Bet atsižvelgiant į pa
saulinės rinkos kainas, jos yra 
gana aukštos, ir ūkininkai jo
mis patenkinti.

Iš visų šių metų derdiaus 
javų numatoma parduoti už
sieniuose apie 2,400,000 cent
nerių: rugių 1,200,000 centn., 
kviečių 600,000 ctn., miežių 
300.000 centnerių. Pernykščio 
derliaus buvo eksportuota tik 
apie pusė to kiekio. Pernai ja
vų derlius buvo menkesnis, bet 
kainos buvo aukštesnės, ir vy
riausybei nereikėjo javų išve
žimą remti primokėjimais.

šymet yra gerokai pakilęs 
taip pat mėsos, sviesto, kiauši
nių išvežimas, šiems produk
tams kainos užsieniuose gana 
geros. Taip pat šymet užsie
niuose gana geros kainos li
nams, o jų Lietuvoje gerai už
derėjo. Tsb.

per-

• KANADA, bėgyje 1936 
metų, sunaudojo 3.37 svarus 
sūrio nuo galvos, arba išviso 

i 37,193,000 svarų. Metai pir
miau sunaudojo 39,634,000 sv.

® NAUJA telegrafo siste-
Mat, šy- ma ištobulinta taip kad gali

leisti 96 telegramus į vieną 
pusę per vieną srovę vienu lai
ku.

I
Gerb. Pakštiranka Kauno 
Sekmadienyje štai kaip:

j Kam patinka tasai taiką 
nūn linksniuoja visą laiką. 
Sukdamas kaimynui sprandą 
daro.... taikos propagandą.
Jei kaimynas tik bagotas, 
tai dalija jį į šmotus. 
Viehas griebia, kits palaiko, 
na ir taip išgelbsti taiką.
O jeigu kam pikta būna, 
toksai kopia į tribūną, 
spjaudo, kolioja ką nori 
kad.... taika butų padori.
Taigi dabar su ta taika 
elgias kaip su mažu vaiku.
Lupa diržu susirietę 
ir vis liepia jai tylėti.
Taika bastosi po svietą 
ir neranda savo vietos.
Ją tartum gatvės merginą 
kas panori tas kankina.
čemberlainas sugalvojo 
suvaidint taikos herojų. 
Įsisėdo į lėktuvą 
ir kur reikia ten pribuvo.
O su juo skraidinta taika 
negalavo visą laiką.
Sakė kad jai galva skauda 
ir begalo esą griaudu.
Ir ji neišėjo sausa, 
nes jos vargšės nieks neklauso. 
Davė migdančių miltelių.... 
taip pasiekė galą kelio.
Nei toliau jos nieks neklausė 
kur jai išeitis geriausia.
Liepę jai ramiai sėdėti 
ir dar kaukę užsidėti.
Ak, taika, taika, taikelė

“VELNIŲ TILTAS” 
NEMUNE

Nemune, ties Gastilionių k., 
Rumšiškių vai., yra taip vadi
namas “velnių tiltas”, kur pil
na akmenų. Pro juos ir die
nos metu pavojinga su sieliais 
plaukti. Nemunas šymet bu
vo nusekęs, taigi tas “velnių 
tiltas” pasidarė dar pavojin
gesnis.

Tas “Velnių tiltas”, kur iš 
Nemuno vagos kyšo daugybė 
didžiulių akmenų, buvo taip 
vadinamas iš senovės. Pava
sarį ar vasaromis, kai pro Gas
tilionių kaimą plaukdavo laivai 
ar sieliai, tai tik retas kuris 
jų išvengdavo nelaimės. Ak
mens apversdavo laivus ir žmo
nes, kurie dažnai ten rasdavo 
saii kapus.

Jau priekį 80 metų sielinin
kai mėgino didžiulius akmenis 
iš Nemuno vagos išimti tačiau 
ten radę jų visą galybę, todėl 
savo darbo nebaigę.

Vienas senas žvejys pasako
ja kad jis prieš 60—70 metų 
pažinojęs daug Gardino apielin- 
kių sielininkų, kurių apie 20 
prigėrę vien ties “velnių til
tu”. Per didįjį karą ties ta 
vieta prigėrė keli Vokiečių ka
riai.

Kadangi “velnių tiltas” kliu
do laivininkystei, prieš keletą 
metų jis buvo pradėtas ardy
ti. Vieni akmenys buvo nu
stumti į didesnę gelmę, o kiti 
visai išimti. Nuo 1932 metų 
iki dabar iš “velnių tilto” išim
ta daug akmenų, kurių dalis 
sunaudota kelių taisymui. To
kiu budu “venių tiltas” kasmet 
nyksta, o upės vagoje atsiran
da laisvų vietų sieliams ir gar
laiviams plaukti. L.A.

tau į žandą kožnas skelia. 
Ką panori tą apspardo 
ir vis gražiu tavo vardu.

SOVIETŲ ROLĖ ČEKO
SLOVAKIJOS BĖDOJE

Skaičiau gazietose kad sovie
tų rojaus carukai, ilgai tylėję 
ir akis ištempę žiūrėję kas bus, 
dabar jau sakosi gatavi šokti 
prieš Hitlerį už čekus, su ku
riais turi apsigynimo sutartį.

Tai išeina šitokia istorija: 
o kai nenuorama trukšmadaris 
tynė, bailys palenda po stalu, 
o kai kerštininkas sumuštas 
kitų sumuštas ir nugalėtas ga
li asloje, bailys išlenda iš po 
stalo ir ima skerečiotis ir rė- 

i kauti:
“Kur tas, rupužė, aš jam pa

rodysiu! Duokim jam, vyrai!”

MANO DRAUGAS MATAS, 
I iš Waterburio, nuvažiavęs į 
Lietuvą, pateko pas savo uba- 

| gus gimines, kur užpuolė jį 
utėlės ir blusos, ir jis gavo pa
sivaikščiot tik patvarčiais ir 
patvoriais. Tai dabar parva
žiavęs visiems skundžiasi kad 
Lietuvoje prasta.

O kodėl Lietuvos nepeikia— 
net dar giria — Čikagos socia
listų choras, kuris kartu su 
tuo cicilikėliu Lietuvoje buvo? 
Choristai matė tikrą Lietuvą. 
Tam žmogeliui reiktų rausti iš 
gėdos, o ne cicilikų gazietose 
rašyti kur jis buvo....

SKAIČIAU Dirvoje kad So
vietų rojun išgabenta labai 
daug odos iš Lietuvos, batams 
siūti. Taigi Lietuva pagelbės 
tiems basiakams žemišką rojų 
naikinti ir įsitaisyti kapitalis- 

Į tų dėvėjamus batus.
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fviETiNEs Minios Jj
PILIEČIŲ KLUBO 
VAKARUŠKOS

Amerikos Lietuviu Piliečių 
Klube praėjusį penktadienį ke
turios dešimtkės suskaldytos 
ir viena penkinė, liko čielybė- 
je niekeno nelaimėtos, ir šį 
penktadienį dar prisidės dau
giau, tai bus net desėtkas lai
mėjimų, tik reikia jums ateiti 
ir laimėti. Ir šiaip daug sma
gaus laiko turėsit klube kur 
susieina daug pažystamų senų 
ir jaunų vyrų ir moterų.

Taip pat pranešame kad se
kantį antradienį, Lapkričio 11, 
bus Klubo susirinkimas; pagei
daujama kuoskaitlingiausio su- 
sirinkiriio.

P. P. Muliolis, Prez.

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

HENNINGER’S
8809 Superior Av. ^Cleveland, O.

K E L L E R
SHOE REPAIRING
Geriausias Avalų Taisymas

Taisome avalus geriausiomis ma
šinomis šioje miesto dalyje. Vi
sų savo darbų garantuojam. Pa
darom avalus sulyg reikalo. Ge
riausios rūšies oda. (47)

8125 Superior Avė.
Lietuviu apgyventoje srityje.

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

MIRIMAI
JUOZAS GARDINSKAS

(Joseph Hardynec)
Spalių 1 d. mirė Juozas Gar- 

dinskas, 52 m. amžiaus, nuo 
1232 E. 80th St. Kilęs iš Len
kijos. Amerikon atvyko 1908 
metais. Palaidotas Spalių 5 d. 
Kalvarijos kapinėse. Pamaldos 
buvo šv. Jurgio bažnyčioje.

Liko žmona Elena, ir brolis 
Vladas bei sesuo F. Simanai- 
tienė.

DIRVA

PAMINKLO ATIDEN-I

GIMO IŠKILMĖS

DOMINIKAS ULIS
Spalių 1 d. mirė Dominikas 

Ulis, 56 metų, nuo 6703 Wade 
Park avė. Amerikon atvyko 
iš Žemaitijos 1913 metais. Jo 
žmona mirė prieš metus laiko.

Liko vaikai: Ona Getts, Be
nediktas, Juozas, Darata ir Ed
na. Palaidotas Spalių 4, Kal
varijos kapinėse. Pamaldos at
sibuvo šv. Jurgio bažnyčioje.

Abiejų laidotuvėse pasitar
navo laidotuvių direktorė Del- 
la Jakubauskienė.

Į j IPPODROMJį

PADĖKA DARBI
NINKAMS I Skautų Dalis

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

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

“YOU CAN’T TAKE IT 
WITH YOU”

Smagus ir juokingas veika
las “You Can’t Take It With 
You” paliekamas Hippodrome 
Theatre dar savaitei laiko.

Tai yra vaizdas iš gyvenimo 
dviejų šeimų kurių pažiūros į 
gyvenimą labai skirtingos. Vie
na šeima gyvena linksmai ir 
visko pasitenkinus, kita visko 
j ieško stengiasi įgauti galybę, 
pinigus ir tt.

Tos šeimos susivaidija kuo
met vienos sūnūs ir kitų duktė 
įsimyli.

Lionei Barrimore yra vienos 
šeimos Diedukas Vanderhof, jo 
anūkės rolę vaidina Jean Ar- 
thur. James Stewart vaidina 
antros šeimos tėvo Tony Kir- 
by rolę.

Tai labai įdomi filmą, kurią 
matydami turėsit didelio pasi
tenkinimo. _____

Bukit Savo Šeiminikais
Vienos ir dviejų šeimų namai ant 

vieno loto, West 53 st., netoli Lo- 
rain avė. KAINA $2,500.
Taipgi daug kitų pigių namų. At- 
silankykit pamatyti.

Papp Realty Company 
MElrose 5814 4744 Lorąin Avė.

(Pabaiga nuo 8-to pusi.) 
pudingai kalbėjo apie Kudirką 
ir kitus. Jo kalbos susirinkus 
kelių tūkstančių minia atidžiai 
klausėsi.

Ramovės aktą priėmė Darže
lio Sąjungos pirmininkas, P. 
V. česnulis, kuris pasakė gra
žią kalbą.

Toliau buvo skaityta sveiki
nimai nuo Lietuvos įgalioto 
Ministerio P. žadeikio iš Wa- 
shingtono, Lietuvos Generali
nio Konsulo Jono Budrio iš New 
Yorko ir kiti.

P. J. žuris dabar sakė ilges
nę ir platesnę Anglišką kalbą 
apie Kudirką ir jo idealus.

Toliau, Darželio Sąjungos 
pirmininkas perstatė kitų tau
tų kultūrinių darželių atstovus 
atvykusius į šias iškilmes, bu
vo padaryta pranešimai apie 

j banketą vakare, ir paskutinę 
kalbą pasakė Konsulas Dauž- 
vardis Ųietuviškai.

Programas baigėsi visai pu
blikai sugiedant Lietuvos Him
ną.

Diena buvo puiki, visų nuo
taika smagi, veidai linksmi, iš 
pasitenkinimo šypsantisi.

Darželio iškilmės buvo nufil
muotos. Vieną filmą Dr. Vin
co Kudirkos Draugija, atsidė
kodama Karininkų Ramovei už 
jų brangią dovaną, padovanoja 
jiems, ją į Kauną parsiveš Mjr. 
S. Narušis ir galės visi Lietu
voje matyti ir patį musų Dar
želį ir kokios jame buvo iškil
mės. Kadangi oras buvo gra
žus, filmą gerai išėjo.

Po programo, gražiame ore, 
visi ilgai vaikščiojo po Darže
lį, kalbėjosi, ypač kitų miestų 
svečiai apžiūrinėjo šį Clevelan
do Lietuvių paminklinį Darže
lį. Mažai kas įsivaizduoja tą 
Darželį, koks jis didelis ir kas 
jame įrengta iki atvažiavęs pa
mato savo akim.

Dr. Vinco Kudirkos Draugi
jos Paminklo komisija reiškia 
savo gražią padėką tiems kurie 
taip uoliai darbavosi bankete 
Lietuvių salėje sekmadienį:

Vyriausiai banketo šeiminin
kei poniai Marei Mišeikienei, 
Paulinai štaupienei, p, Lapins
kienei, p. Akelienei, p. žebrie- 
nei, p. Vilčinskienei. Toliau, 
tiems ir toms kurie darbavosi 
prie biznio ir prie stalų: pane
lėms patarnautojoms, skautams 
jų padėjėjams, pp. Grigienei, 
K. Miliauskienei, p. Vaičiūnie
nei, Jackienei, Gražuliui, V. 
Brazauskui, F. Saukevičiui, A. 
Danisevičiui ir kitiems.

Spausdintame šioms iškil
mėms programe per neapsižiū
rėjimą buvo praleista vardai 
dviejų asmenų, Darželio Sąjun
gos valdybos narių kurie suda
rė su draugijos komisija ben
drą komisiją iškilmėms reng
ti, 
P.

tai yra: Marė Mišeikienė ir 
V. češnulis.

Komisija:
K. S. Karpius, 
A. M. Praškevičius, 
Izidorius Šamas, 
Jonas Petrauskas.

YOUNGSTOWN

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

“Tebūnie tavo valia kaip templė tampriai įtempta.” 
(Skautų įsakymas 5-tas)
MUSŲ VEIKIMAS

Spalių 9-ta — Vilniaus už
grobimo paminėjimas. Vilniui 
Vaduoti Sąjungos Clevelando 
skyriui ruošiant tos dienos mi
nėjimą sekmadienį, Spalių 9, 
nuo 5 vai .vakare, Lietuvių sa
lėje, Dr. Vinco Kudirkos skau
tų vyčių būrelio nariai prie šio 
prisideda paruošdami sekantį 
programą:

1. “šauliška Meilė” — tri
jų veiksmų drama vaidins šie 
asmenys: A. Navickienė, J. 
Jurgelis, A. Schultz (Jurgely-

V. KUDIRKOS SKAUTŲ

UŽEIGOS
HANS’ CAFE

Lunches, Sandwiches 
Draught Beer

šešios bowling alėjos.
prie East 55th Street

5325-27 Superior Avė.
ENdicott 8908 (47)
JOHN SCHWEIZER, Prop.

Parsiduoda Namai
$1200—5 kambariai, maudynė, skie

pas, didelis lotas, arti Payne ir 
E. 49th Street.

$2750—8 kambariai, maudynė, fur- 
nasas, slate stogas; Hough E. 59 
St. Reikia įnešti tik $275 cash.

$2750—9 kambariai, 2 šeimų, mau
dynė, furnasas, garadžius; St. 
Clair-E. G8 St. $275 įnešimo.

$3000—7 kambarių, maudynė, Hol- 
land furnace, stale stogas; St. 
Clair-E. 82 St. Pusė įnešimo.

$5300—10 kambarių, 2 šeimų, gara
džius; šiaurėj nuo St. Clair ir E. 
118 st. Kaštavo $10,000; reikia 
parduoti išdalinimui turto. Neša 
$80.

McKENNA
1383 E. 55 St. HE. 5282 

Residence MU 4285

MJR. NARUŠIO
VYKIMAS

AT-

Aukštieji musų svečiai, Mjr. 
S. Narušis su ponia atvyko į 
Clevelandą šeštadienį tuoj po 
pietų, su jais kartu automobi
liu atvažiavo ponios: Trečiokie
nė ir Lelėšienė iš Netvarko ir 
Sinusienė iš Brooklyno, kuri 
svečius vežė savo automobiliu.

Tą vakarą pas Karpius buvo 
svečiams priėmimas, dalyvavo 
ir pp. Daužvardžiai ir nekurie 
kiti svečiai iš kitur ir vietiniai.

Mjr. Narušis su savo palydo
vėmis tuo pačiu automobiliu 
pirmadienį išvažiavo Chicagos 
linkui, užsukant ir į Tabor Far- 
mą pas pp. Bačiūnus.

Prieš išvažiuojant iš Cleve
lando, Mjr. Narušis padarė vi
zitą Clevelando miesto mayo; 
rui Burton. Ponas Burton jį 
priėmė, paprašė pasirašyti jo 
žymių svečių knygoje, ir pa
rodė savo iš Palangos burmis-* 
tro gautą gintarinę rašalinę, 
kurią laiko savo kabinete ir ja 
didžiuojasi.

Tikras nuoširdus Lietuvis ir 
kalbus, neišdidus, Mjr. Narušis 
paliko Clevelandiečiuose gražų 
įspūdį.

CLEVELANDO DARŽELIO 
IŠKILMĖS

Spalių 2 d., Clevelande ap
vaikščiojant Dr. Vinco Kudir
kos paminklo atidengimo iškil
mes, ir Youngstovvnniečiai ga
vo pakvietimą į iškilmes pri
būti. Į iškilmes važiavo Mar
tynas Subonis su kitais veikė
jais, bet visų jų vardų nepaty
riau. Daug Lietuvių norėjo 
važiuoti atiduoti garbę senai 
mirusiam musų tautos didvy-. 
riui, rašytojui-poetui, bet ne 
visi dirba, taigi buvo labai pa
tenkinti kad, iš Darželio pro
gramas buvo duodamas per ra
dio, kurio svarbiausią dali tu
rėjo progos išgirsti sėdėdami 
namie.

ANSEL ROAD

CAFE
1066 Ansel Road

SMAGI LIETUVIŠKA 
UŽEIGA 

Degtinė — Alus — Vynai 
Valgiai

Salės susirinkimams ir 
baliukams

K. Nekrošius, Savininkas.

K. STONIS
RESTAURANT

Lietuviška ir Rusiška 
Importuota Degtinė 

Visoki Lietuviški valgiai.
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Avė.

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

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. čiutelė 
savininkai.

BLACK CAT
CAFE 
• Night Club •

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

šeštadieniais Vištienos 
vakarienė 35c.

Muzika Penktadienio ir šeštadienio 
vakarais

Muzika: Penktadienio ir 
šeštadienio vakarais.

JUZĖ ir ANTANAS ČIAPAI, Sav.

“Dirvai” išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—įdėkit 
į laišką $2 ir “Dirva” lankys 

jus ištisą metą.

JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIL

Reikia Jums

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

Anna Pongonis
= 1076 East 78th Street =
: Telefonas ENdicott 2562 =
Ylllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll?

NEĮVYKO. Dirvoje buvo 
rašyta kad SLA. kuopa turės 
parengimą Rugsėjo 25 d., 
dėl tūlų priežasčių tas jų 

' manymas nepravestas ir 
dieną parengimo nebuvo.

LRKSA. VAKARAS. Lap
kričio pradžioje (diena dar ne
žinoma) LRKSA. kuopa sta
tys scenoje linksmą komediją, 
kurią atliks gabus scenos mė
gėjai iš Clevelando.

MIRĖ, SERGA. Spalių 1 d. 
buvo pąjaidotas Jonas Skati
kas (Scott-Penny) su bažnyti
nėmis apeigomis. Mirė auto
mobilio nelaimėje. Buvo 52 m. 
amžiaus. Paliko seną tėvelį ir 
brolius dideliame nuliudime.

Vincas Markauskas serga ke
linta savaitė laiko ir randasi 
ligoninėje. Jau eina geryn ir 
jo tėveliai turi viltį kad grei
tai sugryš į namus sveikas.

DARBAI. Sunku teisingai 
pasakyt apie musų miesto dirb
tuves, nes visos yra didelės ir 
tokiu budu vienas departmen- 
tas dirba, o kiti visai nedirba. 
Bet galima drąsiai sakyti kad 
bedarbė viešpatauja ir žmonės 
yra suvargę. Išsikalbėjus su 
biznieriais apie jų apivartą, vi 
si sako kad jų pajamos maži 
naši. Tai kas gali būti gėrės 
niu ženklu bedarbės?

St. Gėlė

bet
šu
tą

DR.
VYČIŲ EGZAMINAI IR 

ĮŽODIS
šeštadienis. .. . Tylus ir ma

lonus, kiek vėsokas vakaras... 
Jau 8 valanda, pradeda rinktis 
skautai.... Jų.veidai ir visas 
išorinis stovis papuoštas tru
putėlį baimės ir džiaugsmo.

i Taip, juk šį vakarą stos prieš 
savo vadus ir žymius Clevelan- 

į do visuomenės veikėjus ir pa- 
! rodys ką jie per tą trumpą lai
ką išmoko skautijai. šiądien 
ne tik pereis per visus egzami- 
nuotojus su įvairiais klausi
mais, bet taip pat pergyvens 
tą momentą, tą ryžtingą mo
mentą kuris privalomas kiek
vienam skautui. Nors tapsim 

i skaitais vyčiais, bet vis tik ta 
žmogiška baimė, tas instink- 

1 tas kankina mus kaip mes at- 
sakinėsim jiems ir ar aš atsa
kęs tikrai busiu skautu, tuo 
Dievo, Tėvynės ir Artimo gy
nėju ir argi aš tikrai esu ver-, 
tas juo būti? Juk tai gražus! 
tikslas, didelis ir sunkus dar-| 
bas; ar aš ištęsėsiu ir busiu | 
vertas to vardo? Taip.... 
ryžuosiu ir stoju prieš savo va-1 
dus ir žymius veikėjus, sakau ■ 
visa tai atvirai kas iš manęs 
yra reikalaujama.

Aš žinau ir moku, bet vis dar 
man rodos aš ne viską tvirtai | 
žinau, dar neturiu tiek gabu-' 
mo kokių turi skautai. Pirmas 
žingsnis, pirmas klausimas ii’ 
pagaliau budėjimas, o po jo 
jau ir įžodis. Kaip aš jaučiuo
si apsakyti negaliu, rodos džiu
gu, klaiku, rodos visa gamta 
keičiasi, bet aš tvirtas savyje, 
tvirtas viso pasaulio skautijai, 
stoviu šalia jų su šūkiu “Vis 
budžiu”.

Dabar jau esu skautas vy
tis, nuo dabar jau dirbsiu ir ki
tiems padėsiu, stengsiuosi nie- į 
kuomet neperžengti skautų įsa-1 
kymų ir įstatymų, turėsiu vi
suomet Dievą, Tėvynę ir Ar
timo meilę širdyje, nors man 
reiktų labiausia nuilsti ar nu- į 
kentėti.

Už visa tai— kad dabar esu į 
skautas turiu padėkoti patiems 
vadams ir šiems visuomenės 
veikėjams: svečiui Mjr. S. Na
rušiui, Konsului P. Daužvar- 
džiui, K. S. Karpiui, J. J. Ba- 
čiunui, Alekui Baniui, Izido
riui Šamui.

Štai, Jurgis Mačys, K. Sa
vickas, P. Šukys, J. Alavočius, 
A. Bartulis ir L. Lincevičius 
nuo šios dienos jau skaitomi 
tikrais skautais vyčiais ir va
dais skautų kūrimosi Clevelan
de.

Tat žengsime toliau ir ru-; 
pinsimės kad Clevelando Lie
tuviai suprastų mus, remtų ir 
kad skautizmas čia įsistiprin
tų, jaunimas susijungtų, o vė
liau kad ši idėja paplistų pla- Į 
čiau Amerikoje, kur tik randa-1 
si Lietuviu.:j

Į
tė), P. Šukys, O. Dovidenkai- 
tė, J. Visockas, A. Zarembie- 
nė (Šukytė), K. Savickas ir A. 
Lincevičiutė. Režisorius Sa- 

: rafinas Telksnys. ;
Dainuos: Rožė Lukoševičiu- 

tė, J. Mačys, J. Roversteinas, 
S. Kučinskaitė, akompanistė — 
Jeannette Jankauskaitė.

Kalbės — P. J. žuris, Dr. 
S. T. Tamošaitis.

Akordionu gros Jonas Drasu- 
tis.

Po programo šokiams gros
J. Apanaičio orkestras.______

JIEŠKAU APSIVEDIMUI 
vyro tarp 40 ir 50 m., rimto, 
blaivaus, apsišvietusio, Ameri
kos piliečio, turi mokėti valdy
ti automobilį ir susikalbėt An
gliškai. Aš turiu biznį, pini
gai nereikalingi. Vietiniai ga- 

• Ii atsilankyt susipažinti, iš ki- 
1 tur gali rašyti laišką. (39 

Ona Gerbutavičienė
■ 6718 St. Clair Av. Cleveland, O.

Cleveland 
Crust Company

Randasi ant Euclid Avenue ir East 9th Street ir Jūsų 
Kaimynystėje Didžiajam Clevelande ir Apielinkėse

SUTRAUKTA APYSKAITA STOVIO RŪGS. 30, 1938

TURTAS
Pinigai Rankose ir Bankuose .............
United Statės Gobernment obligacijos, 

tiesioginai ir pilnai garantuotos ....
Statė, Municipal ir Kiti Bondsai ir In- 

vestmentai, ir Akcijos Federal Re
serve Banke, be Rezervų .................

Paskolos, Diskontai ir Išdavimai, be 
Rezervų ................................ .............

Bankiniai Namai ..................................
Kitokis Nejudamas Turtas, be Rezervų 
Nuošimčiai ir Suėję Pelnai ir k. šaltiniai 
Kustomerių Atsakomybė už šio Banko 

Atliekamus Kredito Laiškus ir kt...

113,749,950.17

99,082,807.35

13,943,281.90

124,411,365.95
5,854,898.65

11,098,463.40
3,067,063.99

1,210,349.99

Viso $372,418,181.40

Kapitalo 
(Atsako

Kapitalo
Perviršis 

Pelnai
Rezervas

ATSAKOMYBĖ
Notos............. $ 13,936,500.00
už Depozitus ir Kitą Turtą) 
Stock ...........
ir Nepadalinti

Netikėtinumams

13,800,000.00

4,817,412.10
113,240.52

Taksams, Nuošimčiams, etc'...Rezervas
DEPOZITAI

Pareikalavimui ........ $145,510,645.95
Ilglaikiniai ............. 168,708,299.19
Estate Trust Department
(Preferred) .............. 11,512,101.10
Čorporate Trust Department
(Preferred) ............. 9,264,050.58

Kitokia Atsakomybė ...................
Paimti Kredito Laiškai Atlikimui 

Kustomeriams .........................

32,588,152.62
1,653,167.92

334,995,096.82
1,971,414.05

1,210.349.99

A. WIRB1CKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKA UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtinė — Vynas

17320 St. Clair Avenue Kampas E; 174th St.
•■

šliubiniai žiedai, 
vestuvėms dova

nos ir kitokios 
reikmenys.

Ateikit pamatyti ir 
pasirinkti, pirm ne

gu eisit kitur.
Laikrodžių ir laikro
dėlių taisymo spe

cialistas.
Kainos žemos. Duodu išsimokėjimu.

System

E V A’ S
• •

Dry Cleaning

EVA PETRAITIS

Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio drau 
gas; platink it ją tarp savų

•*

• •

6702 Superior Avė. 
CLEVELAND, OHIO

Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

Narys

Federal Reserve

$372,418,181.40

444444

LIETUVIŠKA DUONKEPYKLA

NEW DEAL BAKERY
PRANAS KUNCAITIS, Savininkas

4023 E. 141 STREET Telef°™ WAsK 3227
DUONKEPIS SU DAUG METŲ PATYRIMO.

IĮ

Pristatom tiesiog į namus, j jūsų maisto parduotuves ir visur.

44*V44HK44 4444 44 44 4 444

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

P. J. KERSIS j
809 Society for Savings Bldg. •;

Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W
J Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki- J

tės į mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą •!
įvairios apdraudos-insurance reikaluose. •;

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo 3 
mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip- 
kitės į mane telefonu arba asmeniškai. •<

Jaunavedžiu Žiniai

I. SAMAS JEWELRY
6704 Superior Avenue

Cleveland Clearing

House Association

visada klauskit NEW DEAL DUONOS
iiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiill



DIRVA

LIETUVOJE RAMI IR KURY 
BINGA NUOTAIKA

NAUJAUSIOS ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS

PRAŠO BALSUOTI UŽ
ONE MILL CLEVELAND SCHOOL LEVY

turė- 
dabar

nusr I

ninkais. Taip pat kaimo dar
bininkų bus aprūpinami ir svei
katos reikalai. Yra nusiskun
dimų kad darbininkai kaime — 
ypač darbininkai su šeimomis 
— neturi tinkamų butų gyven
ti. Vyriausybė skatina ūkinin
kus statyti namus darbinin
kams, skirdama tam tikras pi
nigines pašalpas. Tokių namų 
šymet jau keliasdešimts pasta
tyta. Jei visomis tomis prie
monėmis nepavyktų suregu
liuoti darbo klausimą kaime, be 
abejo reikės jiėškoti kitų.

Kaimas yra gyvai susidomė
jęs vyriausybės paskelbtu ply
tinių statybos planu. Ūkinin
kai mielai sutiktų pereiti prie 
murinės statybos jei tik ta sta
tyba nebūtų brangesnė už me
dinę daugiau kaip 10—15 nuo
šimčių.

Ūkininkai yra patenkinti vy
riausybės rūpinimusi kaimo 
sveikatos reikalais. Ypač kai
mas su pasitenkinimu sutiko 
sveikatos punktų steigimą. To
liau vyriausybei sunku sveika
tos punktų steigimo planą vyk
dyti, nes trūksta gydytojų ir 
akušerių,
punktų dar 
trečdalis.

S V ARTO MAS NAUJAS 
ŽEMĖS VALDYMO 
ĮSTATYMO PROJEKTAS.

KAUNAS, Rugsėjo 27 dien. 
šiomis dienomis vyriausybė 
įteikė Seimui svarstyt žemės 
valdymui tvarkyti įstatymo 
projektą. Numatoma, kad že
mei įgyti reikės žemės Ūkio 
Ministro leidimo, 
lės būti skaldomi 
kaip G hektarų, 
čius ūkininkauti 
šalinti.

Ūkiai nega- 
mažesniais, 
Nes u geba n- 

numatoma

SVARSTYTI AKTUALIEJI
KRAŠTO REIKALAI.

KAUNAS, Rugsėjo 23 dien. 
Ministrų Taryba, Prezidentui 
pirmininkaujant, ir dalyvau
jant Klaipėdos Gubernatoriui, 
svarstė aktualiuosius krašto 
reikalus.

IŠKILMINGAI ŠVENČIAMA 
DERLIAUS ŠVENTĖ.

KAUNAS. — Nesenai Kau
ne įvyko apskričių viršininkų 
suvažiavimas, kur buvo pada
ryta įvairiais klausimais pra
nešimai. Vidaus reikalų mini
steris Pik. Leonas suteikė pa
aiškinimų spaudai kai kuriais 
aktualiais klausimais, pasirem
damas tais pranešimais. Mi
nisteris nurodė kad krašto po- 

4 litinė padėtis yra sustiprėjus. 
Kairioji visuomenės dalis dau
giausia solidarizuoja su tauti
ne srove ir, galima sakyti, jo- 

’ kio opozicinio veikimo nebero
do, o dešinėji — aktingesnio 
pasipriešinimo vyrausybės po-1 
litikai bent tuo tarpu taip pati 
nereiškia. Visame krašte vieš
patauja ramumas ir kūrybinio 
darbo nuotaika.

Ūkininkų ir lauko darbinin
kų reikalai, šymet ukininkija 
yra patenkinta geru derlium ir 
nustatytomis tvirtomis grudų 
kainomis. - Prieš kainų nusta
tymą kai kuriuose rajonuose 
ūkininkai rugių centnerį 
jo parduoti po 6 litus, o 
gauna po 8—10 litų.

Labiausia ūkininkai
skundžia darbininkais, ypač jų 
žemu moraliniu stoviu. Dar
bininkai neišbūna iki sutarto 
laiko, jiems trūksta darbštumo, 
sąžiningumo, drausmės, ir tt.

— Kaimo darbininkai yra 
musų darbo rankų didžiausias 
šaltinis, — sako Ministeris Pik. 
Leonas. — Iš to šaltinio darbo 
jiegą semiasi tiek kaimas, tiek 
miestas. Tat čia ir iškyla gy
vas reikalas labiau susirūpin
ti darbo jiegos reguliavimu. To 
ypač pageidauja ūkininkai. Vy
riausybė ši,uo klausimu taip 
pat yra nebe nuo šiądien susi
domėjus. Jau buvo imtasi kai 
kurių priemonių darbininkams 
sulaikyti kaime, užkirsti keliui 
bėgti į miestus. Tačiau, tos 
priemonės, sakysim, darbo kny
gelių įvedimas, iki šiol pagei
daujamų vaisių nedavė. Da
bar jieškoma kitokių būdų. 
DARBININKŲ APDRAUDA

NUO NELAIMIŲ
Draudime nuo nelaimingų 

atsitikimų kaimo darbininkai 
bus sulyginti su miestų darbi-

SKAITYKI T!
“Dirvos" Administracijoje 
galit gauti šiuos laikraščius 

“VIENYBĖ”, 
“MARGUTIS”,

“AMERIKOS LIETUVIS”

Sakysime, neužimtų 
yra daugiau kaip

prisivijo dvarų 
ukius. Dėl geros

Ūkininkai 
kulturinius 
konjunktūros mokesčiai šymet 
į valdžios iždą plaukia žymiai 
geriau negu pernai. Yra pa
stebėta kad šią pareigą valsty- 
bingiau atlieka vidutiniai ūki
ninkai ne kaip stambieji, dau
giausia dvasininkai.

Lietuva neleis žydu “antplū
džio”. Apie gandus kad į Lie
tuvą esą privažiavę daug Žydų 
iš tų šalių kur jie persekioja
mi, Ministeris Leonas pareiškė 
kad tie gandai neturi jokio pa
grindo. Tiesa, nemaža žydų 
kreipėsi į atitinkamas Lietuvos 
įstaigas prašydami leidimo įva
žiuoti į Lietuvą, tačiau tie 
prašymai netenkinti. Lietuvos 
vyriausybė savo mažumas la
bai tolerantingai traktuoja, 
žydų mažuma yra didžiausia 
Lietuvoje. Mes norime kad ji 
galėtų rūpinti savo socialinius 
ir kitokius reikalus, prie to dar
bo prisideda ir vyriausybė, ta
čiau svetimų kraštų žydų rei
kalavimų bei pretenzijų mes 
netenkiname ir netenkinsime, 
pabaigė Ministeris Leonas.

Tsb.

KAUNAS, Rugsėjo 25 dien. 
Derliaus šventėje, šakiuose, 
dalyvavo Ministras Pirminin- 

į kas Mironas ir šv. Min. Ton
kūnas. Rokiškio derliaus šven
tėje dalyvavo žemės Ūkio Mi
nistras Tūbelis ir Seimo Vice
pirmininkas Gilvydis (pereitą 
vasarą lankęsis Amerikoj.)

LIETUVA TAUTŲ 
SĄJUNGOJ PRITARIA 
BRITŲ PASIŪLYMAMS.

KAUNAS, Rugsėjo 24 dien. 
Tautų Sąjungos šeštosios 
misijos posėdyje Lietuvos 
nistras Paryžiuj, Petras 
mas, pakartojo pritarimą
tų pasiūlymams dėl 16 straip
snio.

ko- 
Mi- 
Kli- 
Bri-

GRIŽO UŽSIENIŲ
REIKALŲ MINISTRAS.

KAUNAS, Rugsėjo 2G
Iš Ženevos grįžo Lietuvos Už
sienių Reikalų Ministras Sta
sys Lozoraitis.

clien.

LIETUVOS GEN. KONSULĄ-1
TO PAKVITAVIMAS NR. 12 1

——

ANGLIS IR MALKOS
NELAUKIT — pirkit sau kurą — anglis ir malkas — 
dabar, nes DABAR kainos yra žemesnės negu bus šie- 
ųws metu — dabar gausit greitą patarnavimą — r 
atėjus staigiems šalčiams reliktumet be anglies.

Lietuvos Gen. Konsulato 
gautos aukos Apsigynimo Fon
dui :

L Brooklyn, N. Y„ Dariaus- 
Girėno Klubas per pirmininką 
p. Bronių Mockų .......... $50.01

2. Los Angeles, Calif. lietu
viai per A. Babiczą .... 10.78

3. Montreal, Canada, p. Vai- 
dala-Smith Vilniui Vaduoti Są
jungai per kun. J. Bobiną

150.00
4. Worcestcr, Mass. VVS-ga, 

Kazimiero Dr-ja, šv. Jur
gio Dr-ja, Birutės 
318 kuopa, per J.

Šv.

K O M E R -., 3^
VVood & Coal Company ZĄ0A^

(Lietuvis)
1109 East 92nd Street *

Te’ef. GArf. 2921

Dr-ja, SLA
Mozuraitį

100.00
Viso

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

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- 5 
sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- - 
miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).

P. P. Ml LIOLIS
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška ReaJ Estatc 

ir Apdraudos Agentūra 
6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729

BaBS=
ia
— novo oupciiui /vvv. vrc’viauv w. a

a

Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Avė. IIEnderson 9292

I
® O

I
The Wilkelis Furniture Co.

Rakandų Krautuvė
6307-11 Superior Avė. \ ENdicott 2313
N. A. W JUKELIS JURGIS ARBUCKAS

. Savininkas Vedėjas I

• KAUNAS. — Rugsėjo 30 d.
TeisiongUmo Ministras Ma

siliūnas paskirtas Valstybės 
Tarybos pirmininku, Teisingu
mo Ministro pareigas perėmė 
Stašinskas. Kun. Mironas be 
Ministro Pirmininko pareigų 
perėmė ir žemės Ūkio Minis
teriją vieton Tūbelio, kuris pa
skirtas Lietuvos Banko valdy
toju.
• KAUNAS, Rūgs. 28. — Val

stybes Prezidentas Karo Mo
kykloje iškilmingai pakėlė 239 
kariūnus atsargos karininkais. Į
• KAUNAS, Rūgs. 27. — Sei- . 

mas priėmė Lituanistikos In-I
stituto statutą.
• KAUNAS. —

pratęsė metams 
liutos operacijoms 
tatymą.
• KAUNAS. — Rugsėjo 29 d. 
Ministras Lozoraitis pranešime 
tautininkams pareiškė kad Lie
tuvos Vyriausybė nusistačius 
išlaikyti neutralumą atsitiki
me tarptautinio konflikto.
• KAUNAS. — Lakūnas Šal

tenis Spalių 10 d., o filmi-
ninkai Motuzai su Lietuviško
mis filmomis Spalių 5 dieną iš
važiuoja iš Lietuvos.

Vyriausybė 
užsienio va- 
tvarkyti įs-

LAUKŲ DARBININ
KAMS STATO 120 

NAMŲ

Lapkričio 8 d. balsavimuose 
miesto gyventojams bus patie
kta užgirti atnaujinimas one- 

i mill school levy, mokyklų ope- 
ravimo tikslams. 1928 ?netais 
tas buvo pratęsta 5 metams 
iki 1933 metų. Tas patiekė a- 
pie $1,200,000 pinigų reikalin
gų mokyklų veikimo palaiky
mui. Tas reiškia tik po $1 nuo 
tūkstančio dolarių nuosavybės 
vertės, arba $3 metuose nuo 
namo verto $3,000. Tas palen
gvins mokyklų reikalų vedimą 
ir aprūpins jūsų vaikus geres
niu aptarnavimu mokyklose.

Atminkit kad šiuomi nepra
šoma užsidėti naujų taksų, bet 
panaujinti iki šiol mokėtą ma
žą dalelę. Iki šiol tas nebuvo 
atmetama. Ta suma reikalin
ga kas penki metai leisti bal
suotojams panaujinti.

Tą sumą panaujinus, jūsų 
taksai nepasididina, bet pasi
lieka tokie kaip iki šiolei buvo. 
Mokyklos tuomi negaus nei 
daugiau pinigų, tik tiek kiek 
iki šiol gauna.

Jūsų vaikų užlaikymas ge
roje sveikatoje tinkamai užlai
kant ir operuojant mokyklas 
yra taip pat svarbus kaip ir 
pats mokymas. Tą levy atme
tus, daug kas mokyklų veikime 
butų apmažinta ir nekurie da
bar vykdomi dalykai turėtų 
būti sulaikyti. Tai yra mokyk
los dispensarijos, dantų klini
kos, fiziško mokslo ir atletikos 
veikimas, ir specialus dalykai 
kaip menas, muzika, žurnaliz-

Kad žemės ūkio darbininkai 
butų aprūpinti namais ir pa
sidarytų pastovus, vyriausybė 
iš šių metų valstybės oiudžeto 
paskyrė 200.000 lt. Tie pinigai , 
per žemės Ūkio Rumus pašai-, 
pos forma skiriami ūkinin
kams, norintiems savo ūkiuo
se darbininkams pastatyti na
mus. Ligi šiol rūmai davė 120^ 
ūkininkų pašalpas darbininkų 
namams statyti. Daugiausia I 
pašalpų šymet duoda Biržų ir 
Rokiškio apskričių ūkinin
kams, nes šiuose apskričiuose 
daugiausia stinga darbininkų. 
Duota pašalpų ir kitų apskri
čių ūkininkams, 
namus iš dviejų butų, duoda
ma pašalpos ligi 2.500 lt., 
kurie iš vieno buto—ligi 1.500 
t. Namų projektai paruošti 

rūmų statybos skyriuje ir dar
bininkams namai turi būti sta
tomi tik pagal šiuos projek
tus. Apskaičiuojama kad šy
met pastatytuose namuose bus 
galima apgyvendinti apie 240 
darbininkų šeimų.

Kurie stato

“Dirvos” Redakcija priima i. 
talpina pranešimus apie vietini 
Lietuviu judėjimą, draugijų su
sirinkimus, nemokamai. Pra
nešimai reikia priduoti arba
paštu prisiųsti nevėliau antra 

$310.78 i rljenio popiečio.

DKLLA C. .JAKUBS
(J A K U RA USKIEN Ė—baisu imta Laidotuvių Direkt orė) 

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

LITHUAN1AN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENDE ENdicott 176?

Dabar J au Laikas

ĮGALIOJIMAI
reikalingi Lietuvoje pirki
mui, pardavimui, valdymui 

žemių ir kitokio turto.

K. S. KARPIUS 
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.

mas ir drama. Tų dalykų fi
nansavimui reikalingi šie tak
sai bėgyje sekančių penkių me- 
uį.

Nuo šito priklauso musų vi
sų mokyklų ir net paties mie
sto progresas.

Lapkričio 8 d. jums bus pa- 
j tiekta balsavimui šis mokyklų 
levy ir pasitikime kad parem- 
sit. Darykit tą vardan 136,000 
mokinių lankančių Clevelando 
miesto palaikomas mokyklas.

Balsuokit “FOR” paėmę mo
kyklos reikalams skirtą balsa
vimo lakšteli.
The “ ' * “ ‘ ‘ ~ ‘One Mill Clcveland School 

Levy Committee 
312 Auditorium Bldg. 

Roy T. Deal, Chairman.

“MES BE VILNIAUS NENURIMSIM!’’

Visi į Vilniaus Užgrobimo
minėjimą!

Spalių-Oct. 9 d
Lietuvių Salėje 5 vai. vak.

Prieš 20 metų musų 1 autai nušvito skaistus spindulys, nes 
1918 m. Vasario *16 dieną Lietuva pasiskelbė nepriklausoma. , 
Bet tik porai metų praėjus, Spalių 9 dieną nuo Lietuvos atplėš
tas trečdalis su sostine Vilnium.

Dabar kiekvienais metais Spalių 9 dieną visa Lietuvių Tau
ta visame pasaulyje tą skaudžią valandą mini ir rodo pasiryži
mą savo istorišką^sostinę atgauti. Tat Lietuvi, Lietuve, jeigu 
tu myli savo kraštą ir gailiesi netekus Vilniaus tai būtinai at
silankyk j Ruošiamą Spalių 9-tos Vilniaus užgrobimo minėjimą!
1.

2.

KALBAS SAKYS:
P. J. ŽURIS - DR. S. T. TAMOŠAITIS
VAIDINIMAS — gražus scenos veikalas

“ŠAULIŠKA MEILĖ”
DAINUOS: SOFIA KUČINSKAITĖ, ROŽĖ LUKOšEVI- 
ČIUTĖ, JULIUS KRASNICKAS, JURGIS ROVERSTEI- 
NAS, JURGIS MAČYS. Akompanistė Jeanette Jankauskus. 

AKORDIONISTAS — JONAS DRASUTIS, ir kiti.
Po programo — šokiai ir žaidimai.

Rašykit laiškais arba atsi- 
lankykit asmeniškai.

“DIRVA”
6820 Superior Avė. 

Cleveland, Ohio

o

ĮŽANGA 25c. Gros J. Apanaičio Orkestras.
Vilniui Vaduoti Sąjungos C’cvelando Skyriaus Valdyba.

TELEFONU PASIEKS JUS
Pas mus rasit puikių naujų rudeninių Skrybėlių, 

Siutų, Marškinių ir Šiltų Apatinių 
Specialiu Išpardavimas 
VYRIŠKI VILNONIAI 

SIUTAI 193 
su dvejom kelinėm.

Reguliariai verti $25.00,
kožnu pirkiniu 1AV IZ Ą I 

‘r unkščinu ‘ *

Geros Naujienos
APIE JUSU DARBĄ

(

VYRAMS IR VAIKINAMS
naujos Rudeninės
SKRYBĖLES

visokių stilių ir spalvų
$1.95 - $2.95 - $3.95I A V L \ I Eagle Stainps su
17 1 r\/ Y 1 už 10 centų ir aukščiau — -------

Pas mus galit iškeisti savo Štampų knygeles j prekes.

THE KRAMER & REICH CO

:7OO2 Superior Avė.

.50 • Jeigu jieškote darbo, yra labai svarbu kad 
darbdavis galėtų jus lengvai pasiekti. Geriau
sias tam būdas yra turėti namuose telefonų. 
Tada tik paliekate savo telefono numerį ten 
kur buvot jiėškoti darbo, ir jus galit būti, pa
kviesti dirbti kaip greit bus reikalas. Neap
simoka, būti be telefono patarnavimo. Jis at
sieina labai mažai.

Kampas Giddings Rd. ( THE OHIO BELL TELEPHONE C0.



R DIRVA

CLEVELANDO IR APIELINKĖS ŽINIOS
“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais

Dr. Kudirkos Paminklo Atidengimo Iškilmės
Įspūdingas Radio Programas por WCLE Pasiekė ir Tolimas Kolonijas

*--------------------------------------------------------------------;-----------------------------

Automobilių Paradas ’
Desčtkai automobilių, pada- i 

binti Lietuvos ir Amerikos vė
liavėlėmis, paskirtu laiku, apie 
1:30 vai. dienos, nuo Dirvos 
redakcijos ir Lietuvių salės, 
motorciklinių policininkų veda
mi, pasileido į Lietuvių Darže
lį. Automobiliuose važiavo mu
sų garbės svečias Mjr. S. Na-1 
rūšis su ponia, buvo vežami I 
gėlių vainikai, ir paskui lydėjo 
visa eilė vietos ir kitų miestų 
Lietuvių automobilių.

Už kelių minutų visi jau bu
vo Darželyje ir vainikus neši
ni, iš apatinės dalies laiptais li
po į viršutinę dalį, kur buvo 
paruošta vieta, aplink Dr. Vin
co Kudirkos paminklą, progra
mų! vykdyti.

Programas Darželyje
Paminklo atidengimo iškilmių 

programo svarbioji dalis buvo 
leidžiama per radio stotį WCLE 
tarp 2:00 ir 2:30 vai. po pie
tų. Ta stotis girdima plačiai/ 
aplink Clevelandą tarp 200 iki 
300 mylių — girdima net Ka
nadoje, taigi kurie Lietuviai 
apie tai spėjo patirti, pasiklau
sė to programo.

PROGRAMO EIGA
Oro bangomis, kaip didelė 

retenybė, iš Clevelando- aidėjo 
Lietuvos Himnas, kurį pažinti 
gavo net ir daugybė svetimtau
čių. šis programas buvo lei
džiamas trumpomis bangomis, 
todėl jei Lietuvoje kas nors 
tuo laiku su trumpų bangų apa
ratais jieškojo kitų šalių pro
gramų, galėjo šį programą gir
dėti.

Programas pradėta su Ame
rikos Himnu, paskui sekė Lie
tuva Tėvyne Musų, abu himnu 
griežė Glenville High Gimnazi
jos dūdų orkestras. Orkestras 
taipgi akompanavo p-lei Bronei 
Rasiulytei, kuri sudainavo dvi 
Vanagaičio dainas: “Leiskit į 
Tėvynę” ir “Plaukia Nemunė
lis”.

Programą vedė K. S. Kar
pius, Dr. Vinco Kudirkos pa
minklo statymo komisijos pir
mininkas. Jis Angliškai paaiš
kino radio klausytojams iškil
mių tikslą ir vaizdžiai apsakė 
paminklo atidengimą. Atiden
gimas atlikta dūdų orkestrui 
griežiant. Tuo laiku prie pa
minklo priėjo poni Narušienė, 
viešnia iš Lietuvos, ją lydėjo 
jaunos panelės, Praškevičiutė 
ir Miščikaitė, taipgi savo tau
tiškuose tik ką iš Lietuvos par
sivežtuose kostiumuose Bronė 
Kasiulytė ir Ona Karpienė. Jas 
sekė keturi vainikai, jaunų 
panelių nešami. Poni Narušie
nė nutraukė Amerikos vėliavą 
nuo paminklo. Vainikus sudė
jo prie paminklo šių iškilmių 
svarbiausias dalyvis, Mjr. S. 
Narušis, Karininkų Ramovės 
atstovas iš Kauno, ir Clevelan
do burmistras Burton.

Vainikai buvo nuo: Karinin
kų Ramovės, nuo Dr. Vinco Ku
dirkos Draugijos, nuo Moterų 
Klubo ir vietos Lietuvių dak
tarų.

Iškilmė buvo labai įspūdinga 
ir vaizdinga: puiki Mjr. Naru
šio uniforma traukė akį visų 
Lietuvių, kurie pirmą kartą 
matė aukštą Lietuvos karinin
ką pilnoje uniformoje. Prie jo, 
žėrėjo įvairiaspalviai Lietuviš
ki kostiumai, kuriais buvo pa
sipuošusios palydovės ir vaini
kų nešėjos.

Kuomet paminklas buvo ati
dengtas, Mjr. Narušis pasakė 
Anglišką kalbą, paminklą pa
dovanodamas Clevelando mies
tui, per burmistrą Harold H. 
Burton’ą. Ponas Burton sakė 
savo kalbą, plačiai paliesdamas 
ir Lietuvių tautos praeitį.

Toliau sekė kalba P. J. Žu
lio Angliškai, apie Dr. Vincą 
Kudirką, o paskutinis kalbėjo 
Lietuvos Konsulas iš Chicagos, 
P. Daužvardis, apie Kudirką, 
Basanavičių, Maironį ir bend
rai. Visos tos kalbos ėjo per 
radio.

TOLIMESNĖ PROGRAMO 
EIGA

Sekanti programo dalis jau 
buvo tik Darželio dalyviams:

Mjr. S. Narušis perskaitė 
Karininkų Ramovės Aktą, ku- 
riuomi padovanojamas Dr. V. 
Kudirkos biustas Cleveianclo 
Lietuvių Darželiui. Po to įs-

(Pabaiga ant G-to pusi.)

KODĖL RADIO PRO
GRAMAS BUVO 

ANGLIŠKAI
Daugeliui parupo žinoti ko

dėl radio programo dalis buvo 
ne Lietuviškai bet Angliškai, 
nors Lietuvos himnas ir dai
nos Lietuviškos.

Tokia yra radio stočių tvar
ka ir komisija turėjo prie to 
prisitaikyti, arba visai nebūtų 
buvę radio programo.

WCLE stoties sąlygos buvo 
kad visos kalbos butų Angliš
kos, tik dainos ir muzika gali 
būti Lietuviškai.

Lietuviškai galima butų bu
tų buvę kalbėti jeigu radio sto
tis butų buvus už pinigus nuo
mota tam pusvalandžiui, šis 
pusvalandis buvo Lietuvių pro- 
gramui duotas pačios radio sto
ties vedėjų. |

Už radio transliaciją šio mu
sų programo padėka priklauso 
WCLE stoties tautinių progra
mų direktoriui ponui Stanley 
Altschuler.

BANKETAS BUVO 
SKAITLINGAS

Po iškilmių Darželyje, Lietu
vių salėje įvyko banketas pa
gerbimui Dr. Kudirkos biustą 
atvežusio Lietuvos svečio Mjr. 
S. Narušio.

Šiame bankete dalyvavo po
ni M. Narušienė, ponas ir poni 
Konsulas Daužvardis iš Chica
gos, ir daugelis svečių iš kitų 
kolonijų. Su vietiniais banke
to dalyviais buvo arti 250 žmo
nių, kiek tik salėje galėjo tilp
ti.

čia atsibuvo įdomus progra
mas. Programą atidarė komi
sijos narys A. M. Praškevičius 
pavesdamas toliau p. Karpiui. 
Programas pradėta su Lietu
vos Himnu, kurį griežė Jono 
Apanaičio orkestras kartu su 
Jonu Brazausku, xylofonistu. 
Po to Jonas Brazauskas savo 
instrumentu paskambino kele
tą muzikos dalykėlių, Lietuviš
kų ir kitų.

Vienas skautas sakė Dr. V. 
Kudirkos eiles, “Gražu, Gra
žiau, Gražiausia”.

Kalbas sakė: Dr. S. T. Ta
mošaitis, Dr. Matulaitis, J. J. 
Račiūnas, F. Motuzas, P. Pi
varonas, poni Daužvardienė, p. 
Daužvardis, Lietuvos konsulas, 
kuris pasakė plačią kalbą, ap
imdamas Dr. J. Basanavičiaus 
“Aušrą”, Dr. Kudirkos “Var
pą”, “Ūkininką”, ir tt. Pas
kiau privedė kalbą apie pamin
klų statymą Clevelando Lietu
vių Darželyje: pirmiausia Ba
sanavičiui, paskui Kudirkai, o 
toliau Maironiui.

Programo vedėjui pranešus 
kad yra gauta iš Lietuvos pui
kių Lietuvos Kariuomenės al
bumų, kuriuos išleido Ginkluo
toms Krašto Pajiegoms Remti 
Sąjunga Kaune, ir kas aukos 
ginklų fondui $1 ar daugiau 
tam bus duodama vienas albu
mas dovanai, — surinkta $25.

Paskutinė ir įdomiausia kal
ba buvo tai Mjr. S. Narušio, 
kuris lengvai suprantama kal
ba ir gražiais privedimais apsa
kė apie Lietuvos kariuomenę ir 
kaip ji gyvena nuo to kaip tik 
jaunuolis jon patenka, kaip ei
na i kariuomenę vaikinai, iš 
namų gražiai išlydimi ir pasie
kė savo reikiamus punktus pa
sitinkami, ir tt. ir tt. Visi šios 
kaltos pasitenkinusiai klausė 
ir butu dar ilgai, ilgai klausę. 
Baigdamas, p. majoras kvietė 
Amerikiečius parvažiuoti Lie
tuvon, patiems pamatyti naują, 
laisva Lietuvos gyvenimą, pa
čiu žmonių apsiėjimus, ir taip 
toliau.

Po p. majoro dar buvo per
statyti svečiai, draugijų atsto
vai ir tuo banketas baigėsi.

Po programo tęsėsi šokiai iki 
vėlumai.

Taip baigėsi Dr. Vinco Ku
dirkos Diena Clevelande — 
Spalių 2.

• MIESTO TARYBA nesu
sitaria su miesto tramvajų 
kompanija dėl naujos sutar
ties. Dėl to miesto valdyba 
pasiryžo net imtis pirkti pa
ties miesto operuojamus auto
busus. Ar tas įvyks dar neži
nia.

KALBĖS SPALIU 9 
MINĖJIME

Pijus J. žuris
Vilniui Vaduoti Sąj. Cleve

lando skyrius rengia iškilmin
gą paminėjimą Spalių 9-tos — 
šį sekmadienį, Spalių 9 d., Lie
tuvių salėje. Apie plato gra
žų programą aprašoma kitose 
vietose šiame numeryje.

žinomas musų oratorius P. 
J. žuris pasiruošęs pasakyti >a- 
I ai rimta kalbą apie Lenkus 
ir jų grobišiškumą bei ką mes 
Lietuviai privalome daryti ko
vojimui su tais amžinais musų 
tautos priešais.

Vaišės Banketo Dar
bininkams

Dr. Vinco Kudirkos Draugi
jos komisija, kuri rūpinosi vi
su programų Darželyje ir ban
ketu, šiuomi užkviečia banke
to šeimininkes, patarnautojas 
ir skautus pagelbininkus ir vi
sus kurie tą vakarą salėje dir
bo, į Lietuvių salę šį sekmadie
nį. Spalių 9. Visiems tiems 
bus apmokėta į salę inėjimas ir 
po programo bus pavaišinti ko
misijos kaštais.

MATYSIT DARŽELIO 
IŠKILMIŲ FILMAS
Kaip visi Darželio iškilmėse 

dalyvavę matė, ten buvo daro
ma visų iškilmių filmos. Tos 
filmos bus parodytos Lietuvių 
salėje sekmadienį, Spalių 9 d., 
Vilniaus užgrobimo programo 
laiku. Visi atsilankyki! į salę, 
matysit viską kas Darželyje 
dėjosi, gražiose filmose.

• COMMUNITY Fund šį ru
denį pasiryžo sukelti $3,450,- 
000 fondą visuomeniškų labda
ringų įstaigų palaikymui sekan
čiais metais.

VAŽIUOJA I AKRONĄ
Šį šeštadienį į A kroną vyk

sta būrelis Clevelandiečių iš
pildyti Vilniaus užgrobimo pa
minėjimo programą. Rengiasi 
Akrone apsilankyti ir daugiau 
Clevelandiečių.

Programas bus žinomoje ka
lėje, 772 Raymond st. Prasi
dės apie 6 vai. vakare.

VAŽINĖJA. Poni Danielie
nė du dukteria Juze išvažia
vusios iš Lietuvos, lankosi ki
tose Europos šalyse: jos nuke
liavo į Prancūziją, Šveicariją ir 
gal būt apsilankys Italijoje.

Tai šitaip reikia pasinaudoti 
kelione į Lietuvą. Kitos šalys 
yra greta, reikia ir jas pama
tyti.

SVEČIAVOSI. Pereitą sa
vaitę pas savo sūnų ir gimines 
lankėsi Kazys ir Marė Abra- 
činskai, iš Cicero, III. Praleis 
do keletą dienų. Apsilankė Lie
tuvių Darželyje, Dirvos redak
cijoje ir kitur.

Per Darželio iškilmes į Cle
velandą suvažiavo daug svečių 
iš arti ir toli: buvo iŠ New 
Yorko, Brooklyno, Netvarko, 
Baltimorės, Detroito, Chicagos, 
Pittsburgho, Akrono, Buffalo, 
Youngstowno ir kt. K'adangi 
visų svečių vardų negalėjome 
surinkti, jų nei paduoti nega
lime.

PITONE: ENdicott 4486

Traveling in our Lithuania
BY ANNA KARPIUS

By ANNA K*ARPIl S
IIERE vve are safely at home, 

after five months, that flevv by so 
fast it seems only lašt vveek we 
were on board the Steamsnip Bri- 
tannic, with the fui! moon in the 
night sky, and Bernice and me anx- 
iously vvaiting for the ship to shove 
off so we could be on our way to 
Europe, to Lithuania! Novv that is 
all just a memory, a precious one 
that vve vvill never forget as long 
as vve live. Especially our three- 
month stay in Lithuania, where vve 
were dined and wined and enter- 
tained vvithout end. Where the 
people, rich and poor, whether they 
are relative, friends, or strangers, 
all opened their vvarrn hospitable 
hearts and homes and invited not 
only us būt all the American bro- 
thers and sisters from aeross Jie 
seas to find comfort and pleasure 
in their dear fatherland.

We traveled Lithuania far and 
vvide, cities, viliūges, hamlets, kai
mas, vve used every mode of trans- 
portation, swift trains vvith every 
convenience, and soft seats, slow 
trains with no conveniences and 
hard benches, that svvayed and rat- 
tled along and actually made us 
more seasick than the ocean voy- 
age, making us feel that vve vvould 
never get to our destination; auto- 
busses that traveled over good, nevv 
roads of gravel and cement, and 
plain dirt roads full of ruts, and 
bumps of every size and description 
vvhen at tinies vve felt we vvould 
tip over at any moment, and the 
dust on these roads nearly choked 
us many times. Then top we trav
eled the river steamers, that gently 
and smoothly ploughed upstream 
and dovvnstream.

The trains, husses and steamers 
were usually filled vvith natives of 
every dcccription, carrying boxes, 
baggage, bags, sacks, and bundles 
that might contain anything from 
food to furniture.

We were met at stations by our 
friends or relatives vvith a horse 
and vvagon, I guess there are very 
fevv farmęrs vvho do not ovvn a 
horse, and the vvagons are alvvays 
home-madę. These vvagons are in- 
teresting, and ,picturesque as they 
roll along the roads vvith farm pro- 
duets on week days to market and 
on Sundays to church, carrying one 
to seven occupants dressed in their 
Sunday best, and then vvhen com- 
pan.v comes this šame little vvagon 
is used. In this case comfort is 
not consic|ered, for it has no springs, 
except for a few handfuls of hay 
and $travv mat on the seat; as you 
roll along every pebble and bump 
on the road is felt, in fact you feel 
as if you are on a vihration machine 
the kind used by Chiropractors, to 
massage the spine. Sometimes you 
are just shaken gently, sometimes 
very roughly until you are glad to 
get out on steady ground. All in 
all even this is better than vvalkintr 
several įpilęs to the kaimas or lit
tle farm house.

We slėpt in beds of all kinds. Tn 
the cities vvhere there were hotels 
and homes of city folks vve had all 
the comforts of home. Their beds 
contained springs and cotton mat- 
tresses, with soft down pillovvs and 
comforters, it vvas very soft and 
restful; out in the country, we had 
to sleep on homę-made beds of 
hard boards vvith just a tough mat- 
tress of straw betvveen our soft 
bodies and the boards; some beds 
vvere so narrovv we could hardly 
turn over without rolling off, in 
some places we had to sleep to- 
gether on a bed that vvas just vvide 
enough for one; vve slėpt right in 
the hay in barns, even this vvas 
better than those narrow hard beds. 
Sometimes the beds were piled high 
vvith “patalas” or feather tiks, these 
were soft and not bad, alvvays there 
vvere plenty of big sguare soft 
nillows, three and four on a bed. 
Bernice complained, saying she just 
could not sleep sitting up. Hovv- 
ever our hostesses vvould not hear 
of us removing one or two, “Hovv 
could we sleep on a flat surfape”, 
they would say, I vvould wink at 
Bernice and just as soon as we 
vvere left by ourselves, off vvent the 
pillovvs to some bedless corner of 
the room on a table or bench, and 
we vvould settle ourselves for a 
comfortable night. This did not 
bother us for we knew these dear 
neople gavę us the best they had; 
their hearts of gold, hosDitality, and 
sincerity compensated for such a 
minor detail as a soft bed vvhich 
they did not possess.

FOOD! We vvere given so much 
food, at times vve felt that it vvas 
coming out of our eyes and cars. 
Ali sumnier vve had that stuffed up 
feeling that vve vvished vve vvould 
never see another morsel of food. 
We ate everything from ravv bacon 
and “skilandis” to delicious heaven- 
ly torts and puddings. We had all 
sorts of imported and native vvines, 
vvhiskies, linuors, tea, coffee, cocoa, 
sodas, seltzer, home brevvs, milk, 
everything under the sun. I m;«- 
sed one hnportant item in our diet 
— God’s gift to man, “vvater”, plain 
“vvater”. \Ve vvould ask for a glass 
of vvater. “Watter”! w;is repeated 
vvith a blank look. “Would you 
likę seltzer v/ater or soda vvater7 
Perhaps a glass of beer, or some of 
our famous mineral water, “Vytau- 
tos” or “Birute”. “No, thank you. 
vve vvould likę just plain everyday 
vvater to drink”. “Who ever heard 
of drinking vvater, vve only ūse 
vvater to wash vvith, besides vve 
couldn’t think of serving our com- 
panv vvater to drink vvhen there 
are better things to drink”.

So, beg and plead as we may, 
no vvater for us, vve vvere given 
everything and anything vvith a 
flavor other than vvater. Hotels
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and Arestaurants alike never serve 
vvater vvith meals. In the country 
there is no coffee or else it’s ter- 
rible, they make it by roasting 
grains of vvheat or some such con- 
eoetion. When vve could not get 
real tea vve drank home-made tea, 
made of dried stravvberry leaves 
and caravvay seeds, or hot vvater, 
flavored vvith jams of many kinds 
of berries. Everyone alvvays has 
jams.

Living in Lithuania especially in 
the country. vve hoped to share their 
native foods and enjoy the foods 
that our parents speak about, būt 
not so vvith these kind and generous 
people, they strove so hard to 
please us, to entertain and treat 
that they outdid themselves by buy- 
ing fre3h meats from tovvn, and 
chicken vvas there all the time. 
They vvere so anxious to keep us 
living on the standard that they 
imagined vve vvere accustomed to.

For vveeks vve lived vvithout a 
decent bath, no vvarm vvater, no 
tubs, our only hope vvas a nearby 
stream or lake into vvhich we vvould 
plunge vvith great joy, refreshing 
our bodies, after traveling over hot, 
dusty roads. This vvas especially 
delightful for vve never used any 
bathing suits, and the sensation of 
soft cool vvater op hot, tired bodies 
can be appreciated only by those 
vvho have experienced this.

In Palanga, Lithuania’s favorite 
seaside summer įesort, and Kaunas 
too, living vvas grand, vve had all 
the conveniences of home and the 
cit> that vve are used to, būt here 
the entertaining and visiting and 
going from place to place vvas so 
swift and steady, and extremely 
strenuous. vve lived for vveeks vvith 
just a few hours sleep a night and 
many nights entirely vvithout sleep. 
We vvere so anxious to take ad- 
vantage of every opportunity, of 
seeing and being everyvvhere that 
many times vve vvished the iay vvas 
tvvice as long, or vve could divide 
ourselves in tvvo and be tvvo places 
at the šame time.

The first fevv vveeks vve spent in 
Kaunas, vve vvere entertained in 
private homes and by personai ac- 
ųuaintances and friends in various 
hotels and restaurants. The height 
of the season vvas reached the lašt 
two vveeks in July, during the First 
National Lithuanian Olympics, vvhen 
practically all of the visitors from 
abroad came to Kaunas for this 
memorable event. Kaunas vvas sim- 
ply packed. There vvere not only 
visitors frbm abroad būt from every 
corner of Lithuania, from every 
province, girls in their bright col- 
ored national costumes added color 
to the holiday spirit and festivities.

This is vvhen several grand balls 
vvere held at the “Karininkų Ra
move” to honor the visiting Sports- 
men, the Pirmyn Chorus and A- 
merican guests. The students vvho 
took the special D.U.L.R. course on 
Lituanistica vvere entertained vvith 
a dinner and dance at the Metro- 
pole by this organization. The Sei
mas also entertained the Ameri- 
cans and visitors vvith a dinner and 
dance at “Pažangos Rūmuose”. Ali 
of these affairs started at the us- 
ual hour būt davvn meant nothing 
for they ended long after most of 
the citizėns of Kaunas had begun 
their daily labor.

(Continued)

COLLINWOOD 
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By THE LADY BUG
So, you all thought I vvas lošt, eh 

he, I fooled ya all. I happened 
to be one of the many vvho vvitnes- 
sed the dedication of Dr. V. Kudir
kos bust, lašt Sunday. It vvas one 
of the most impressive things I 
have ever vvitnessed.

Had the honor of meeting one of 
my colleagues, Joe Derin of Young- 
stovvn. The voung man vvith prac
tically an ansvver for everything. 
He should visit Cleveland more of- 
ten.

I asked one of the young gentle- 
men present vvhere his Lithuanian 
spirit vvas. His eurt reply vvas “In 
a bottle.” Dear, dear, this B.S.J. 
age. (Before soda ierker).

Ak usual our faithful Akronites 
vvere present. A jolly group of 
people. if I may say so. Connie 
Kubilius vvas on the “missing list”. 
Wonder if a she could have been 
the trouble!

Noticed Al Kreuger there. This 
young man is recuperating from 
serious injuries, received in a recent 
automobile accident, approximately 
tvvo months ago. Here’s hoping 
he’ll feel fine and dandy real soon.

Met one of our younger Lithuan
ian girls vvith a beautiful voice — 
Miss Florence Alekna. Perhaps in 
some future day vve’ll hear her in 
the Metropolitan Opera.
ABOUT T0WN ,-r-

Looks as though married life is 
agreeing vvith Mr. and Mrs. John 
Suzelis. Glad to see this happy 
couple getting alc g -.o beautifully.

Tvvo *ellovvs e: ecu ing the say
ing “you’ve got to be u football 
hero to get along .vith the beautiful 
girls,” are Dan and Al Derus, here 
vve are vvishing you fellovvs a lot 
of luck.

Before I elose I wish to say, you 
have no doubt heard the saying, 
“Better late at a date than earlv 
at the pearly gates.” I haven’t met 
a fellovv yet vvho needed to worry 
about this particular one.

Be back soon.

SHUFFLE OFF i'O

ROSE LUCAS

There’s talk about tovvn regard- 
ing Akron’s inauguaral Concert and 
Dance. The talk has it that ‘tis 
going to be quite an affair, vvith 
a good size group planning to' at- 
ten.d.

The date as previously stated is 
Saturday, October 8th at the Ray
mond St. Hali. Let’s give the rub- 
bertovvners a big boost and send 
dovvn a couple of brigades, not only 
from Cleveland būt from Youngs- 
tovvn, Alliance, Ravenna, etc.

Rose Lucas, aspiring young sing- 
er from Cleveland, the Luizas’ the 
Karpius’, etc. are some of the guest 
artists and speakers to particinate 
in this gala affair.

RAYMOND ST. HALL - Sat
urday, Oct. 8th — commen<»:ng at 
6:00 P.M. till ??? —Admission too 
low to publish.

DEDICATORY
WORDS OF

MJR. S. NARUŠIS

This spcech was made by Mjr. 
Narušis at the Cultural Gar- 
<len Dedication ceremonies on 
Sunday. October 2nd, 1938.
M r. Chairman, Honorable Mayor, 

Members of the Committee, Ladies 
and Gentlemen:

I am greatly honored to take a 
part in the great dedication of the 
grand monument erected for the 
noble purpose of immortalizing the 
identity and character of the cos- 
mopolitan population of your great 
and beautifui city of Cleveland.

The Lithuanian Nation this year 
is fortunate in being able to com- 
memorate the tvventieth anniversary 
of liberated and Independent Lith
uania. On this momentous histori- 
cal occasion the Lithuanian army 
desired to express its gratitude and 
respects to the Government and 
people of the United Statės for 
their assistance and moral vveight 
rendered to Lithuania i n its hard 
struggle for freedom and indepen- 
dence, and to express an equal gra
titude to the American Lithuan- 
ians for their great labors and 
sacrifices for the great cause of 
their fatherland. To do this it vvas 
deemed most proper and appropri- 
ate to present the replica of one 
of the greatest patriots of Lith
uania’s, Doctor Vincas Kudirka, ihe 
great autor and composer of che 
Lithuanian National Anthem “Lie
tuva Tėvynė Musų.”

On m y shoulders fell the burden 
and honor to bring here and pre
sent to you, this modest b\t s.vm- 
bolic token of our love and esteem. 
It is therefore, my great honor and 
pleasure, Mr. Mayor, to express to 
you and to the people of your 
city and country, our sincere and 
profound thanks. Particularly, in 
this case, for the eminent recog- 
nition and great help in providing 
this outstanding site in this beau
tiful park of yours and commen- 
dable assistance given in building 
this symbolic Cultural Garden.

Will you please, do me the great 
honor of accepting this, our h’.imble 
gift. May this symbolic token de- 
velope a greater friendship among 
our people, may it inspire in my 
dear Lithuanians gveater devotion 
to their duties as citizėns and resi- 
dents of your city, statė and coun
try. Finally may it inspire in them 
a greater love and respect to the 
land of their ancestors. vvith it’s 
many and numerous traditions, sac
rifices and commendable traits.

I thank you.

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITĮ 
(Lait) 

1155 East 79th St

ANGLŲ KALBOS 
PAMOKOS

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

FRANCES ZVERINA
310 Citizėns Big. CH. 4050

Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — išrašykit Dirvą 

saviškiams j Lietuvą.

By K. .L M.
SUNDAY, OCT. 2nd .... to 

the majority of people it vvas only 
a beautiful Autumnal dav. Not so 
to the Lithuanian citizenry of lo- 
cal Clevelanders. Sunday, vvas iheir 
day. One of the too fevv days that 
American-Lithuanians make the so
ciety and sočiai columns of the 
daily nevvspapers. A day that they 
can and vvould likę to shout to the 
vvhole vvorld . . . “I’m a Lithuan
ian.”

Personally I vvas not in the pa
rade, neither vvas I an active par- 
ticipant in the exercises during the 
dedication, 1 vvas just an onlooker. 
Being in the vicinity of Rockefeller 
Park. vvhere the Cultural Gardens 
are located. about half an hour be
fore activities began I stood in front 
of a nearby Catholic Irith Church. 
to vvait for the parade. Just as 
the hundreds of people streamed 
dovvn the steps after having attend- 
ed the lašt Mass. the police sirens 
screamed their vvarning of impending 
danger or right-of-way.

This entire mass of people vvere 
stopped. some from euriosity, oth- 
ers because of necessity — it vvas 
the Lithuanian parade! Pretty yel- 
lovv, green and red flags vvere 
decorating the many cars, the 
drivers of the cars sat> behind the 
vvheels vvith a more stiffened atti- 
tude — people vvere looking at them, 
speeding motorcycle policc vvere es- 
corting them, they had the right 
to erash signal lights and hold 
back this streaming mass of an
other element.

To my left one of the vvorshippers 
inquired from his companion — 
“vvhat this all about, a Jewish fun- 
eral, or something?” His better 
informed accomplice replied. “Oh 
no, the Lithoouanians are having 
some kind of a dedication in iheir 
garden, didn’t you read about it in 
the paners?” “Oh, that’s it, isn’t it? 
Gee, those people cerlainly have a 
beautiful piece of architecture up 
on that hill over there, haven’t 
they?”

So then the Glenville High School 
Band opened the ceremonies vvith 

■ the “Star Spangled Banner”. Ali 
men present took off their hats and 
men and vvomen alike stood up. It 
vvas a formality. When the musi- 

i cians follovved this vvith "Lietuva 
Tėvynė Musų,” it vvas something 
more than a formality to stand 
very erect. Here vvas an entire 

j band playing their National An- 
thepi to all people present and 

! even over the airvvave3.
A s activities and exercises pro- 

gressed, vvhen a shrill note of a 
native song vvas hit, or the gentie, 
broken-English voice of the Major 
of the Lithuanian army’s voice struck 
a certain note of gratitude one had 
to būt look around him to see the 
biting of lips and tears in the old- 
er folks eyes. Not tears of sad- 
ness, būt tears of joy and pride, 
just likę a son leaving for college, 
or a daughter marrying the object 
of her and her parents affections.

Outside of the public demonstra- 
tion. beside the fact that anyone vvas 
trying to shovvoff to other nation- 
alities, it is my contention that 

1 affairs such as this remelt the old- 
er Lithuanians into one again. it’s 
another reassurance that non-Lith- 
uanians are not looking dovvn on 
them as foreigners, būt paying pub
lic tribute to them and great men 
of their land. Too, it brings about 
a eloser harmonv to the American- 
born children, teaching them that 
something more than just farmers 
are raised in the land of their an- 
cestory.

Summing up the events of the 
day vve can best express our feel- 
ings in the vvords of Dr. Vinco Ku- 

' dirka, the man vvho vvas being 
honored . . . “LIETUVA TĖVYNE 
MUSU” — “HAIL LITHUANIA 
T R1U M PIJANT!”

LITHUANIAN A. C.
NEWS

The Lithuanian A. C. Bovvling 
League opened its season lašt Sun
day afternoon. There vvere lots 
of lovv scores, high scores, groans 

j and laughs. It brought a big body 
j of young men together for a fevv 
! hours of fun and it vvill be the 
šame for 30 more vveeks Stanley 
Halaburda rolled the high totai o'f 
the afternoon vvith a series of 567 
vvhile Ralph Wiae took the one- 
game honors by vvalloping a 207

The vvomen vvill open their sea
son this coming Sunday afternoon 

i as they did not open lašt Sunday. 
! Most of the vvomen had parts in 
the big Cultural Garden affair held 

i lašt Sunday. Any vvoman vvho cares 
to bovvl report at Coventry AIleyB 
at Coventry and Lancashire Rds., 
at about 1:15 p.m., Sunday. •

Well, basketball practice opened 
at St. Clair Bathhouse lašt Wed- 
nesday evening. A big turnout of 
players appeared to knock a fevv 
kinks out of their systems after 
a long lay-off. There vvere plenty 
of blisters and groans after the 
practice vvas over. From novv on 
practice begins in earnest as there 
is only a month left before the 
Inter-Lodge season opens. Every 
candidate for the teams should re
port Wednesdav at St. Clair Bath
house at 7 o’clock.

Once again, vve remind you of 
the big Victory Dance coming Sat
urday, Nov. 5th, at the Lithuan
ian Hali in honor of the National 
Softball Champs. Everyone attend- 
ing should have a good time. Mus- 
ic vvill be furnished by the Svving 

ISextet, a great orchestra. Price 
is 30c. Tickets are novv on sale. 
See any club niember for them. 
More about this next vveek.
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