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FORDAS NUMATO GE
RUS 1939 METUS

Detroit. — Automobilių 
išdirbėjus Ford sako 1939 
metai bus geri ir be jokio 
didelio Europinio karo.

Fordas pareiškia, “žmo
nėms jau dasiėdė visokie 
izmai kurie išsivystė pas
tarų keliolikos metų bėgiu, 
ir jie gryžta prie darbų”.

Fordas tikisi kad 1939 
metas automobilių reikala
vimas bus didesnis ir todėl 
jų bus daugiau gaminama.

Kaslink* Europos karo, 
Fordas taip sako: “Jie net 
negali pradėti karą Euro
poje. Aš galiu dėti kaž ko
kius pinigus kad kito karo 
daugiau nebus.”

CHARLES SAWYER 
Democratic Nominee for 

Governor

JAPONAI UŽDARO 
DURIS KITIEMS 

I AZIJĄ

Nacionalė Darbo Santi
kių Taryba skelbia kad per 
Rugsėjo mėnesį buvo kilę 
51 streikas, iš kurių 45 su
taikė tarybomis tarp darb
davių ir darbininkų.

ui
tos 
iki

PLIENO darbininkų 
gos sako bus paliktos 
pačios kaip dabar, bent 
dabartinis kontraktas vei
kia su plieno darbininkų 
unija.

Dabar plieno industrijo
je dirba apie 450,000 darbi
ninkų, kurių pagrindinis 
uždarbis yra $5 į dieną už 
40 valandų darbo savaitę.

Plieno darbai šiuo laiku 
bendrai visoje šalyje paki
lę iki 54.5 nuoš. normalio. 
Nekuriuose miestuose dir
ba arti 75 nuoš. normalio.

AUTO GAMYBA PAKI
LO. Detroit. — Šymet bu
vo numatyta pagaminti au
tomobilių apie 2,200,000, 
tačiau šiuo laiku gamybai 
padidėjus, tikima bus pa
daryta 400,000 daugiau.

Nekurtos automobilių iš- 
dirbystės skelbia paruošę 
didžiausiam dirbimui per 
Lapkričio ir Gruodžio mė
nesius.

STREIKAS. Columbus, 
Ohio. — Middletowne strei
kuoja tabako darbininkai 
nuo Spalių 3 d. Šiomis die
nomis streiko vietoje kilo 

■ riaušės, kreiptasi į guber
natorių prisiųsti valstijos 
miliciją tvarkai palaikyti.

New Orleans, La., su
streikavo virš 300 baldų iš
dirby stės darbininkų, įve
dus naują darbo valandų ir 
algų sistemą, kaip valdžios 
įstatymas reikalauja. Pu
sei darbininkų algos pakel
ta, o pusei numažinta, it 
šie sustreikavo.

Tokio, Lapk. 2 d. — 
ponija išleido pasauliui 
reiškimą jog pasiryžus

J a- 
pa-

- Pavartoti jiegą privertimui 
Kinijos sudaryti stiprų blo
ką su Mančukuo ir Japoni
ja politiškam ir ekonomi
niam valdymui Rytu Azi
jos. Japonijos tikslas lai
kyti ‘‘Aziją Aziatams” ir 
uždaryti duris kitų šalių 
prekėms ir bizniams.

VĖL JAUNA NUOTAKA
Prestonshurg, Kv. — Čia 

vėl kilo subruzdimas kai 
34 metų vyras apsivedė su 
10 metų mergaite. Valsti
jos valdžia nežino kaip to
kiuose atvejuose elgtis.

Chicagoj suimtas 24 me
tų vyras už apsivedimą su 
12 metų mergaite.

Prez. Roosevelt pasiry
žęs padidinti Suv. Valstijų 
oro laivyną iki viYš 7,000 
lėktuvų — dvigubai tiek 
kiek turi dabar.

PRAŠO PALAUKTI. Ge
ležinkelių kompanijos gavo 
valdžios komisijos prašymą 
atidėti sumanytą geležin
kelių tarnautojų algų ma
žinimą. Gelžkeliečiai nubal
savo streikuoti jeigu bus 
vykdomas mažinimas algų.

LONDONO uoste, grudų 
sandėliuose užlaikoma su
virs 64,000 tonų grudų. Tie 
sandėliai užima 500 akrų 
grindų plotą ir gali talpin
ti milijoną tonų prekių.

GAL ATŠAUKS VOKIE
ČIUS DARBININKUS 
Berlinas. — Daroma pla

nai atšaukti atgal į Vokie
tiją Vokiečius darbininkus 
ir duoti jiems darbą prie 
šalies atstatymo.

Darbininkams, be abejo, 
bus žadama visokios gery
bės ..viliojant juos gryžti Į 
savo tėvynę.

Dirvos nusistatymas Amerikos 
politikoje per visą jos gyvavimą bu
vo laikytis Demokratų partijos idėjų 
ir remti Demokratų partijos kandi
datus. Šiais rinkimais, antradieni, 
Lapkričio 8, raginame visus Ohio

valstijos Lietuvius balsuotojus ati
duoti savo balsą už Visą Demokratų 
Sąrašą. Tuomi išrinksit Guberna
torium Charles Sawyer, U. S. Sena
torium Robert J. Bulkley ir kitus. 
; urie yra tinkami toms pareigoms.

NORI TARTIS SU VO
KIETIJA

..Londonas. — Premjeras 
. Chamberlain daro žygius 
I sueiti į naujas tarybas su 
! Hitleriu, šiuo kartu turėda- 
i mas mintyje pasiūlyti Vo- 
' kiečiams naują programą, 
kuris užtikrintų Europoje 
taikos pastovumą.

Iš Berlino gavo žinių kad 
Vokiečiai linkę užmegsti 
su Britanija pastovius san- 
tikius.

Tokiose tarybose sakoma 
bus apimta klausimas davi
mo Vokietijai kolonijų Af
rikoje. Kolonijų klausimo 

I tarybose busiąs kviestas ir 
j Mussolini.

Chamberlain taipgi de
da pastangas baigti galuti
nai tarybas su Italija ir 
visas sutartis imti vykdyti.

KALTINA LENKUS
Praha. — Čekų vyriausy

bė išleido viešą apkaltinimą 
Lenkijos už neramumus ki
lusius Čekoslovakijos daly
je apgyventoje Rutenais.

Sako Lenkija tuos nera
mumus sukurstė.

Nesusipratimas tarp Če
kijos ir Lenkijos dėl užim
to Teęšeno baigtas.

Bendra čekų-Vengrų ko
misija susitarė dėl užleidi
mo Vengrijai neginčijamų 
sričių kur Vengrai sudaro 
daugumą. Tarybose daly
vavo ir Italijos bei Vokie
tijos atstovai.

Čekoslovakijoje, kuri bu
vo laikoma kaip pavyzdin
ga demokratinė valstybė, 
prie naujos vyriausybės in
eina galion diktatūra ir li
kusieji savo ribose Čekai 
linksta į fašizmą.

Pastarų dienų praneši
mai sako Hitleris grąžin
siąs nekurias dalis Sudetų 
žemės, kurią Vokiečių ka
riuomenė užėmė, kur nėra 
Vokiečių didumos, Čekams.

Mat, pirmiau pasirūpino 
i tas sritis užgrobti kad pas- 
I kui galėtų pasirodyti “ge- 
i ras” ir “teisingas” jas grą- 
' žindamas.

FRANCUZIJA GIN
KLUOJASI

f

| Paryžius. — Prancūzijos 
vyriausybė aiškiai pasakė 
kad ji tęs apsiginklavimo 
programą, iki nebus priei
ta kokio nors tikro susita
rimo tarp 
apmažintų 
pavojų.

Matomai 
susižinojus

Ginklų ir orlaivių dirbtu
vėse įvesta ilgesnės darbo 
valandos.

To imtasi po- to kai Bri
tų oro ministerija paskel
bė savo planus gaminti oro 
laivyną kuris galėtų susily
ginti su Vokietijos oro lai-1 
vynu.

valstybių, kas 
Europos karo i

tas yra daroma 
su Britanija.

KINAI pasiryžę tęsti ka
rą su Japonija .toliau, nors 
jau tiek daug pralaimėjo. 
Kinų vyriausias karo vadas 
Gen. Kai šek gavo visų va
dų pažadą kariauti su ša
lies priešais.

KONGRESMANAS DIES 
pasiryžo užvesti tyrinėjimą 
ir būdų kokiais iš Amerikos 
išvyko tiek daug savano
rių i Ispanijos lojalistų ei
les: kur jie gavo pinigus 
kelionei, kas juos suagita
vo ir bendrai kas užpaka
lyje to visko slepiasi.

NUSKANDINO BRITŲ 
LAIVĄ

! 1 Cromer, Anglija, Lapk.
i 2. — Ispanų sukilėlių karo 
laivas paskandino Angliš
ką prekinį laivą prie pat 
Anglijos pakraščio. Tas lai
vas tarnavo Ispanams loia- 
listams pristatydamas reik
menis iš Rusijos. Dabai 
jis plaukė į Leningradą at
gabenti daugiau reikmenų.

ŽUVO GEN. FRANCO 
BROLIS

Burgos, Ispanija. — Ei-Į 
damas karo lakūno parei-1 
gas Spalių 27 d. žuvo lėk- 

| tuvo nelaimėje Leit. Pulk. 
Ramon Franco, Ispanų su
kilėlių vyriausio vado bro
lis. Jis buvo pasižymėjęs 
lakūnas, padaręs žygius į 
Ameriką per Atlantiką.

Ebro fronte sukilėliai su
mušė lojalistus, užimdami 
kelias naujas pozicijas.

Trijų mėnesių mušis Eb
ro fronte nuostolių padarė 
130,000 vyrų, užmuštų ir 
sužeistų.

I

PRIEŠINASI KOLONI
JŲ GRĄŽINIMUI 

Marseilles, Prancūzija.— 
Radikalų socialistų parti
jos suvažiavime premjeras 
Daladier pareiškė 
priešinsis Vokiečių 
vimui grąžinti jų 
kolonijas. Daladier 
dikalų socialistų 
narys.

Partijos kongresas nu
balsavo Daladtorui teisę el
gtis sulyg savo geriausios 
nuožiūros Europos reika
luose: atsimesti nuo sutar
čių su Rusija, derėtis su 
diktatoriais ir imtis kitų 
reikalingų žygių šalies su- 

I stiprinimui.

DALADIER SUTVARKĖ 
KABINETĄ

Paryžius. — Prancūzijos 
ministerių kabinete buvo 
kilęs nesusipratimas, kurį 
premjeras Daladier tuoj 
sutvarkė. Prancūziją var
gina finansinis krizis, dėl 
kurio ir vyriausybė turi 
nesusipratimų. Keli metai 
jieškoma iš to kokios nors Į 
išeities, bet be pasekmių.

kad jis 
reikala- 
užimtas 
yra ra- 
partijos

BULKLEY 
Demokratic .Nominee for 

U. S. Senator

IS LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

VOKIEČIAI IŠVIJO 
LENKIJOS ŽYDUS 

Į LENKIJĄ
Berlinas. — Tarp Lenkų 

‘ ir Vokiečių įvyko susikirti- 
| mas kuomet šiomis dieno
mis Vokiečiai nusprendė iš- 

1 deportuoti iš Vokietijos vi
sus ten esančius su Lenki- 

‘ jos pasais Žydus. Tokių 
Žydų pasirodė esama apie 
10,000, kuriuos Vokieęių 

| policija gaudo ir atvežę iki 
Lenkijos sienos paleidžia.

Vokiečiai tą padarė ne
laukę iki bus baigta su Len
kija išspręsti pasų nesusi
pratimo klausimas.

Tie atgabenti į Lenkiją 
Žydai užplūdo parubežio 
miestus, neturi kur pasidė
ti, kiti visai be pinigų ir ne
turi ko valgyti.

ŽAIBAS NUTRENKĖ. Spa
lių 9 d., Paliepių k., Butrimonių 
v., Alytaus apsk., gyventojas 
Dzidzevičius išsivarė į savo ko
loniją gyvulius paganyti. Tuo 
laiku pradėjo griausti ir lyti, 
blykstelėjo žaibas, ir Dzidzevi
čius vietoje užtrenktas.

•
KLAIPĖDOS uoste laivų ju

dėjimas nuolat didėja. Išrodo 
kad šymet Klaipėdos uostui vėl 
bus rekordiniai metai, nes šy
met j uostą atplaukusių laivų 
skaičius žymiai prašoko perny
kščius metus. 1937 metais at
plaukė į uostą 1414 juros lai
vų per visus metus, šymet gi 
iki Spalių pradžiai 
laivų skaičius jau 
(pernai iki Spalių 
1140 laivų).

atplaukusių 
siekia 1230 
12 atplaukė

ALAUS GAMYBA Lietuvo
je didėja, kai antri metai vei
kia sumažintos alaus kainos. 
Alaus suvartojimas pakilo 66 

c-moš.

PALESTINOJE, Arabai 
apšaukė trijų dienų gene
ralinį streiką protestuoda
mi prieš Britų pastangas 
ginkluotai malšinti Arabų 
sukilimus tenai.

REIKALAUJA ATDARŲ 
DURŲ 

Washington. — Japonijai 
užėmus laikiną Kinų sos
tinę ir Kinus labiau nuka-. 
riavus, Suv. Valstijos nu-i 
mato kad Japonai norės; 
suvaržyti kitų šalių preky
bą Kinijoje. Suv. Valstii 
jos išreikalavo sau “atda
rų durų” Kinijoje.

MENO PARODA, Lietuvos 
nepriklausomybės dvidešimtme
čio sukakčiai paminėti, ruošia
ma Kaune nuo Gruodžio 4 iki 
Sadsio 15 dienos.•

“MAISTAS” pradėjo supir
kinėti žąsis ir kalakutus eks
portui. šymet už tuos paukš
čius mokama brangiau.

LIETUVOS DARBŲ VAIZDAI
Ūkininkai veža javus į Lietūkio sandėlius ir gryždami pa
krauna dirbtinių trąšų. Keliams taisytai mašina darbe an
trame vaizde. VDV.

•

LIETUVIŲ - Vokiečių ekono
minė komisija sutarė kad ar
timiausiu laiku Vokiečiai nu
pirks Lietuvoje įvairios miško 
medegos už 5 milijonus litų, 
orekybos balansui išlyginti.

UŽMUŠĖ ŽMOGŲ. Taujėnų 
vals., Varžų kaime Vaclovas ir 
Kazys Kamarauskai basliais 
sunkiai sužalojo to paties kai
mo gyventoją. Stasį Jakštą, 
kuris nugabentas į Ukmergės 
ligoninę mirė. Kaltininkai su
imti.

SPALIŲ pradžioje Lietuvo
je nepaprastai pagyvėjo obuo
lių supirkimas ir eksportas. Už 
obuolius numatyta 
joną 'litų, 
vežta 109

KAUNE

Per dvi 
vagonai

gauti mili- 
savaites iš- 
obuolių.

STEIGIAMA nauja 
draudimo bendrovė “Koopera
cija”, su 750,000 litų kapitalu. 
Ji draus daugiausia laivus ir 
juromis gabenamas prekes. Ją 
steigia Lietuviškos ekonominės 
organizacijos. /•

KAUNE Įsisteigė policijos 
vyrų choras su 100 dainininkų 
ir geležinkelininku šaulių vy
rų choras. Lietuvoje mažai 
yra vyrų chorų; daugiausia vis 
mišrus chorai.

• •
RUDUO ŠYMET Lietuvoje 

gražus ir sausas. Aukštesniu 
vietų ūkininkai negali įarti iš
džiuvusią žemę, o dėl to kai 
kur vėliau tegali įseti žiem
kenčius rugius ir kviečius.

MIŠKŲ GAISRŲ šymet Lie
tuvoje buvo mažiau — šymet 
153, pernai gi buvo 229 gais
rai. Daisruose išdegė apie 580 
ha miško ir padaryta nuosto
lių apie 75’000 litų sumai.

•
KAIŠIADORIŲ miestas yra 

Trakų apskrities centras, o 
Lazdijai — Seinų apskrities 
centras. (Trakai ir Seinai Len
kų okupuoti). Dabar Kaišia- 
doriams ir Lazdijams bus su
teiktos miestų teisės.

I
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PENNSYLVANIJOJE Amerikos Lietuvių Tautinės Tarybos Darbai
Visi Vieningai ir Rimtai Ugdykime Tautines Jiegas Amerikoje!

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

PHILADELPHIA BALTIMOREMD

IŠKILMINGAS SUKAKTUVIŲ 
BANKETAS

ska-
gra- 

jauni-

SĖKMINGAS BALIUS
Spalių 14 d., Lietuvių Tauti

nėje salėje įvyko balius ir šo
kiai Lietuvių Jaunuolių Rate
lio (Ali Lithuanian A. A.). Jau
nimo prisirinko pilnutė salė. 
Grojo du orkestrai. Prie 
nių užkandžių ir gėrimų, 
žus musų Lietuviškas
mas linksminosi iki vėlumos.

Sulyg pirmininko A. Mitchell 
pranešimo, jaunuolių ratelis 
labai gražiai darbuojasi ir ne 
po ilgo ketina savo klubui pirk
ti namą tinkamoje vietoje. Lin
kime sėkmingai darbuotis savo 
organizacijos ir visų Lietuviu 
geram vardui.

DEMOKRATŲ KLUBO 
BALIUS

Lapkričio 4 d., Lietuvių Tau
tinėje salėje įvyks Amerikonų 
Lietuvių Demokratų Klubo ba
lius. Dalyvaus žymus Demo
kratai viršininkai. Kalbas sa
kys Lietuviškai ir Angliškai 
Po kalbų bus šokiai. Bus įvai
rių užkandžių ir gėrimų. Ren
gimo komisija maloniai kviečia 
visų partijų ir ištikimus Lietu
vius piliečius ir ne piliečius at
silankyti ir linksmai laika pra
leisti draugo. • F- P.

Pasiraie Didžiojo Vieš
kelio Statymo Raštus

Spalių 23 d., Lietuvių Mote
rų Piliečių Klubas iškilmingai 
minėjo savo gyvavimo 15 me
tų sukaktį. Banketas prasidė
jo su dainomis ir muzika.

Vakare, 7:30 vai., svečiams 
tvarkiai susėdus prie stalų, 
Klubo pirmininkė p. Julė Ras
tenienė trumpa kalba pradėjo 
vakarą, pareikšdama: “šis va
karas yra surengtas Lietuvių 
Moterų Piliečių Klubo, tai mo
terišku programų mes jį ir 
pradėsim. Vietoje valgių, pir
miausia jus gausite Dainą”, ir 
perstatė Dainos draugijos cho
ro kvartetą: pp. Levanavičie- 
nę, Stankevičienę, Jurkšaitę ir 
Lukoševičienę, kurios, p. Vei- 
zingaitei akompanuojant su
dainavo tris Vanagaičio kompo
zicijas, ką publika griausmin
gu delnų plojimu paadėjo.

Po dainų, dūdų orkestrui 
griežiant, prasidėjo banketas.

Pilietės kaip gulbės baltom 
sukniom apsirengusios ir gėlė
mis pasipuošusios, pradėjo neš
ti į stalą skanius Lietuviškus 
valgius, su 
aais.

Publikai 
pirmininke

visokiais gardumy-

HARRISBURG. Pa. — Pa
galiau pasirašyta dokumentai 
kuriais sudaroma 6) milijonu 
dolarių federalių pinigų fondas 
statydinimui didžiojo vieškelio 
tarp Pittsburgho ir Harrisbur- 
go. Tas vieškelis bus tiesiau
sias kiek galima padaryti per 
Pennsyivanijos kalnynus tune 
bais ir tiltais, taip kad sutrum
pins tarp tų miestų susisieki
mą keletu valandų, 
vimą tuo vieškeliu
bus mokėti nustatytą duoklę.

Už važia- 
rei kali nga

TRAUKO NELAIMĖS SU
MAŽĖJO

Pittsburghe šymet per pir
mus devynis mėnesius „rafiko 
nelaimės sumažėjo 28 nuoš..

Iki pabaigai Rugsėjo šymet 
Pittsburgho srityje tfafiko ne
laimėse žuvo 58 asmenys, kuo
met pernai per tuos pat devy
nis mėnesius žuvo 81 asmuo.

ir per- 
progra-

įspudin- 
perbėgo

skaniai - pasivalgius, 
p. Rastenienė pra- 

lėjo vakaro pragramą 
statė p-lę M. Jurkšaitę 
no vedėja.

P-lė Jurkšaitę, savo 
fojė kalboje trumpai
do moterų klubo istoriją ir iš 
ilės pakvietė buvusias ir esan- 
ias klubo valdybos nares pa- 
akyti po akeletą žodžių. Kal
ėjo pp. Laukaitienė, Bulotie- 
ė, Lukoševičienė ir Rastenie- 

įę. Platesnes kalbas sakė klu- 
)o ‘darbuotojos p. Ona Lukoše- 
zičienė, kuri nuo pat klubo įsi
kūrimo tebėra valdyboje, ir p. 
Julė Rastenienė, kuri jau 10-tas 
metas eina klubo pirmininkės 
pareigas.

Iš svečių kalbėjo Adv. Ras-
enis ir Teisėjas V. F. Laukai- dyje dalyvavo ir svečiai žymus 
;is, tolima viešnia p. Rastenie- 
lės motina O. Baltrukonienė iš 
Oleveland, O., ir p. Stirna iš 
kranton, Pa;

Poniom Rastenienei, Lukoše- 
ičienei ir Bulotienei įteikta 

įuo klubo dovanos. Po banke
li ir kalbų prasidėjo šokiai ir 
ęsėsi iki 12 vai., o svečiai lin

ksminosi iki 2 vai. ryto.
P. P. Jaras.PASIRENGĘ DIDELIAM 

BALSAVIMUI
Pittsburgh. — Allegheny ap

skrityje šį rudenį užsiregistra
vusių balsuoti piliečių skaičius 
nepasiekė 1936 metų prezidenT 
to rinkimų balsuotojų skai
čiaus, tačiau pačiame Pitts
burghe užsiregistravo daugiau
sia negu kada buvo, sumušant 
visus pirmesnius rekordus.

1936 metais Allegreny užsi
registravusių buvo 673.212, 
rudeni užsiregistravo 369,932.

Iš tu balsuotojų Pittsburgho 
ribose vra 334,424.

Repiiblikonais P i 11 sburghe 
užsiregistravo 95,373 daugiau, 
o visame AŲegheny apskrityje 
113,831 daugiau negu Demo
kratų. Todėl tai Demokratams 
gali prisieiti pralaimėti Lap
kričio 8 d. rinkimuose.

š;

ALEKfANDRO VAŠI 
LIAUSKO KONCER

TAI
Tenoras Aleksandras Vaši 

lianskas, pragarsėjęs dairinin 
kas, ši rudenį koncertuos kele- 
toje Lietuvių kolonijų.

LAPK. 
velande

LAPK.
lyne.

LAPK.
LAPK.
LAPK.

Pa.

;S

6 d. jis dainuoja Cle- 
Dirvos koncerte.

13 d., dąįnuos Brook-i

2'* — Baltimore. Md , 
21 — Ęlizabeth, N. J. Į 
27 — Wilkęs-Barre. i

I

Tautinės srovės veikėjų kon
ferencija 1938 metų Birželio 26 
dieną Scranton, Pa., išrinko 
Amerikos Lietuvių Tautinę Ta
rybą, kurią įgaliojo rūpintis 
tautiškai kultūriniais Lietuvių 
reikalais ir vadovauti bendrai 
tautinei Lietuvių veiklai An.e- 
rikoje. šiai Tautinei Tarybai 
taip pat pavesta organizuoti 
tautiškai nusistačiusią visuo
menę ir telkti kūrybines Lie
tuvių jiegas bendram darbui ir 
musų tautos gerovei. Tautinė 
Lietuvių dirva Suv. Valstijose 
jau gerokai apleista ir dirvo
nuoja ; iš to yra didžiausios ža
los musų negausingai tautai.

Su tokiais įgaliojimais ir tik
slais išrinkta Tautinė Taryba 
stoja į darbą. Jos kūrybinių 
darbui musų visuomenė laukia 
su didžiausiu nekatrumu. Spau
doje pasireiškė tam tikras ner
viškumas belaukiant Tautinės 
Tarybos žygių. Tie visi reiški
niai rodo kad tautinė visuome
ne pasitiki Tautine Taryba, 
stato jai didelius reikalavimus 
ir dabar tik laukia rimtų vai
singų tiarbų.

Amerikos Lietuvių Tautines 
Tarybos nariai gyvena išsiskir
stę po visą kraštą. Tik retos 
progos leis jiems susivažiuoti 
posėdžiams ir apsvarstyti svar
biausius reikalus, 
tinei 
kimo 
nius, 
turės
kolonijomis, , kur 
vietines Liet&vių tarybas kiek
vienoje kolonijoje.

Dėl to, Tau-
Tarybai nusistačius vei- 
kryptį ir atskirus uždavi- 
jos nariai veiks pavėniui, 

santikių su atskiromis 
organizuos

ningas, tikslesnis, vieningas ir 
duotų kogeriausių vaisių.

Be to, Tautinė Taryba pir
mame savo' posėdyje priėmė 
keletą rezoliucijų svarbiais ar
ba skubotais reikalais. Tos re
zoliucijos skelbiamos spaudoje.

Taigi, Amerikos Lietuvių 
Tautinė Taryba stoja j didį 
darbą, pasitikėdama tautinės 
visuomenės pritarimu, pagalba 
:r talka. Taryba nuoširdžiai

ŽINIOS
(IŠ MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)

PIRMUTINIS POSĖDIS
Pirmutinis Tautinės Tarybos 

posėdis įvyko Spalių 18 d. New 
Yorke. Į posėdį buvo suvažia
vę: Tautinės Tarybos pirmi
ninkas Teisėjas W. F. Laukai
tis, vice pirmininkas A. S. Tre
čiokas, sekretorius 
gėla, iždininkas K. 
iždo globėjas B. 
organizatorius A.
tis (nedalyvavo tik iždo globė
ja Chicagietė Grybienė). Posė-

© GLASGONV, Škotija. — čia 
įvyko metinė Lietuvių Jauni

mo diena. Gausiai jaunimo su
važiavo iš visų Škotijos Lietu
viškų kolonijų. Glasgovvo Lie
tuvių jaunimas jau treti metai 
yra susiorganizavęs į JauniVno 
Sąjungą, ši sąjunga jau turi 
šešis skyrius ir per tris šim
tus narių.

• SAO PAULO, Brazilija. —
Ministras p. *J. Aukštuolis

Rugpjųčio 17 d. padarė Sao 
Paulo žurnalistų sąjungai vizi
tą, kur buvo 
ir pagerbtas.
• CH1CAGO,

Kulis, Dr.
dainuoja San Carlo operoje ma
žesnes roles.
» CHICAGO. Iii. — Padėkavo- 

nės Dienoje, Lapkričio 24, 
Margutis rengia puikų juokų 
,r dainų vakarą.

—Šiomis dienomis gryžo iš. 
kelionės Domininkas ir Dėl i a 
Kuraičiai, kurie automobiliu 
apvažinėjo Europą, Afriką ir 
Azijos dalį. Jie apsilankė ir 
Lietuvoje.

Į kviečia visuomenę ir jos vei
kėjus sekti Tautinės Tarybos 
žygius, sumanymus, susidomė-; 
ti jais ir vieningai stoti Į tal
ką. Apie šimtas tautinės sro
vės veikėjų (tautininkų, san-

I dariečių ir šiaip tautiškai nu
sistačiusių patrijotų), kurioj

i dalyvavo konferencijoje Scran- 
tone, pareiškė savo tvirtą norą 
vieningai ir organizuotai veik
ti, statydami Tautinę Tarybą 
plataus tautinio darbo prieša
kyje. Be abejonės, ir kiti tau
tiniai veikėjai, nedalyvavę mi
nėto.ie konferencijoje, mielai 
prisidės prie naujai organizuo
jamo Lietuviško darbo šiame 
krašte.

Visi vieningai ir rimtai kur
kime ir ugdykime tautines jie
gas Amerikoje! Neleiskime jo- 
kior. s usnims nustelbti Lietu- 

I vybę ir jos daigus. Tieskime 
grąžų kelią Lietuvybei Ameri
koje, kur gyvena musų tautos 
trečdalis. Neleiskime jam ny
kti, tat stiprinkime jos dvasią 
ir ugdykime tautines jiegas 
švie' esnei musų tautos atei
čiai !

Įv liriais reikalais galima su-
Į sižiroti
pirmininku

I kaitis, 414 
į Balt niore,

(P. V. Jurgėla, 14 Evergreen
drivo, Lindenhurst, L. I. N. Y.) 
arba iždininku 
682) Superior 
Įąnd, Ohio).

I

73 metų, 
Mahanoy

8 metu. 
Mahanoy

išgyveno 29

Ona, 99 me-
12, New Bri-

su

gražiai priimtas

III, — Algirdas 
J. Kulio sūnūs.

Tautinės Tarybos 
(Hon. W. F. Lau- 
Beechfield avenue, 
Md.), sekretorium

I

I 
(K. S. Karpius, 
avenue. Cleve-

P. Jurgėla,
Ari. Liet. '1 autinės Tarybos

Sekretorius.

mirė 13 
Pa.
16 me- 
d., Chi- 
gimęs.

P. V. Jur-Į 
S. Karpius, 
Ščegauskas, | 
B. Strimai-

Walter B. Wanamaker
Kandidatas Į

Chief Justice 
Ohio Supreme Court

MONTREAL
KANADA

Ohio valstijos piliečiai pri
valo pasirūpinti ir daugiau kut) 
laike rinkimų, ne tik pačiais 
administracijos vadais.

Paveizdan , žmonės oalsuoja 
už gubernatorių iki vienam, bet 
užmiršta pasirūpinti parinkti 
atsakančius Aukščiausiojo Tei
smo teisėjus ir Vyriausį Teisė
jų- ♦

Delei to Ohio valstijoje yra
Tautinės Tarybos įstatų pro- įvykę visokių negražių atsiti- 
jektai, kuriuos pagamino K. S. *ilnLl su aukščiausiu teismu.

veikėjai: Dr. M. J. Vinikas, S. 
E. Vitaitis ir K. Buivydas.

Tautinė Taryba apsvarstė 
tautiškai kulturinius Ameri
kos Lietuvių 
dėl Tautinės 
mos, tikslų, 
priemonių.

Perskaityti

Taryba 
kulturinius 

reikalus ir tarėsi 
Tarybos platfor- 
veikimo būdų ir

ir apsvarstyti

DAYTON.OHIO

- ■ -—. /

UŽSIDARĖ MOKYKLOS
Daytono miesto mokyklų ta- 

•yba paskelbė kad nuo Spalių 
28 dienos yra uždaromos visos 
■iešos mokyklos, penkioms sa

vaitėms ar ilgesniam laikui. 
Uždarymo priežastis 
kūmas pinigų. Tai pil
ki: 
irisiėjo mokyklas uždaryti.

Vienuolika šimtų mokytojų 
ieka be darbo, 34,000 mokinių 
uri nutraukti noksią.

Yra dedamos pastangos su- 
’adimui išeities, kad mokyklos 
vtdima butų kuogreičiausia vėl 
atidaryti.

Vienas vietos dienraštis pa
talpino atsišaukimą į visuome- 

e, kame tarp kitko rašo ka< 
D.iytonas yra visakuo turtin 

j gąs, bet už negalėjimą ir.oky 
; du palaikyti save labai pr.siže 
' Tlina. Kai Vokietijos naziai .jl 
'inos au:e t i jie jn-ade; juoki!

1 i.š demokratijos, kad neįsten
1 ųia palaikyti net savo Švietin 

staigų, kaip metas laiko alga 
■uziai juokėsi iš Cleveland- 

j miesto, kur buvo pasiraiškui 
! etvar.\? su bedarbių šelpimu

D. Rep.

yra tru
mas to- 

jvykis šiame mieste kad

Dirvą galima išsirašyti už 
vieną dolarį — pusei metų.

Valstijoje yra 146 Common 
Pleas Teisėjai, kurie nei vienų 
kartą nebuvo sušaukti į krūvą 
aptarti teismo, reikalus ir su
rasti tinkamesnius budus tei
singumo vykdymui. Tas yra 
daugiausia iš priežasties apsi
leidimo vyriausio teisėjo.

Judge VVaiter B. VVanamaker 
yra plačiai žinomas Ohio vals
tijoje. Jis yj*a 44 metų am
žiaus. Teises praktikuoja jau 

j 21 metas. Yra sūnūs buvusio

Karpius ir A. B. Strimaitis. 
Abu projektai pavesta P. Jur- 
gėlai suderinti, suredaguoti ir 
apsvarstyti komisijai iš vieti
nių (New Yorkiečių) Tarybos 

! narių.
Priimti Tautinės Tarybos įs- 

I tat ii ir jos veikimo platforma 
bus paskelbta spaudoje.

i
KOLONIJŲ TARYBOS

Svarbiausi Tautinės Tarybos | Aukščiausio Teismo Teisėjo R. 

talkininkai bus atskirų koloni- 
■ jų Lietuvių Tarybos, sudary

tos iš vietinių tautinių draugi
jų bei organizacijų atstovų ir 
kooptuotų veikėjų. Vietinės 
Tarybos bendradarbiaus su A. 
Liet. Tautine Taryba.

Be to, prie Tautinės Tary
bos veiks sudarytos atskiros 
komisijos, kaip antai: sporto, 
meno, taktikos, spaudos, tau
tinės propagandos, finansų, vei
kimo Amerikos politikoje, jau
nimo, skautų ir kt. Tos visos 
komisijos veiks savo srityje ir 
glaudžiai bendradarbiaus su 

i Tautine Taryba.
Tokiu budu bus organizuoja- 

j ma tautiškai kultūrinė Liet- 
i vių veikla Amerikoje, šia pro- 
1 ga noriu priminti kad Tautinė 
I Taryba nesikiš į savo globoja
mų atskirų tautinių organiza- 

I cijų vidaus gyvenimą, reikalus i 
j ir veikimą. Ji tik bendrins 
viešą tautinių organizacijų, 
draugijų ir klubų veikimą ir 
vadovaus tam bendram tauti
niam darbui, kad jis butų pla-,

M. VVanamaker. Baigęs Ohio 
Statė University Law School ir 
ki šiol užėmė svarbias valdiš

ka; vietas. Jis yra vienatinis 
Republikonas išrinktas 1936 
metais Summit Apskrityje.

Balsavimuose Lapkričo 8 d. 
balsuokit už Walter B. Wana- 
maker. P. L Keršis.

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINĖ
C. Pakeltis Pharmacy 

1117 East 79th Street 
(Kampas Pulaski Avė.)

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

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

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje

MUSŲ GYVENIMAS
L: pkričio 13tą Lietuvių 

rapija ruošia pašventinimą ir 
įkurtuves naujai pastatytos 
klebonijos. Kiekvienas visuo- 
rrcr.'nio pobūdžio statybos dar
bas yra reikšmingas, todėl ir 
ši diena turės savo reikšmės 
Montrealo Lietuviams. Tai bus 
ženklas naujam laikotarpiui, 
kuris prasideda.

Lietuvių parapija, dėl tam 
tikrų nelaimingų tarpusavio 
kivirčių, 1 uvo skirta pakrikti, 
išnykti. Tačiau, kelių pasiry
žusių parapijos vyrų dėka, ku
rie atėjo talkon nemažiau,pa
siryžusiam klebonui, kivirčiai 
tapo numalšinti ir Lietuvių pa
rapija bei jos turtas išgelbė
ta. Čia daug padėjo vietos au
gęs jaunimas ir katalikiškai 
tautiška visuomenė, susibūrus 
į VVS. skyrių. Klebonas gra
žiai sugyveno su vietos gyven
tojais Prancūzais, kurie taip 
nat gausiai parapiją rėmė. To
kiu budu, visiems sutartinai 
dirbant, tapo panaujinta ir pa
gražinta bažnyčios vidus ir pa
statyta jau senai reikalinga 
nauja klebonija.

Dabar Montrealo Lietuviai 
turės dvi visuomeninio pobū
džio patalpas: Vytauto Klubo 
salę ir kleboniją. Klebonijos 
įkurtuvėse žada dalyvauti Que- 
bec provincijos dvasinės vyres
nybės aukšti nariai, Alontrealo 
politiniai vadai, keletas Lietu
vių kunigų iš Suv. Valstijų ir 
\ietos Lietuviai. Parapijos ko
mitetas taipgi ruošia vakarienėj 
su kalbomis, muzikos progra-j 
mu ir svečių susipažinimu. T'i-į 
kimasi dalyvaus apie 400 žmo
gių.

Spalių 39 d., Montreale dai
navo, Aleksandras Vasiliauskas 
iš Brooklyno.

VVS. skyrius Lapkričio 26 
ruošia šokius, pelnas kurių >is | 
Montrealo Lietuvių vaikučių 
Kalėdinei Eglaitei. Pernai bu
vo padaryta tam tikslui “rožių 

i vakaras”, kuris davė virš $100 
' pelr-o. Tikimasi, šymet taip i 
j pat šį gražų tikslą žmonės pa- l 
i rems. Ipolitas.

pa-

nepažy-

Mirė 2700
KRUVALSK1ENĖ Adelė, 57 

metų, mirė Akron, O., Spa
lių mėn.

BALTUSEVIČIENĖ Katrė, se
nyva, mirė Spalių 15, Wil- 
kes-Barre, Pa. Amerikoj iš
gyveno apie 40 metų.

VALANTIEJUS A., 52 metų, 
mirė Spąliy 29, Brooklyn, 
N. Y. — Eržvilko par., Ka
volių k. Amerikoje išgyve
no 33 metus.

KAUNIENĖ Marė, 
mirė Spalių mėn., 
City, Pa.

KUPRIS Raimondas, 
mirė Spalių mėn.. 
City, Pa.

AKELEVIČIUS Pranas. 45 m. 
mirė Spalių 17, Middleport, 
Pa. Amerikoj 
metus.

RADZEVIČIENĖ
tų, mirė Spalių

_ tain, Conn.
LINGEVICIENĖ Ona (Vaitkai- 

tė), 52 metų, mirė Spalių 
17, So. Boston, Mass.

PARCIAUSKAS Juozas, 58 m. 
mirė Spalių 20, Dorchester. 
Mass. — Papilės par. Ame
rikoje išgyveno 32 metus.

MISIENĖ Petronė (Rusaitė), 
mirė Spalių 23, Chicagoje.— 
Kretingos ap., Grušlaukių p.

ZATAVECKAS Kazys,
Spalių. Bridgeville,

DUBINSKAS Juozas, 
tų, mirė Spalių 17 
eagoje, kur buvo ir

ROČUS Petras, 45 metų, mi
rė Spalių 18 d., Chicagoje.— 
Pandėlio par., Užgirių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 25 me
tus.

AUGUSTINAVICIUS Alekis,
6.3 metų, mirė Spalių 19 d., 
Chicagoje. — .Panevėžio ap., 
Naujamiesčio par., čiurų k.

STUKAS Vytautas, 18 metų, 
užmuštas automobilio Wau- 
kegan, 111., Spalių mėn.

STAKĖNAS Alfonsas, 22 me
tų, mirė Spalių 18. 
111.

GERULIENĖ (vardas
mėta), 75 metų, mirė Spa
lių mėn., Worcester, Mass. 
Amerikoje išgyveno 49 me
ni.

DOGELIS Zigmas, mirė Rug
sėjo 24, Detroit, Mich. — 
Girkalnio par., Knebionių k.

MOCKEVIČIUS Juozas, 73 m. 
mirė Spalių 1, Detroit, Mich. 
Amerikoje išgyveno 50 me
tų.

ŠLAPELIS Albertas, 25 metų, 
mirė Spalių 19, Chicagoje, 
kur buto ir gimęs.

VIDRUNAS Jonas, 55 metų, 
užmuštas automobilio Spalių 
mėn., Chicagoje.

KIKSUS Jonas, 39 metų, mirė 
Spalių 21, So. Boston, Mass. 
— Ukmergės ap., Utkonių k.

ŠIMUI.YNIENĖ Stasė (I)ociu- 
<ė), mirė Spalių 16, VVauke- 
gan, III.

AUGUSTINAVICIENĖ (vardas 
nepažymėta) mirė Spalių 22 
d., Shenandoah, Pa.

STRUMSKIS Juozas, mirė Spa
lių 19, Chicagoje. — Rokiš
kio ap., Rainiškių k. Ame
rikoje išgyveno 30 metų.

PAULAUSKAS Ignas, 64 me
tų, mirė Spalių 9, Philadel- 
phia, Pa.

VAIŠNORAS Vincas, 55 metų, 
mirė Spalių 25, So. Boston, 
Mass. — Kapčiamiesčio p., 
Amerikoje išgyveno 37 me
tus.

Kandidatas i Lieutenant 
Governor Vietą

James Metzenbaum, žymus 
Clevelando advokatas, yra De
mokratų partijos kandidatas j 
Ohio valstijos Lieutenanto Gu
bernatoriaus vietą. Tai yra 
tinkamiausias tai vietai žmo
gus, kurio tinkamumas remia
mas eile viešų tarnybų kurias 

: jis laikė per kelioliką pastarų 
metų. Jis yra tarnavęs Cle
velando Miesto Mokyklų Tary
boje, buvo Ohio Valstijos Se
nato. nariu ir pirm to daug ka
me pasitarnavo savo miesto ir 
valstijos visuomenei gindamas 
nekurias viešas teises ir laimė
damas.

Jis paeina iš ateivių tėvų, 
kurie į Clevelandą atvažiavo ir 
apsigyveno Amerikos Civilinio 
Karo dienose. •

.Advokato mokslą baigė Cle
velando, Western Reserve Uni
versiteto Teisių Mokykloje ir 
vėliau pats buvo pakviestas in
struktorium ter 1907 metais.

Galutini rinkimai bus antra
dieni. Lapkričio 8 d.

ATCAUK1T SAVO 
SVEIKATA
Jeigu Jus Turite

SOCIALE LIGA
• Tapo išrasta tikras gydymas 

kurk: duoda puikias pasekmes 
toje linkmėje. Pats svarbiau

sias būdas medicinos praktikoj 
yra therapeutic pasisekimas. 
Van Buren Urologv Clinic 

311 SUPERIOR AVĖ. N.E. 
Superior Bldg.

(Prienais Public Library) 
ĮSTEIGTA jusv apsaugai 
Pasitarimai: Iki 8 vakare kas

dien, išskyrus sekmadienius. 
Svarbiausias šios Klinikos tik

slas yra ansaugoti pacientus 
nuo nekompetent'škų gydytoju 
šioje mokslo šakoje. (50)

Susi t ar'm ui Tejefonuokit 
CHerry 1666

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

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

. MULIOLIS
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra
= 6606 Superior Avė. ClevelanJ HEnderson 6729 =
? IIIHUIIIIIIIIIIUIIIIIIinilllllllir
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M
Nikodemas A. VVilkelis

Laisnuotas Laidotuvių Direktorius
IR BALSAMUOTOJAS

Avė. HEnderson 92926522 Superior
• •

The Wilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuvė

6307-11 Superior Avė.
N. A. SILKELIS

Sa < i n i, įkas

ENdicott 2313
JURGIS ARRUCKĄS

Vedėjas

i
I
I
I
iI
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C! E K V E E G I O N O 
E L I O N ĖK

JACK SHARKEY
Kaip Jis Dabar Išrodo ir Kuo Užsiima Kelione po Musų Lietuvą

Kaip Legionas
Keletas mėnesių 

doje matėme kad 
munistų armija keliavo 3,0001 
mylių per keletą nedraugingų 
provincijų, vadovaujant Gene
rolui Mao Tse-Tung.

Randame istorijoje kad seno
vėje Graikijos kariuomenė po 
vadovyste Ksenofono žygiavo 
per Persijos žemę 2,000 mylių.

Laike didžiojo karo, Jan Sy- 
rovy, dabartinis Čekoslovaki
jos premjeras ir kariuomenės 
vadas, su savo legionu, kurį jis 
suorganizavo iš čekų ir Slova
kų, keliavo net 6,000 mylių no
rėdamas ištrukti iš Vokiečių 
nagų.

i Jan Syrovy, kalbamojo le
giono vadas, yra gimęs 50 me
tų atgal, mieste Trebitsch, Mo
ravijoje. Vengdamas tuolaiki
nės Austro-Vengrų imperialis- 
tiškos valdžios persekiojimų, 
jis dar prieš pasaulinį kara ap
leido savo šalį ir įstojo į Rusi
jos kariuomenę. Savo akį jis 
prarado kautynėse ties Zbo- 
row, 1915 metais.

i Laike didžiojo karo daug če
kų ir Slovakų, nenorėdami tar
nauti Austrijos kariuomenėje, 
prasišalino į Rusiją. Ten, Jan 
Syrovy suorganizavo iš 40,000 
vyrų legioną ir gelbėjo Rusijai 
prieš Vokietiją ir Austriją.

I Bet Rusijoje įvykus revoliu
cijai ir bolševikams paėmus 
Rusijos valdžią, Jan Syrovy 
pasijuto esąs spąstuose, nes 
tuo laiku Rusų valdžia buvo po 
Vokietijos įtaka. Ir šito delei, 
Jan Syrovy su savo armija tu
rėjo trauktis iš Rusijos, ir tu
rėjo keliauti, taip sakant, ap
link pasaulį į savo tėvynę. Jis 
su savo tautiečiais kareiviais 
turėjo žygiuoti per Rusijos to
limus rytus į Singaporą, per 
Indiją, per Suezo Kanalą į 
Egipto uostą Port Said, iš ten 
laivais perplaukė Viduržemio 
ir Adriatikos 
Trieste uosto, 
laiku pribuvo 
Čekoslovakiją, 
diskusuojamos

> Jo legionas 
branduoliu naujosios 
vakijos armijos.

KAIP LEGIONAS KELIAVO
įį Kada Rusija ir Vokieija pa

sirašė taikos protokolą Lietu-

Atsirado
atgal, spau- 
Kinijos ko-

Rašo ONA KARPIUS.Spalių 24 d. Clevelande lan
kėsi garsus Amerikoje Lietu
vis, buvęs kumštynių čampio- 
nas Jack Sharkey. Jis čia bu-

ir dabar apie tai kalba 
apie savo paties pastangas 
gyvenimą pasidaryti.

kaip 
pra- 

Jis ne
laukė kad jo tėvai jį palaikytų, 
kaip dabar jaunimas daro.

Jo Uivai apie Kalėdas kas met 
nuvažiuoja pas juos į Bosto
ną, jų puikiame name praleisti 
šventes. Ponios Sharkey 
tina gyvena prie dukters, 
kilmė yra Yankių.

Žukauskai yra giminės 
mirusiu Lietuvos Generolu 
kausku ir su Vysk. Palilioniu. 
Amerikoje, sako jis, jie turi 
giminių taipgi, bet tų giminių, 
dėl jo garsumo, atsirado daug 
daugiau negu jų ištikro yra.

Jack Sharkey turi vieną se
serį, bet sako norėjo turėti bro
lį, sau lygų, kuris butų galėjęs 
jį daug kame pavaduoti, užim
ti jo vietą....

Sharkey yra tikras šeimos 
galva, ir žino viską apie savo 
naminius reikalus. Jie turi dvi 
dukteris, 13 ir 12 metų am
žiaus, ir sūnų 10 metų vyrą. 
Visi lanko mokyklą.

Paklaustas ar norėtų kad 
jo sūnūs butų kumštininkas, jis 
atsakė:

“Aš jam galvą nusukčiau jei 
jis norėtų tuo užsiimti!”

Mat, ne lengvi tai pyragai.
Lietuviškai jis dabai’ kalba 

gana gerai, kaip Amerikoje gi
męs ir su Lietuviais neturintis 
daug reikalų. Sako, kai buvo 
karo laivyno tarnyboje net bu
vo primiršęs savo kalbą, vos 
desėtką žodžių temokėjo. Da
bar iš pasirinkimo jis darbuo
jasi su Lietuviais Mass. vals
tijos politikoje. Dirba už iš
rinkimą Demokrato Mass. val
stijos guberantorium. Jis va
žinėja po Lietuvių kolonijas sa
kydamas Lietuviams prakalbas 
už savo remiamą kandidatą.

Reporteris

viškoje Brastoje, Ukrainą ir 
kitus Rusijos kraštus priski
riant prie Vokietijos, Jan Sy
rovy su savo legionu iš Kijevo, 
Ukrainos sostinės, leidosi ke-, 
lionėn laukan iš tų ribų, visai 
į kitą pusę nuo savo tėvynės. ’ 
Jiems keliaujant per Europą j 
traukiniais ir pėkstiems, sovie
tų valdžia, būdama Vokiečių 
įtakoje, norėjo sulaikyt legio- 

! na, ir panaikino leidimą jiems 
išeiti iš sovietų šalies ribų.

Kuomet tas nieko negelbėjo, 
prisakė legionui nusiginkluoti, 
o jo vadus areštuoti. Bet nuo 
šios mažos, bet stropiai disci
plinuotos armijos atsakymu ga
vo ginkluotą pasipriešinimą.
/ Per Sibirą keliaujant, legio- 
i nui kelią bolševikai pastojo ke- 
letoje vietų, bet legionieriai ko
vėsi ant žut-but, ir kovas lai
mėjo. Legionas lengviau atsi
kvėpė kuomet užėmė Vladivos
toką ir prašalino ten sovietų 
režimą.

Kada tas legionas sugryžo į 
savo tėvynę, tai Lloyd George, 
tuomlaikinis Anglijos premje
ras, atsiuntė Tarnui Masarykui, 
pirmutiniam čekoslovakų res
publikos prezidentui, telegra
mą, dėkodamas legionui už jo 
suteiktą pagalbą aliantams, ir 
pareiškė pagalbą kaipo kovoto
jams už žmonių laisvę.

Šalia daugelio brangių ir nuo
širdžių pareikštų žodžių, Lloyd 
George štai kokiais žodžiais 
užbaigė savo telegramą: “We 
shall never forget it!” (Mes 

i to niekados neužmiršime!).
Bet štai, deja, nepaspėjo 

praslinkt dvidešimts metų nuo 
tokių Lloydo George reikšmin
gų žodžių čekams, Anglijos ki
tas premjeras, Chamberlain, 
drauge su kitais čekų “priete- 
liais”, Čekoslovakiją ne tik ap
leido, bet ir apkapojo iki gro
bų. Ir šito “prieteliškumo” 
delei, jei Čekai dantis sukandę 
pareikš Anglijai Lloydo George 
žodžiais: “Mes to niekados ne
užmiršim!”.... jie pilnai bus 
pateisinami.

Manau kad kiekvienas sąži
ningas žmogus pripažins jogei 
Europos dabartinis karas tapo 
atidėtas tolesniam laikui tik 
pasidėkojant čekams, ir vien 
Čekams, nes jie ne veidmai
niai! J. J- S.

juromis iki 
Iš čia kaip tik 
į savo tėvynę, 
kada jau buvo 
taikos
buvo

sąlygos, 
pradiniu 
čekoslo-

Charles Sawyer
Bus tai Gubernatorius Visų Žmonių

Balsas už Sawyer Užtikrina
Pilniausia kooperacija su Prezidento Roosevelt’o hu

manitariniu programų.
Nuoširdi lygybė visiems piliečiams nežiūrint jų rasės 

ar tikybos administravime Senatvės Pensijos, Bedarbės 
Atlyginimo, Algų ir Valandų atžvilgiu, Federalėje pagal
boje jaunimui ir kiti progresingi socialiai įstatymai.

Jack Sharkey

vo park vieš tas Jack Gansono : 
būti refery imtynėse Arenoje. 
Ta proga teko su Jack Sharkey 
pasimatyti ir pasikalbėti.

Kaip Jack Sarkey išrodo?
Jis dabar kumštynėmis jau 

neužsiima, bet turi biznį Bos
tone, didelę karčiamą, kurios 
baras, sako, yra ilgiausias ne
gu kur kitur yra žinoma.

Pats Jack Sharkey yra dar 
jaunas žmogus, Spalių 26 d. 
suėjo jam 36 metai amžiaus.

Kuomet kiti kumštininkai 
baigia savo karjerą biednais, 
Sharkey išrodo tikras džentel- 
manas, gražiai pasirydęs, ir 
rimtas vyras. Jis yra biznie
rius, politikierius, bet neuž
miršta ir sporto. Jis pats bu
vo kumštininkas, bet imtynes 
sako mėgsta geriau. Kitados 
jis daug užsiėmė imtynėmis, 
pasakojo jis.

Kur yra kviečiamas, dabar 
jis pasitarnauja kaip refery 
imtynėse ir kumštynėse. Jis 
tankiai imtynėse pasitarnauja 
Gansonui už refery. Smagu 
kad abudu Lietuviai, taip aukš
tai sporto pasaulyje Amerikoje 
pakilę, gražiai sugyvena. Kiti 
vienas kitam pavydėtų arba ne
sutiktų. Sharkey. su Gansonu 
gražiai susitaiko ir bendradar
biauja. 4 -

Išvaizdos yra sulyg savo am- 
i žiaus, pilno veido, mėlynų akių, 
i ir dabar sveria 212 svarų. Jis 
tinka ne tik į kumštininkus, ar 
biznierius, bet ir į diplomatus, 
nes jo išvaizda iššaukia su juo 

1 kalbančio pagarbą jam.
Sudėjimo didelio, plačių pe

čių, ir arti 6 pėdų aukščio.
Kalba jis lėtai, nesikarščiuo- 

damas, ir savo šakoje, sporte, 
viską puikiai žino.

Jis papasakojo kad dabarti
niu laiku Amerikoje nėra jokio 
tikro kumštininko kuris galė
tų lygintis su Dempsey, Tun- 
ney ir juo pačiu, kaip jie buvo 
savo dienose.

Sako, dabar pas jį užeina to
kių kumštininkų ir jų mana- 
džerių kurie siūlosi surengti su 
juo kumštynes ir prašo kad 
Sharkey duotųsi savo oponen
tui sumušti, kad tuomi galėtų 
tas vyras pragarsėti. Tai vis 
biznieriški išrokavimai, o ne 
gero kumštininko pastangos iš
kilti ir pragarsėti savo nuopel
nais.

Jeigu atmenate, jo Lietuviš
ka pavardė yra Žukauskas. Jis 
gimęs Binghamton, N. Y., kur 
ir dabar jo tėvai gyvena. Jo 
motina dar jauna, 54 metų am
žiaus. Jis būdamas jaunas 
berniokas buvo iš namų pabė
gęs sau pragyvenimą padaryti,

mo-
Jos

su
ŽU-

PASIMATOME SU GEN. GRI- 
GALIUNU-GLOVACK1U 

IR SU VAIKINU Iš 
AMERIKOS

Lenkai Surengė Mušty
nes Panevėžyje

PANEVĖŽYS. — Spalių 9 d. 
įvyko peštynės tarp Lenkų 
gimnazijos ir Lietuvių amatų 
mokyklos moksleivių. Tačiau 
peštynėse pasižymėjo ne moks
leiviai o šiaip taksus gaivalai: 
vienas buvęs Lenkų gimnazi
jos mokinys perkirto lupą ama
tų mokyklos mokiniui Lukšiui; 
Rusas darbininkas lengvai su
žalojo Lenkų gimnazijos moki
nį ; nežinomi ašmenys sumušė 
Lenkų gimnazijos mokinį, pas 
kurį, nuvežus į ligoninę, buvo 
rastas peilis ir akmenų. Kitur 
vėl policija sulaikė Lenką mo
kinį, pas kurį rado revolverį. 
Kvota nustatė kad muštynėms 
pradžią davė Lenkų mokiniai, 
kurie užgauliojo Lietuvus mo
kinius ir vieną jų sumušė. Ka
dangi incidentas įvyko Spalių 
9, tai čia įžiūrima keno nors 
provokacija. VDV.

• PAUKŠČIŲ keliavimai se
novėje buvo žmonėms neaiš
kus. Nekurie tyrinėtojai sakė 
kad 
blą 
kiti 
mą
Gilioje senovėje nebuvo žino
ma apie šiltus kraštus tų ku
rie gyveno šaltesniuose klima
tuose.

paukščiai sulysdavo Į dum- 
ir užsislėpdavo per žiemą, 
tikėjo buk paukščiai žie- 
praleisdavę ant mėnulio.

KAUNAS, Birželio 9. — šį I 
rytą mudvi atsikėlusios prade- 1 
jom krautis savo daiktus kel- i 
tis iš Kęstučio viešbučio į pri- | 
vatinį namą apsigyventi. Va
kar po pietų, po musų pasiva
žinėjimo su “vežiku” buvom 
susitikę Motuzus (filmininkus) 
ir jie pasakė radę mums pui
kią gyvenimui vietą, vieną bu
tą ant Laisvės Alėjos, netoli 
nuo įgulos bažnyčios. Jų ge
ri draugai išvažiavo iš Kauno 
vasaroti Panemunės rezorte iki 
rudens, todėl jie užleidžia mus 
gyventi .jų namuose. Tai pp. 
Abaravičių namai. Ponas Aba
ravičius yra Finansų Ministe
rijos tarnautojas, o poni Aba- 
ravičienė yra medicinos dakta
ras. Ji yra žinoma kaip Dr. 
Žukaitė Abaravięienė. Mudvi 
tuo apsidžiaugėm, nes rasti ap
sigyvenimui kambarius Kaune 
yra labai sunku. Per daug me
tų čia buvo stoka butų, mies
tas taip greitai auga kad ne
spėjama aprūpinti taip greitai 
gyventojus butais. Mudvi taip 
pat buvom labai dėkingos bro
liams Motuzams už jų rūpini
mąsi mumis; jie pasisiūlė visa
me mums patarnauti, nors abu 
buvo labai užimti savo pačių 
darbu, gaminimu Lietuvos fil
mų, važinėdami iš vieno mies
to į kitą, pasitikdami ekskur
sijas, kurios kas kelinta diena 
atvyko į Lietuvą.

žinia kad apsibusim privati
niame name buvo labai sura
minanti ; nes viešbučiuose ge
rai pabūti kelias dienas, bet il
gesnį periodą pagyvenus pra
dedi pasigesti namų. Prie to, 
Lietuvoje viešbučiai brangus. 
Kazys Motuzas pasirūpino vi
somis smulkmenomis musų 
naujam butui, nes šeimininkai 
išsikeldami pasiėmė ir didumą 
savo baldų su savim. Jis pa
skolino lovą iš vienų, lovai reik
menis iš kitų, ir paprašė savo 
dėdę pagelbėti pervežti musų 
daiktus į musų butą, nes jiedu 
patys turėjo išvažiuoti kitur 
ir negalėjo patys mums pagel
bėti.

Besikraunant savo daiktus, 
mus aplankė svečias, mano vy
ro geras draugas, Generolas 
Grigaliūnas-Glovackis. Jo var
das buvo sąraše mano numaty
tų aplankymui žmonių, taigi aš 
maniau juos tuoj aplankyti, 
bet štai jis atsilankė pas mus 
kaip tik patyrė kad aš jau Kau
ne. Kažin ar pajiegsiu jį tei
singai apibudinti. Neaukšto 
ūgio, diktas ir pilnas entuziaz
mo, senyvas ir žilas, bet gyvas 
ir malonus džentelmenas, šir
dingu juoku ir maloniu skam
biu balsu. Kaip tik jį pama
čiau tuoj nuspėjau kas jis toks, 
nors nesu jo niekados susiti-

kus. Jis pabuvo tik kelias mi-, 1 
nutas ir užsikvietė mus į savo s 
namus Šančiuose, Kauno prie- < 
miestyje, rytoj vakarą pietums. I 
Generolas žadėjo atsiųsti savo i ] 
draugą su karieta mus paimti j 
pusę po septynių vakare. Mes < 
ten galėjom nuvažiuoti busu, 
bet šitas buvo įrodymas Lietu
viško nuoširdumo, jis nenorėjo 
kad mes rupintumes suradimu 
jų namų, taigi parūpins palydo
vą mus pasiimti ir parlydėti 
atgal.

Tuoj po jo išėjimo pasigirdo 
kitas bildėsis į duris, ir atida
rius duris pamačiau patogų 
jauną vaikiną su akiniais, ku
ris teiravosi kur jis galėtų su
rasti Joną Kruzę, Kružintaitį. 
kuris taipgi Lietuvoje vieši. 
Jį pas mus nurodė kas nors, 
manydami kad mes žinosim 
apie Kruzę. Kruze yra Vieny
bės antrasis redaktorius iš 
Brooklyno, ir aš jį pažystu, bet 
jo nebuvau mačius nuo atvyki
mo į Kauną. Jis ir Jonas Va- 

. laitis, taippat iš Brooklyno, at
vyko į Lietuvą tik kelios die
nos pirma musų. Užkviečiau 
tą vaikiną į vidų ir besikalbant 
patyriau kad ir jis iš Ameri
kos. Maniau kad jis yra vie
tinis, nes puikiai Lietuviškai 
kalba. Jis paeina iš Ilion, N. 
Y., netoli Utica, Petras Aižąs. 
Jis atvyko į Lietuvą pirmą kar
tą su‘ savo motina, ir nuvyko 
tiesiog į jos senus namus, kai
me. Ten išbuvo apie porą sa
vaičių, ten jam nusibodo, tai
gi pasiryžo atvykti į Kauną ir 
pažiūrėti ar čia nebus smagiau 
ir įdomiau, kitaip jis buvo ga
tavas gryžti į Ameriką kad ir 

. rytoj. Kaimas ir ūkės gyve- 

. nimas yra gerai pasilsiui trum- 

. pam laikui, bet tikrai nėra ver- 

. ta tiktai tam keliauti per At- 

. lantiką, ypatingai jaunam 
, togiam vaikinui, kuris nori 
. žinti Lietuvą ir jos žmones ir 

kaip čia viskas eina. Bronė ir 
aš padrąsinome jį ir pasižadė- 
jom pagelbėti jam pamatyti 
miestą ir susipažinti. Pasa
kėm jam kad jis tuoj išmoks 
mylėti Lietuvą ir jos puikius, 
draugiškus ir nuoširdžius žmo
nes, kaip ir mes. čia yra daug 
kas matyti ir veikti. Daug vie
tų išėjimams ir daug gerų lai
kų turės, tik kad paturėtų kan
trybę ir pasistengtų plačiau su
sipažinti.

Šiuo laiku mintys perbėgo 
apie nekuriuos žmones kurie 
į Lietuvą atvažiuoja, pabūna 
trumpą laiką ir skubina atgal 
su pasakomis kad čia Lietuvoje 
nieko įdomaus nesama. Kai
mas, kiaulės, karvės, purvas, 
nusentfsios šiaudais dengtos 
bakūžės, tai ir viskas. Tikrai, 
jeigu tai viskas ką jie mato. 
Jie išlipa iš laivo, sėda į trau-

kinį ir važiuoja tiesiog į savo 
seną tėvynę, pabūna joje porą 
savaičių, ir viskas ką jie ma
to. Niekas negali'surinkti vis
ką kas Lietuvoje yra į glėbį ir 
nunešęs ten kur jie yra paro
dyti: štai! tai kas Lietuvoje 
yra! Kiekvienas turi pavaži
nėti, apsilankyti po įvairias 
vietas, apsipažinti, pažiūrėti Į 
dalykus plačiau. Tiesa, daug 
yra Lietuvoje dalykų kurie dar 
pasilikę, ypatingai mažuose 
miesteliuose, kurie galima kri
tikuoti, bet kur rasi pasaulyje 
tą “Utopiją” kurios kritika ne
liestų. Kiekvieną dieną net. 
pačiuose geriausiuose miestuo
se Amerikoje gyvenimo sąlygos 
ir kitoki patogumai yra taiso
mi, gerinami. Taigi mudvi pa
siėmėm Petrą Aižą j savo glo
bą ir sudarėm kompaniją su 
juo.

Susikrovę savo daiktus ga
tavai išvežimui į kitą butą, iš
ėjom užsikąsti, bet pirmiausia 
pasiryžom užeiti į Draugijos 
Užsienio Lietuviams Remti įs
taigą aplankyti poną Skipitį.

(Bus daugiau)

pa- 
pa-

Štai Naudinga Rodykle 
. Kaip Balsuoti už 

Gerus Teisėjus
NUSINEŠKIT KARTU

Tikrai visi balsuotojai žino kati 
geri teisėjai reikalingi apsaugas jo 
šeimos ir nuosavybės. Advokatai, 
nuolat turėdami reikalus su teis
mais ir teisėjais, žino teisėjų kandi
datu kvalifikacijas, šių dienų bal
savimais, netoli 1700 vietos prakti
kuojančių advokatų užgyrė sekan
čius kandidatus:

BALSUOKIT UŽ
Chief Justice of Supreme Court

X CARL V. WEYG\NI)T
.Tudires of Sunreme Court

X EIHVARI) S. MATTHIAS
X ROBERT N. GORMAN 
X MIGLIAM C. I)IXON

COURT OF APPEALS
X;MA_NŪEL LEVINE____ _

COIJRT OF COMMON PLEAS
X ! FRANK L MERRICK
X ; SAMUEL H. SI L BERT
X M’ALTER McMAHON
X I DAVID RALPH HERTZ

Išsikirpkit šį Balotą 
Nusineškit i Balsavimo Vietą 
BALSUOKIT RIMTAI 
Už teisingus, gerus teisėjus

The Cleveland Bar Association 
Judicial Campaign Committee 
H. Walter Stewart, Chairman 
Joseph M. Poe, Manager

Taip, brangūs draugai. Jei jut kankina skausmai ir luili* 
rimas jūsų muskulų, kaipo poseka oratraukio perpūtimo, 
nuovargio ar persidirbimo, nekentėkite šių skausmų berei
kalingai. Naudokite linimentg, kurį jūsų tėvai ir tėvų tėvoi 
naudojo nuo 1867 metų. • Paklauskite savo draugų kaip 
ir kuomet jie naudojo Poin-Eipellerj. Be atidėliojimo nusi
pirkite bonkutę Poin-Eipellerio ortimiousioje jums vaisti
nėje. Reikalaukite Poin-Eipellerio su Inkaru ont kiekvienos j 
dėžutės,
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Amerikos Lietuvių lakūno Povilo Šaltenio sutikimas Kauno 
aerodrome. Povilas Šaltenis nuvežė į Lietuvą Amerikiečių 
pinigais nupirktą lėktuvą ir padovanojo Lietuvos šaulių 
Sąjungai. Lėktuvas buvo didelėmis iškilmėmis priimtas. 
Šaltenis tinkamai pagerbtas ir apdovanotas. Tas lėktuvas 
pakrikštytas “Sakalo” vardu. Viršuje: Šaltenis apdovano
jamas rožių puokšte. Tsb.

Democratic Statė Executive Committee
Arthur L. Limbah Ed. G_. Seibel, Director

Chairman Nationality Division
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Kalėdinė Ekskursija
Į LIETUVA

LAIVAI IŠPLAUKIA Iš NEVY' YORKO
EUROPA ....................... Lapkričio
DEUTSCHLANI) ........ Gruodžio
HAMBURG .................. Gruodžio
BREMEN ....................... Gruodžio
NEW YORK ................ Gruodžio

Patogus geležinkeliais susisiekimas iš 
Bremeno ar Hamburgo 

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

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

O
HAMBURG-AMERICAN LINE 25,
NORTH.GERMAN LLOYD 9
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Dienos Klausimais
6820 Superior Avė., Cleveland. Ohio

RUSIJOS NEPAVYDĖTINA PADĖTIS

COVIETŲ Rusija, praleidus progą Vokiečiams ragus 
aplaužyti griežtu užsistojimu už Čekoslovakiją, at

siduria nemalonioje padėtyje ateityje. Jeigu Čekoslo
vakijos klausime Britanija ir Prancūzija buvo visai pa
sirengusios karui prieš Vokiečius iš vakarų pusės, ar 
ne naudingiau butų buvę sovietams griežtai stoti už Če
koslovakiją ir, turint tas dvi dideles vakarų Europos 
talkininkes, apsidirbti su Vokietija dabar, negu atidur- 
ti tokioje padėtyje kokioje dabar atsidūrė?

Dabar Rusija pasiliko viena, nuo jos atsimetė Če
koslovakija, ir Prancūzija bei Britanija matomai neno
ri nieko bendro su Rusija turėti.

Vokiečiai eina toliau: jų plane yra užimti Baltijos 
juroje salas esančias arti Rusijos ir tuomi užtverti so
vietų karo laivams išėjimą į tą jurą. Iš juros pusės 
Rusams kelią užkirtus, Vokiečiai lengvai galės per Uk
rainą Rusiją pulti.

Rusijai buvo dar kita gera sąlyga šymet Hitlerio 
užsimojimams kelią pastoti. Japonija dabar užimta 
karu su Kinija. Ateityje ji bus liuosa ir dar labiau įsi
stiprinus Azijoje, prie pat Rusijos sienos.

Atbudus pervėlai, Sovietų Rusija pradėjo stiprin
ti savo sienas iš Rumanijos ir Lenkijos pusės, o Azijoje 
skubina teikti kokią sugeba pagalbą Japonų užkariau
jamai Kinijai.

Dėl to kas dėl Hitlerio ir Stalino galėtų nutikti 
turės kentėti ir Lietuva ir Lenkija ir kitos šalys esan
čios Rusijos ir Vokietijoj kaimynystėje. Bet su jų rei
kalais didėsės valstybės niekados nesiskaitė.

Viena išeitis galėtų būti tai Rusijos susidraugavi
mas su Hitleriu, bet tada irgi nebūtų apsieita be nu- 
skriaudimo mažų kaimyniškų valstybių, nes tarp Vokie
čių ir Rusų butų pravesta kokios nors dalvbos kąimy- 

• nų sąskaita. Rusai, kurie bijo kariauti, gali pasimasin- 
ti tuo, ir tada musų komunistams prisieitų garbinti ir 
girti Hitlerį....’

Maskvos noras kad vakarų Europa su Vokiečiais 
susikibtų, nuvargtų, ir padarytų lengvesnę dirvą tose 
šalyse komunizmui, išėjo į nenaudą patiems Rusams: 
karo pavojų Prancūzai ir Britai pastūmėjo nuo savęs 
į rytus, Rusijos linkui....

Musų kairiųjų spauda visokiausiais net paikais bu
dais pučia-kelia-aukština Sovietų Rusiją savo tamsių 
skaitytoju akyse ir žiauriai bara visą kitą musų spau
dą kam ji nedaro to paties.... Komunistai užsispy
rė padaryti sovietus kokiais tai karžygiais, nors jų vi
sas “karžygiškumas” yra lyg to kiškio._____________

KAS KĄ RAŠO
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. Sirvydas.

SUKLAIDINTAS 
DŽIAUGSMAS

Sovietų Liaudies Komi
sarų pirmininkas Kalinin 
nesenai Leningrade kalbė
damas dirbtuvėje į darbi
ninkus pasakė:

“Draugai, mes dar gal 
esam biednesni negu Suvie
nytos Valstijos. To fakto 
mes neužginčysim. ■Tie tu
ri daugiau automobilių ne
gu mes. Bet Amerikoje 
visų turtų savininkai yra 
Morganai ir kiti kapitalis
tai. Mes esam kiek bied
nesni, betgi pas u „2 du
bininkų klesa ir valstiečiai 
yra savininkais 
mes turim.”

Šitoks Rusijos

mus dar-

visko ką

Šitoks Rusijos darbinin
kams įkalbėjimas buk jie 
esą “savininkais” visko kas 
Rusijoje randasi yra lygus 
anų laikų Mohamedo žadė
jimui jo pasekėjams dan
guose po mirties esant tu
rėti tiek žmonų 
kuris norės....

Biedni Arabai, 
do pasėkėjai, ant žemės ne
turėdami ką valgyti nei iš
laikyti vieną žmoną, kuo
met turtingieji turėdavo 
jų pilnus haremus, buvo 
pamasinami kariauti už to 
pranašo naują tikėjimą to
kiomis viliojančiomis vilti
mis įgyti sau daug gražių 
žmonų danguose, ko trok
šta bet nepajiegia turėti 
šioje ašarų pakalnėje.

Kas ei gali būti malones
nio fiziškai ir dvasiniai pa
vergtam sovietų žmogeliui 
kaip pasakymas kad viskas 
ką Rusija turi “yra tavo”!

Bet gi Kalinin iškraipo 
faktus. Amerikoje auto
mobilių naudojama anie 80 
milijonų. Jei tos 60,000 tur
tingųjų Amerikos * šeimų 
butų savininkais ir po de- 
sėtką automobiliu tai jos ■ 
turėtu tik 600,000 automo
bilių. ‘ O kas yra savinin- j

kiek tik
*

Mohame-

kais kitų apie 29 milijonų 
automobilių šioje šalyje?

Amerikoje didelė daugy
bė darbininkų yra tikrais 
savininkais ne tik automo
bilio bet ir puikių namų, ir 
kiti net kelių namų, iš ku
rių daro biznį.

Sovietų Rusijoje nei vie
nas darbininkas neturi sa
vo nuosavo namo, viskas 
yra “visų”, arba tikriau 
sakant, komunistų partijos 
keleto komisarų nuosavy
bė. Taigi, Rusijoje taip 
pat yra valdančioji klika, 
kaip ir Amerikoje, kuri sa
vo rankose turi visą šalies 
turtą — bet ten tikimai nė
ra nei 60,900 šeimų kurios 
valdo visus didelės Rusijos 
turtus.

LEDU APŠALUSIOMS 
ŠIRDIMS

Musų komunistai ir socialis
tai turi sukurę akcinę bendrovę 
“Amerikos Lietuvių kongre
sas”, kurio tikslas yra “subur
ti Lietuvius kovai už laisvą, 
demokratinę, liaudies seimo 
valdomą Lietuvą” (Vilnis, Bir
želio 20, 1936).

Du metu vėliau, ta pati Vil
nis cituoja Laisvėje tilpusį ap
rašymą kongresininkų posė
džio Hudson, Mass., kuris pa
dalino pelną Darbo Dienos pik
niko laikyto Maynard, Mass. 
Tame piknike butą 7,000 žmo
nių. Kalbėjo tautinės SLA. or
ganizacijos prezidentas Bago
čius ir tos pat organizacijos or
gano redaktorius, Kl. Jurgelio
nis. Jie taip “smarkiai 
kalbėjo už aukščiau 
kongreso tikslą 
sumetė Lietuvos 
nei cento!

Piknikas davė 
štai kaip šį pelną kongresinin- 
kai “už laisvą demokratinę, 
liaudies seimo valdomą Lietu
vą” suskirstė: $125 kelionei 
vieno kovotojo iš Ispanų pilieti
nio karo; gryžusiam iš Ispani
jos kovotojui Sakalauskui $25; 
ir draugui Casper, taip pat, 
$25; Amerikos Lietuvių komu
nistų žurnalui Voice $25. Rei
škia, $200 paaukojo visai pa
šaliniam tikslui, nuo kurio Lie
tuvai nei šilta, nei šalta. Kas 
padaryta su kitais $400 pelno, 
laikraštis nesako* w 1 £jgį

Vienu žodžiu, čia gražus pa
vyzdys kongresininkų darbo 
Lietuvai: jie tą darbą dirba 
kaip Lietuviai su ledo širdimis.

i” pa
minėto 

kad žmonės 
reikalams —

$600 pelno.

Lietuviškumas be Lietuvių kal
bos negalimas, žydai ir Airiai 
mums čia ne pavyzdis.”

Smarkiau argumentuoja Stu
dentų žodis. Sako, *jei Lietu
vių kalba pas Amerikos Lietuvį 
pranyks, tai kas jį prie Lietu
vybės riš? Papročiai, kultūra, 
tikyba, kraujas? Sako: “Kai 
vienos didžiausių organizacijų1 
redaktorius nuoširdžiai mums 
nori įkalbėti kad mės vistiek 
neišsilaikysime, kad jau laikas 
Lietuvių kalbą laidoti — mums 
daugiau negu skaudu.”

Musų jaunąją kartą atsto
vaująs V. Bukšnaitis' Vienybė
je taip pat nesutiko su Tėvy
nės redaktorium. Jis rašo: 
“Kas yra Lietuvybė? Mano 
supratimu, tai įamžinimas Lie
tuvių kraujo, papročių ir kul
tūros ; tai prisirižimas musų 
tėvų krašto istorijai, 
dainoms ir literatūrai; 
vas susirūpinimas to 
laisve; Lietuvių kalba 
nepamainoma būtino 
srovė Lietuvy bei....
kitas tik Amerikoje gimęs jau
nuolis, kuris negalėjo Lietuvių 
kalbos pramokti, nesupranta 
kaip sunku, kaip ūpą muša' 
bandyti Lietu viii veikloje daly
vauti, neturint praktiškos pa
žinties su Lietuviu kalba”.

Galiausia, ir Kleofo Jurge- 
lionio dvasinis tėvas, Naujienų 
redaktorius, rado reikalo savo 
mokinį teisinti: “Kada žmogus 
mano kad jisai žino kaip jau
sis jo kaulų pelenai, jam mirus 
ir sudeginus, tai piešia ką jis 
dabar jaučia. O dėl jausmų, 
žinoma, nėra prasmės ginčy
tis”.

Vienu žodžiu, Tėvynės redak
torius pajudino širšių lizdą ir 
jos visos jam įgėlė. Visi žino 
kad be Lietuvių kalbos Lietu
vybė Amerikoje bus kaip tas 
“ligotas šešėlis”, apie 
Šekspyras kalba.

liaudies 
tai gy- 
krašto 

čia yra 
kraujo 
Niekas

kurį

IŠPERTAS REDAKTORIUS
Tėvynės redaktorius pareiš

kė mintį kad ką “Lietuvybe” 
vadiname Amerikoje galės gy
venti jei Amerikos Lietuviai 
net pamirš Lietuviškai kalbėti. 
Sako, “Noriu tikėti kad Lietu
vybė Amerikoje ilgai gyvuos ir 
be Lietuvių kalbos. Jei taip 
bus, žinau, mano senai sudegu
sių kaulų pelenams bus links
ma”.

Į tokią mintį atsiliepė Lietu
vos pasiuntinys, p. žadeikis. 
kuris pasakė: “Sakyti kad Lie
tuvybė Amerfkoje ilgai gyvuos 
ir be Lietuvių kalbos yra ir 
klaidinga, ir žalinga, ir liūdna.

LAISVĖS .AUDROJE
laisvės audroje išėjom

A

Kai
Kovoti dėl tėviškės savo,
Nebojome audrų ir vėjų,
Nors jie mirtimi mums alsavo....

Atidavėm viską tėvynei, 
Jaunystės dienas paaukojom.... 
Kariai savanoriai ją gynė, 

/Ją gynė šauliai ir artojai.
Ir žiauriąją kovą laimėjom — 
Išnyko klaiki praeitis, 
Šiądieną dėl laisvės idėjų 
Kovoti jau rengias visi.

Pabudo tauta pasiryžus 
Gyventi laisvai amžinai — 
Ir vėl i tėvynę sugryžo 
Didingi kariai milžinai....

Ir vėl skamba dainos padangėj 
Naujoje laisvoj Lietuvoj: 
Prisiekėme tėviškę brangią 
Apginti ar žūti kovoj.

“Tr.” Petras Babickas.

Šis Straipsnis Plačiau Nušviečia Padėtį kaip Ji Šiuo Laiku Lietuvoje Išrodo 
ir kuri Kelia Amerikos Lietuviams Susirūpinimo

REIKĖJO LITANIJĄ 
BAIGTI

V. Andriulis Vilnyje užsida
vė spėlioti kiek tūkstantis ply
tų kaštuoja Lenkijoje, Latvi
joje ir Lietuvoje. Jis sako 
(nepasakydamas iš kur žinią 
ėmė) kad Lenkijoje tūkstantis 
gražių plytų kaštuoja 40 litų,! 
Latvijoje — 50 litų, Lietuvo
je — 100 litų.

Reikėjo šį svarbų darbinin
kišką klausimą baigti. 
Lietuvos pašonėje 
kaiminkų daugiau: 
vietija ir Vokietija, 
stantis plytų ten
Lietuvoje darbininkas, 
nusipirkęs, gali savo pastogę 
pasistatyti. Ar gali tą pada
ryti darbininkas Sovietijoje?

Juk
dar esama 
Estija, So-i 

Kiek tuk- 
kaštuoja? 

plytų

KAIK KEPTAS KARVELIS
Nespėjo Dirva redakcinių 

straipsniu nurodyti kad musų 
komunistai Dr. šliupo laisva- 
manvbės sąjūdį savo tikslams 
pasiėmė, kaip Vilnis keptu kar
veliu iš burnos tą patvirtino. 
Apie “apaštalo” Jagmino mar
šrutą rašydama, sakė: “Drg. 
Jagrųinas jau sugryžo iš kelio
nės laisvamanybės reikalais. 
Sutverta 12 laisvamaniškų kuo
pų. Neužmiršta, žinoma, ir 
musu (suprask, komunistų) 
reikalai.”

IR TEN, UI, GEVALT!
Sovietija didžiuojasi 

tautiniu pakantumu ir neleidi
mu skiepytis neapykantai žy
dams. Bet New Yorko Times 
korespondentas, 
“Stalinas per 
metus sušaudė 
negu Vokietija 
ių užmušus.”

Pasirodo, ir 
tarp fašizmo
valstybinės sistemos skirtumo 
nėra. Komunizmas net žiau
resnis.

I ____________

savo

Durarįtv, rašo: 
dvejus valymo 

žydų daugiau 
kada nors yra

žydų klausimu 
ir komunizmo

• KATĖ spėjama buvo pir
mutinis gyvūnas kuris susigy
veno su žmonėmis ir liko na
minis gyvūnas. Katė yra dras 
kančiųjų žvėrių šeimos narys. 

, visada mito mažesniais už sa 
I ve gyvūnėliais.

DAUGIAUSIA VOKIEČIŲ PO LENKAIS
\rOKlETIJOS kancleris Hiteris pareiškė kad

▼ šie metai Vokietijos istorijoje yra dideli 
metai. Toks pasakymas yra visai pagrystas 
svarbiais įvykiais, šymet Vokietija prisijungė 
visą Austriją su 6,500 gyventojų ir paėmė iš 
Čekoslovakijos Sudetų kraštą su 3,500,000 gy
ventojų. Taigi Vokietija įsiterpė į savo valsty
bę dar apie dešimts milijonų Vokiečių ir gavo 
didelius plotus pramone ir gamtos turtais reik
šmingos žemės. Svarbiausia, Vokietija šito vi
so pasiekė be jokio karo, o vien griežtais reika
lavimais. Suprantama, šitokie nepaprasfi reiš
kiniai sukėlė daug nerimo ir susirūpinimo kai
mynėse valstybėse, į kurias Vokietija dar gali 
pareikšti teritorinių pretenzijų.

Tačiau nesenai pasakytoje kalboje kancle
ris Hitleris, visos Vokiečių tautos- vardu pareiš
kė kad Vokietija, atsiėmus Sudetų kraštą, dau
giau jokiu teritoriniu reikalavimų Europoje ne- 
tin'ės. Vieni yra linkę šitokiu pareiškimu pa
sitenkinti, kiti jo nuoširdumu abejoja. Vokie
tijoje viešai išplatintame Vokiškų teritorijų že
mėlapyje yra nužymėta kiek ir kur užsieniuo
se gyvena Vokiečių: nuo Klaipėdos krašto iki 
Šveicarijos, nuo Lenkijos iki Prancūzijos, Bel
gijos ir Danijos vis nužymėti, už Vokietijos sie
nų Vokiečių gyvenami žemių plotai, čia neten
ka kalbėti kiek tas žemėlapis yra tikslus, bet 
reikia pripažinti kad tikrai visose kaimyninėse 
valstybėse galima rasti mažesnius ar didesnius 
skaičius Vokiečių gyventojų.

Daugiausia po karo prijungtų Vokiečių da
bar turi Lenkija — apie 1,200,000 žmonių. Ma
žesni skaičiai Vokiečių yra Prancūzijos rytuose, 
Belgijoje ir Danijoje. Apie 
gyventojų sudaro Vokiečiai, 
gyvena Italai, Prancūzai ir 
laiko save šveicarais, ir nei 
valstybę nejaučia traukimo.
čiu turi Lietuva: patys Vokiečiai jų čia tepri- 
skaito iki 90,000. Bet reikia atminti kad čia jie 
priskaito ir suvokietintus Klaipėdiškius Lietu- 
vus, net dabar namie kalbančius Lietuviškai.

Vokietija tačiau negali manyti kad kitur 
ji galėtų laimėti taip kaip laimėjo Čekoslovaki
joje ar Austrijoje. Kitur tektų su kaimynais 
rimčiau susipykti, o gal ir susipešti. Kitaip sa
kant, Vokietija turėtų susipykti su visais savo 
kaimynais, q pirmiausia su Lenkais. O tai reik
štų kad Lenkija butų verčiama artintis su So- 

I vietų Rusija.^,Belgija, Danija ir Lietuva turi 
nedaug Vokiečių ir jų gyvenamos sritys nėra 

, reikšmingos Vokietijai. Apie atsiėmimą be ka
ro Vokiškų sričių iš Prancūzijos negali būti ir 
kalbos.

, Pagaliau, visose kaimyninėse valstybėse Vo
kiečių skaičiai nėra jau taip žymus. Toks skai
čius beveik 89 milijonų gyventojų valstybei yra 
tikrai nežymus. Dar reikia pasakyti kad tam 
tikro skaičiaus Vokiečių buvimas kaimyninėse 
valstybėse Vokietijai yra labai naudingas, nes 
jie padeda čia Reichui plėsti ekonominius, kul- 
turinius ir politinius santikius. Taigi, atrodo 
kad Vokietijai tikrai nėra rimto reikalo ir gerų 
sąlygų reikšti savo kaimyninėms valstybėms 
bent kokių naujų teritorinių reikalavimų.

šitaip samprotaujant, darosi įtikėtinas kan
clerio Hitlerio iškilmingas pareiškimas kad, at
siėmus Sudetus, Vokietija Europoje daugiau ne
turi jokių teritorinių reikalavimų. Supranta
ma, vien tokiu pareiškimu negalima ramintis. 
Lietuva turi rūpintis ir rūpinasi tikresnių prie
monių savo sienų ir žemių apsaugai. Apie jas 
čia nekalbėsime.

DĖL KLAIPĖDOS PAVOJAUS NEMATYT
Nežinia kaip ateityje plėtosis Europos val

stybių politiką, tačiau dabartinėmis aplinky
bėmis Lietuvai dėl Klaipėdos pavojaus nėra. 
Ter.ka pastebėti kad Hitlerio pareiškimas pusė
tinai apramino ir Klaipėdiečius vokietininkus. 
O rimtesnieji Vokiečiai bendrai nerodo palinki
mo tolintis kad Klaipėdos krašto gerovė tegali
ma Lietuvos valstybės ribose.

Kai kur tenka nugirsti (užsienio spaudoje) 
kad Lietuva jiega atplėšus Klaipėdos kraštą nuo 
Vokietijos, Mes turime visur protestuoti ir nu
rodyti kad tai gryniausia netiesa. Klaipėdoj 
kraštas buvo atskirtas nuo Vokietijos pagal Ver- 
salės taikos sutartį; Versalyje Vokiečiams buvo 
paaiškinta kad tas kraštas nuo amžių yra Lie
tuviškas ir kad Klaipėda yra vienintelis Lietuvos 
išėjimas į jurą. Kol paaiškės Lietuvos valsty
binis susitvarkymas bei likimas Klaipėdos kraš
tą valdė, santarvininkų vardu, Prancūzai. Kai 
Prancūzai ir Lenkai pradėjo stengtis padaryti 
iš Klaipėdos krašto jų globojamą neva laisvą 
valstybėlę, tada 1923 metų Sausio 10-15 dieno
mis įvyko Klaipėdos sukilimas. Sukilėliai ko- 

i vojo ir nugalėjo Klaipėdos krašto laikinus val
dytojus Prancūzus, užėmė visą kraštą, miestą 
ir uostą, ir pareikalavo prisijungimo prie Lietu
vos. Po to santarvininkės valstybės (Anglija, 
Prancūzija, Italija ir Japonija) perdavė Klaipė
dos kraštą, miestą ir uostą Lietuvai, pagal vadi
namą Klaipėdos konvenciją.

Tačiau Lietuva tuo dar nesitenkino. Kadan
gi ilgą laiką Klaipėdos kraštas priklausė Vokie
tijai tai Lietuva pasirūpino gauti Vokietijos ge- 
ravališką nuo Klaipėdos atsisakymą. Ir tai bu
vo padaryta. 1928 metų ~Lietuvos-Vokietijos 
dvišale sutartimi. Vokietija patvirtino dabarti
nius Lietuvos-Vokietijos rubežius, ir tokiu budu

Klaipėdos kraštą pripažino Lietuvai. Taigi 
ir tvirtais tarptautiniais dokumentais Klaipėdos 
kraštas yra patikrintas Lietuvai. Ir iš šios pu
sės Lietuvai dėl Klaipėdos joki pavoųju ir prie
kaištų nėra. * ‘ VDV.

TURINYS
20

trečdalį Šveicarijos 
Nors Šveicarijoje 

Vokiečiai, bet jie 
į vieną kaimyninę 

Mažiausia Vokie-

METŲ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
I DALIS

15 metų Klaipėdos atvadavimo sukaktuvės. 
Vasario 16-tos šventė.
Gedulas a. a. Poeto Jakšto-Dambrausko.
Kovo 19-tos vaizdai: Lenkų ultimatumo die

na, pakeliui į Trasnykus, Lenkai Kaune, Vievio 
geležinkelio sujungimo darbai.

Greitoji automatrica (traukinis)
Newarkietis A. S. Trečiokas Kaune.
Iškilmės Karo Mokykloje.
A. a. Prof. Leono laidotuvės.
Kariuomenės ir visuomenės šventė.
Amerikos Lietuviai studentai.
Pradžios mokyklų šventė.
Amerikos Lietuviai atvyksta laivais: Lancas- 

tria, Marieholm, Gripsholm. ir traukiniu, cho
ras Pirmyn Lietuvoje.

Tarptautinė Jūrinė Regata Klaipėdoje.
Pavasarininkų kongresas Kaune.
A. a. Vileišio palaikų perkėlimas

II DALIS
Tautinė Skaučių-Skautų stovykla

Vilniečiai sportininkai atvyksta.*
Tautinė Olimpiada.
Prie a. a. Knašiaus kapo.
Lakūno Šaltenio atvykimas.
Mr. Charles Laukaitis Kaune.
Žemaitijos žemės Ūkio paroda.
Tautos šventė Rugsėjo 8 d.
Kooperacijos šventė (Rokiškyje 

šo atlaidus).
Filmos apima daug gražių melodijų, dainų, 

maršų, autentiškų garsų.
Per Vasario 16-tą, 20 metų Nepriklausomy

bės šventę girdimas skambant Laisvės Varpas 
— Amerikiečių dovana Lietuvai.

* *

LIETUVOJE
DALIS

PAVASARIO RŪPESČIAI

į Vilnių.

ro.
/

prie Nemu-

per Matavi

v-
METAI

I

Velykos.
Sapnas žydinčiame Sode (arba Lietuvos mo

terų tautiški drabužiai).
Paukščiai (zylės, strazdai, gegutė, lakštingala) 
šienapjūtė Nevėžio lankose.
Devintirės Raseiniuose.
Turgus Plungėje.
Studentiška gegužinė — ir daug kitų vaizdų.

VASAROS DARBAI
(Trumpi gamtos, apielinkių, žmonių ir darbo 

vaizdeliai)
Po Suvalkiją (Prienai, Kudirkos Naumiestis)
Po šiaurės Lietuvą (Gruzdžiai, Žagarė, Joniš

kis, Skaistgiris, Pakruojis, Linkuva).
Po Žemaitiją (Palanga, Kretinga, Rietavas, 

Šiluva, Lyduvėnai, Luokė, Varniai, Tverai, Ža
rėnai, žemaičių Kalvarija, Raudonė).

Po Klaipėdos Kraštą (pas žvejus ir Klaipėdos 
jomarke).

Po Rytų Lietuvą (Zarasai, Stelmužė, Imbra
das, Antazavė, Dusetos, Degučiai, Salakas).

DALIS II

RUDENS GERYBĖS
“Avižos daina” (dainuoja Jonuškaitė-Zaunie- 

nė).
Laukai rudenį.
Sidabrinių lapių farma.
Cukrinių runkelių valymas ir pristatymas fa

brikam ■< > H
Tabako laukas.
Jaunimas dainuoja (“Motulė mane barė” ir 

“Aš pasėjau kanapėlę”).
Jaunimas šoka (“Kubilą”, “Kepurinę”, “Suk

tuką”, “Kalvelį” ir “Blezdingėlę”).
Sodai rudenį.
Kariuomenės sugryžimas iš manevrų.
Ir daug kitų.

ŽIEMOS MALONUMAI
Laukai po sniego uždangalu (šerkšnas, paukš

teliai).
žuklavimas po ledu.
Medžioklė (zuikiai, stirnos, lapė).
Arklių lenktynės Dusetose.
Sidabrinių lapių farma.
Miško kirtimas.
Užgavėnės.
Žiemos galas. Ir daug kitų.
Susirašymui su Motuzais antrašas:
K. M. Motuzas, 972 Willoughby avė., Brook- 

N. Y. , , . . H ACJia



DIRVA 5

LIETUVOS GIRIOSE
sta!.... Be to, ir pagelbininką jis turėjo.... 
O kame musų pagelbininkas? Svarbiausia, tam 
daug laiko reikia....

Visi nutilo.

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

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

(Tęsinys iš pereito nr.)

— Nieko butų ir pasėdėti, — tęsė toliau 
Launicas, — musų pirkliai tikrai, reikia tikėtis, 
čia atbrazdės kada nors ir duos žinoti ordinui, 
kuris arba išpirks mus arba išmainys žemaičiais 
nelaisviais; juk ir jų daug yra musu nelaisvė
je.... Bet....

XVIII.
KETURI VOKIEČIAI NELAISVĖJE

Palangos bajoro kieme stovėję būrelis nepa
žystamų žemaičių ir smalsių bajoro tarnų. Al
brechtą, beeinantį į trobą, kaž kas nutvėrė už 
peties; atsisukęs jis pamatė rauplėtą, paraudu
siom akim žemaitį.

— Eik su manim, — liepiamu balsu pasakė 
žemaitis.

— Kas? —, paklausė Albrechtas.
— Eik, sakau.... Kunigas liepė!
Albrechtas nustebusiu žvilgsniu* pažvelgė į 

žemaitį ir kitus susirinkusius.
Tarnai tylėdami stovėjo; iš kiemo gilumos 

žiurėjo bajoro sūnus, jų užpakalyje Šmėktelėjo 
išgąsdintas Aliutės veidas. Niekas nieko j tat 
neatsakė.

žemaitis nepaleido Albrechto peties. Al
brechtas susiraukė ir numetė jo ranką.

— Kam, ir ko aš turiu eiti?
— Ten sužinosi, — rūsčiai atrėžė žemaitis.
— Tat eik pirma, — murmtelėjo Albrech

tas.
Priešintis buvo neverta, ypač nežinant kur 

jį nori nuvesti.
Kunigo pasiuntiniai apspito jį ir nusivedė.
Albrechtas atsigręžė, norėdamas dar kartą 

pažvelgti į Aliutę, kuri kelis kartus linktelėjo ir 
akim lydėjo, kol jie pasislėpė už namų.

Priešakyje einąs rauplėtas žemaitis pasu
ko į dešinę siauru takeliu į pamiškio pievutę, 
kurioje stovėjo aštriatvore tvertas aukštas ap
tvaras.

žemaičiai, priėję prie mažučių aštriatvorės 
durelių, įgrūdo jį į vidų ir, užtrenkę jas, nulei
do balkį.

Vadinas, Albrechtas pateko j kalėjimą. Prieš 
jį juodavo kremblio pavidalą turinčio pastato 
anga. Durų nebuvo. Viduje viešpatavo tamsa.

Albrechtą paėmė pyktis kai sužinojo kur 
jo patekta.

Už ką uždarė jį į kalėjimą ir ką norėjo jam 
padaryti — šie klausimai jo neįdomavo. Jo šir- 
tį tik gildė tai kad žlugo neįvykdytas jo planas 
bėgti, kaip žlugo ir reikalingas maistas.

Greitais žingsniais apėjo jis visą aštriotvo- 
rę, jieškodanias kokios nors landos, tačiau tvo
ros šulai, pažaliavę nuo laiko, tedarė tik tokius 
plyšius pro kuriuos tebūtų galėjęs išlysti tik 
mažutis vabalėlis. Albrechtas, pačiupęs vieną 
šulą, pamėgino jį išjudinti, bet tat jam nepasi- 
sisekė: gumbuoti ąžuoliniai šulai buvo giliai su
leisti Į žemę.

Apėjęs kelis kartus aštriatvorę, mėginda
mas šulų stiprumą, Albrechtas įsitikino kad iš 
šio kalėjimo jis jokiu budu negalės pasprukti.

Atsigryžęs į “kremblio” angą, jis pamatė 
bestovintį joje augalotą vyriškį, apsidariusi 
minkštais puskailiniaife, tokiais kokius papras
tai vilkėdavo po šarvų, ir tokiomis pat kelnėmis 
įmautomis į pušnis, prie kurių buvo dideli pen
tinai ; rusva garbanota barzda dengė nepažysta
mojo krutinę, įdėmiai žiūrėjusio į Albrechtą 
mažom šviesiom akim.

— Ar tik ne Vokietis esi? — skambiu bal
su paklausė jis Albrechtą.

Jaunas Vokietis net apsvaigo išgirdęs savo 
gimtąją kalbą.

— Taip, Vokietis! — linksmai riktelėjo jis. 
— Bet kas tamsta toks ir kaip čia patekai ?

Nepažystamasis pasilenkė angoje kaž ką sa
kydamas; tuojau pro ją išėjo du raumeningi bu- 
kanosiai rusvaplaukiai, visai dar jauni Vokie
čiai. Jie, atsistoję prieš Albrechtą, abu kartu 
apžėrė jį vienodais klausimais:

— Tu Vokietis? Iš kur? Ar senai pakliu
vai? Kame mes?

Albrechtas jiems atsakė ir savo rėžtu suži
nojo kad vyresnysis riteris, ordinietis Kurcas 
von Launicas, buvo iš Felino pilies ir pateko su 
dviem pusbroliais į nelaisvę. Apie Albrechto 
dėdę Rudolfą riteris daug ką buvo girdėjęs ir 
žinojo apie nesėkmingą Vendeniečių žygį.

— Tai tu esi Rudolfo giminaitis? — tarė 
dažnai mirksėdamas baltais savo blakstienais 
riteris; jam kalbant, kairysis žandas trukčiojo, 
todėl atrodė kad jis šypsosi kalbėdamas: — 
Labai džiaugiuos, labai džiaugiuos tave matyda
mas. Ir apie tave aš šį-tą girdėjau. ... Vende- 
ne mano kad tu esi žuvęs.

— Taip, aš beveik visai jau nudėtas bu
vau! — Ir Albrechtas apsakė visa kas atsitiko.

— Kad taip dėdė žinotų jog aš gyvas tebe
su, tikrai jis ateitų mane su saviškiais vaduo
ti! — karštai pasakė jis, baigdamas savo pa
sakojimą.

Riteris nusišypsojęs tarė:
— Tiktai tada manai Rudolfas pultų Lie

tuvą? Pažiūrėk tik čia.... matai? — parodė 
riteris savo ranka į mišką.

Albrechtas pažvelgė į balkšvą dangų ir pa
stebėjo tamsiai pilką durnų sruogelę, kylančią 
iš užgirio.

— Tatai žinia kad dėdė viešnagėn .ateina, 
keršydamas už tave.

Albrechtas nenuleido akių nuo durnų; susi
jaudinęs ėmė jis net drebėti.

Dėdė Rudolfas buvo arti. Jei ne šiandien, 
rytoj įsiverš riteriai į Palangą ir išvaduos be
laisvius. Puikios svajonės maišėsi jauno belais
vio galvoje.

Launicas, lyg išskaitęs jo mintis, tarė:
— Man rodos kad jų pagalba nelabai tega

lima pasitikėti: Palanga, rodos, toli jiems iš ke
lio.

Riteris, matyti, nenorėjo visos tiesos Al
brechtui sakyti, todėl ir pavartojo žodį “rodos”, 
nors ir aiškiai žinojo kad Rudolfo būrys visai 
kita kryptimi traukia į Lietuvą.

Launicas pasilenkė ir inėjo į vidų; kiti jį 
pasekė.

' Pradžioje Albrechtas nieko tamsumoje ne
matė; paskui jo akys apsiprato, ir jis pastebė
jo netašytų rąstų sieną ir šulą kuris rėmė kūgio 
pavidalo stogą. Asloje buvo paskleista šieno.

Belaisviai suvirto aplink šulą; Launicas ty
lėjo, nekliudydamas Albrechtui kalbėtis su savo 
bičiuliais. Tiktai, kai Albrechtas pasakė savo 
pasiryžimą bėgti, Launicas atsigulė dešiniu šo
nu ir žvelgė į neaiškiai matomą Albrechto veidą.

— Bėgti? Tu ir dabar dar manai bėgti?— 
karčiai šypsodamasis paklausė jis.

— Taip, — atsakė Albrechtas. — O kas? 
tamsta abejoji kad tatai galima?

— Hm, — neaiškiai murmtelėjo Launicas. 
— Sunkoka iš čia pasprukti! Bet apie ką tu 
pirma manei kol nebuvai čia patekęs?

Albrechtas kiek nusiminė: jam buvo dro
vu prisipažinti kad jis, pamilęs Aliutę, atidėjo 
bėgimą. •

— Sirgau.... — tarė jis. — Jei bučiau pa
bėgęs, vistiek bučiau žuvęs.

Visi nutilo.
— Pabėgti iš visur, žinoma, galima, — tę

sė Launicas. — Iš musų mūrinių kalėjimų ir tai 
pabėga žmonės.... 'Apie Kęstučio pabėgimą iš 
musų pilies girdėjai?

— Kęstučio? — Nustebęs paklausė Albrech
tas. — Argi jis buvo į nelaisvę pakliuvęs?

— Kaip gi.... — Launicas vėl atsigulė 
nugara ir, uždėjęs vieną koją ant antros, ėmė 
paslkoti. — Tat atsitiko prieš dvylika metų 
(1360 metais). Nereikia užmiršti kad Kęstutis 
yra stambeldis vikruolis, kokių maža rasi. O 
gudrumas, o suktumas jo*. ... Kad ne jis, kas 
iš Lietuvos butų! Vieną kartą, kautynių metu, 
pertoli jis įsiveržė į musų pusę. Mūsiškiai tuoj 
apspito ir paėmė jį į nelaisvę, žinoma, tokį 
paukštį tuojau į Marijamburgą išsiųsdino, o 
sienos ten tokios jog sudejuosi tik jas išvydęs.

Na ir pasodino jį, pastatė budrią sargybą ir 
įsakė nieko neprileisti prie jo. Tik jam patar
nauti didis magistras atsiuntė ištikimą savo 
jaunikaitį Alpą, kurį mažą jis buvo pagrobęs 
Lietuvoje, apkrikštijęs ir suvokietinęs visai. Kai 
jis sužinojo kad čia esama Kęstučio, to didvy
rio apie kurį visa Lietuva dainas dainuoja ir 
kai išgirdo gimtąją savo kalbą, tada visi vokiš- 
kumai jam iš galvos išrūko. Jaunikaitis pasi
gailėjo Kęstučio ir atnešė jam dalbą ir virvę. 
Kęstutis per naktis ėmė griauti mūrą, kuriame, 
kaip tyčia, seniau lango butą, tiesiai atgręžto 
į pilies perkasą. Tą langą komandorius buvo 
nesenai įsakęs užmūryti. Rytmetį Alpas atei
davo aptvarkyti kambario. Išeidamas jis užan
tyje išnešdavo plytgalius. Sieną toje vietoje ki
limu užtiesė, mat, drėgna ji buvo. Aštuonis 
mėnesius — pamanykite kokios sienos butą — 
Kęstutis ją griovė. Pagaliau vieną tamsią Lap
kričio naktį nusileido jis virve į perkasą, iš ku
rio Alpas jam padėjo išlipti. Apsisiautė mūsiš
kiais apsiaustais, sėdo ant žirgų (nenaudėlis 
Alpas pavogė visų geriausius magistro žirgus) 
ir nujojo, dar kaip ant juoko Vokiškai pasisvei
kinę su sargybomis.

— Argi nepavįjo jų? — tarė Albrechtas, 
klausydamas pasakojimo kaip įdomiausios pasa
kos. — Nejaugi nieko nepasiuntė vytis?

— Kur tau nepasiųs, bet kas iš to; tiktai 
vėlai rytmetį jų pasigedo, kada jau jie toli bu
vo nukeliavę. Gerai kad kvailius pamoko! Pa
manyk tik, per aštuonis mėnesius niekam nei j 
galvą neatėjo sienų apžiūrėti. Paskum iš savo 
Trakų Kęstutis laišką magistrui atrašė: “Dė
kui Tau už prieglaudą ir stalą, bet jeigu dievai 
duos į mano rankas Tau pakliūti, aš Tau taip 
pat atsilyginsiu, tiktai mano pilies sienos bus 
storesnės ir tarnai patikimesni.”

— Jeigu jau iš Marijamburgo pabėgo 
tai iš čia pasprukti patys niekai. — pastebėjo 
Albrechtas.

— Tatai tik tokiems «kaip Kęstutis pavyk-

— Kas “bet”? — paklausė vienas, visą lai
ką tylėjęs belaisvis.

— Greit jie švęs žolių šventę*, — tęsiamai 
pasakė Launicas. •

— žolių šventė? Ar taip baisi ta šventė?
— Ne, baisu nieko nėra, — tarė Launicas. 

vėl sukeisdamas kojas. — Bet vistiek mums rie
stai butų jeigu iki tos šventės neatvyktų pirk
liai : Lietuviai per didžiąsias šventes mėgsta 
dievams savo priešus aukoti.

— Taip tu manai?.... — drebančiu balsu 
paklausė tas pats belaisvis, pasiremdamas al
kūne.

— Taip, aš manau kad po poros dienų vie
ną iš musų, o gal ir visus mus, suspirgins Lie
tuviai savo dievų garbei, — lyg abejingai baigė 
Launicas.

Tamsumoje buvo girdėti gilus belaisvių al
savimas. Albrechtas jautė kad Launicas ne
juokauja, ir jam atrodė lyg šalta ranka butų kas 
jį palietęs.

— Tačiau nuliūsti vis tik nevertėtų, — il
gai patylėjęs bylojo vėl Launicas. — Mirti vis
tiek teks. Mokėjome mes uliuoti, mokėkime ir 
numirti kaip pridera. Tam mes ir riteriai.

— Tik jau ne ant laužo! — atsiliepė gudus 
balsas.

— Ar ne vistiek.... — Vėl visi nutilo ir 
tylėjo iki vakaro.

(Bus daugiau)
*ši šventė beveik sutapdavo su krikščionių Joninė

mis. Jų švęsdavo iškilmingai, pakurdami laužus ir tt.
t

Naudinga Sveikatos Knyga

NAMŲ DAKTARAS
NAMŲ DAKTARAS — naudinga knyga turėti na

muose, aprašoma įvairios paprastos ligos ir kaip 
nuo jų apsisaugoti. Didelė, apie 200 p.................$2.00

POLKŲ ALBUMAS

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

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

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė. Cleveland. Ohi<

MOKYMAS
SAUGUMAS .

SVEIKATINGUMAS 
GEROVĖ

CLEVELANDO MIESTO MOKYKLŲ MOKINIŲ
PRIKLAUSO NUO

JŪSŲ!

II VOTE

FOR Už Atnaujinimu
esamos One - Mill Cleveland

=

= School Operating Levy ==

Atnaujinimas Nepadidins Dabartinių Taksų
THE ONE-MtLL cleveland school levy committee

ROY T. DEAL, Chirman
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I RŪPINDAMIESI SAVO GEROVE I
BALSUOKIT UŽ

X Į ROBERT Ą. TAFT Į Į

Republican Statė Campaign Committee
Ed. Schorr, Chairman. E
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FOR UNITED STATĖS SENATOR
Robert A. Taft, sūnūs buvusio Prezidento William 

Howard Taft, yra vienas pirmaeilių Ohio valstybininkų.
Artimi santikiai Taft šeimos su Lietuviais yra ne

palyginami Amerikos politikos istorijoje. Buvęs Prezi
dentas Taft yra vienatinis Prezidentas kuris vetavo imi
gracijos bilių ir jo sūnūs tapo apdekoruotas daugelio Eu
ropos valdžių už jo humanitarišką 'darbą maitinimo pa
vargėlių.

X JOHN W. BRICKER
FOR GOVERNOR

John W. Bricker pasidarė sau užvydėtiną rekordą 
būdamas Ohio valstijos Attorney-General ir pasirodė'' 
draugu visų grupių.

Kaipo Attorney-General jis turėjo savo štabe atsto
vus nuo daugelio tautinių grupių.

Taigi, savo pačių gerovei, balsuokit už Robert A. 
Taft j U. S. Senatorius ir John W. Brickėr į Ohio Guber
natorius antradienį, Lapkričio 8.

PER tvora
PASIŽVALGIUS

MUDVI DVI SESUTES

Seniau buvo labai populiariš- 
ka daina apie Du Broliuku. Ne
žinia kodėl neateina į galvą 
niekam parašyti apie dvi žy- 
niekam parašyti apie dvi 'sesu
tes. Temai medegos yra ga
na. Duokime sau kad ir apie 
Bruklyno dvi sesutes, Laisvę 
ir Gadynę.

Štai mano patiekiama tokiai 
dainai tema:

Mudvi dvi sesutės, 
Laisvė ir Gadynė —

Abi mudvi įsibridę 
j gilią klampynę.

Nors mudvi vienmintės, 
bet ir ginčų turim.

Nėra dyvo jei kiekviena 
mudvi tik sau žiūrim.

—Aš jau paviliojau
Maikį ciciliką,

Tu, Laisvute, prisikalbink 
gerą kataliką....

Ko gi trūksta Maiklui, 
senam kavalieriui?

Ar ne džiaugsmas pasigavus 
tokį burdingierių ?

Jeigu tu, Laisvute, 
tiktai nemiegotum,

Tai visus į bendrą frontą 
greitai suviliotum....

Nors mes persiskyrę, 
bet vis sesės busim,

Ir abidvi vis tą pačią 
vieną dūdą pušim.

Papūsk.

DRAUGAS GRIGAS “IŠĖJO” 
į BOBAS

Mano brolis, Čikagos stok- 
jardų generolas Grigas įgavo 
tikrą bobos razumą.

Jam razumas tiek subobėjo 
kad jis jau įsivaizduoja jog vy
riškoje kilmėje, rašant straip
snį, negalima sakyti sugryžus, 
nuvykus, apsidairius, pasižval
gius, parėjus, mačius, turėjus, 
ir tt. Taip rašyti yra visai tai- 
sykliška, ale mano broliui Gri
gui jo bobiškas razumas dik
tuoja kad tik boba gali taip 
išsireikšti, o vyras turi sakyti: 
sugryžęs, apsidairęs, ir tt.

Gerai, drauguti, kodėl nieko 
nesakei per kelis metus apie 
mano šios skilties užvardį: Per 
tvorą pasidairius?

Jeigu tavo razumu turėtų 
būti pasakyta “Per tvorą pasi
dairęs”, tai ką gi pasakytų tie 
kurie tikrai pažysta Lietuvišką 
rašybą ?

Ištikro nykų vaizdą pamatai 
pasidairius po Naujienas, kada 
senio Grigo razumas tik tiek 
neša. Supa Garba.

Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — išrašykit Dirvą 

saviškiams į Lietuvą.

J. Žemantauskas
NOTARAS 

“Dirvos” Agentas” 
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn.

1 EVA’S | o ,
Dry Cleaning

• • • •
K Senas Drapanas padarom •• 
" kaip naujas, išvalom ir K 
;; sutaisom. K
:: EVA PETRAITIS | 

6702 Superior Avė. X 
CLEVELAND, OHIO T

1
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BULKLEY RŪPINASI 
PILIETYBĖS 

BILIUM

DEMOKRATAI PRIPAŽYSTA PILNAS “LY
GYBĖS TEISES” VISOMS GRUPĖMS

KUR GAUTI GERUS 
ŽIEMINIUS RUBUS

šiame Dirvos numeryje tel
pa žinomos Lietuviškos vyriškų 
rūbų siuvimo firmos Brazis 
Bros. skelbimas, kuriame ma
tysite kokiomis prieinamomis 
kainomis pas juos galima gau
ti sau reikalingus žieminius 
rubus. Brazis Bros. užlaiko tik 
Lietuvius siuvėjus, 
pirkdami palaikysit darbe Lie
tuvius darbininkus.
- Jums jau reikia šilto žiemi
nio ploščiaus, nežinot kur eiti 
pirkti. Taigi eikit į Brazis 
Bros. parduotuves, kurių yra 
trys, pasirinkit sau artimiau
sią: viena yra Lietuvių cen
tre, 6905-07 Superior Avenue, 
kita 6122 St. Clair Avė., tre
čia 404 E. 156 St., arti Water- 
loo Road.

Gerą patarnavimą gauna iš 
aplinkiniu miestų- atsilankę Lie
tuviai pirkti sau rubus Brozis. 
Bros. parduotuvėse.

taigi iš jų

prikergti
Lanzetta

Kongres-
iš

AUKOS DARŽELIUI
Sekančias aukas gavb Lie

tuvių Kultūrinio Darželio Są
junga: 
Lith. Buyers Club 
LRKSA. 142 kp. 
Clevelando Kupiškėnų

skyrius $8.50

United Statės Senator Robert 
J. Bulkley pareiškė pasitikėji
mą kad Lanzetta bilius, kuris 
taikomas palengvinti svetimša
liams pilietybės gavimą, bus 
perleistas Kongrese.

Bulkley pasižada 
dar kitą bilių prie 
biliaus Senate.

Tas bilius, įteiktas
mano James J. Lanzetta 
New Yorko, taikomas paleng
vinti tapti Amerikos piliečiais 
ateiviams kurie yra virš 50 me
tų amžiaus, kurie įvažiavo į 
Suv. Valstijas teisėtai prieš 
Vasario 5, 1917 metais, ir ku
rie pareiškė savo norą tapti pi
liečiais išpildvdami aplikaciją 
pirmoms popieroms.

Bulkley’s pastangomis tas bi
lius perėjo Senate pereitą se
siją, bet nesutariant porai na
rių jis buvo sulaikytas. ,

Dabartiniame posėdyje Bulk- Į 
ley ir kiti suinteresuoti Sena
toriai pasiryžę tą bilių perva
ryti Kongrese.

Toks darbavimasis gerų at
eivių Amerikos gyventojų rei
kalais užpelnė Senatoriui Bulk
ley 
bes

pagarbą ir paramą daugy 
Ohio tautinių grupių.

MIRIMAI

KAIMYNIŠKOS

UŽEIGOS
HANS’ CAFE

Lunches, Sandvviches 
Draught Beer

šešios bowling alėjos, 
prie East 55th Street

5325-27 Superior
ENdicott 8908
JOHN SCHWEIZER,

ONA ŽIBURIENĖ
Lapk. 3 d., 4:30 rytą, mirė 

Ona žiburienė. Paliko vyras, 
Juozas, ir dukterys Ona, Vik
torija ir Teresė Hulsebus.

Pašarvota Jakubs laidotuvių 
įstaigoje.

Velionė iš Lietuvos paėjo iš 
Virbalio, Amerikoje išgyveno 
35 metus.

IT MUŠT NOT HAPPEN HERE
GEORGE GREEN UŽ 

CIVIL SERVICE 
PRIEDĄ

/lt 
Avė.

(47) 
Prop.

CLEVELAND TRUST 
ĮVEDA asmenines 

PASKOLAS

ANSEL ROAD

CAFE
1066 AnseI Road

SMAGI LIETUVIŠKA 
UŽEIGA

Degtinė — Alus — Vynai 
Valgiai

Salės susirinkimams 
baliukams

K. Nekrošius, Savininkas.

ir

BLACK CAT
C A F E 
• Night Club * 

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

šeštadieniais Vištienos 
vakarienė 35c.

Muzika Penktadienio ir šeštadienio 
vakarais

Muzika: Penktadienio ir 
šeštadienio vakarais.

JUZĖ ir ANTANAS ČIAPAI, Sav.

The Cleveland Trust Compa- 
ny šėrininkai nubalsavo pra
plėsti to banko veikimo dirvą 
įvedant Special Plan Banking, 
kuris leidžia bankui teikti as
menines paskolas.

Tuoj įvedama naujas depar
tamentas, kuris rūpinsis teiki
mu asmeninių paskolų ir sko
lins finansavimui pirkimo ar 
pardavimo įvairių prekių ir 
reikmenų.

Asmeninių paskolų departa
mento įvedimas praplečia ban
kinį aptarnavimą labai plačiai, 
kreditus galės gauti paskiri as
menys savo reikalams ir indus
trijoms, ir tas Įvedama kaip 
tik dabar kuomet Clevelande į 
pradeda apsireikšti industrinis Į 
atgijimas.

CHARLES SAVVYER
198 metų Demokratų Ohio valsti

jos platforma pripažindama tikrą 
iaisvę ir lygias teises skelbia “tęsi
mą Demokratų partijos įsteigtų ir 
įgyvendintų papročių pripažinti su
teikimą valdiškų vietų atsakomin- 
giems vyrams ir moterims nežiū
rint jų rasės, tikybos, spalvos arba 
tautinės kilmės.”

Visai priešingai šiai Demokratų 
platformai pagerbiančiai ir pripa-

I žystančiai visų grupių teises, Repu- 
blikonų valstijos platforma ignoruo- 

I ja ir užmiršta teises ir teisingus 
' reikal&vimus visų grupių.

Demokratų valstijos platforma, 
kuria remiasi Charles Sawyer, De
mokratų kandidatas į Gubernato
rius, U. S. Senator Robert J. Bulk
ley ir visas valstijos Demokratų są- 

' rasas, sako:
“Mes tikime jog yra geros val

džios pareiga dirbti visiems žmo
nėms visada, suteikti tikrą pripaži
nimą visiems piliečiams.

“Todėl, mes pasižadame: tęsti De
mokratų partijos politišką filosofi
ją, kuri patiekė t tokius progresin- 
gus įstatymus .kaip bedarbės ap- 
drauda, senatvės pensijos, senų lūš
nų naikinimas, Darbo ir Valandų 
ir Federalė Pagalba Jaunimui, kas 

j viskas buvp teikiama tikros lygybės 
i pagrindais visiems piliečiams; rė- 
i mimą Federalio anti-lynehing Bi
liaus, kadangi lynčiavimas yra nu
sižengimas prieš gerą valdžią, ir

“Tęsti Demokratų partijos įgy- 
: vendintą paprotį ąripažinti valdiš
komis vietomis gabius vyrus ir mo- 

• teris nežiūrint jų rasės, tikybos, 
I spalvos arba tautinės kilmės”.

Demokratų partija Ohio valstijoje 
turėdama priešakyje Savvyer ir 
Bulkley pasižada pilną kooperavimą 
Socialės Apdraudos programe kaip 
jis išdėstytas Prezidento Franklin 
D. Roosevelt’o; jie pasižada koope
ruoti tarp valstijos ir valstybės 

j senatvės pensijų ir garantuoti kad 
į Ohio valstijos bedarbės apdraudos 
aktas nebus permainytas .darbinin
kų nenaudai; prisižada dirbti su
tvarkymui toli numatančio šelpimo 
programo ir pagerinimo viešos svei
katos priežiūros.

Salės Vakaras Gerai 
Pavyko

Lietuvių Salės direktorių pa
sidarbavimu Spalių 29 d. salė
je įvyko linksmas vakaras, ku
riame visi turėjo gerą laiką: 
vieni atėjo laimėti pinigų, ir 
laimėjo, kiti atėjo paremti Lie
tuvių salę, pasišokti, pasižmo
nėti, ir žmonėjosi net iki 2 v. 
ryto. Pinigines dovanas laimė
jo 38 asmenys, iš jų pusė ar 
daugiau Lietuviai.

Buvo gražus “floor show”, 
ir šokiai tęsėsi visą vakarą.

Salei padaryta gerokai pel
no.

George Green
George Green, kuris per savo 20 

metų darbavimosi su Citizens Biuru 
pagelbėjo tapti piliečiais apie 50,000 
ateivių svetimšalių Clevelandiečių, 
dabar yra naujas pirmininkas Citi
zens Civil Service Committee, kuris 
vadovauja vajų už civil service prie
dą prie miesto čarterio balsavimuo
se Lapkričio 8 d.

Green’s vardas yra žinomas kiek
vienai tautinei grupei Clevelande. 
Per septynis metus pirm pastojimo 
vadovauti Citizens Biurą jis moky
tojavo Centrai high mokykloje ir 
vadovavo suaugusių ateivių klases 
prie Mokyklų Tarybos.

Tada 1919 metais Raymond Mo- 
ley, nesenai buvęs Prezidento Roo- 
sevelto patarėju ir tuo laiku pir
mininkas įsteigto Citizens Biuro, 
prikvietė Green į tą biurą. Green 
ten ir darbuojasi po šiai dienai, pa
tirdamas svetimšalių Clevelando gy
ventojų reikalus.

Būdamas suinteresuotas gera val
džia, Green senai jau palinko remti 
civilinės tarnybos planą. 1929 me
tais jis buvo paskirtas civil service 
komisijonierium, kurią vietą laikė Į 
per šešis metusi Per du metu sa-Į 
vo termino jis buvo tos komisijos 
pirmininkas.

Turėdamas tokius artimus ryšius 
su valdžios operąvimu, Green matė 
reikalą praplėsti civilinę tarnybą 
ir Clevelande. Kuomet Citizens Ci
vil Service Komitetas tapo sudary
tas pravedimui parterio priedo kuris 
pašalintų mieste politišką miesto 
darbų tąsynę, Green tuoj prie to 
komiteto prisidėjo, šymet jis tapo 
išrinktas to komiteto pirmininku.

Eidams dvejas pareigas kaip di
rektorius Citiženfe Biuro ir pirminin
kas Citizens Civil Service Komite
to, Green sako:

“Gera pilietybė ir civilinė tarny
ba eina ranka rankon. Gera pilie
tybė ir civilinė tarnyba yra medega 
iš kurios susidaro gera valdžia. Per 
eilę metų Amerikanizacijos spėkos 
kovojo šiame mieste prieš išnaudo
jimą svetimšalių ir naujai tapusių 
piliečiais. Politiškos tąsynės už 
miesto darbus lošė didelę dalį tame 
išnaudojime. Priėmimas civilinės

No progressive city can affprd to neglect its schools or risk impairment of the efficiency and morale of !ts 
teachers. The continued program of education and welfare for 136,000 Cleveland school children depends upon 

keeping the schools operating normally. Insist that your child be given a propcr start in life.
VOTE “FOR” RENEWAL OF THE ONE-MILL CLEVELAND SCHOOL LEVY'

! tarnybos priedo užbaigs šitą suktą 
i tvarką.”

George Green agituoja už baisa- 
I vimą už City Civil Service Amend- 
| ment, Lapkričio 8 d. Tą priedą 
į pravedus visi miesto darbininkai 
: rėš lygias progas prie darbų ir 
statyto mokesčio.I

JUDGĖ HERTZ

tu- 
nu-

SPORTAS

Nuo šios levy priklauso visų 136,000 Clevelando mokyklų mo
kinių normalis mokymas. Ta levy nepadidins taksų, tik yra at
naujinimas iki šiol buvusių taksų mokyklų operavimo reikalams 
kurie’ šymet baigiasi.

Martin E. Blum, Kandi
datas i Statė Repre- 

( . sentative

PYTHIAS
C A F E
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.

K. STONIS
RESTAURANT

Imtynės Lapkričio 7 d.
Arenoj

Dutch Heffner, pasižymėjęs 
žiaurumu imtikas, gabaus lie
ka suporuotas su Lenku Vla
du Talun, kurie susikibs Are
noje pirmadienio vakare, Lap
kričio 7 d., kaip praneša pro- 
moteris Walter A. Taylor.

Heffner pereitą kartą laimė-; 
jo sau žymią vietą kuomet čia 
ėmėsi su Bob ‘Strangler’ Wag- 
ner, kuriems refery buvo Jack 
Sharkey.

Prie Talun-Heffner, bus ki
tos imtikų poros:

Maskuotas Imtikas su Killer 
Kari Davis;

Don Mclntyre su Don Evans.
Crying Wee Willie Davis, su 

Diek Lever.
Jerry Manahan su Babe Za- 

harjas. ,
Promoteris ‘ Taylor skelbia j 

.kad į imtynes pirmadienio va-1 
kare įleis moteris nemokamai, Į 
jeigu ateis su vyru ir pirks re-! 
servuotą vietą.

Balsuokit Lapk. 8
Už

MARTIN E. BLUM
Statė Representative

(Užgirtas Darbo organizacijų)

JJIPPODROMp]
“Suez” Pratęsiamas
Iš priežasties nepaprasto su- 

siįdomavimo ir gausaus lanky
mo pamatyti filmą “SUEZ”, 
Hippodrome Theatre praneša 
kad prailgina jos rodymą dar 
savaitei laiko.

Tas veikalas labai vaizdžiai 
dramatizuoja patį Zuez kana
lo kasimą, įvairius prietikius ir 
ir gyvenimą jo kasėjo Ferdi- 
nant de Lesseps.

Ta filmą yra 20th Century- 
Fox gamybos, joje vadovauja
mas roles turi Loretta Young 
ir Tyrone Power.

IŠRINKIT
CHIEF ASSISTANT COUNTY
PROSECUTOR

CIIARLES J
McNAMEE
JUDGE COMMON I’I.EAS COURT

Terminui prasidedančiam Sausio 4, 1939
RINKIMAI ANTRADIENĮ, LAPK. 8, 1938

JO DABARTINIU

IŠRINKIT V£L

JUDGE

David Ralph Hertz
Dėl jo nepaprasto pasižymėjimo 

1 teisėjo pareigose, Dirva ragina visus 
! balsuoti už Judge David Ralph 
i Hertz* išrinkimui jo vėl į tą pačią 
| teisėjo vietą.

Judge Hertz 
ralus, teisus, 
pareigose.

Visi ateiviai
palinkimą prie Teisėjo Hertz, nes 
jis visada suprato ateivių žmonių 
reikalus. Nekurie asmenys užiman- 

I ti valdiškas vietas bėgioja po žmo
nes tik prieš rinkimus, norėdami 
parodyti savo draugingumą. Taip 
nėra su Judge David Ralph Hertz. 

I Jis nuolat matosi įvairiuose publiš- 
; kuose parengimuose.

Einant balsuoti antradienį prisi
minkit tą kad kuomet Judge Hertz 
buvo City Railvvay Commissioner 
jis darbavosi už įvedimą savaitinio 
gatvekariais važinėjimo paso ir pa
piginto važinėjimo mokyklų vai- 

. kams.
Kaip Common Pleas Court teisė

jas nuo 1934 metų, Judge Hertz 
' daug kuo pasižymėjo ir laimėjo vėl 
j užgyrimą Cleveland Bar Associa- 
: tion, vietos laikraščių, darbo 
j nizacijų ir kitokių.

Nuėję balsuoti Lapkričio 8 
j raskit ant Judicial Ballot jo 
’ ir balsuokit už David Ralph

pasirodė labai kbe- 
ir išmintingas savo
piliečiai turi speciali

orga

d. su- 
varda 

Hertz.

REKORDU

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

6910 Lawnview avė.

Gimus Lapk. 5, 1896 m., Colum- 
bus, Ohio, iš ateivių tėvų. Cleve
lande gyvena nuo 1898 metų. Bai- 
bė mokslus Clevelande, advokatūrą 
užbaigė 1924 m. 1918 m. tarnavo 
kariuomenėje. 1924-25 m. buvo po
licijos prosekutoriaus padėjėju, 1928 
—1929 ,'specfalis generalinio proku
roro padėjėjas, 1931-32 įų. tarnavo 
valstijos legislaturoje.

Būdamas Ohio legislaturoje 1931 
m. pravedė Senatvės Pensijos Bi- 
lių, kuris dabar yra įstatymu.

Užgirtas vietos organizacijų 
dienraščių.

Jo motina yra gimus Lietuvoje.

Išrinkit Vėl

BULKLEY
Lietuviška ir Rusiška 
Importuota Degtine 

Visoki Lietuviški valgiai.

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

10111
Valandos:

DAVID RALPH

Vieta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Avė.

ne koks šundaktaris.
Prak-

40 metų. (47)
Heather Building 

EUCLID AVĖ.
Pirmad., Trečiad.

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

HERTZ

ir

Common Pleas Court
Comm. to re-elect Judge Hertz 

D. Rodney, Sec’y.

i
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Reikia Jums

I ANGLIES? 1
Ę UŽSISAKYKIT DABAR! = 
= Geros rūšies anglis sulyg = 
= jūsų pasirinkimo, pristato- = 
s ma į namus greitai, kainos = 
: visai žemos. Užsakyti ga- = 
= lit telefonu arba laišku. =

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

•

United Statės Senator=
i==

(DEMOCRATIC TICKET)
“Aš pareiškiu vėl savo tikėjimą Į Demokratų Partiją, 
i Naują Dalyki ir i Prezidentą Roosevelt. .Jo sieki
niai yra mano svarbiausieji siekiniai.’)

Laikykitės su—
ROOSEVELT 

Balsuokit už—
BULKLEY
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Bulkley for Senator Comm. Cleveland 
R. M. Sohngen, Chirman.
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NAUJAUSIOS ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS

ROBERT A, TAFT Į U. S. SENATORIUS IR 
JOHN W. BRICKER Į GUBERNATORIUS

Vokietininkai Bruzda 
Klaipėdoje

• KLAIPĖDA . — Artinantis 
Klaipėdos krašto seimelio

rinkimams, Vokietininkai sten
giasi atimti balsavimo teisę iš 
tų asmenų apie kuriuos mano 
kad balsuos už Lietuvių sąra
šus. Tos teisės paprastai ne
turi tie Lietuvos piliečiai kurie 
nėra išgyvenę Klaipėdos kraš
te tam tikro laiko ir tuo Įgiję 
vietos gyventojo požymio. Bet 
paskutiniu laiku Klaipėdos kra
što Direktorija pradėjo atmi
nėti vietos gyventojų požymį 
ir iš teisėtai jj Įgijusiu Lietu
vių. šiomis dienomis Direkto
rija atėmė 868 Lietuvių pasus, 
neskaitant autonominės polici
jos ir savivaldybių anksčiau at
imtų pasų.

Spalių 26 d. įvykusiame Sei
melio posėdyje Vokietininkai 
protestavo prieš tautai ir val
stybei saugos įstatymą. Sei
melio narys Gailius atrėmė jų 
priekaištus. Seimelio posėdį 
Vokietininkai panaudojo prieš
rinkiminei agitacijai.

• KAUNAS. — Užsienio spau
doje skleidžiami gandai apie

Lietuvos užsienio politikos pa
keitimą ir tariamus Vokiečių 
pasiūlymus neturi jokio pa
grindo.

Nuo Spalių 1 dienos atšau
kiamas karo stovis Lietuvoje.

Tautai ir valstybei saugoti 
Įstatymui papildyti projektas 
Seimo komisijos žymiai pakei
čiamas.

• KAUNAS. — Dragūnų Ge
ležinio Vilko pulko priziniuo

se šaudymuose viršila Balčiū
nas pasiekė pasaulio rekordą 
9 mm.' pistoletu penkiais šū
viais išmušęs visus 129 taškų.

• KAUNAS. — Spalių 23 d. 
čia įvyko žydų Karių Sąjun

gos, kurie dalyvavo Lietuvos

Nepriklausomybės Kovose, pen- 
kerių metų sukakties suvažia-| 
vimas, kuriame dalyvavo Vy
riausio Štabo viršininkas Bri
gadas Gen. Černius, burmist
ras Merkys ir apie 1000 buvu
sių karių. Suvažiavimas pa- i 
sveikino prezidentą, pagerbė; 
nežinomą karį Karo Muzejaus 
sodelyje.

• KAUNAS. — Spalių 23 d. iš 
Romos gryžo Lietuvos krep

šininkės, laimėjusios Lietuvai 
antrą vietą krepšinio žaidime.

Romoje principiškai pavesta 
Lietuvai surengti antras Eu- j 
ropos moterų krepšinio pirme
nybes 1940 metais.

Nušovė Klaipėdoj Vo
kietį su Kontrabanda
KLAIPĖDA. — Spalių 10 d. 

Klaipėdoje pasienio d”, polici
ninkai sulaikė išlipusius iš Vo
kiečių laivo vieną moterį ii 
matrosą, kurie nešė kontra
bandines prekes. Bevedant į 
policijos nuovadą, jūreivis Vo
kietis metėsi bėgti, ir žuvų rin
koje tamsiame kampe puolė jį 
atsivijusį policininką. Polici
ninkas užpuoliką, kuris norėjo 
jį nuginkluotu iš mažo revolve
rio nušovė. VDV.

LYBARGER į
COMMON PLEAS

COURT

Bob Taft turi kvalifikacijas tin
kamas valstybininkui. lis paeina 
iš žymių Amerikonų ir tikrų demo
kratų. Jis yra sūnūs Buvusio Pre
zidento. šalip to fakto kad jo «ė- 
vas buyo William Howard Taft, 
jis pats turi ilgą visuomenišką kar
jerą, kurią pradėjo nuo 23 metų 
amžiaus. Taft šeima tarnavo vi
suomenei garbingai per keturias 
gentkartes.

John W. Bricker, Republikonų 
kandidatas j gubernatorius, yra pui- : 
klausias pavyzdis faktui jog Ame
rika vis dar yra progų žemė ir kad 
visada yra viršuje vietos vyrams :r 
moterims kurie siekias) ir stengiasi 
nugalėti ekonominius ir socialinius1 
keblumus.

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

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

DRESS SUIT RENTAI, CO. 
235 The Old Arcade

* Geo. H. Schwane, Mg.’. 
Main 6856. Cleveland.

(Jount.v Recorded Donald F. Ly- į 
barger yra kandidatas i Judge of Į 
Common Picas Court. Jis ouvo iš
rinktas į dabartinę savo vieta di- ] 
de'ėmis daugumomis balsų 1932, po j 
to 1934 ir vęl 1936 metais.

Lybarger baigė VVestern Reserve 
Law School 1923 metais, pradėjo į 
nraktikuoti teises Ohio valstijoje tą 
patį metą, o 1926 metais prileistas į 
nraktikuoti Suv. Valstijų Aukščiau
siame Teisme.

Politišką karjerą jis pradėjo 1931 
metai; kuomet kandidatavo i Muni- 
cipal Court Teisėjo vietą Lakewoode.

Kaipo Apskrities Rekordų vedėjas 
jis užsitarnavo npaudos pagyrimą 
<avo atsakančiu sutvarkymu tos įs
taigos ir vigų jos reikalų vedimu.

Pereitą metą Cosmopolitan Lyga 
darė surašą kurioje mie. to ir apskri
ties įstaigoje yra . daugiau įvairių 
tautų tarnautojų. Atrasta kad di
džiausias nuošimtis tautinių grupių 
atstovų radosi M r. Lybarger’s įs
taigoje. Cosmopolitan League už- 
gyrė jo kandidatūrą j Common P'eas 
Teisėjus. Jį užgiria irxCIO r ADF.

Lietuviai Cuyahoga Apskrityje 
aginami balsuoti už Donald F. Ly- 

bargpr Lapkričio 3 L

ROBERT A. TAFT
Bob Taft pats yra daug kuo at

sižymėjęs. Jis pats savo darbais 
prasisiekė pirmyn, užimdamas įvai
rias valdiškas vietas.

Jis buvo vienas iš geriausių Ohio 
valstijos legislatorių. Nuo to laiko 
jis atidžiai seka visos šalies reikalų 
eigą. Jo diskusavimas tų šalies rei
kalų laimėjo jam nominacijas ne
paprasta dauguma balsų ir pragar- 
sino ji kaip sumanų kalbėtoją ir 
mąstytoją valdiškais klausimais.

Taft vra daugiau negu kritikas 
Naujos Dalybos. Ne anie jos tiks
lus, bet anie nacius budus, jis kal
ba ir nesutinka. Jis turi nuoseklų 
nrogramą. konstruktivio pobūdžio, 
kuriuomi jis tikisi pagerinti dalykus 
daugiau negu Nauja Dalyba, kuriai 
jis priešingas.

Su pasiruošimu kokį jis turėjo ir 
rimtumu bei liberalumu savo pa
žiūrų, Taft bus stiprus senatorius 
ir uonuliarus,

Taft, šeima visada buvo draugin
ga tautinėms grupėms ir Robert 
Taft tą tradiciją palaikys.

•f I

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

HENNINGERS
8899 Superior Av. Cleveland, O.

ANGLU KALBOS 
PAMOKOS 

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

FRANCES ZVERINA

JOHN W. BRICKER
M r. Bricker sunkiai dirbo sieki

mui mokslo, ir tūlą laiką jis moky
tojavo mažoje mokykloje. Jo paty
rimai jaunystėje davė jam galimy
bes labiau suprasti paprastų žmo-l 
nių problemas.

M r. Bricker’s rekordai viešame 
gyvenime įrodo kad jis yra draugas 
įvairių tautinių grupių. Kaip val
stijos generalinis prokuroras, jis sa
vo štabe turėjo atstovus iš įvairių 
tautų.

Mr. Bricker tiki kad kiekvienas 
privalo turėti teisę dirbti už žmo
niškas darbininkams algas ir kuo
met darbo nėra kad valdžia privalo 
rūpintis daibu ir šelpimu^ Jis re
mia Senatvės Pensiją ir atlygini
mą darbininkams už jų sužeidimus 
darbe.

Mr. Bricker taipgi tvirtai tiki kad 
kiekvienas vaikau, nežiūrint jo gy
venimo laipsnio, privalo turėti at
sakančias mokslui progas ir kad 
valstijos pareiga yra žiūrėti tą pa
rūpinti visiems.

Mr. Bricker tiki kad Republikonų 
.laimėjimas šį rudenį atgaivins dar
bus ir biznius ir visi gaus didesnius 
uždarbius. Jis tiki kad visos pilie
čių grupės privalo imti laktiviškumą 
valdžios reikaluose. '

Kandidatas į Ohio 
Legislaturą

VVilliam E. Minshall, Ir., 2 metų 
amžiaus, yra kandidatasa į Statė 
Representative vietą Republikonų 
sąrašu. Jis paeina iš pažymios šei
mos, kuri atsižymėjo įstatymuose, 
militarinėje tarnyboje, biznyje ir 
politikoje.

Jaunasis Minshall mokslus ėjo 
East Cleveland, lankė University 
School, University of Virginia ■< 
gavo savo LL.B. laipsnį iš Cleveland 
Law School. Jis turi pusėtinai biz
nio putyrimo ir daug darbuojasi su 
ouvo partija.

Yra teisingas, sumanus, agresin
gas vy.as, kokio reikia šių dienų 
politikoje. _

ŠRINKIT . .

WILLIAM E.

Statė
Reprecentative

Užgirtas įer
?leve’anl News Cleveland Press, 

Cleveland Plain Dealer.
Remiamas Citizens League r kitų 

Viešų Organizacijų.
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ANGLIS IR MALKOS
NELAUKIT — pirkit sau kuru — anglis ir malkas — 
dabar, nes DABAR kainos yra žemesnės negu bus ’ie- 
mos metu — dabar gausit greitą patarnavimą — r 
atėjus staigiems šalčiams r.eliktumet be anglies.

K O M E R 
Wood & Coal Company 

t Lietuvis)
1109 East 92nd Street 

Telef. GArf. 2921

Namų KEnmore 4740-\V
809 Society for Savings Bldg.

Telefonas: Ofiso MAin 1773
Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki
tės Į mane, gausit už pigią kainą.
įvairios apdraudos-insurance reikaluose.

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

Taipgi gausit patarnavimą

■?X
X
■f

xXX

R] O Cifi^cns R1*t. CH. 495'*

Dalyvaukit Dirvos 
Vajuje

Dirva iki 1940 ir.etų pra
džios tik už 2 33

Clevelando Lietuviai
Pirkites sau

ŽIEMINIUS PALTUS 
IR EILUTES

iš Ohio Valstijos Didžiausių Lietuvių 
Siuvėjų

“Kam trūksta tvirtos valios,

*

Skautų Įsikūrimas k 
Veikla Lietuvoje

Mes jau žinome kad 1907 m. 
vadovaujant Anglui Lord Ro
bert Baden Povvell, įkurtas vi
same pasaulyje pirmas skautų 
vienetas, iš kurio skautija vė
liau paplito po visą pasaulį.

1918 metų Vasario 16 dieną 
Lietuvai pasiskelbus nepriklau
soma, tais pačiais metais Lap
kričio mėnesį, vadovaujant Pet
rui Jurgelevičiui (Jurgėlai, da- 

I bar gyvena Amerikoje) įkuria
mas Vilniuje pirmas mišrus 
berniukų - mergaičių Lietuvių 
skautų vienetas.

1920 metų Spalių 9 d. Len
kams okupavus Vilniaus kraš
tą su sostine Vilnium, skautų 
vadija persikelia į laikinąją 
sostinę Kauną. Atsikėlus į 
Kauną, pradėtą darbą nepalei
džia bet tęsia toliau. Organi
zuoja skautus, įkuria vis nau
jus ir naujus skautų-skaučių 
vienetus tiek didesniuose, tiek 
ir mažesniuose miestuose ar 
miesteliuose.

Iš pradžių skautės ir skau
tai veikė kartų, bet 1935 me
tais skautės atsiskiria ir suda
ro savo Skaučių Seseriją. Tuo- 
budu dabar Lietuvoje yra du 
dideli vienetai: moterų—Skau
čių Seserija, vyrų Skautų Bro
lija.

Pradžioje šis kūrimosi dar
bas buvo sunkus ir vystėsi pa
lengva, bet kuomet skautės- 
skautai pradėjo stovyklauti, ar
čiau sueiti su gamta ir žmonė
mis, kuomet laisvai buvo leis
ta mokyklose vystytis ir veik
ti, tat tik tuomet skautizmas 
buvo suprastas ir organizavi
mas pagyvintas"

Jau suėjo 20 metų kaip buvo 
įkurtas tas pirmas skautų vie
netas Lietuvoje, Vilniuje. Da
bar, šiais 1938 metais šven
čiant Lietuvos nepriklausomy
bės 20 metų sukaktuves kartu 
buvo atšvęsta ir 29 metų skau
tų įsikūrimo sukaktuvės, pir
moje didžioje tautinėje skautų , 
stovykloje Aukštojoje Pane-' 
nemunėje.

1933 metais esant skautų 
stovyklai (jamboree) Palango
je, į ją atvyko pats skautų įkū
rėjas Lordas Ro'.ert Baden 
Powell, jo žmora ir 659 Anglų 
skautų. Bestovyklaudami už- j 
sienio skautai daug ką pamatė 
ir pasimokino; pati Lad.v Baden 
Powcll parvažiavus Anglijon iš i 
Palangos, skautu spaudoje pa
sakė: “Jei norite stovyklauti, 
eikite į Lietuvių skautų stovy-1 
klas pasimokyti kaip reikia sto
vyklauti.”

Švenčiant 29 metų Lietuvos 
skautu įsikūrimo sukaktuves, 
i ruošiama stovyklą atvyko ir 
daugelis iš užsienio, kaip antai: 
Latvijos, Estijos, Suomijos, 
Švedijos. Danijos, Prancūzijos, 
Šveicarijos, Vengrijos, D. Bri
tanijos, Škotijos, š. Amerikos 
ir net iš jtolimos Australijos ir 
Natij. Zeląrdijos.

Visi užsienio skautai stebė- 
I josi Lietuvos skautų mokėjimu 
stovyklauti ir gražiu stovyklos 

' papuošimu.

| Kandidatas i Ccmmon 
Pleas Court

tam trūksta proto.” 
Shakerpeare), * -y.

Gaila kad mes Amerikos Lie
tuviai į šią didelę Lietuvos 
skautų stovyklą ir j jos 20 me
tų įsikūrimo sukaktuves pa- 
siuntėm tik vieną jaunuolį.

Laikas musų jaunimą paža
dinti iš miego ir duoti jam 
darbą. Laikas pagalvoti apie 
musų tautos ateitį. Niekas ki
tas nesirūpins musų tautos Ii-! 
kimu, jeigu mes juo nesirupin- 
sim.

Jums gražu kai jaunimas dai
nuoja arba kokius vaidinimus 
atlieka, bet kodėl nesistengiat 
kad jūsų duktė ar sūnūs taip 
darytų? Tik pasiryžkit, o vai-

I kas jūsų paklausys, nueis, o nu- 
I ėjęs nepabėgs, bet palengva 
J išmoks, supras, kitus pritrauks, 
o tuomet turėdami didelį skau
tų-skaučių vienetą mes siusi
me į visus skautiškus pasiro
dymus Lietuvoje, ne vieną bet 

1 būrį, jie ten daug ką pamatys, 
i pamils savo tėvų kraštą ir gry- 
, žę čia dirbs kiek tik jaunuolis 
I gali, o jus tuomet uždėję jam 

ranką sakysit: “Sunau ar duk
tė. jau tu gali «stoti mano vie
toje ir dirbti su didesniu pasi
ryžimu ir energija musų tau
tai ir tėvynei pradėtą darbą.”

K E L L E R
SHOE REPAIRING
Geriausias Avalų Taisymas 

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

8125 Superior Avė.
Lietuvių apgyventoje srityje.

PIRMYN SU ROOSEVELTU
CHARLEW SAWYER NORI DEMOKRATU

ATSTOVŲ OHIO LEGISLATUROJE
Iš Cuyahoga County
For Stato Representatives

Orio I. Bartunek Tom L. Gallagher
William M. Boyd Bernard J. McCluskey
Frank S. Day , W. J. Zoul

John J. Carney 
Edward A. Cipra 
Matt J. Coughlin 
John J. Day 
Harry J. Dvvorkin 
Joseph R. Duffy 
Michaei \. Feighan 
E- J. H-’nratty 
William Hudlett

For Stato Senators
Lody Huml
Margaret A. Mahoney 
Ma>-garet A. Mahoney 
Pat riek F. Monahan 
Michaei P. O Brien 
’osjph J. Ogrin 
Joseph Petro 
Cha ries F. Sweeney 
S. J. Zab’otny 
Stephcn X. Zona

' Balsuokit už Visą Demokratišką Sąrarn

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

Kelionė prasideda ir baigiasi švedų Amerikos
Nuo Švedijos vyksta iš Stockholmo nr 

modernišku S. S. “Marieholm”.

Linuos laivais 
Kalmaro

Kalėdinės Ekskursuos ' Lietuvą
Išp’auks 'š Nc'.v Yorko:

DROTTNINGIIOLM ...... LAPKRIČIO 30
GRIPSHOLM ............................. GRUODŽIO 7

Nereikia švedų vizos keleiviams j Lietuvą per Švediją.

Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės į vietinį 
laivakorčių agentą, aiba

636 l'ifth Avė. Rockefeller Center New York. N. Y.

Vyrams ir Vaikams Rūbai
DABAR LAIKAS PASIRŪPINTI SAU REIKMENIS 

Kuomet Jų ir Kainos Yra Nebrangios
Vaiką Užsimaunami $1.0(1 ' Vyrų Geri Išeiginiai 97c

sjvetcriai
Vaiku Vilnonės trumpos 97c 

kelnaitės
Vaik i Broadcioth geri 55c 

marškiniai 2 až S 1.00
Vaikų Leatherette 48c 

kepurės
Vaikų ilgos Kelinės $j.95

didelis pasirinkimas

.laiškiniai
Vyru šilti Union Suitj 97c 

apatinei
Vyru šilti Syeteriai $1.95

iš : ukščiau
Vyrą Sanforizuotos 1-89 

darbinės kelinės
Naujos Rudeninės .. ..J.95

skrybėlės ir aukščiau

THE KRflMER & REICH CO
IBRA/IIS BEOŠ.

Remkit Lietuvius — ir duosit 
Lietuviams Siuvėjams Darbo.•

Ready io Wear
O V E R C O A T S

TOPCOATS SUITS
$15.50 up

M a d e to M e a s u r e
Any Style — Any size

suits o? 50
Topcoats—Overcoats

BRAZIS BROS.
CLOTUES

3 KRAUTUVĖS
6905-07 Superior Avė. 6122 St. Clair Avė.

101 E. 15oth St., ari i Waterloo Road

7002 Superior Avė. Kampas Giddings Rd.
.4.4.4.4.++++++++++++-H.4-+4-J.4. >+++<.+.>++4. <.+->+++++4.+++++4-4.++ ;•t

♦
XJaunavedžiu Žiniai

šliubiniai žiedai, 
vestuvėms dova

nos ir kitokios 
reikmenys.

Ateikit pamatyti ir 
pasirinkti, pirm ne

gu eisit kitur.
Laikrodžių ir laikro
dėlių taisymo spe

cialistas.
Kainos žemos. Duodu išsimokėjimu.

Mr. Charles J. McNamee kaip vy
riausias apskrities prosekutoriau# 
pądėjėjns pasidarė sau rekordą ku-1 
ris ji pastato labai aukštai. Jo di- j 
deVs teisingumas, jo drąsa ir lega- 
lė kompetencija bei supratimas žmo
nių reikalų daro jį nepaprastų kva- 
lifkacijų žmogum.

Mums rodos kad Mr. McNamee 
ne tik užsitarnauja visuomenės pa
garbos už savo atliktus darbus, bet , 
ir yra vertas progos išrinkti į tei
sėjo vielą.

Klapsimai išsiųsti Cleveland Bar 
Associution parodo kokią didelę pa-, 
ramą teikia jam ta organizacija ir j 
laiko jį tinkamiausiu tai vietai.

6704 Superior Avenue
+4m|*+4^I.+*!-++4.4.4»+++.>++ r -4-+++4-+ + ’'.4—t >+4*4^++

DĖKLĄ C. .JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

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

LITHUAN1AN FUNERAL HOME
6621 EONĄ AVENUE ENdicott 176?

f 
+ 
♦

•s*

T
♦

frncrrrm tV,



8 DIRVA

" v

Youth’s Forum
Aleksandras \ asiliauskas

PENNED BY E MArtistas Al. Vasiliauskas Secretary)

Jau Clevelande (Continued from lašt week)

PHONE: ENdicott 4486 6820 SUPERIOR AVĖ. - CLEVE LAND, OHIO

Lietuvių Saleje Sale atdara 5 vai. po pietų, 
Įžanga koncertui 35c., keletas

TEMYKI1 : Prie durų įžangos bus dvi dovanos: viena koncerto dalyviams, antra šokikams. Laikykit gautus kuponus.

Traveling in our Lithuania
BY ANNA KARPIUS

VISI KVIEČIAMI I ŠĮ GRAŽIAUSI ŠIO SEZO
NO KONCERTĄ!

Programe dalyvauja: Brone Rasiulyte, Rožė Lu
koševičiutė, Ona Karpienė, Jonas Brazauskas

ir Juozas Vasiliauskas (iš Detroito)

EKSTRA!
Dainininkas dramatinis teno

ras Aleksandras Vasiliauskas j 
Cievelandą pribuvo antradienį, 
tiesiog iš Montreal, Kanados, 
kur dainavo sekmadienį, su di
deliu pasisekimu. Ten jam bu
vo surengia du koncertai, po 
pietų ir vakare, viso apsilankė 
virš 700 žmonių.

Clevelande svečias aplanko 
savo draugus ir pažystamus, ir 
ruošia su vietos dainininkėmis 
p-lėmis Rože Lukoševičiute ir 
Brone Rasiulytė duetus ir kvar
tetus, kuriuos sudainuos visi 
keturi, nes į talką pribuna ir 
Juozas Vasiliauskas, Aleksan
dro brolis, iš Detroito.

Su vietos dainininkėmis 
že Lukoševičiute ir Brone 
siulyte jiedu sudainuos gražių 
duetų ir kvartetų, be gausybės 
parinktų puikių liaudies, klasiš
kų ir šiaip populiarišku dainų. 
Diduma šio koncerto dainų bus 
pirmą kartą girdimos Cleve
lande, nes yra tik ką parvež
tos iš Lietuvos.

Ro- 
Ra-

Programo paįvairinimui 
nas Brazauskas jaunasis 
skambins savo populiarišku 
strumentu Xylofonu, Ona Kar- 
pienė pap’asakos įdomius savo 
patyrimus Lietuvoje.

Jo- 
pa- 
in-

¥

KONCERTAS BUS ŠAUNIAU
SIAS ŠIO SEZONO

Clevelando ir apielinkės Lie
tuvių visuomenė privalo pasi
tikėti Dirvos skelbimui koncer
tų, nes į juos kviečiama tik pa
tys geriausi dainininkai ir vi
sada atsilankiusieji būna nuste
binti dainavimu ir dainininkų 
gerumu.

, Koncertas įvyksta jau šį 
sekmadienį, Lapkričio 6 d., Lie
tuvių salėje, lygiai nuo 6 vai. 
vakare (salė atdara nuo 5 v.).

Svečias artistas ALEKSAN
DRAS VASILIAUSKAS yra 
jaunas, energingas; savo dina- 
miškų-galingu balsu tenoru, su
žavi Lietuvius kur tik apsiląn- 
ko, ir jis stebino radio klausy
tojus kuomet nesenai dainavo 
per radio laike Major Eowes 
programo.

JUOZAS atvyksta 
šį šeštadienį ir pri- 
padar.vmo šio kon-

.Jo broiis 
iš Detroito 
sideda prie 
certo stipriu, Įspūdingų.

»

l

Rožė Lukoševičiute

Bronė Rasiulytė

Programas prasidės daino
mis ir baigsis dainomis, kas 
užims lygiai 2 valandas: nuo 6 
iki 8, ir tie kurie pavėluos at
eiti į salę prieš 6 valandą, ne
gaus nei gerų .sėdynių, nei ne
girdės pirmutinės programo 
dalies.

Clevelande turi būti panai
kinta musų publikos vėlavimas 
į parengimus ir programai tun 
būti įvedami pradėti skelbia
mu laiku. Svečiai artistai bro
liai Vasiliauskai to pageidauja, 
ir tos tvarkos bus laikomasi.

Scena atsidengs lygiai G vai. 
ir programas prasidės.

Dvi Geros Dovanos
Atsilankiusiai j koncertą pu

blikai skiriama geros dovanos. 
Visi tikietai bus numeriuoti ir 
kožnas pirkęs tikietą privalo 
pasilaikyti gautą kuponą.

Įžanga į koncertą po 35c. ir 
keletas vietų po 50c.

vai., 
taip

šokiai prasidės nuo 8 
įžanga 25c., ir šokikams 
pat skiriama dovana.

šokiams gros .Tono Apanaičio 
orkestras. w

šokiai daugiausia bus Lietu
viški, kad prieš adventus ga
lėtu visi gerai atsilinksminti.

Ona Karpius

MASINIS MITINGAS 
Lietuvių Salėj Lapk. 7
Lietuvių Demokratų Klubas 

rengia masinį mitingą Lietu
vių salėje, platesniam paagita- 
vimui ir parėmimui kandida
tūros Charles Sawyer i Ohio 
gubernatorius.

Prakalbos atsibus pirmadie
nį, Lapkričio-Nov. 7 d., 8 vai. 
vakare, Lietuvių salėje.

Kalbėtojai bus: U. S. Sena- 
tor Robert J. Bulkley, James 
Metzenbaum, Judge David R. 
Hertz, Marvin Harrišon, Felix 
T. Matia, Fred Lybarger ir ki
ti įžymus vietos veikėjai, ku
rie nurodys už ką balsuoti vi
suomenės ir darbininkų reika
le. Lietuvių Demokratų Klu
bas kviečia jus atsilankyti.

TMD. 20 KUOPOS 
NARIAMS

Kurie dar neužsimokėjot už 
1938 metus savo mokesčius, 
malonėsit užsimokėti iki šeš
tadienio, Lapkričio 5, pas kuo
pos iždininką Dirvos red. Kar
pių ir atsiimti savo knvgas.

Valdyba.

LANKĖSI BOSTONE
Pijus J. žuris biznio reika

lais buvo išvažiavęs Į Bostoną. 
Kartu važiavo ir poni žurienė 
aplankyti savo pažystamus ir 
draugus.

RAGINA REMTI MO
KYKLŲ LEVY AT

NAUJINIMĄ

KAUNAS, JUNE 9th.
This morning after vve got up 

we began to pack up our belong- 
ings to movė from the Keistutis 
hotel to a private residence for 
the summer. Yesterday afternoon 
after we had left the “vežikas” we 
met the Motuzas boys and they 
told us they found a nice placc for 
us to live, an apartment on Laisves 
Alėja, a short distance beyond the 
įgulos church. Some friends of 
his had just left Kaunas to live in 
Panemune fbr the summer, and 
they vvopld let us live there until 
they return in the fall, we were 
welcome t<? make ourselves at home. 
It was the home of Mr. and Mrs. 
Abaravičius. Mr. Abaravičius is at 
the Ministery of Finance and M t s. 
Abaravičius is a doctor of medicine. 
She is known as Dr. Žukaitė Aba- 
ravičienė. We vvere delighted be- 
cause it is very hard to find rooms 
in Kaunas. There has been a short- 
age of apartments here for many 
years, the city is growing so fast 
they can’t build fast enough to 
accomodate the population. We 
were very grateful to our friends 
the Motuzas boys for vvorrying 
about us; they were alvvays at our 
service, and offered their help in 
every w,a.v even though they vvere 
busy vvith their ovvn vyork of tak- 
ing moving pietures, and rushing 
around frpm one . town to another, 
meeting the different 
that were arriving in 
every "evv days.

The thought of being
a private home was comforting; 
after all, hotels are alriglit for a 
few days, būt for a longer period 
you begin to miss the feeling of 
nome. Besides even in Lithuania 
hotelr are expensive. Kazys Motu
zas thought abput every detail for 
our new home, because the people 
moved most of the furniture vvith 
them. He borrovved a bed from 
one, bedding from another, and asked 
his uncle to help us get our things 
over there as they had to leave 
tovvn on business, and couldn’t help 
themselves.

Cleveland Board of Education 
prezidentas Thomas J. Martin ra
gina visus Clevelando piliečius rem
ti mokyklų sistema balsuojant už. 
atnaujinimų one-mill operavimo le
vy, antradienio balsavimuose.

“Mokyklos užsitarnauja 
visų Clevelando vyrų 
sako Mr. Martin.

“Mokytojos ir kiti ____
atlieka nepaprastų darbų tarp sav r 
136,000 mokinių. Aš esu tikras 
kad piliečiai gauna savo vaikams 
mokslo dargiausia už savo dolarį 
negu kur kitur šioje šalyje.

“Mokytojų algos yra žemesnės i 
čia negu kur kitur šioje šalyje. C’c 
velando tak: ų mokėtojai moka ma- j 
,’':',u savo mokinių mokymui negu Į 
Cleveland Ileights, Lakewood, Sha- į 
ker Heights ir kituose r 
š ame apskrityje. Musų mieste ink- ; 
sri mokyklos reikalams yra ma -Į 
ž'au nuo galvos, ir mokyklos skolos 
yra mažiausios .apskrityje.

“Mokyklos Cleve’ande sutaupo i 
š’mtus tūkstančiu dolarių kas me- 
‘as Tuo nat laiku, jos atl’eka ge
riausi galimą mokymo darbų. Jos 
turi gauti tą ’evv kuri išsibaigė ir 
reika’aujama atnaujinai.”

Pov T Deal, East High mokvklos 
m^kyicjas, kuris yra pirmininkas 
Clc-'cland Schools Comm’ttee. pa- 
rr''‘kia ta fakta kad šie pinigai ne
gali būti naudojami mokvkln sta
tybos reikalams ir jie nieko bendro 
neturi su statybos programų ku- 
r ari va’džia siūlo $3,500 000.

“šio >evv pinigai naudojami tik- ' 
tai mokyklų operavimo kaštams”., 
sako Deal. »

Tai"i įsirė^vkT k”d šie pinigai 
yra tik ATNAUJINIMAS vx> kas 
iki šiol buvo mokykloms duota, ne 
uždėjimas naujų taksų arba padi
dinimas taksų.

paramos 
ir moterų”,

tarnautojai

excursions 
Lithuania

settled in

to see if things weren’t a little 
livelier and more interesting, other- 
wise he was ready to go back to 
the statės tomorrow. Thex Kaimas 
and country life is alright for a 
ręst or for a short time būt cer- 
tainly not worth a trip across the 
Atlantic, especially for a young, 
handsome fellovv, who wants to get 
acpuainted vvith Lithuania, and her 
people, and see vvhat it is all about 
Bernice and I encouraged him and 
offered to show him about and help 
him get acquainted. We told him 
he would soon learn to love Lith
uania and her fine friendly people 
likę we did. There vvas much to see 
and do here. Lots of 
and much good times 
to be patient.

At this time the __________
through my mind about some of the 
people that come to Lithuania, stay 
a short time and hurry back with 
storien about how there is nothing 
of interest in Lithuania. Kaimas, 
pigs, cows, mud, vveather beaten 
strovv thached shaeks and that’s 
all. Certainly, if that is all they 
savv. They got off the boat, then 
to the brain and on to the old 
homstead, stayed there a couple of 
weeks, that is all they could have 
seen. No one can gather up every- 
thing in Lithuania in their arms 
and transport it to where they 
are to show them: Here! this is 
vvhat there is in Lithuania!

Each one mušt get out, travel 
around, go plaees, get acquainted, 
see things vvith broad minds. Of 
course there are a lot of things 
in Lithuania that are behind the 
times, especially in the small tovvns, 
that deserve criticisim. Every day 
even in up-to-date America living 
conditions and 
veniences are 
we took Peter 
dianship, and 
vvith him.

After vve packed everything ready 
for moving we went out for our 
lunch, būt first decided to go to 
the D.U.L.R. to visit Mr. Skipitis.

(Continued)

returned from Europe ■— Xylophone 
numbers played bv that skilled and 
youthful. John Brazauskas — last- 
ly, dancing to end a perfect con- 
cert. Be you NOT the one ,vvho 
shall say, “No, 1 didn’t go būt I 
hear it vvas the Concert of the 
season!” So everybody come as 
eveiybody is welcome! Don’t for- 
get, this Sunday, November 6th, 
at the Lithuanian Hali — starta 
at 6 P.M.

plaees to go, 
in store, just

thought ran

other types of con- 
corrected. And so 

Aižąs into our guar- 
formed a company

Whce! Novv to 
šit back and 
take a ręst. 
Yessir, be ye a 
kid or grownup. 
Halowe’en calls 
for merry-mak- 
ing ;iowadays. 
It’s loads of ,'un 
and worth it -r 
pulling out of 
signs, breaking, 
I mean soapin’ 
vvindows. tear- 
up — oops, ra-

_____________ ther marki ng up 
fences, and ringing door beils.. 
Guess I might as well tuėk my 
costume away ‘till next year. Speak- 
ing of this ever-mischievous time 
of the year, hovv we celebrate it 
and all, 1 hear my boss never has 
to vvear a falše face, he stays as 
he is and always takes first prize:

SNOW ivhite -
Orson Węlles may be big talk 

nmong many people būt so is “Snovv 
White” to those who savv it Sun
day evening at St. George’s Audi
torium. If I vvanted to really teli 
you hovv magnificent this play was 
there vvouldn’t be room for other 
nevvs. Būt the ones that vvere vvise 
enough to believe that the play 
wa3 going to be something never 
attempted before, will novv tell you 
— the unfortunates who missed it 
this: The acting of the older mem
bers in the east vvas excellent; the 
portrayal of the seven dvvarfs by 
young pupils of St. George’s School 
vvas superb; the costumes worn and 
the scenery shown was beautiful 
and fitting: and the fact that not 
an actor or acttess made a mistake! 
Truly all those vvho vvere in “Snovv 
White” and who helped with its 
produetion, and the stage crew are 
and should receive well worthy 
praise for such hard vvork and 
grand entertainment

While we vvere busy packing 
and getting our things together, a 
visitor came in. a good friend of 
my husband. General Grigaliūnas- 
Glovackis. His name was on my 

I list of the people I was to see and 
Į visit, and I had intended to call on 
I him soon, būt here he vvas, as soon 
as he discovered I vvas in Kaunas. 
I vvish I could describe him with 
justice. Short, plump and bubbling 
over vvith enthusiasm, elderly and 
gray, būt full of vitality and a 
charming gentleman, yirith a hearty 
chuckling laugh, and a jolly ring 
in his voice. As soon as I savv 
him I guessed vvho he was altho 
I had never met him before. He 
stayed only a fevv minutes and in
vited us to his home for dinner 
tomorrow 
suburb of 
his friend 
a carriage.
« bns būt 

| Lithuanian
us 1

evening, in Šančiai n 
Kaunas; he would have 

call for us at 7:30 ’.vit.h 
We could get there vvith 

this vvas an example of 
hosnital’ty, he would ant 

__ i have us worry about finding his 
c"1 home, būt an escort is provided to 
f" I tak«- us there and bring us back 

’ 1 again.
. Scrtly after he left there vvas ..n- 

mjestuose Į other fcnėck on the door, and as J 
opened the door a good looking 
voung man with glasses nsked me 
i f I knew where he could find John 
Kruze, Kruzintaitis, who is also 
visiting. Someone had directed him 
to me, th’nking I might know vvhere 
to find him. 
ing editor of 
N. Y. and I 
had not see n
Kauna:1. He . ....................... .........
so of Brooklyn. had arrived in Lith- 
nan;a just a few days before us. 
I invited the young man in and in 
the course of our conversation I lis- 
eovered lie was also from the statės. 
I had thought he was a native. be 
snoke such a beautiful Lithuanian. 
He is from Ilion, N. Y., near Utica, 
Peter Aižąs. He came to Lithuania 
for the first time vvith his mother. 
and of course they we.it etraight o 
her old home, in the kaimas. He 
vvas there for about tvvo weeks, 
and bec.ame borcd and dissappointed 
so he decided to come to Kaunas

Mr. Kruze 's assist- 
Vienybe in Brooklyn. 

know him, hovvever I 
him since I came to 

alui John Valaitis al-

LITHUANIAN A C

8:00This Saturday, Nov. 5th; 
o’clock, at the Lithuanian Hali, the 
big Victory Dance begins. Yes,1 
the day is at hand. Much has been 
said about the purpose, etc. of this 
affair in previous issues of this 
paper, so we vvill not bore you 
with the details again. We hope 
you people do not miss the dance. 
Price of admission is only threc 
thin dimes.
• Eovvling

The Lithuanian A. C. Bovvling I 
League rolled for the fifth time j 
lašt Sunday. After the smoke had 
cleared it was found that Al Sa 
molis’ outfit had inereated 
league lead to 3 full garnes 
the other teams. By beating 
Vitonis’ team, thev raised their 
sent standing to 11 vvon and 4 
Star; 'Ha’aburda’s quintet took 
No.bert’s big five in 2 out of 3 
' ames to go into a tie for second. 
These latter tvvo teams are tied 
vvith 8 vvins and 7 defeats. Vitonis’ 
sriuad holds lašt place vvith 3 vvins 
against 12 losses. Ilalaburda’s eam 
cracked the eeason’s record 'or high 
single game average bv ranping n 
high 884 game. S^anley, himself 
annexed honors for ton ndividual 
bowling for the dav vvith games of 
190 - 223 - 180 for a 593 senes. Bill 
Obraitis topped the individual single 
game bovylers for the dav vvith a 
233 game. Next Sunday. Nov. Gth 
the rchedule calls for Ilalaburda’s 
bavs to meet Vitonis’ and B'll Nor- 
bert’s five to meet Samolis’.

No basketb^ii 
Wednesday and 
ti| further notic 
’ncidents delayed 
k «tball Commission’s 
the Inter-Lodge League. 
”e have

NOVEMBER SINTI! —
We’ve kept the Forum readers 

in plenty of suspense about this 
day and its high time I tell you 
as this Sunday is the day. Good 
— really good entertainment comes 
so seldom that its almost sad. Well, 
this Sunday is going to be one of 
those days that wi!l furnish real 
good entertainment at the Lithuan 
ian Hali. Music, singing, an in- 
teresting talk and dancing all in 
one evening! It sure sounds likę 
a gala evening to me — One of 
those ONE A YEAR Concerts vvith 
just artists participating.

Thrilling songs by the voices of 
the Vasilauskas’ brothers, Bernice 
Russell (vvith brand new Lithuanian 
songs) and Rose Lucas. That’s a 
lot of talent to be displayed in one 
evening!

Additional features will be an 
interesting talk on sights in modern 
Lithuania. by Mrs. Karpius, just

AH! GOSSIP —
Since Josephine Chapas complet- 

ed a course at a down-town Model- 
ing School, she a new gal. Just 
watch her! Especially at a dance, 
never idle and catehes the man’s 
eye likę honey does a bee’s! —

The friendliest, chubbiest, chubby 
man in town — Smilin’ Mr. Joe 
Skuns, vvhatta real guy! (Plenty 
of him. at that!) — Happily mar- 
ried for several months already are 
Sab Skerotas and the former Marge 
Rubin — A proud father again is 
Joseph O’Bell, who’s wife Marge 
gavę birth to a baby giri recently. 
Peter Vitonis (sigh) and Vic Cita- 
wicz (sigh) continue their seeming- 
ly on and off romance. — Joe 
Readic’s company has been a pret- 
ty red head for some time now. 
— Wally Prishmont keeps every 
giri contented by being boyfriend 
to all, better stay that way, Wally, 
it’s safe, I think. — The only Lith
uanian giri vvho really looks charm- 
ing vvith an up-sweep hair dress 
and doll hat is Natalie Kazlauskas.
READERS —

In all your times of reading this 
Youth’s Forum, have you ever de- 
sired to vvrite for it? Conlribute 
to the Forum your articles and in
teresting bits of news? Well, this 
section of the Dirva is yours! Be 
you giri or boy, as long as you 
are Lithuanian or of Lithuanian 
descent you are more thąn welcome 
to vvrite of your town, your. people 
and their activities. If the articles 
are f it to print, you’ll read them 
in your section of the Dirva — 
The Youth’s Forum!

So Sudiev, and while the vveather 
is so clement, why not 
Christmas shopping early, 
can beat the holiday price

do your 
and you 
rise too.

Young Miss to Make 
Radio Debut

Little Mary .Jo Bendler, daughter 
of Mr. and Mrs. Joseph Bendler 
vvill make hei radio debut over a 
national hook-up. 
ing local pianist 
to represent the 
Cuyahoga County 
Farm and Home 
Cleveland. Lack of information does 
not statė the date, būt she will 
play several seleetions from Grieg. 
As Major Bowes would say, “The 
vvheel of fortune spins and spins, 
and vvhere it stops, no one knovvs”. 
Here’s vvishing our Mary Jo much 
success, let this be only the begin- 
ning.

This up-and-com- 
has been invited 
4 H Club from 
on the National 

Hour (WHK) in

TEMYKIT

Dantų Laboratorijos
DARBAS
tiesioginai Jums

a e vis played i 
> ' i '<■ is bn un-

J unforseen j 
h ■> C.eveland Bas-1 

decis’on on ;
„ .. H o vvere r. j

some good news. The > 
league vvill continue to operate as j 
a elosed league. Thic means rhat ■ 
oll the c’ub’s stars can be used i 
again. All difficulties vvill b? ę]ear- 
ed up at a meeting to be he'd on 
Thursday, so watch next week for 
the schedule of our first game.

Dantų Platės Padaromos ir Pataisomos
VISKAS LENGVU IŠSIMOKĖ.J1MU

Dantų Taisymas Dantų Ištraukimas
Vartojama Gasas arba Novocain

Dr. Silver
7042 Superior Avė

HEnderson 3157
1137 Hayden Avė

GLenville 1950
i. ..............
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