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Rinkimuose
PLIENO gamyba dabar

tiniu laiku visoje šalyje ei
na 20 nuoš. daugiau negu 
buvo mėnuo laiko atgal.

Dabar plieno darbai ben
drai pasiekė 57.5 nuoš. nor
malio.

Automobilių gamyba per
eitą savaitę patrigubėjo ly
ginant su Spalių pradžioje 
buvusia gamyba: 
savaitę pagaminta 
automobilių.

pereita
80,030

dideliųSUSILAIKĖ. Po 
pastangų numažinti gele
žinkelių darbininkams al
gas 15'', tas pagaliau ta
po atidėta. Pranešimai nuo 
139 geležinkelių linijų Įro
do kad algų mažinimas, ku
ris turėjo prasidėti Gruo
džio 1 d., neįvyks. 960.000 
geležkeliečių aprimo, nes 
jie buvo nusprendę strei
kuoti prieš tokį kompanijų 
žygį.

ANGLIAKASIŲ uni j o s 
viršininkai atmeta bent ko
kį sumanymą mažinti kie
tos anglies kasėjams algas. 
Dabar vedama tarybos pri
taikymui algų-darbo valan
dų Įstatymo kietos anglies 
kasyklų darbininkams.

STREIKAS BAIGĖSI. 
Middletown, O. — Lorillard 
Tobacco Co. dirbtuvės dar
bininkų streikas, prasidė
jęs Spalių 3 d., baigėsi Lap
kričio 3 d., virš 1,000 dar
bininkų sugryžo dirbti.

Darbininkai, CIO nariai, 
pasiryžę kreiptis į federalę 
darbo santikių tarybą tik
slu priversti kompaniją at
naujinti su kompanija uni
jos sutartį.

Washington, Lapk. 9. — 
Po Lapkričio 8 dienos rin
kimų, šalyje įvyko reikš- ’ 
mingas pakitėjimas politiš- 

; ko veido:
Keleto valstijų guberna

toriai, net pragarsėję savo 
veiksmais Demokratai, ku
riuos pats Prez. Roosevelt 
rėmė, tapo Republikonų iš
stumti.

Republikonai laimėjo 77 
vietas S. V. Atstovų Bute.

Iki šiol Atstovų Bute bu
vo 334 Demokratai, 98 Re- : 
publikonai, 12 maišytų.

Dabar bus: 258 Demok
ratai, 165 Republikonai, 10 
maišytų.

S. V. Senate buvo: 77 De
mokratai, 15 Republikonų, 
4 maišytų.

Dabar bus: 67 Demokra- 
I tai, 24 Republikonai, 3 mai
šyti.

Senate Demokratai dar 
turi du trečdaliu, bet At- 

: stovų Bute jau neturės.
Šiomis permainomis pa- 

I drąsinti, Republikonai sto
ja dar atkaklesnėn kovon 
prieš Demokratus. Už po
ros metų bus rinkimai pre
zidento ir 48 kitų senato- 

I rių bei visų atstovų buto 
narių.

Sukruto ir taip vadina
mi Progresiviai, kurių žy
miausias, New Yorko mie
sto mayoras La Guardia, 
šaukia savo sekėjų suva
žiavimą tikslu tverti tre
čią nacionalę partiją.

DARBŲ ESĄ VISIEMS. 
Sudbury, Mass. — Tas ku
ris negali rasti sau darbą 
nėra jo vertas, pasakė čia 
viešėdamas automobilių iš- 
dirbėjas Henry Ford.

“Daugybė bedarbių žmo
nių, kurie galėtų visada 
gryžti į ukes, atsisako nuo 
to. Kuris negali rasti dar
bo tas nėra vertas darbo. 
Žmonės turi apsispręsti ei
ti dirbti, daryti ką nors ir 
pirkti ką nors.”

Fordas čia atsilankė ap-į 
žiūrėti planų statymui že- 
mei dirbti mašinų dirbtu
vės, pastūmė j imui savo su
manymo “gryžti į ukes”.

Bet jeigu ir tas .mašinas 
Fordas taip greit kitomis 
mašinomis padarys tai ma-i 
žai kas gaus darbo ir men-1 
kai ką galės pirkti.

KALBA APIE $3.000 NA
MUS

Washington.— Preziden
tas pareiškė kad adminis
tracija pasiryžus pradėti 
statybą tokios rūšies gyve
namų namų kurie atsieitų 
apie $3,000 ir kurie gyven
tojams kaštuotų nuo $5 iki 
$10 už kambarį mėnesiui, 
žiūrint kokį kas norėtų.

Tą statybą nori išjudin
ti privatiniais kapitalais su 
valdžios parama.

KENTUCKY valstijoje 
šių rinkimų dienoje užmuš
ta aštuoni asmenys. Tai vis 
politikierių varžytinė už 

j vietas ir savo sekėjų su- 
; kurstymas prieš kitus.

. ISPANIJOS KARO 
EIGA

SOVIETAI GELBSTI
KINIJAI

šanghai, Lapkr. 7 d. — 
Daugėja įrodymai kad Ki
nija norėdama gauti Rusi
jos pagalbos kovai prieš 
Japonus, suteikia Sovie
tams naujas koncesijas.

Pranešimai sako kad Ru
sijos amunicijos siuntiniai 
pasiekė naujas Kinų gyni
mosi pozicijas ir kad Sovie
tų karo žinovų 100 vyrų 
stojo Gen. Kai šėkui pata
rėjais.

Japonai Lapkr. 8 d. įsi
veržė į du kitus Kinų svar
bius miestus Centralinėje 
Kinijoje.

Hunan provincijoje eida
mi pirmyn Japonai užėmė 
Tuanvušan miestą, kiti Ja
ponų skyriai pasiekė kitus 
svarbius Kinų punktus.

Japonai įsidrąsino savo 
laimėjimais ir atkakliau 
puola Kinus visomis pusė
mis.

14 ŽUVO. Anglijoj oro 
nelaimėje užsimušė 14 žmo
nių lėktuvui nukritus prie 
Southamptono.

ITALIJA uždėjo naujus 
padidintus taksus 7.5 nuoš. 
ant privatinių biznių ir in- 

. dustrijų. Pinigai busią pa- 
I naudojami Etiopijos geri- 
I nimui ir ginklavimuisi.

Hendaye, Lapk. 9. — Is
panų pilietinio karo eiga 

i nerodo jokios persvaroj. 
Prieš kelias dienas sukilę- 

Į liai skelbė savd didelius lai
mėjimus, po to kairieji sa
ko atmušę juo# atgal.

Mūšiai einą Ebro upės 
srityje. Kairieji bėgdami 
per upę daug prigėrė, 500 
jų paimta nelaisvėn.

Kairieji ėmė veikti Seg- 
re upės linijoje, kur Gen.; 
Franco turėjo siųsti pagal-! 
bą nuo Ebro linijos.

Tarp kairiųjų 
liti eina darybos 
karo Belaisviais, 
bus grąžinta iš 
antros pusės po 
laisvių.

Paryžius. — Prancūzijos 
• socialistai pradėjo kalbėti 
jog tautininkai pasiryžę 
padaryti perversmą ir pa
imti šalies valdymą Į savo 
rankas. Socialistai veika- i 
lauja premierą Daladier 

į užtikrinimo laisvo parlia- i 
mento veikimo ir demokra
tinės tvarkos. Bet jie at- 

! sisako suteikti premjerui 
toliau diktatoriškas teises 
po Lapkričio 15 dienos ter
mino. nežiūrint kas toliau Į 
atsitiks.

Munich. Lapk. 9. — Hit
leris kalbėdamas pami-, 
nėiime 15 metų savo pir-1 
mutinio čia ruošto sukili
mo užgrobti Vokietijos val
džią, žiauriai kaltino Žydus, 
už Vokietijos sugriuvimą 
pasaulinio karo pabaigoje.

Jo kalba sutaikyta su na
zių spaudoje varomu atakų, 
prieš Žydus, sąryšyje su 
vieno Lenkijos Žydo, išvy
to iš Vokietijos, nušovimu 
Vokietijos atstovybės na
rio Paryžiuje.

KALTINA ŽYDUS UŽ 
VOKIETIJOS SU- 

S1LPNINIMĄ

IŠ LIETUVOS
laikraščiu

11 ŽUVO. Casablanca, 
i Prancūzų Morokko. — Už
ėjus smarkiems lietums ag
rikultūros srityje, žuvo 14 

I žmonių.

PRIVALO KRIKŠTYTI. Vy
riausias Tribunolas išaiškino 
svarbų klausimą, būtent kad 
bažnyčia Lietuvoj privalo krik
štyti kūdiki ir tada kai tėvai 
yra susituokę civiliniu budu. 
Klausimą Tribunolas sprendė 
svarstydamas vieną skundą, iš
keltą vienos ponios, kurios 
vaiką buvo atsisakyta krikšty
ti. Skundėja dar 1926 metais 
susituokė civiliu budu, bet vy
ras mirė prieš sunaus gimimą. 
Ir tada buvo atsisakyta jos 
kūdikį krikštyti.

LAPKRIČIO 11 d. sueina 
20 metų nuo pasaulinio ka
ro paliaubų. Paliaubos bu
vo pravestos kai Vokietija 
prišipažino nugalėta. Šią
dien gi Vokietija vėl atsi
stojo ant stiprių kojų ir 
vėl grasina pasauliui.

Ginklavimasis vėl pasie- 
: šy-

ir sukilė- 
pasikeisti 

Sakoma 
vienos ir 
4,000 be-

PRANCUZIJA stiprina L . .
savo garsią apsigynimo ’ Ii- torizuoti daugiau pinigų stybės leidžia arti 20 bili- 
niją, Maginot, kuri užstoja; 1 1 J-1‘....
Vokiečiams kelią veržtis į 
Prancūziją, atsitikime ka
ro. Kalbama apie statvdr 

’ nimą antros ir trečios ap 
; sigynimo linijos už tos pir 
; mosios.

SUV. VALSTIJOS taipgi 
susirūpinusios išdidinimu 
savo orlaivy no. Preziden , F<
tas Roosevelt pasiryžęs ra-ikė svaiginančių sumų: r; 
ginti sekanti Kongresą au- ■ met ginklavimuisi visos vai

paruošimui kariško orlai- 
vyno tarp 7,000 ir 10,000. 
Prie to, žada padidinti ap- 

! sigynimo kariuomenę iki 
' 400,000 ar daugiau vyrų.

26 SUDEGĖ. Oslo, Nor
vegija. — Fotografo studi-. 
joje kilus gaisrui sudegė! 
26 asmenys.

. . -..... . <r
BRITANIJA didina savo' 

karišką oro laivyną sulygi
nimui jo didumu su Vokie-; 
tijos laivynu. Greitu laiku; CHICAGOS didysis gais- 
norima kariška oro laivy- ras įvyko Spalių 10 d. 1871 
ną padauginti iki 5,000 lėk-! metais. Sudegė ar žuvo 
tuvį. aPie 800 žmonių, nuostolių

_________ padaryta $200,000,000.
VENGRAI pradėjo už-j 

iminėti sau išreikalautas, 
Čekoslovakijos dalis, kurių į 
gauna viso 4,875 ketvirtai-; 
nių mylių.

jonų dolarių.

Iš RYGOS LANKĖSI Kaune 
Latvijos direktoriai susipa
žinti su Lietuvos sociale globa. 
Jie lankėsi darbo ir socialės 
apsaugos departamente, ligoniu 
kasoje ir kitose Įstaigose.

IŠRASTA tam tikra ma- 
! šina kuri pagelbsti girtam 
i išsiblaivyti visai, į mažiau 
negu porą valandų laiko.

Ta mašina bus išstaty
ta New Yorko Pasaulinėje 
Parodoje, kur norintieji 
galės užeiti ir pasinaudoti.

McKINLEY buvo pirmu
tinis Amerikos prezidentas 
važiuoti automobiliu. Tas 
atsitiko Lapkričio mėnesį, 
1899 metais.

LIETUVA prisideda prie vi
so pasaulio bendros kovos su 
nusikaltimais. Spalių pradžio
je Romoje Įvyko p.mintinis 
tarptautinis kriminologijos 
važiavimas. Lietuvą jame 
stovavo Vidaus Saugumo 
partamento juriskonsultas 
B. Kalvaitis. Suvažiavimas

su- 
at- 

De- 
Dr. 
bu

vo didelis, dalyvavo apie 1300 
atstovu iš 44 valstybių.

Nauja Moderniškiausia Gimnazija Ukmergėje
Naujieji Ukmergės Respublikos Prezidento Antano Smeto
nos vardo gimnazijos rūmai, šiomis dienomis atidaryti, da
lyvaujant Respublikos Prezidentui, šiame vaizde meniški 
dalykai yra mokyklos vidaus papuošimai. VDV.

VOKIETIJOJE rastas lavo
nas Antano Juoviršio ar Juod- 
viršaičio, gimusio Lietuvoje 
1885 metų Birželio 1 d.

IŠARDŽIUS Lietuvoje taba- 
bako sindikatą, kuris susitaręs 
laikė aukštas tabako kainas, 
prasidėjo laisva tabako preky
ba. Kiekvienas fabrikantas at
skirai rūpinsis 
pardavimu.

savo gaminiu

miestus
“Maistas”

už-
Sll-
Jos

SUVALKIJOS 
tvenkė žąsys, 
pirkinėją žąsis eksportui, 
suvaromos i punktus keliose
vietose, žąsys eksportuojamos 
Vokietijon, daugiausia per Ky
bartus. šymet žąsų Vokiečiai 
iš Lietuvos perka arti 150.000.

AUDROS šią vasarą Mari
jampolės apskrityje palietė apie 
300 ūkių, padarė daug nuosto-

STATYS 
pradėjus

PLYTINES, 
murinės sta- 

rupintis 
Todėl

DAR
Lietuva 
tylios planą pradėjo 
kad nepristigtų plytų,
apskričių ir kai kurių miestų 
savivaldybės bus Įpareigotos 
steigti plytų išdirbystes. Ply
tas numatoma žymiai atpigint.•

NORI ISTORINIŲ ARCHl- 
VŲ. Lenkų spauda rašo kad 
Lenkijos mokslo Įstaigos no
rinčios su Lietuva pasikeisti 
archivais. Lenkai atiduotų is
torinius dokumentus liečiančius 
Lietuvą, ir iš Lietuvos gautų 
dokumentus kurie yra vertin
gi Lenkų istorijai.•

PALANGOJE a t e i nančiais 
metais ruošiamasi pastatyti di
deli, modernų viešbutį, kur bus 
100 kambarių su 160 lovų.

KAUNE steigiama draugija 
ri rūpinasi įamžinti Lietu

viško teatro kūrėjo artisto J. 
| Vaičkaus atminimą.
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PENNSYLVANIJOJE Vitaitis ir Vinikas Gauna Ordinus
Ordinų įteikimas bus Brooklyne, Sekmadienį, Lapkričio 13 dieną

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

pittsburgh bąlTIMŪRE, MD.

Sandariečių Metinė 
Vakarienė

Pittsburgho Sandariečiai vi
su smarkumu rengiasi prie sa
vo metinės vakarienės ir kon
certo, kas įvyks sekmadienį. 
Lapkričio 13 d., nuo 8 vai. va
kare, šv. Jurgio parapijos sa
lėje. Musų sandarietės yra pa
sižymėjusios surengimu geros 
vakarienės, na o prie to bus 
gana turiningas koncertas.

Koncerto programą sudarys 
įžymi smuikininkė Marytė Mar- 
čukonytė ir pianistė Milda 
Broskv (Virbickaitė), o iš Cle- 
velando atvyksta jaunasis Jo
nas Brazauskas su savo popu- 
liarišku xylofonu, ir kiti, ką 
patirsite atsilankę į tą vakarą.

DAUGIAU VEIKIA. Musų 
laikraščiuose matyt mažai pra
neš'rv’ apie Pittsburghiečiv 
veikimą. Mat, Pittsburghie- 
čiai įpratę daugiau dirbti, > 
mažiau girtis. Taigi nors pa
rengimų čia esti visokių ir yra 
varžytinių politikoje, ir net 
po Amerikonų spaudą, apie lai 
kitų kolonijų Lietuviai maža; 
ką girdi. Pittsburghas nėra 
jau taip susnudęs kaip kas ma
no. čia kova verda kaip už 
Lietuviškų klubų kontroliavi 
mą. taip ir už prasimušimą 
Amerikos politikoje. Mūsiškiai 
daugiausia politikuoja norėda
mi Lietuvių politiškus klubu- 
užvaldyti. O tarpe Amerikon! 
Lietuviai tąsosi tai senesnieji 
su P. Dargiu, kuris veda radic 
pusvalandi Pittsburghe ir sa
ve reprezentuoja Lietuvių va
du. Kita pusė su Adv. Schulcv 
priešakyje reprezentuojasi Lie 
tuvių lyderiais. Kova nėra di
delė, bet vis galima pastebėti

Pittsburgho skautėms Lietu 
vaitėms, kurios šią vasarą bu
vo Lietuvoje, pagerbimo vaka 
rienėje, kur dalyvavo ir SLA 
centro nekurie valdybos nariai 
Dargini tą vakarą programf 
vedant visi SLA. tūzai buve 
perstatyti kalbėti; jie išrėžė 
savo kali as kiek tik norėjo.

Perstatė ir vietinius, S. P»a 
kaną ir J. P. Pikeli po keli 
žodžius pasakyti. Nors ats; 
stoti paprašė P. Pivaroną r J 
Miliauską, bet Adv. E. Schukr 
aplenkė. Mat. Adv. Schulca’ 
tarp Pittsburgho Lietuviu vr- 
labai populiarus, o ypač tarpt 
jaunimo, tai Dargis prisibijo,)' 
Schulcą perstatyti.

Tik pasidėta vojant Adv. E 
Schulcui pereitą vasarą būvi 
pasiųsti į Lietuvos Tautini 
Olimpiadą keturi geriausi atle 
tai Lietuviai iš Pittsburgho 
kurie ten pasižymėjo ir parsi
vežė gana aukso medalių.

Juozas Virbickas

14 Medžiotojų Nusišo
vė ar Nujauta

Pennsylvanijoje iki pereito, 
savaitės pabaigos, per truinp 
medžiojimą smulkių gyvūnų 
per keturias dienas nusišov-. 
ir vienas kita nušovė 14 me
džiotojų. Devyni tų nedžiok 
lės aukų žuvo vakarinėje val
stijos dalyje.

Kaliniai Užtaria Juodą 
Draugą

Pittsburgho, Allegheny rp 
skrities kalėjime. Lapkričio •• 
d. 468 kaliniai iškėlė savo vien
balsį prašymą Pennsv ivani.jo 
gubernatoriui kad dovanoti; Į 
gyvybę negrui kaliniui, nuteis- Į 
tam " irt; elektriškoje kedėj< j 
už ž iciy.-te papildytą 1936 :me , 
tais. Jis nužudė kitą negrą 
kuri; buvo paviliojęs jo žiro- j 
- *1-

e BITĖ pažysta kiekvieną 
savo avilio narį, nors butų p 
50 iki 8) bičių tame avilyje.

Rengia Didelį Koncertą
Baltimorės Lietuvių Dainos 

Draugija ir Lietuvių Salės Ben- 
. drovė rengia didelį koncertą 
sekmadienį, Lapkričio 20 d., 
Lietuvių salėje, nuo 7 vai. va
kare. Programą pildys skaid- 
riabalsis tenoras, kylanti Ame
rikos Lietuvių dainos žvaigž
dė, artistas Aleksandras Vasi- 
iauskas, iš Brooklvn, N. Y., ir 
Baltimorės Lietuvių Dainos 
Jhoras, kurį dabar laikinai ve
da Klementas Andrėkus, jau
nas ir talentingas muzikas ir 
daipininkas. Chorui pianu a- 
kompanuos jauna ir gabi pia
nistė, Filomena Vaisingovaitė. 
Svečiui artistui bene akompa- 
įuos nuolatinė Dainos mokyto
ja, Lelija Geležiutė-Bakerckie- 
nė.

Dainos Draugija Baltimorė- 
je mat visokiariopai auga ir di
dinasi. Spalių 9 d. Juozas ir 
Lelija Bakerckiai susilaukė 
naujo dainiečio, gražaus ir bal
singo sūnelio. Naujo daininin
ko krikštas bus Lapkričio 13. 
Naujo dainiečio motina, Lelija 
Bakerckienė, yra gabi muzikoj. 
Veik kūdikystėje jau pleškino 
Lietuviškas dainas ir šokius, 
net pianas ūždavo. Paaugus 
stojo i Peabody Konservatori
ją, ir baigė muzikos mokytojos 
mokslą. Vėliau tapo hiuzikos 
mokytoja miesto mokyklose. 
Bet Lelija, apart mokyklos dar
bo ir mokinimo Dainos Choro, 
jau pasižymėjo ir kompozicijo
je. Jos kompozicijos, “O Nak
tis Tyli”, ‘.‘Karštos Lupos”, 
“Dainos Himnas”, ir tt., pilnai 
parodo jos gabumus kompozi
cijoje. Apart to, Lelija turi 
švelnų soprano balsą dainavi
me. Tai iš vienos pusės. Iš 
antros pusės, Juozas Bakerckis 
yra baigęs pradinę Lietuvių 
mokyklą Pennsylvanijoje. Jis 
yra elektriškas inžinierius iš 
profesijos. Dainoje Juozas ir
gi aukštai stovi. Jis turi tvir
tą baso balsą. Taigi jauno dai
niečio tėvai yra abu geri Lie
tuviai, gerai žinanti Lietuvišką 
kalbą ir abu dainininkai. Ne- 
stebėtna kad ir jaunasai dai- 
nietis, Bakerckis, sakoma, gar
siai dainuosiąs.

Bet gryžkime prie Vasiliau
sko-Dainos koncerto. Vasiliau
skas yra visų mylimas daini
ninkas. Dabar jis duoda eilę 
koncertų kitose kolonijose — 
pradėjęs nuo Montrealo, Cle- 
velande, New Jersey valstijo
je, ir paskui atvyksta pas mus 
Lapkričio 20 d. Baltimorėje 
jis dainuos pirmą kartą.

Dainos Draugijos Choras ga
vo visas dainas naujas iš Lie
tuvos nuo Lietuvos Muzikų 
Draugijos, kurias dainas Lie
tuvos chorai dainavo minint 
Lietuvos 20 metų Nepriklauso
mybės sukaktuves. Išviso gau
ta per 60 dainų. Visų tų dai
nų šiame koncerte negirdėsite, 
bus sudainuota tik kelios. Bet 
jos yra gražios ir žavingos. Tai 
bus didelis dainų-muzikos poki- 
lis. šio koncerto pelnas skiria
mas Lietuvių salės naudai. Po 
koncerto bus linksmi šokiai.

Baltimoriečiai! Visi dalyvau
kite !

“Tegul skamba mftisų dainos 
po svietą plačiausi!”

Kamštis.

MIŠKU GAISRAI
Iš priežasties sauso šio ru

dens oro. Pennsylvanijoje, In
diana, lllinois, Kensucky, West 
Virginia ir Virginia valstijose 
pereitą savaitę siautė dideli gi
rių gaisrai, kuriuos gesinti bu-; 
vo sutraukta 5000 WPA ir CCC 
darbininkų. Išnaikinta tūkstan
čių clolarių vertės miško, vie
tomis sudegė ir žmonių gyve
nami namai.

UŽSIENIU LIETUVIU 
DAILININKU 

ŽINIAI

TRUMPOS
ŽINIOS

(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)
K V IEčI AMI D A L Y VA UTĮ

DAILĖS PARODOJE
KAUNAS. — Dvidešimties 

metų Lietuvos Nepriklausomy
bės proga, Ketvirtoje Rudens 
Dailės Parodoje Kaune. Lietu
vos dailininkų Sąjunga, norė
dama kuo plačiau ir pilniau pa
vaizduoti Lietuvos meno laimė
jimus, per 20 Nepriklausomo 
gyvenimo metų, maloniai kvie
čia užsienių Lietuvius dailinin
kus joje dalyvauti su savo ku
riniais. Dėl paveikslų persiun
timo lengvatų Lietuvon, o ypač 
iš tolimesnių kraštų patartu
me kreiptis į Lietuvos Konsu- 
laturas bei Atstovybes, kurių 
iš savo pusės maloniai prašome 
tarpininkauti. .

Paroda atidaroma Gruodžio 
4 d. Paveikslai turi būti at
siųsti į Kauną Lietuvos Daili
ninkų Sąjungai, Maironio g. 20. 
ir turi būti atsiųsti ne vėliau 
Lapkričio 26 d.

Paveikslai, kad nereikėtų 
mokėti muitų, siunčiami be rė
mų, jie bus aprėminti vietoje. 
Paveikslų antroje pusėje tur. 
būti prilipinta kortelė su auto
riaus pavarde ir vardu, kurinio 
pavadinimu ir kaina. Pagei
daujama tik žymesniųjų daili
ninkų kuriniai, nes jie iurė; 
pereiti ])er griežtą sprendėjų 
komisiją.

Transporto ir kitais sumeti 
mais pageidaujama siųsti vieno 
autoriaus ne daugiau kaip 3—i 
piešinius. Be to, prašoma kar
tu su paveikslais prisiųsti tik
slų adresą ir trumpą biografi
ją.

Lietuvos Dailininkų oąj 
Valdyba.

Maironio g. 20, Kaunas.

• GI ASGO5V, Škotija. — čia 
tarp profesionalų futbolinin

kų yra garsus Celtico klubo 
žaidikas Lietinis Ale.vander 
Miller — Aleksas Urbonas. Jis 
puikiai kalia Lietuviškai. Už 
jį varžosi kiti futbolo klubai ir 
vienas klubas siūlo už Urboną 
25,000 dolarių kad tik Celtico 
klubas jį perleistų anam klu
bui.

; ° CHICAGO, III. — Pranas 
Jurgaitis, šymet baigęs šv. 

Kryžiaus parapijos mokyklą, 
i Įstojo į Quigley Preparatory 
seminariją.

—Spalių 30 d. šv. Juozapo 
parapijos salėje parapijonai su
rengė priėmimą savo naujo kle
bono Kun. M. švarlio.

—Dabartiniu laiku Marijonų 
Kongregacija yra vadovybėje 
Lenko, čekoto. Jo terminui 
pasibaigus vadovybėn numa
tyta Lietuviai, Vysk. Bučys. 
Kun. Vaišnora ar Tėvas An
driulis.

•> BROOKLVN, N. Y. — Spa
lių 25 d. Įvykusiame susirin

kime susiorganizavo Lietuvių 
Nepriklausomas Politikos Klu
bas.

’ IIARTFORD. Conn. — .Ju<». 
zas V. Paserevičius, Kongrcs- 

mano W. Citron pastangomis 
paskirtas mokiniu Amerikos 
Karo Laivyno Akademijom 
Annapolis, Md.

> BUENOS AIRES, Argentina. 
Spalių 9 į; Vilniui Vaduoti 

Sąjungos skydus suruošė pu
rinėj imą Vilniaus užgrobimo 
ui kak tuvių.

BROOKLVN. N. Y. — Sek
madienį. Lapkričio 13 d., čia 
rengiama .iškilmingas dienraš- 

I ėio Vienybės banketas, kuris 
bus svarbus tuo kad tą vakarą 
bus apdovanoti Lietuvos ordi
nais užsitarnavę musų veikė
jai S. E. Vitaitis, vyriausias 
Vienybės redaktorius, ir Dr. 
M. J. Vinikas, SLA. Centro se
kretorius ir vienas ir žymes
niu Vienybės bendrovės veikė- 

i.ių-
B u ketas rengiamas glaudes

niam Vienybininkų susibūri
mai tautiniams darbams.

Ordinų įteikimą atliks Lie
tuvos Generalinis Konsulas 
Pulk. Jonas Budrys.

B inketas atsibus Susivieniji
mo salėje, 197 Grand Street, 
Brooklyne.

Rengimo komisiją sudaro: 
K. Buivydas, X. Strumskis, 
K. R. Jurgėla, A. Alekna, J. 
Snrirus.

Dirva sveikina abu ordino 
ga\ jjus ir ragina visus gerus 
Lietuvius pasiųsti jiems savo 
ger ts linkėjimus laiškais arba 
tek.’ramais salės antrašu.

Lithuania.

OAK FOREST, ILL.

PRIEGLAUDOS SENELIŲ 
PADĖKA

Mes šios prieglaudos gyven 
tojai Lietuviai seneliai norimi 
išreikšti širdinga padėką Ro 
selando Lietuviams vyrams ii 
moterims ir kitiems apdilki- 
niams asmenims ir organizaci
joms kurie tik prisidėjo pri; 
R.oselandiečių parengimo muši 
naudai. Tas įvyko Spalių 23

Mes prieglaudos visi Lietu 
yi.ai seneliai susirinkom didu 

iliame valgomame kambaryje ii 
laukėm svečius atvykstant. Jie 
pribuvo 1 vai. po pietų. Vis 

: Lietuviai seneliai buvom su 
kviesti prie gražaus stalo, ap 

• kiauto skaniais valgiais.
Seneliai valgė kiek tilpo, ir 

džiaugėsi savo vaišintojais.
Po to, atsilankęs komitetą.- 

kiekvienam šios prieglaudos 
seneliui Lietuviui davė pinigais 
po $1.25, prie to dar cigarų ii 

. cigaretų padovanojo. Po val
gio, p. Adomas Draugelis pa- 

į sveikino prieglaudos senelius 
ir tuomi pradėjo mums paruoš
tą programą. Trumpai kalbė
jo ir prieglaudos vedėjas. Ka
zys Pažareckis sudainavo kele
tą dainelių, taipgi dainavo ro- 
terų choras, paskiau Kostas 
Sabonis dainavo solo, Aido cho
ras taip pat dadėjo keletą sa
vo dainų. Programą baigė p 
Draugelis pareikšdamas padė
ką visiems prie šio program* 
ir parėmimo prisidėj usiems.

Atsilankiusios moterys nuėjo 
ir pas tuos Lietuvius senelius 
kurie jau nekelia iš lovų, juos 
taip pat pavaišino pietumis ii’ 
apdovanojo pinigais.

šiuoini visų musų seneliu

—Spalių 8 d. “Argentinos 
Liet. Balsas” minėjo savo 10 
retų įsikūrimo ir veikimo su
kaktuves.

a SAO PAULO, .Brazilija. —
Rugsėjo 25 d., D. L K. V y

tauto mokykloje Lietuvių M u 
Itrų Draugija Brazilijoje su
ruošė savo ilgametei darbuoto
jai, grvžusiai iš Lietuvos. iho- 
kytojai Liudai Majienei sutik
tos. Sugryžus mokytojai Ma- 
jie. ei į DLK. Vytauto mokyk- 
’ą, joje ėjęs mokyklos vedėjo 
lareigas J. Jurgilas gryžta i 
Vysk. M. Valančiaus mokykla.

—Brazilijos Lietuvių Aero 
Klubas patiekė Rio de Janeiro 
teisingumo ministerijai visus 
dokumentus įsiregistruoti.

SVEČIAI. Pereitą savaitę 
apie trejetą dienų ovečiavosi 
Detroite pas savo draugus ir 
pažystamus V. Kraužlis iš JIo- 
mestead, Pa. Kraužlis, jaunas 
vyris, jaunimo yra mylimas 
tr l ietuvių gerbiamas, yra tik
ra.-; tėvynainis. Su Kraužliu 
kertu svečiavosi ir pp. Radzia- 
vičiai ir p. Masiliunienė iš E. 
Pii tsburpho. Radziavičiai bu
vo labai patenkinti pasimatyda- 
mi su savo giminaičiais Kli- 
mauskaiš, kurie yra svetingi 
Liatuviai Dirviečiai.

I Pittsburghiečiai gavo plačiau 
;u.c,,pažinti su daugiau Detroi- 
'iečiv, ir oamatė Detroito mie
to įdomybes.

Paskutini s ) ras i s veči a v i mas 
:i<; iš buvo surengtas pas Dir
vų:; skaitytojus pp. Kiudulus ir 
pp. Tamašauskus. Būrelis : vc- 

iu linksmai leido laiką prie 
draugiškų vaišių ir dainuodami 
iautrias Lietuviškas dairas. 
Laike pasisvečiavimo valandų, 
Kii’duh’i atnaujino savo Dirvos 
'iremmieratą. o poni Masiliu- 
įiem- stojo naujai į Dirvų;, 

skaitytojų šeimą.
Svečiams patiko praleistas 

klikas Detroite tarp savų pa
žystamu. Linksmi iie išvažiavo 
prlydėti atgal į savo kalnuoti 
apielinkę.

ŠIO RUDENS CUK,
RUS LIETUVOJE

KAUNAS. — Akcii ė “Lietu
vos Cukraus” bendrovė šį ru- 
loni numato abiejuose cukraus 

j ’almiknose cukrinių runkelių 
priimti ii- perdirbti - pie 167,- 
H>0 tonų. Dėl ♦mažesnio Tinke- 

j ’ių cukringumo cukraus išei- 
; ga numatyta mažesnė.

Viso šymet smulkaus cuk
raus numatoma gauti apie 252.- 

j 000 maišų (pernai gauta oer 
282,000).

Tačiau jau numatyta gauti 
ir apie 30,000 dėžių (po 50 ki
logramų) gabalinio cukraus,
kuris šymet pradedamas ga
minti pirmą kartą.

Nuo naujo cukraus gamybos 
pradžios iki kitų metų tokios 
pat gamybos cukraus rumato-| 
ma parduoti: smulkaus — -piei 
271,^00 maišų (pernai 271,000

PATINKA O. KARPIENĖS 
APRAŠYMAI. Tenka daug su- 
šidurti su Dirvos skaitvtojais 
ir pasidalinti mintimis. Jiems 
visiems patinka Dirva, joje \ i- 
sil randa įdomių skaitymų. Te
ko patirti kad daugumui pati ti
ku Onos Karpienės aprašymai 
kelionės po Lietuvą. Taip pat 
viena Detroito Lietuvaitė, čia 
gimus ir augus, Lietuvos ne
mačius, pasakojo skaitydama 
p. Karpienės aprašymus apsi- 
pažino su Lietu-vos gyvenimu, 
Pts gamtos grožiu. Ji smul
kiausia viską skaito, ir įgavo 
didelio noro Lietuvą pati ap
lankyti ir pati pergyventi tai 
ką Dirvoje apskaito. Malonu 
kad jaunimas mėgsta Dirvos 
raštus ir persiima jais meile 
Lietuvos. IJlunas Keleivis.

BERNATAVIČIUS Stasys, 67 
metų amž., mirė Spalių 31 
d., Pittsburgh. Pa. — Pane
vėžio a p., Raguvos m. Pa
liko nubudime didelę šeimą, 
moterį, tris sunūs, tris duk
teris, du žentus ir penkis 
anukus. M. V. D.

ZUNIENĖ Elena. 47 metų am
žiaus, mirė Spalių 16 d., Mc- 
Kees Rocks, Pa. Palaidota 
Spalių 19 d., su bažnytinė
mis apeigomis, Marijos ka
pinėse. Paliko vyras, Pra
ras, keturios dukterys ir 1 
sūnūs. Amerikoje velionė iš
gyveno apie 26 m. Iš Lietu
vos paėjo nuo Klovainių, 
Panevėžio aps.

ULEVIČIUS Antanas, apie 65 
m., mirė Spalių 17 d., Pitts
burghe. Palaidotas su baž
nytinėmis apeigomi^ šv. Ma
rijos kapinėse. Liko žmona, 
3 sūnus ir 3 dukterys. Ame
rikoje išgyveno apie 34 me
tus. Paėjo nuo Seirijų.

J. šauiis.
ČIUPAS Juozas, T.) metų am

žiaus, mirė Spali'! 10, Nevv 
Yorke. — Trakų ap., Jezno. 
par, Benčekiemio k. Ameri
koje išgyveno apie 31 metų.

BARKAUSKAS Adomas, 8J 
metų, mirė Spalių 27, Brook- 
lyn, N. Y.

NICKUS Virtas, mirė Spalių 
29 d., Amsterdam, N. Y. Bu
vo žinomas Lietuviškų šo
kių kompozitorius ir vargo
ninkas.

SASKAS Jurgis, pusamžis, ?ni- 
rė Spalių 30 d., Chicagoje. 
— Kauno apsk., Pakuonio p., 
Dobilio k. Amerikoje išgy
veno 35 metus.

A1TUTIENĖ Ona, 34 metų, 
mirė Spalių 26, Chicagoje. 
kur buvo ir gimus.

ŠA PR ANAUS K AS Mot ie j us, 
pusamžis, mirė Spalių 27 .1 . 
Chicagoje. — Panemunio p.. 
Steponių k. Amerikoje iš
gyveno 39 metų.

RAMANAUSKIENĖ Dna. 39 
m., mirė Spalių 28 d., Chi- 
cagoj. — Raseinių rpsk.

KUITLSKIS J., mirė Spalių 
mėn., lohnson City, UI, 55 
metų amžiaus.

LUDAS Pranas, 55 metų, už
muštas arglies kasyklose 
Johnson City, III. r

NORVAIŠAITĖ Katrina, 27 m. 
mirė Spalių 29 d., Chicago- 
je,*kur buvo ir gimus.

V I LčI AUS K AS Aleksa nd ras, 
mirė Spalių 30 d., Chicago- 
je., — Ukmergės ap., Trau
pis par., Sudeikės kaimo.

čESN A VIČIUS Saliamonas, 
mirė Spaliu mėn., Baltimore, 
Md.

VAITEKUN.kS Pijitšas, nįrė 
Spaliu mėn.. Baltimore, Mdi 

MASHJONIENĖ Agota. 54 m- 
mirė Lapkričio 1 d.. South 
Boston^ Mass. — Papilės p. 
Amerikoje išgyveno 37 me
tus.

ŽIBURIENĖ Ona (Radzevičiū
tė), apie 66 metų amžiaus, 
mirė Clevelande Lapkričio 3 
d. — Iš Suvalkijos, Virbalio 
par., Daugelaičių k. Ameri
koje išgyveno arti 35 metus. 
Giminės norėdami sužinoti 
daugiau rašykit į dukterį: 
Magdalena Jurkšaitienė, — 
3640 Independence rd., Cle- 
veland, Ohio.

ADOMONIENĖ J ieva, virš 50 
metų, mirė Spalių mėn., Am- 
bridge, Pa. Paliko dukterį 
ir du sūnūs. Vienas lanko 
Notre Dame Kolegiją. — Ji 
paėjo nuo Lazdijų, Ameri
koje išgyveno apie 30 metų.

BRIGAITIENĖ Pranė, mirė 31 
d. Spalių, Belmore, L. I. — 
Raseinių aps., Skirsnemunės 
par., Vensloviškių k.

BARTKUS Vincas, 80 metų, 
mirė Spalių 26 d., Chicago
je. Buvo nevedęs.

BERNATAVIČIUS Jonas, mi
rė Spalių 23 d., Shenandoah. 
Pa.

DIDELE LIETUVIŠKA

VAISTINĖ
C. Pakeltis Pharmacy 

1117 East 79th Street 
(Kampas Pulaski Avė.)

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

C. Pakeltis Vaistine
1117 E. 79 St. Cbeveland, O.
Telef. ENd. 8433 ENd. 8534 ' 

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

ŠIMTAI LIETUVIŲ 
vyru ir moterų apžiūri puikius re- 
Hviškus dalykus ir perkasi musu 
?raž:oje krautuvėje. Turim daugy
bę puikiu Kalėdinių laiškų, atviru- 
kiu. šventų Staklelių, taipgi rąžan
čiu, rėmuose paveikslų, kryželių, 
■itovylėlių. mahlaknygių ir tt. Da
rome visokius rėmus paveikslams 
sulyg užsakymo. (17)

H E N N I N G E R ’ S
88'9 Suwrior Av. Clevplnnil. O.

ATGAUKIT SAVO 
SVEIKATĄ 

Jeigu lus Turite 
SOCIALE LIGA

• Tapo išrasta tikras gydymas 
kuris duoda puikias pasekmes 
toje linkmėje. Pats svarbiau

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

311 SLTERIOR \VE. X.E. 
Superior Bklg.

(Priešais Public Library)
, ĮSTEIGTA JUSV APSAUGAI

Pasitarimai: Iki 8 vakare kas
dien, išskyrus sekmadienius. 
Svarbiausias šios Klinikos tik

slas yra apsaugoti pacientus 
’ r>uo nekompetentiškų gydytoju 

šioje mokslo šakoje. (50)
Sus’tarmui Telefonuoki.t 

(Herry 1 (>(»<>.■miiiiiiiiiiiiiiDHt miniinmtitHHiHiiiiiiiiiiiitiiiimiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinr— 
| APDRAUDOS REIKALE I

Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- = 
x t?.tas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- E 
i sukios Apdraudos (4'nsurance) visai dykai. Todėl pir- = 
5 miari šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).

P. P. 31 U LIOLIS
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estale 

ir Apdraudos Agentūra
5 6606 Superior Avė. Clevelanc’ HEndcrson 6729 =

maišų), it savo pagaminto ga- 
1 balinio cukraus 6.000 dėžių.

Bendrovė numačius -iteinan-
vardu tariu širdingą ačiū ge-i čiais metais už cukrų ir jo pro- 
raširdžiams Lietuviams. Nuo dūktus gimti 1.881.000. litų pa-' 
savęs dėkoju Dirvos redakcijai jamų. Pelno bus 590.000 litų, j 
už siuntimą mums laikraščio. Į Bendrovės visas turtas ver-

Ignas Rainis, 'tas 15,000,000 litų. LA.|

j e \ a;s į

Dry Cleaning *
t propanas nedarom
j k.’ii'> naujas išvalom ir * 
•Į -’utaisom t

t ■ if EVA PETRAITIS i?
•> * 
y 6702 Superior Avė.

CLEVELAND. OH1O

Superior

Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS

The Wilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuve

6307-11 Superior Avė. ENtlicott 2313
N. A. SILKELIS JURGIS ARBUUKAS

Sabui. įkas Vedėjus
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Tautiniai Musų 
Reikalai

AMERIKOS LIETUVIU TAUTINĖS TARY 
BOS NUTARIMAI IR SUMANYMAI

Lietuva Naujuo 
se Europos 
Sūkuriuose

Kelione po Musų Lietuvą BIRŠTONO REIKŠMĖ 
DIDĖJA

Skelbiami visuomenės žiniai Amerikos Lietuvių 
Tautinės Tarybos nutarimai ir iškelti svarbus reikalai:

1. LIETUVIU SKAUTU ORGANIZAVIMAS 
AMERIKOJE

Susirupinus Amerikos Lietuvių jaunosios kartos li
kimu, jos Lietuviškumu bei tautiniu auklėjimu, Tautinė 
Taryba nutarė pradėti Lietuvių Skautų organizavimą 
Amerikoje.

Tautinė Taryba globos skautų sąjūdi ir rūpinsis or
ganizaciniais darbais, o atskiras skautų draugoves ko
lonijose globos Tautinės Tarybos organizuojamos vie
tinės Lietuvių tarybos.

2. AMERIKOS LIETUVIU TAUTINĖ 
OLIMPIJADA

A. L. T. Taryba mato reikalą rengti Amerikos Lie
tuvių Tautinę Olimpijadą Jungtinėse Valstijose. Tokia 
Olimpijada žymiai sustiprins tautinę sąmonę Amerikie
čių Lietuvių jaunimo sluogsniuose, sujungs jį glaudes
niam bendradarbiavimui ir Į organizuotą kūną, o taip 
pat parodys Amerikos Lietuvių sportininkų išsilavini
mą, jiegą, ištvermę ir miklumą.

Olimpijados laiką ir vietą nuskirs ir kitais paren
giamais darbais rūpinsis Tautinės Tarybos sudaryta 
sporto komisija.

Tautinė Taryba kviečia visus Lietuvių sporto ir at
letų klubus bei ratelius Įsiregistruoti pas Tarybos narį 
K. S. Karpių, 6820 Superior Avenue, Cleveland, Ohio.

ku- 
Ėu-

dar

3. ANTRAS PASAULIO LIETUVIU 
KONGRESAS

Tautinė Taryba mato reikalą šaukti New Yorke 
antrą Pasaulio Lietuvių Kongresą 1939 methis New 
Yorko Pasaulinės Parodos metu, prieš pat arba po Lie
tuvių Dienos.

Ta Lietuvių Diena ir šiaip Pasaulinė Paroda su
trauks daugybę Lietuvių iš plačiosios Šiaurės ir Pietų 
Amerikos, Lietuvos ir kitų kraštų. Tarp jų bus ir daug 
žymių veikėjų. Tai bus geriausia proga šaukti tokiam 
kongresui ir kaip tik Naujame Pasaulyje.

Tautinė Taryba rūpinsis kad ta proga iš Lietuvos 
atvyktų žymesni menininkai ir veikėjai, kurie po kon
greso ir po Lietuvių Dienos galėtų aplankyti bent didės-! 
nes Lietuvių kolonijas.

Tais visais reikalais Tautinė Taryba susižinos su 
Draugijos Užsienio Lietuviams Remti centro valdyba. 
Jei kartais nebus galima suskubti tą kongresą sušauk
ti, tai Tautinė Taryba rūpinsis surengti bent pasitari
mą kito Pasaulio Lietuvių Kongreso reikalais.'

4. AMERIKOS LIETUVIU POLITINIU 
KLUBU VIENYBĖS REIKALAIS

Tautinė Taryba mato reikalą ir pasiryžus šaukti 
Amerikos Lietuvių politinių organizacijų (Demokratų, 
Republikonų ir nepriklausomų klubų, lygų ir federaci
jų) atstovų suvažiavimą.

Tokio politinių veikėjų suvažiavimo tikslas: susi
pažinti tarpusavyje ir su minėtų organizacijų veikimu, 
darbais, stoviu ir organizuoti bendrą (nepartinę) Ame
rikos Lietuvių politinių organizacijų sąjungą. Lietuvių 
Amerikos piliečių balsai turi būti suorganizuoti, kad 
sudarytu svori politiškame veikime ir turėtų didesnės 
reikšmės bei naudos Amerikos Lietuviams.

Minėtas suvažiavimas numatoma šaukti netolimoje 
ateityje ir ne vėliau kaip 1940 metų pradžioje. Paren
giamais darbais rūpinsis komisija sudaryta iš politinių 
veikėjų. Tais visais reikalais rūpintis Tautinė Taryba 
pavedė savo nariams P. -Jurgėlai ir A. B. Strimaičiui, 
kurie turi patyrimo toje srityje.

Šitie tautiniai Lietuvių reikalai yra svarbus ir turi 
būti vieningai vykdomi. Nuo to žymiai pareis ir musų 
išeivijos ateitis. Todėl tautiškai nusistatę Lietuvių ve- 
kėjai prašomi tautinėje spaudoje ir laiškais pasisakyti 
apie čia iškeltus reikalus ir stoti Tautinei Tarybai į tal
ką.

W. F. Laukaitis,
A. L. Tautinės Tarybos Pirmininkas 

P. V. Jurgėla, Sekretorius.

Kalėdinė Ekskursija
Į LIETUVĄ

LAIVAI IŠPLAUKIA Iš NEW YORKO

Patogus geležinkeliais susisiekimas iš 
Bremeno ar Hamburgo

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

Informacijų klauskit pas vietinį agentų arba 
1130 Euclid Avė. Cleveland, Ohio

EUROPA .................. .. Lapkričio 26
DEUTSCHLAND ... Gruodžio 1
HAMBURG .............. .. Gruodžio 7
BREMEN ..................... Gruodžio 14
NEW YORK ............... Gruodžio 15
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KAUNAS (VDV). — šymet 
Europos valstybės ir tautos 

į pergyveno net keturis kartus 
karo pavojus. Austrijos prie 

! Vokietijos prijungimas, pirmu
tinis Vokiečių pasikėsinimas 
prieš Čekoslovakiją Gegužės 
mėnesį, Lenkijos ultimatumas 
Lietuvai ir Čekoslovakijos Vo
kiečių Sudetų prie Vokietijos 
prijungimas — vis tai buvo 
didelio įtempimo momentai, ka
da galėjo lengvai užsiliepsnoti 
Europos karas. Vienur-kitur 
jau buvo kariuomenės sutrauk
tos į pasienius ir laukė tik įsu
kimų pradėti žūtbūtines kovas.

Tačiau karo vis tiktai buvo 
išvengta, ir dabar jis bent 
riam laikui yra atitolintas, 
ropa lengviau atsiduso.

Lietuva, kaip nedidelė ir
nesenai atsistačius valstybė, 
negalėjo norėti karo, kurio 
žiaurumus ir baisumus dar 
taip gerai pamena. Sunku bu- 

' vo įsižiūrėti kokių pasekmių 
galėtų turėti Lietuvai naujas 

' karas. Taigi galima pasidžiau
gti kad pavyko karo išvengti.

Deja, Lietuvių tautą 
džiuginti tos priemonės 
linkybės kuriomis karo 
la buvo nustumta, nes 
buvo išlaikyta tiktai silpnesnių
jų nusileidimo kaina. Austrija 
išsibraukė visai iš Europos že
mėlapio, nepakėlus ginklo prieš 
daug galingesnį kaimyną savo 
nepriklausomybei apginti.

Čekoslovakija, net du kartu 
mobilizavus savo kariuomenę, 
be ginkluoto pasipriešinimo ati
davė Vokietijai didelius plotus 
turtingų savo žemių.

Lietuva pasidavė Lenkų di
deliam spaudimui, ir užmezgė 
su Lenkija diplomatinius san
tikius. Kai kas mėgino kaltin
ti Lietuvos vyriausybę už jos 
nuolaidumą, 
įvykių ir praėjus pusmečiui 
nuo Lenkų ultimatumo priėmi
mo, daug aiškiau matyti kad 
Lietuvos vyriausybė Kovo 17- 
19 dienomis pasielgė taip kaip 
reikalavo Lietuvių tautos ir 
valstybės gyvieji interesai.

Juk Austrija ir Čekoslovaki
ja turėjo daugiau reikalo ir pa
grindo ginkluotai pasipriešinti 
negu Lietuva. Austrijai teko 
visiškai išsižadėti savo nepri
klausomybės, Čekoslovakija tu
rėjo perleisti Vokietijai beveik 
ketvirtą dalį savo valstybės že
mių; čekoslovakai geruoju ati
davė net Lenkijai dalį savo te
ritorijos, nors su Lenkais če
koslovakai galėjo beveik lygio
mis jiegomis kariauti. 
Lenkija didesnė, bet 
daugybę nedraugingai 
kusių kitataučių.)

Taigi, Lietuvai buvo pasta
tyta, palyginti su Austrais ar 
čekoslovakais, ne taip jau bai
sus reikalavimai. Lietuva, bū
dama daug silpnesne, buvo nu
sistačius stoti į ginkluotą ko
vą ne tiktai už savo valdomas 

i žemes, bet ir už teises į priešo 
1 jau senai okupuotas žemes 
(Vilniją). Dabar jau gerai ži- 

; nome kad Lenkai buvo užsimo- 
I ję reikalauja kad Lietuva išsi- 
; žadėtų teisių ir pretenzijų į 
okupuotus kraštus ir išbrauktų 
iš savo konstitucijos jog Lietu
vos sostinė yra Vilnius. Kai 
paaiškėjo kad Lietuva šitokio 
reikalavimo nepriims ir prie
šinsis net ginklu, Lenkija, An
glų ir Prancūzų patariama, nuo 
tokių reikalavimų atsisakė, ir 
tereikalavo vien diplomatinių 
santikių užmezgimo. Lenkijos 
reikalavimas užrnegsti diploma
tinius santikius buvo priimtas, 
nes buvo aiškiai grąsinama ka
ru, kurį Lietuva, be kitų vals
tybių paramos, negalėjo laimė
ti.

Karą gi pralaimėjus, Lenkai 
jau butų mažiausia kalbėję a- 
pie diplomatinius santikius. Be

negali 
ir ap- 
šmėk- 
taika

Po paskutinių

Tas keltuvas yra automatiškas, 
veikia paspaudimu sagutės, bet 
laike pietų arba kitais žmonių 
didesniais lankymaisi jame dir
ba jaunas vaikinas.

Antrame aukšte šiame name 
randasi Lietuvos Aido redak
cija, o trečiame aukšte Tauti
ninkų Klubo valgykla. Išlipus 
iš keltuvo išeini j karidorių, 
kuris veda i rūbams pasidėti 
kambariuką ir paskui į valgy
klą. Prie rūbų padėjimo vie
tos stovi tarnas, kuris paima 
skrybėles ir ploščius ir atidaro 
duris Į valgomą salę.

Ši tai yra Kauno geriausia 
valgykla, ir čia lankosi geriau
si Kauno žmonės. Valgomoji 
salė dideli ir oringa, keturkam
piais stalais padengtais švario
mis baltomis staltiesėmis, kė
dės didelės, potogios, padeng
tos šviesiai žaliu plušiu, mink
štos sėdynės, o dideli langai 
apdengti draperijomis. Visa 
siena iš kitos pusės prieš lan
gus nupiešta puikiu muraliu 
piešiniu, vaizduojančiu taurų 
(miškinių bulių) medžioklę 
Lietuvos girioje, senovės lai
kuose. Vyrai pėksti ir raiti, 
su ilgais j iešmais, užpuolę lau
kinį žiaurios išvaizdos gyvūną, 
panašų Į Amerikos buffalo.

Mes visi trys susėdom prie

stalo ir p. Skipitis buvo musų 
vaišintojas. Jis yra labai lin
ksmas, ir ragino mudvi būti
nai kalbėti tik Lietuviškai. To
liau jis pasisiūlė išmokinti mus 
gražią liaudies dainą, “Bijūnė
lis”. Mudvi labai nudžiugom,! 
nes viena iš svarbesnių užduo-' 
čių Lietuvoje buvom pasiskyrę 
išmokti kuodaugiausia liaudies 
dainų, ir ponas Skipitis išmo
kino mus pirmutinę! 
mokino mus naują 
vienos dainos kurią 
žinojom.

Po skanių pietų- ir
čio musų palinksminimo mud
vi gryžom į savo viešbutį, kur 
už kelių minutų atvyko 
Motuzo dėdė pagelbėti 
pervežti savo daiktus Į 
naują gyvenamą vietą,
besirengiant išeiti atvyko ir 
tas jaunas Amerikietis vaiki
nas, Petras Aižis; jis pagelbėjo 
mums panešti musų bagažus, 
ir mes atsisveikinome su savo 
viešbučiu. (Bus daugiau.)

Po to iš- 
melodiją 
jau mes

p. Skipi-

Kazio 
mums 
musų 

Mums

• WYOMING valstijoje yra 
ežeras vadinamas Dviejų Okea
nų Ežeras, iš kurio vanduo iš
teka upėmis j Pacifiką ir At- 
lantiką. Tomis upėmis, per tą 
ežerą, žuvys gali perplaukti iš 
vieno okeano Į kitą.

KAUNAS. — Pagaliau ir 
Lietuvos visuomenė suprato 
kad nėra reikalo vežti pinigus 
į užsienį kai žymiai pigiau, o 
gal ir geriau, galima pasigydy
ti savo krašte.

Birštonas jau prieškariniais 
laikais buvo žinoma reumatiz
mo, nervų, skilvio (virškini
mo) ir moterų ligų gydykla.

Dabar patobulintas ir pagra
žintas kurortas teikia žymių 
patogumų ligoniams ir šiaip po 
ligų poilsio jieškantiems žmo
nėms.

šių metų sezonas ypač turė
jo pasisekimo: ne tik padvigu
bėjo vidaus svečių skaičius, bet 
gydytis atvyko daug asmenų 
ir užsienio. Gydėsi Amerikos, 
Anglijos, Afrikos, Prancūzijos, 
Sovietų Rusijos, Palestinos ir 
Vokietijos piliečių. Reikia ti
kėtis kad sekančiais metais 
daug tokių užsieniečių kurie 
negalės ar nepanorės naudotis 
buvusiais Čekoslovakijos ku
rortais, atitekusiais Vokietijai, 
pasinaudos Birštonu, kur ras 
savo pairusiems nervams tin
kamesnę vietą gydytis ir pa
silsėti. G.T<.

• PIRMUTINIS automobilio 
inžinas kurį išradėjas Alexan- 
der Winton pardavė 1898 me- 

1 tais buvo vėsinamas ledu.

malonaus 
laike 
supa- 
kuris 
laike

(Tiesa, 
ji turi 
nusitel-

PASIMATYMAS SU SKIPI
ČIU; IR APIE DRAUGI

JĄ UŽSIENIO LIETU
VIAMS REMTI

KAUNAS, Birželio 9. Ėjom 
apsilankyti į Draugijos Užsie
nio Lietuviams Remti įstaigą.

DULR. yra tai taip sakant 
visokių informacijų vieta vi
siems kurie lankosi Lietuvoje.

Tai yra draugija suorgani
zuota rėmimui visokio naudin
gų veikimų užsienio Lietuvių 
tarpe ir palaikymo jų santikių 
su Lietuva. DULR. suorgani
zavo pirmutinį Pasaulinį Lie
tuvių Kongresą 1935 metais, 
kuris įvyko Kaune. Taipgi jos 
pastangomis įvyko pirmutinis 
Lietuvos sportininkų atsilanky
mas Amerikoje 1937 metais. 
DULR. rūpinasi pavaišinimu, 
patogumais ir apteikimu infor
macijomis apsilankiusiems Lie
tuvoje. Ji parūpina rankve- 
džius ii’ kitokią literatūrą Lie
tuviškoms mokykloms Ameri
koje, Pietų Amerikoje ir kur 
tik Lietuvių randasi. DULR. 
Kaune leidžia savo žurnalą va
dinamą “Pasaulio Lietuvis” in
formacijoms ir santikių palai
kymui su užsieniečiais.

DULR. centras randasi Ne
priklausomybės aikštėje nr. 3.

Atvykusios čia, radom nuo
širdų, draugingą, pilna šypsą 
poną R. Skipitį, DULR. prezi
dentą ir visą vadovaujančią 
ranką visų svečių kurie čia at
eina su įvairiais reikalais. Jis 
yra advokatas iš profesijos, ir 
seniau buvęs nariu Lietuvos 
ministerių kabinete. Patyrė
me kad p. Skipitis ruošiasi už 
kelių savaičių išvažiuoti į Pie
tų Ameriką. Ta naujiena bu
vo mums liūdna, nes žinojom 
kad pasigesim jo
dalyvavimo su mumis 
musų čia buvimo. Mus 
žindino su p. Vilkaičiu, 
užims p. Skipičiu vietą 
jo nebuvimo. Mes susitarėm
dėl musų laiškų priėmimo čia, 
kad jie butų užlaikomi kuomet 
mes važinėsime po kitas Lietu
vos vietas.

Ponas Skipitis užsikvietė 
mudvi pietums į Pažangos ru- 
mudvi pietums į Pažangos Ru- 
dvi ten dar nebuvom buvusios, 
taigi tas buvo mums kas nau
jo pamatyti. Paėjom Laisvės 
Alėja keletą blokų iki atėjom 
beveik prie pat Pienocentro na
mo, nes Pažangos Rūmai stovi 
visai greta prie ano. Keturių 

' aukštu namas, ultra moder- 
niškos arkitekturos. Apatinia
me aukšte iš priešais užima 
trys didelės krautuvės, viena 
jų “Dirvos Bendrovės” knygų 
parduotuvė, langas priklautas 
knygomis ir visokiais Lietuviš
ko meno dalykėliais, stovylėlė- 
mis, gintaro dėžutėmis ir viso
kiais išdirbiniais; kita krautu
vė moteriškų reikmenų, didelis 
platus langas skoningai ištai
sytas, pridėta pirštinių, maš- 
nelių, kaklaraiščių, gražių nosi
nėlių, maudymosi kostiumų ir 
kitokių moteriškų reikmenų, o 
trečia mažesnė krautuvė išsta
čius lange vaikams žaislukus. 

Į Prie jos yra inėjimas i tą na
mą ir keltuvas į kitus aukštus.

to, vien diplomatinių santikių
• atmetimas Lietuvai nebuvo pa-
■ teisinama priežastis karui su- 
i kelti. Tuo labiau kad jau an-

ksčiau taikiu budu buvo eina-
■ ma prie tokių santikių užmez- 
i gimo. Lenkai savo ultimatu- 
» mu tiktai tą klausimą pagreiti-
• no ir paaštrino.

Priimdama Lenkų ultimatu- 
» mą, Lietuva patyrė naujų kar- 
‘ tumų bei įžeidimų iš savo pietų 
i kaimyno pusės. Ne veltui Sei- 
; (mo atstovai, tyliai pritarę vy-
■ riausybės nutarimui apie ulti- 
, i matumo priėmimą, išeidami iš
• salės šluostėsi ašaras....

Taigi Lietuva, šių laikų Eu-
■ ropos politikos naujuose sūku

riuose yra sudėjus savo auką
i taikai išlaikyti, nors ta auka
■ ir nebuvo tokia didelė ir skaudi 
; kaip Austrų ar čekoslovakų.

Dirvos 1939 metų Skaitytojų Vajus prasidėjo! Į šią naudingą 
talką kviečiamas kiekvienas Dirvos skaitytojas, draugas, agen
tas ir jų šeimų nariai. Dirvos platinimo darbas bus tuo leng
vesnis, kadangi duodama ypatingas pasiūlymas. Štai jis:

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

Kurie naujai užsirašys Dirvą, dabar, kuogreičiausia, tie gaus šį laikraštį DYKAI iki galo šių 
metų, o prenumerata skaitysis nuo Naujų Metų iki Sausio 1 dienos 1940 metų! Taigi, kur 
gausit geresnį pasiūlymą?! Delei to, kiekvienas Dirvos skaitytojas kviečiamas ir raginamas 
pakalbinti, pasiūlyti savo kaimyną, draugą ir giminietį užsirašyti Dirvą tuojau!

NAUJI SKAITYTOJAI,

PRIKALBINKIT

1939

PRISIŲSDAMI $2.00 DABAR, GAUS 1939 KALENDORIŲ.

DIRVAI VIENĄ NAUJĄ SKAITYTOJĄ

Kalendorius
<1dovanai

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

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

Iškirpkit

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

u DIRVA
6820 Superior Avė. Cleveland, O.

*

?—
*GERB. “DIRVOS” ADMINISTRACIJA:I

Siunčiu $..............kaipo mokestį prenumeratai už “Dirvą”
iant.............. metų laiko. Prašau siuntinėti šiuo adresu:

PRENUMERATOS KORTELE * 
j

Vardas
3♦ t
t

Adresas.

Paštas.

Užrašė. JiAdresas______________________________ _______ __ ___________

(Išrašant į Lietuvą, būtinai paduokit ir pilną antrašą savo, kad žinotume kas išrašė
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Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Avė., Cleveland. Ohio

PAGEIDAUJAME PREZIDENTU DABARTI
NI, ANTANĄ SMETONĄ

DIRMADIENĮ, Lapkričio 14 d., kaip praneša Lietuvos 
* žinios, įvyksta Lietuvos Valstybės Prezidento rin
kimai. Jau praėjo 7 metai nuo to kai 1931 metais įvy
ko Valstybės Prezidento rinkimai tuo laiku veikusia 
Lietuvos Konstitucija.

Lapkričio 4 d. įvyko tautos atstovų rinkimas, kurie 
savu keliu renka Prezidentą. Tokių atstovų išrinkta 
128, iš visų Lietuvos apskričių pagal tam tikrą nusta
tytą gyventojų skaičių proporcionaliai.

Tautos atstovų tvarką sulyg Konstitucijos nurody
mų praveda Ministras Pirmininkas, kuris paskelbė tau
tos atstovų rinkimą ir paskyrė apskričiams ir miestams 
tautos atstovams rinkti susirinkimų pirmininkus.

Štai kaip Lietuvos Aidas kalba apie Valstybės Pre
zidento rinkimus (Spalių 18 d.):

Valstybės galvos rinkimai yra pirmaeilės svarbos įvykis 
valstybės gyvenime. Ypač šis įvykis yra reikšmingas tose val
stybėse, kur prezidentui yra patikėta didelė galia. Tokios san
tvarkos valstybėse nuo vieno ar kito asmens išrinkimo dažnai 
priklauso viso krašto vidaus ir užsienių politikos tolesnė kryptis.

Lietuvos Konstitucija Prezidentui kaip tik suteikia labai 
plačių įgaliojimų. Joje pasakyta kad Prezidentas vadovauja 
valstybei ir kartu su Seimu, vyriausybe ir teismu, vykdo val
džią. Be to, Prezidentas reprezentuoja valstybei, priima sve
timų valstyvių atstovus, skiria Lietuvos atstovus ir “daro kita, 
kas Konstitucija ir įstatymais jam pavesta”. Prezidentas ski
ria ir atleidžia ministrą pirmininką ir kitus ministrus, jis yra 
Vyriausias Ginkluotųjų Pajiegų Vadas; kai Seimo sesijos nėra, 
Prezidentas leidžia įstatymus, jis ratifikuoja tarptautines su
tartis, ir tt. Iš čia paminėtų Konstitucijos uždedamų Preziden
tui prievolių matyti kad jis yra tikrai sprendžiamas veiksnys 
valstybės gyvenime. Nuo jo patyrimo bei išminties priklauso 
krašto plėtojimasis. Turėdamas savo rankose didelės galios, 
Valstybės Prezidentas tą plėtojimąsi gali pakreipti vienokia 
ar kitokia linkme. Tat savaime suprantama kad valstybės prie
šakyje turi stovėti žmogus turįs viso krašto pasitikėjimą ir iš 
pagrindų išmanąs tautos reikalus bei suprantąs jos troškimus.

Valstybės Prezidentas yra renkamas pagal tam reikalui 
išleistą įstatymą. Savivaldybės išrenka Tautos Atstovus, ku
rie savo rėžtu renka Prezidentą. Vadinasi, visuomenė tiesiog 
Prezidento rinkimdose nedalyvauja: valstybės galvą renka jos 
deleguoti atstovai. Tačiau ir tokiai rinkimų tvarkai esant, vi
suomenei, be abejo, negali r.erupėti šis svarbus valstybinio gy
venimo įvykis. Mes gyvename tokiais laikais kada viso.-, tau
tos yra susirūpinusios taip susitvarkyti viduje kad geriausia 
galėtų išsaugoti savo nepriklausomybę. Tie principai, apie ku
riuos kai kurios tautos šiądien tik ima galvoti ir stengiasi juos 
pritaikyti gyvenime, pas mus jau senai yra praktikuojami. Pas- 
kusinyšis dešimtmetis parodė kad tie principai yra gyvenimiški, 
kad jais tvarkoma valstybė visokiariopai sustiprėjo ir kad to
lesnis valstybinio gyvenimo plėtojimasis priklausys kaip tik 
nuo to kiek tie principui bus vykdomi.

Tat paskelbus Valstybės Prezidento rinkimus, visai visuo
menei, bet ypač mums, tautininkams, tenka visais šiais klausi
mais gyviau susidomėti ir labiau išryškinti tas nuotaikas ku
rios yra susijusios su tautinės ideologijos ir tautinės valstybes 
Kūrėju, pirmuoju ir dabartiniu Valstybės Prezidentu. I anti
ninkai negali būti pasyvus to svarbaus įvykio žiūrovai. Jiems 
negali nerūpėti kas stovės valstybės priešakyje. Mes gyvena
me tokiais laikais kada valstybės vairas turi būti prityrusiose 
rankose. Leistis į bent kuriuos eksperimentus šiuo metu nebū
tų prasminga, pagaliau nėra tam ir reikalo.

Mes trokštame ir pasitikime kad Valstybės Prezi
dentu bus vėl išrinktas pirmutinis ir dabartinis Lie
tuvos Prezidentas, Antanas Smetona. Tai žmogus ku
ris pasišventė dirbti savo tautai ir šaliai, kuris išvedė ją 
per sunkiausius kuriamuosius laikus ir kuris vėl pasiro
dė geriausias vadas ekonominio ir keleto politinių kri
zių laikotarpiais/ r* •

Antanas Smetona vertas savo tautos pagarbos ir 
pasitikėjimo, ir privalo būti laikomas musų Valstybės 
Prezidentu ir Tautos Vadu iki ,io sveikata tarnaus.

Jis yra apie 63 metų amžiaus, veiklus, energingas, 
sumanus, visų gerbiamas ir pasitikimas^

KAS KĄ RAŠO
(Spaudoje Pasidairius)

Rašo Vyt. Sirvydas.

JAU PILNOS KAOLICIJOS 
NENORI

Matyti mums pavyko ir Nau
jienas Įtikinti kad ta “plačioji 
koalicija”, kurios komunistai 
reikalauja, nepagei d a u j a m a 
Lietuvos liaudininkams, social
demokratams ir krikščionims. 
Naujienos anądien rašė: “Rei
kėtų Lietuvoje tuojau sudaryti 
naują ministerių kabinetą iš 
stambiųjų partijų.”

Reiškia, ir Naujienos jau su
tinka palikti komunistus kulnis 
šalti už durų to “naujo minis
terių kabineto”.

Bet kaip bus su tuo Ameri
kos Lietuvių “kongresu”, ku
riame musų socialistai ir ko
munistai dar pučia “kuopla- 
čiausios” koalicijos dūdą?

vai ima: jie lenda į korporaci
nes bendroves ir stumia iš jų 
lauk privatinį kapitalą.

Tų faktų akivaizdoje, ar mu-, 
sų socialistai ir toliau Lietuvą} 
vadins “fašistų kraštu”? Nau
jienos net tiki kad Lietuvos 
kooperatyvai pagelbės musų 
tautai “išvengti daugelio kapi
talizmo sistemos blogumų”, rei
škia, įvykdys socializmą? Ki-

i tais žodžiais tariant, ta “fašis- 
i tinė” Lietuvėlė eina geru de
mokratiniu keliu (bent ekono
miniais reikalais), vengdama 

1 kapitalizmo blogumų.
Vilnis ir Laisvė sakė kad 

: fašizmas tai paskutinis kapi
talizmo pasispardymas, bet “fa
šistinė” Lietuva ne tik kapita
listams spardytis neduoda, bet 
dar privatini kapitalą 
rovių išstumia! Vai,

! rieji!

PARODYK, IR JIE PAMATO

Keletas mėnesių atgal man 
teko nurodyti- Lietuvos mur- 
zin tojams (tiems kurie ją “fa- 
šistina”) kad Lietuvoje koope
ratinis judėjimas didelis ir sti
prus. Fašistinėje (ir komu
nistinėje) valstybėje koopera
tiniai judėjimai uždrausti, nes 
tai judėjimas demokratiniai ir 
visuomeniniai, kurių fašizmas 
ir komunizmas nekenčia, ši
ta tiesa nepatiko socialistų 
Naujienoms, kurios ir pačios, 
ir dar korespondentą Lietuvoje 
pasišaukę, tvirtino kad koope
ratinis judėjimas Lietuvoje 
Iko užginčyti negalėjo) esąs 
“valdžios”.

Tačiau, gyvenimo faktai Lie
tuvos niekintojus ir fašistin- 
tojus sumušė. Aną dieną Nau
jienų korespondentas buvo pri
verstas Įdėti straipsnį “nauji 
veiksniai Lietuvos kooperati
niame gyvenime”, kuris pabrė
žia buvimą Lietuvos koopera- 

; tyvuose 160,000 narių, turin- 
| čių 41 milijoną litų kapitalo ir 
; darančių apie 154 milijonus li- 
i tų metinės apyvartos. Kitą 
1 dieną ir Naujienos atsigėrė iš 
šulinio, į kurį pirmiau prispjo- 
vė. ir savo skaitytojams pra
nešė: “Kooperacija yra visuo
meninė ir demokratinė organi
zaciją. Kooperacija reiškia eko
nominę demokratiją.”

Ir korespondentas, ir Nau
jienos pažymi net naują žing
snį, kurį Lietuvos kooperat\-

SKAITYMAI
■ —■    ■■ -

ČEKOSLOVAKIJOS PRAEITIS IR DABARTIS
Čekai, kurių istoriniame Hussitų Kare Gelbėjo ir Vytautas Didysis

Rašo V. S. JOKUBYNAS.

ŽUVO 2888 FANATIKŲ
Ispanijos sukilėlių karo 

vadovybė praneša kad kai
riųjų eilėse kariaudami už 
lojalistus žuvo 2888 Ameri
kos laisvanoriai.

Tai komunistų sufanati- 
kititi pasišventėliai, kurie 
visais galimais budais, iš
sivogdami bėgo i Ispaniją 
“demokratiją ginti”.

Tarp jų žuvo keliolika ir 
Lietuvių.

Rodos nebūtų tuštesnio 
tikslo kaip iš tolimos Ame
rikos vykti i svetimos ša
lies pilietinį karą ir ten sa
vo galvas guldyti. Tačiau 
komunistų propaganda įti
kino tuos vyrukus buk jie 
“išgelbėsią d e m o kratiją”, 
ir jie veržėsi į mirtį.

ANGLIJOS KARALIUS 
ir karalienė sutiko kitą me
tą apsilankyti pas Prezi
dentą Rooseveltą Washing- 
tone/Tas apsilankymas nu
matoma turėsiąs politiškos 
svarbos. Prez. Roosevęltą 
tik surūpino kur karališką 
šeimą patalpins, nes Balta
jame Name neturi vietos.

PORTRETAS
Autobuse suviršum trisdešimts vietų, 
Jos pilnos buvo vykstančių keleivių.
Jis skubo, lyg iš degančio Madrido....
Taip skriejo autobusas plentu kietu, 
Kai saulė per marias jau brido....
Autobuse važiavo toks portretas:
Viena akim, be nosies ir ausies,

, O ranka maskatavo susukta, lyg pantis, 
Ir pro lupas lindo pajuodavę dantys.
Tat iš to portreto buvo panašu tik į skeletą....
Krutinę puošė kryžiai ir medaliai.
— Buvau kada tai leitenantas,
Ereliu vaikščiojau kalnais Karpatų.... — 
Atsakė sužeistasis kulkų ar granatų, 
Kurios paliko ašaras jo daliai....
— Ir už visa, broli, tai
Tu tiek gyvenimui gavai?....
Užiautęs jį savyje pamaniau,
Kai tuo pačiu autobusu
.Jieškoti duonos važiavau....

Šiauliai, 1938. Vi. šaulys.

PARTINĖ MINTIS
Naujienos, tačiau,

Lietuvos rytojų, jei ten nebus 
sukurta koalicinė vyriausybė. 
Sako, tokia koalicinė vyriausy
bė išgelbėjus Lietuvą 1918’ me- 

, tais, nes atsišaukė į Lietuvos 
liaudį stoti į ginkluotą kovą 

i prieš Lietuvos priešus. Deja, 
Čekoslovakijos pavyzdis, kur 
buvo labai gera koalicinė vy
riausybė, šalto proto Lietuvį 
neįtikins kad vienintelė Lietu
vos apsauga yra visų partijų 
(ir komunistų?) sudaryta vv- 

| riausybė. Europoje veikia spė- 
l,kos, kurioms mažųjų tautų vy
riausybių sudėtis neturi jokios 
Įtakos. Naujienos gali savo 
skaitytojus bovyti saldžiais pie
šiniais, bet tautinė spauda pa
sitenkins tiksliu ir šaltu tų spė
kų aprašymu ir parodymu, 
jos Lietuvą palies, tai lies 
atsižiurėdamos į Lietuvos 
riausybės partinę sudėtį.

I

netiki j

Jei 
ne- 
vy-

ra-

1 pulkus kaimiečių, kuriuos 1419 metų pavasarį 
. Prahos miestan įvedė Hussitų kunigas nešda- 
i mas nuoga kieliką. Iš Prahos prasidėjo Hussi
tų karas, kuris tęsėsi per 14 metų. Hussitų ar
mijos kasdien didėjo, valdžios kariuomenės jie- 
gos ją neatsvėrė, ir karalius Zigmuntas pabėgo 
į Vengriją.

Hussitams visur imant viršų, Popiežius 
Martynas V paskelbė krucijatą, šaukdamas vi
sus katalikus kariauti Čekijos eretikus. Pir
miausia atbrazdėjo 100,000 kryžiuočių, o pas
kui ir artimesni kaimynai: Vokiečiai, Saksonai, 
Vengrai, Austrai ir kitų valstybių katalikų ka
riuomenės. Čekiją kariavo kas tik norėjo; vi
si draskė čekų žemę ir jos plotus sau prisijun
gė, bet daugiausia jos atsiplėšė Vokiečiai, šią- 
dieninė Silezija tai kryžiuočių užkariauta Čeki
jos dalis, o dabartiniai Silezai arba Slonzakai 
Čekijai yra tuo patim ką Lietuvai Prusai; yra 
tai suvokietinti čekai.

žiška kovose neteko vienos akies, betgi ne
nusiminė, o negalėdamas atsispirti kryžiuočių 

, talkininkams, prašė Lietuvos ir Lenkijos pagal-

KAIP ČEKŲ VALSTYBĖ SUSIKŪRĖ 
N1ORS šiądieninė Čekoslovakijos valstybė 
1 . dinasi vardu dviejų tautų, čekų ir Slova
kų, tačiau Slovakams esant tik mišiniu čekų ir 
Le/ikų, istorija turi reikalą vien su Čekų praei
timi, todėl ir čia praeitį minint tenka kalbėti 
išimtinai ape čekus arba jų valstybę, Čekiją.

Čekijos pačios pradžios nežinom taip kaip 
ir kitų valstybių pradžia niekam aiškiai nežino
ma. čekų vardas istorijon pateko tik su pa
baiga dešimto šimtmečio, kada jie tarp savęs 
varžydamiesi vedė tarpsavinius karus. Tada 
kiekvienas čekų miestas turėjo atskirus sau 
karaliukus arba kunigaikščius, o tie vieni su 
kitais vedė kovas ir vienas kitą kariavo, net kol 
pradžioje 11-to šimtmečio Prahoj atsirado ka
ralius Sobeslavas, kuris savo gubumais ir išmin
tim mokėjo savo vientaučius vienokiu ar kitokiu ...... _ __ _______ _______
budu patraukti savo pusėn ir jų valdytus mies-1 bos. Lenkija į tai neatsiliepė, nes karalius Jo
tus su žemės plotais sujungti vienon valstybėm ! J>aba^ nenorėjo praslkaJsH popiežiui^ bet Lietu- 
Tokiu budu buvusios atskiros kunigaikštystės 
susidėjo krūvon ir susidarė ne visai menka val
stybė, kuri paskui užkariavo Moravus, Bohe- 
mus ir kitas savo kaimyniškas Slavų tauteles.

Vėliau karaliavo Sobeslavas II, Ottokaras, 
Vladislavas, Ottokoras II, Vaclovas I, II ir III, 
ir visi jie nemažai valstybę išplėtė kariaudami 
su savo kaimynais Vokiečiais, Vengrais, Aus
trais ir kitais. Čekija didėjo ir stiprėjo, tik vi
si tie karaliai padarė klaidą kad norėdami nuo 
Vokietijos užtverti savo valstybę, vakarinį jos 
kampą kolonizavo Vokiečiais pirkliais, pramo- 
rtinkais, amatninkais ir dvarininkais, kurie sa
vo kapitalais ten išstatė miestus, išnaudojo ka
syklas ii' pristeigė fabrikų, ir tuom didžiuoda
miesi jie pasistatę save luomininkais, iki pat 

| šių dienų į pačius čekus šnairavo, ir du penkta
daliu jų suvokietino. . ,

Čekija augdama ir stiprėdama neapsiėjo be 
didelių nesmagumų ir nuostolių vėlesniais lai
kais karaliaujant svetimtaučiams, bet viskas 
buvo šiap-taip pakenčiama kol nebuvo naminių 
vaidų iki 1348 metų, kada Prahoj įsikūrė uni-1 
versitetas, kuris neva davė priežastį naminiam! 
karui. Bent taip sakoma.

va-

su- i

Sako, Vokietija patikri- 
keletui dešimčių (30) ,

LIETUVA IR VOKIETIJA
Naujienų korespondentas 

šo apie stipriu kalbas, kokios 
buk Kaune vaikščioja apie Vo
kietijos siūlomą Lietuvai 
tarti, 
nanti
metų dabartinius Lietuvos ru- 
bežius, bet reikalauja laisvo 
veikimo Klaipėdos naziams, ka
ro stovio panaikinimo, saugumo 
policijos atšaukimo iš Klaipė
dos ir savo derliaus pardavimo 
Vokietijai. Pagal koresponden
to, čia, rodos, viskas butų 
“tvarkoje”, bet ta prekyba “la
bai netvarkoje”. “Lietuva sa
vo kailiu jau gyvai patyrė ką 
reiškia turyti reikalas tik su 
viena valstybe. Anuomet Lie
tuva daugiausia pirko ir pay- 
davė Vokietijoje, bet ištiko ne
susipratimai, reikėjo areštuo
ti ir kalėjiman kišti naziai, ir 
Vokietija uždarė sienas. Lie
tuva atsidūrė ūkiškai pavojin- 

| goję būklėje.”
Korespondentas parašo ir ti

krą priežastį tų “ukininkiškų 
sukilimų” Lietuvoje, kuriuos 
musų auksaburniai kairieji po
litikieriai buvo pavertę “ma
siniu bruzdėjimu už demokra
tinę santvarką”. Sako, dėl šio 
sienų uždarymo “neapsieita be 
ukininkiškų nerimavimų, ku
riuos* karo lauko teismais rei
kėjo raminti.”

kur taip ir 
buvo veda- 
žmoneliams

Uni-

vos didis kunigaikštis Vytautas 1422 metais pa
siuntė karvedį Kaributą su 10,000 Lietuvių ka
reivių, kurie per du metu Hussitams padėjo ka
riauti, net kol patys Hussitai suskilo susidarius 
naujai sektai Taborų, kurie išėjo kariauti ne tiek 
išlaukini priešą kiek pačius Hussitus, kaipo vi
dujinius priešus, dėl religijos skirtumo. Tuo 
syk popiežiui pareikalavus, Vytautas savo karei
vius atsakė, o čekai dar kariavo tarp savęs, gi 
svetimi priešai plėšė jų žemę, raikino turtus, 
degino miestus. Taboritams paskui suskilus į 
atskiras dalis, teko nusilpti. tada Hussitai juos 
galutinai nugalėjo ties Lipana 1434 metais, o 
karalius Zigmuntas Hussitus nuraminęs amnes
tijomis ir užtikrinęs tikybų toleranciją, sugry- 
žo Prahon ir paskelbė nelaimingos revoliucijos 
užbaigą.
DABARTINĖS ČEKOSLOVAKIJOS ĮSTEIGI

MAS, IR SUSKALDYMAS
Tas naminis karas Čekiją taip nusilpnino 

kad ji iki buvusiai savo galybei beveik daugiau 
neatsigavo, o vėlesniais laikais Austrijai augant 
savo galybėje, Čekija teko Austrijos valdžion, 
kurioje ji išbuvo iki 1914 metais susikurusiam 
Europos valstybių karui, kuriame čekai turėjo 
kariauti gindami Vokiečius, kurių jie baisiai ne
kentė. Todėl Austrijos kareiviai čekai prie 
kiekvienos progos pasidavė Rusijos nelaisvėn ir 
nelaisvėje sudarę legionus, apginkluoti Rusijos 
ginklais, gryžo i karo frontą ir su Rusais sykiu 
kariavo prieš Vokiečius. O kadangi Austrijoje 
karo metu nebuvo galima čekams ruoštis prie 
savo valstybės atstatymo, tat Profesorius Masa- 
ryk atvyko j Amerikos Suvienytas Valstijas, ir 
čia planus prirengė su išeiviais čekais ir Slova
kais, o karui pasibaigus, tus planus Įdavė vals
tybių deputatams Versalyje nustatant valsty
bėms rubežius. Tais planais remdamiesi depu
tatai atstatė sudėtinę čekų ir Slovakų valstybę, 
kad ir ne senovės etnografiškose ribose, nes 
kryžiuočių atplėštos Silezijos nesugrąžinta. Iš
ilgai Dunojaus prie nedidžiausio čekų ir Slova
kų apgyvento ploto pridėta šiaurrytinis skliu- 
ras Vengrijos, čekai sutiko savo valstybę pa
dalinti atskiromis valstijėlėmis taip kad piet
vakariuose ir šiaurryčiuose autonomiškai valdy- 
tųsi Vokiečiai, šiaurytinėj Įlankoj Lenkai, piet
ryčiuose Vengrai ir rytuose Slovakai. Bet taip 
atsistačiusios čekų ir Slovakų valstybės valdžia 
savo prižadų neištesėjo ir autonomijos niekam 
nedavė. Todėl Vokietija pasiglemžus sau Aus
triją ii' prisiartinus- prie Čekoslovakijos, iš jos 
pareikalavo atiduoti tą žemės kampa kuri pir
mieji Čekijos karaliai apkolonizavo Vokiečiais.

Čekoslovakija nuosyk tų Vokietijos reika
lavimų nepaisė, nes ją užtarė ir savo pagalbą 
žadėjo Rusija, Prancūzija ir Anglija, tat tuomi 
pasidrąsinus Čekoslovakija drąsiai ginklavosi ir 
rengėsi Vokietijai atsakyti ginklu. Bet šių me
tu Rugsėjo mėnesio pabaigoje, kada baigėsi Vo
kietijos skirtas terminas čekams pildyti reikala
vimus, Rusija savo žadėtos pagalbos neparodė, 
o Anglija ir Prancūzija atmainę savo duotą žo
di, pasitarę su Italija ir Čekoslovakijai atėmę 
Vokiečiais užgyventą jos žemės daįi atidavė Vo
kietijai. Tuo pat kritiškiausiu momentu, niekad 
neturėjus gėdos nei sąžinės Lenkija šoko ir pa
sigriebė iš Čekoslovakijos šiaurrytinės įlankos 
Lenkais apgyventa Silezijos kampelį. Ir taip 
Čekoslovakijos valstybė žemėlapyje likosi su
mindžioto slieko pavidalo. Vokietija ir Lenkija 
pasigležmė miestus su pramonės centrais, ka
syklomis, fabrikais ir tvirtovėmis, o naciai šei
mininkei Čekoslovakijai tie politiški plėšikai pa
liko tik žemdirbystę su pora amunicijos fabrikų.

RELIGIŠKAS KARAS
Tais laikais, kaip daugel kitur 

Čekijoje katalikų bažnyčioje viskas 
ma Latiniška kalba, tik paprastiems
buvo leistina savo kalba tyliai poteriauti, 
versitetui įsikūrus, du ponai pastatė koplyčią, 
kurią pavadino Betlejaus šventyne, ir pakvietą 
kunigą Joną Hussą toje koplyčioje laikyti pa
maldas. Kun. Hussas liturgiją vedė taip pat. 
Latiniška kalba, bet Evangeliją skaitė ir pamok
slus sakė čekiškai. Tai buvo čekams neapsako
mai didelė naujiena ir už tai Kun. Hussą žmo
nės taip pamilo kad jo pamokslų su Evangelija 
klausyti rinkdavosi iš visų pusių tūkstantinėmis 
miniomis ir patį kunigą Hussą mylėjo kaip ge
ri vaikai myli savo tėvą. Tuo Kun. Hussas pa
sidrąsinęs pradėjo rašyti knygas daugel kur 
priešingas katalikų tvarkai ir disciplinai. Vys
kupas už tai tą kunigą subaręs sudegino 200 
jo parašytų knygelių ir iš to kilo barniai kuni- ’ 
go Husso su dvasiška vyresnybe. Tuomsyk lyg 
tyčia pasitaikė kad Prahon atvyko popiežiaus 
pasiuntiniai rinkoje pardavinėti indulgencijas, 
kaip tai buvo daroma Vokietijoje Liuterio lai
kais. Kun. Hussas tą indulgencijų pardavinėji
mą viešai pasmerkė ir Popiežių Jurą XXIII iš
vadino žmonių apgaudinėtoju.

1414 metais Konstancijoj įvykęs bažnyčios 
į tėvų suvažiavimas kunigą Hussą pašaukė prieš 
savo teismę. Nors kun. Hussas iškeliavo su vy
resnybės raštu užtikrinančiu jam saugumą, ta
čiau nuvykęs į Konstanciją tapo areštuotas ir 
pastatytas prieš teismą, kuriame byla tęsėsi per 
keturias dienas. Kunigas Hussas pripažintas 
kaltu erezijos kėlime, ir vyskupas atėmęs jam 
stulą ir kitus kunigystės ženklus, suduodamas 
tris sykius jam krūtinėn, tomi jį išdavė svietiš
kai valdžiai, o ta 1415 metų Liepos 6 dieną jį 

i sudegino ant laužo ir pelenus sumetė į upę.
Pasklidus žiniai apie kunigo Husso sudegi

nimą, Čekijoje užsikūrė revoliucija. Kunigas 
Jokūbas Stribą paskelbė ^bažnyčios reformą, o 
paprastoji liaudis apsiginklavus spragilais, dal
giais, šakėmis ir kitais įrankiais išėjo kariauti 
valdžią, keršydama už reformatoriaus Husso nu
kankinimą. Sukilėliams vadovauti stojo gabus 
karvedis žiška, atsižymėjęs karuose su Vokie
čiais, Lenkais, Vengrais, Turkais, Anglais irt 

: Prancūzais. Jis greitai suformavo geniališkus

Už LIETUVĄ, IR STALINĄ! 
(Lietuvą — kitusyk)

Vilris praneša' kad pirmaš 
[ Lietuvių komunistų “distrik- 
tas” turėjęs konferenciją Spa- 

' lių 9-tą (reiškia, Vilniaus die- 
. noje”. Manysite kad svarstė 
j Vilniaus krašto Lietuvių reika
lus ar musų tautos reikalus?

Kur tau — vilku gimęs, vis 
Į mišką žiuri. Ne tik Vilniaus 
reikalai Vilniaus dienoje nebu
vo paminėti, bet ir Lietuvos 
reikalai pamiršta. Nutarta vi
siems urmu eiti į Stalino leite
nanto Brovder’o prakalbas.

Taip, apie Lietuvos gynimą 
, ir Vilniaus reikalą musų komu- 
' ristų spauda pilna, bet darbų 
tam tikslui nei su mikroskopu 
nematyti.

Gausus Angliškai-Lietuviškas

ŽODYNAS
Labai naudingas kišeninis žodynėlis, tin

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

kasdieniniame gyvenime reikalingą žodį.
KAINA su prisiuntimu $1.00.

na

6820
Reikalaukit “Dirvoje”

Superior Avė. Cleveland, Ohio
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Drąsiau žiūrėkime i Lietuvos Ateitį■ PER TVORĄ
PASIŽVALGIUS

"NELEISKIME PLISTI SAVO TARPE NEPASITIKĖJIMO GAN
DAMS , sako Kariuomenes Vadas Brig. Gen. S. Raštikis

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.)

XIX.
BELAISVIŲ BEVILTI BŪKLĖ

Vienas Launico bičiulis, pakritęs asloje 
kryžmais, meldėsi; meldėsi ir antras, kaktą at
rėmęs j šulą. Albrechtas stengėsi būti ramus 
ir galvojo apie gimtinę ir apie Aliutę.

Tiktai vienas Launicas jautėsi kaip namie 
ir tvarstėsi, patogiau taisydamasis šiene.

— Turbut pirmiena visa tai jums, — pra
kalbėjo jis vėl. — Nieko bloga gal ir neatsi
tiks.... aš tai jau trečią kartą nelaisvėje, o 
vis dar gyvas.... Bet velnioniškai tik valgyti 
išalkau! — pasakė jis keldamasis. — Argi bu
tų visai mus užmiršę tie šunes?

Ir, išėjęs iš “kremblio”, ėmė jis smarkiai 
dūzgenti į dureles. Bildėsis nuaidėjo aplinkui. 
Niekas neatsiliepė.

Tiktai iš sodžiaus pusės aidėjo dainos. Ka
lėjimo kieme tebuvo matomas tik mėlyno dan
gaus apykraštis ir dantytos artimo miško vir
šūnės. Mėnesienoje viskas dujojo melsvame rū
ke, kuris Įsiskverbė Į kalėjimo kiemelį.

Paskui Launicą išlindo iš po pastogės ir ki
ti belaisviai.

— Kad taip dabar pasprukti galėtume, nie
kas nepastebėtų, — pašnibždomis tarė vienas 
pusbrolis, klausydamasis pritveręs ausį prie ply
šio tarpe šulų.

Antrasis prišoko prie durų, mėgindamas jas 
išlaužti. Jam padėti šoko pirmasis; Launicas 
su Albrechtu slėgė juos iš užpakalio. Tačiau 
ąžuolinės durys atlaikė jų spaudimą. Nuilsę 
belaisviai metė šį nesėkmingą darbą; kiek pa
vaikščioję po kiemelį, žiūrinėdami ar negalės 
pro kur nors pasprukti, sulindo vėl į savo krem
blį.

Launicas keikė besilinksminančius stabmel
džius. Beeidamas į vidų, atsitrenkė kaktą į šu
lą ir dar labiau keikdamas atsigulė į savo vietą.

— Velniai! — nertėjo jis guldamasis; •— 
net kalėjimui nemoka kaip reikiant pastatyti: į 
kaž kokius musomirius grūda žmones!....

Pagaliau nutilo ir Launicas; likusieji ilgai 
negalėjo užmigti ir, bičiuliui šnarpščiant, klau
sėsi besilinksminančių sodiečių, kurių riksmai ir 
šukavimai įbugusiems Vokiečiams panėšėjo į 
miškinių žvėrių staugimą bei žmogėdrų lelioji- 
ma.

Begalo prailgo kaliniams antra diena; ke
lis kartus jie išėję apsidairyti į kiemą žiurėjo 
pro plyšius kas dėjosi aplinkui, tačiau pievutė
je buvo tylu, ramu. Aukštai ore vyturiavo sa
vo giesmelę vieversys. Pievoje žydėjo įvairių 
įvairiausios gėlės, skleisdamos ore gardų me
daus kvapą. Ant aštriatvorės n u tūpė pilkas 
vikrus paukščiukas baltomis pauodegio plunks
nomis; pasitaisęs papurusias plunksneles ir ap
žvelgęs kiemą, purptelėjo šalin.

— Mus nuo lauko teskiria tikrai prakeikta 
velkė ir ramtis! — pasakė nusiminęs vienas 
Launico bičiulis. — Kad kas nors iš lauko pasi
painiotų, — atkeltų velkę, ir mes visi butume 
laisvi!

— Taigi kad butų, — suniurzgė Launicas, 
sėsdamasis prieš angą, iki aštriatvorės išties
damas savo kojas.

— Kad nors iš Lietuvių kas ateitų, — kal
bėjo vienas, — aukso kalnus jam pažadėtume 
už išliuosavimą.

— Mano mielasis, bus jau apie dešimts me
tų kaip aš tuos šunis pažystu, čia ne Bavarija, 
kur už skatiką dvidešimtį Judošių nupirktum. 
Lietuvių tarpe Judošiaus su žiburiu reikėtų j ieš
koti. Nesą neiy vagių jų krašįe, todėl nei na
mų jie nerakiną, ir miške ką atradę neliečia.

Launico bičiulis nepatikimai į jį pažvelgė.
Jis niekaip negalėjo suprasti kaip tų laikų 

Vokietijoje, kad ir katalikiškoje šalyje, vis dėl 
to atsitikdavo plėšimų, vogimų ir žudynių. Nuo
stabu buvo dar ir tat kad juodais darbais pasi
žymėdavo ne tik prasti žmonės, bet ir bajorai, 
didikai, vyskupai ir net arkivyskupai.

— Rodos, mums vakarienę neša, — pasi
klausęs tarė Launicas.

Ir ištiesų, už aštriatvorės sušlamėjo žing
sniai.

Bavaras šoko prie durelių ir atsitūpęs laukė 
progos pulti ir pasmaugti ineinantį žemaitį.

— Šian.... šian, greičiau, — kuždėjo jis, 
kreipdamasis į vietoje stovinčius bičiulius. — 
Kai ineis, ištalžysim visus.

Balsai buvo girdėti čia pat.
Antras Bavaras žengė žigsnį, bet Launicas 

pakilo ir, ištiesęs prieš jį ranką, įsakomu balsu 
sušuko:

— Atgal! Nedruskitc liesti nei vieno: vis 
tiek mus sugaudys. Reikia kantriai laukti.

Bavaras niurnėdamas nuėjo į užpakalį.
Durelės -atsivėrė ir tarpduryje pasirodė že

maitis, plačia šiaudine skrybėle ant galvos. Ran
kose jis laikė didelį žievės gabalą, apdengtą var- 
nalėšo lapais. Antras Lietuvis įnešė du nedeg
to molio ąsočiu vandens ir medinį kaušą. Du
ris dabojo keletas jietimis ginkluotų vyrų.

Pastatę viską ant žemės, Lietuviai pasiša
lino, užtrenkdami duris ir užleisdami velkę.

— Pažiūrėsim ką čia jie mums patiekė, •— 
pasakė Launicas, keldamas į šalį varnalėšo lapą.

Riterio akys reiškė pasitenkinimą ir dar la
biau jis mirksėjo. .

žievėje buvo sudėta mėsa ir keletas gabalų 
rupios duonos. Belaisviai, apstoję valgį, vienas 
sėdomis, antras klupščias, trečias stačias mal
šino alkį.

Kai pavakarieniavo, Launicas ir Albrech
tas, suęję į “kremblį”, vėl sugulė ant šieno, o 
Bavarai liko kieme.

— Ar jau apsipratai? — paklausė Launicas 
Albrechtą, kasdamas po šonu šieną.

— Ne, nežinau, — atsakė susimąstęs Al
brechtas. — Vistiek nuo likimo neišbėgsi.

— Tiesa! — pasakė patenkintas Jo sakymu 
Launicas. — Kaip matau, tu esi vyras kaip rei
kiant, ne kaip tie mano Bavarai. O, kad dar 
alaus ar yyno Čia gautume, tai daugiau nieko 
mums nereikėtų.

— Ar tamstai čia tinka? — nepatikimu 
balsu paklausė Albrechtas.

— Vis geriau čia negu kartuvėse styren- 
ti. .. . Palauk. .. . kai pabuvosi tokiose landy
nėse kaip aš, tai ir tokiame urve neblogai jshl- 
sies.

Kokiose landynėse Launicui teko buvoti, 
kas jam teko patirti, Albrechtui nesidomėjo: 
jis buvo labai nuvargęs ir abejingas. Norėda
mas užmigti, Albrechtas užsimerkė, tačiau mie
gas nėjo.

Praslinko gana daug laiko.
— žiūrėk tiktai, kaip žvėris po narvą dau

žosi .... — išgirdo Albrechtas nepatenkintą 
Launico balsą, ir atsimerkęs pamatė ties anga 
vinkliai zujantį Bavarą.

— O tu, rodos, vis savo likimu tebesi susi
rūpinęs, — tarė Launicas. — Spjauk į žemišką 
purvyną: viskas juk ten iki smulkmenų yra ap
svarstyta, — tęsė toliau Launicas, rodydamas 
pirštu į dangų. — O antra vertus, gyvybė ne 
kažin kiek brangus daiktas.... Ar esi kada 
nors girdėjęs ką apie Hircholcą?

— Ne, — abejingai atsakė Albrechtas. — 
Kas jis toks?

— Musų ordino riteris, — tarė Launicas, 
išdidžiai pabrėždamas žodį “musų”. — Senai tat 
itsitiko, bet visas ordinas iki šiol tebeatsime- 
na jį.

Jo pavyzdžiu visiems reikia sekti. Kartą 
padarė Marijamburgiečiai žygį į Prūsų žemę; 
pradžia buvo gera, bet pabaiga negeistina: į na
gus stabmeldžiams pakliuvo dalis riterių ir gur
guolė. Parsivedė Prusai mūsiškių ir džiaugia
si, puotauja. Norėdami atsidėkoti savo dievams 
nutarė vieną riterį sudeginti jų garbei. Mete 
burtus, ir krito eilė Hircholcui. Sužinojęs apie 
tai jų viršaitis Montė, ėmė melsti kad pasigai
lėtų jo: mat, Hircholcas buvo viršaičiui ką ge
ra padaręs, kai jis buvo kryžiuočiam į nelaisvę 
patekęs. Visa liaudis nusileido. Bet ir antrą 
kartą krito burtai Hircholcui. Montė ir antrą 
kartą jį išvadavo. Tačiau ir tretį kartą krito 
burtai kad jam reikia eiti į laužą. Montė norė
jo kad liaudis ir ketvirtą kartą leistų mesti bur
tus, bet pats Hircholcas nebesutiko, sakydamas, 
“Kam čia likimui spirtis, matau kad jau pasku
tinioji man atėjo!”

Pareikalavo jis savo žirgo, šarvų ir pats 
gera valia įjojo į laužą. Visą laužą, sako, Pru
sai gėlėmis apžėrę.* štai kaip miršta mūsiškiai.

Pasakojimas labai paveikė Albrechtą. Prieš 
jo akis, kaip gyvas, stovėjo liepsnose degančio 
šarvuoto riterio paveikslas.

“Taip ir aš mirsiu”, pamanė jis ir tvirtai 
pasiryžo taip pat mirti, paniekinęs mirties kan
čias. Pasiryžimas suramino ir sustiprino, todėl 
vakare jis užmigo kietu miegu.

(Bus daugiau!
*Faktas paimtas iš Petro Diusburgo 1261 

metų Prūsų kronikos.

POLKŲ ALBUMAS
A KOKI) IGNUI

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

Vietiniams kaina ................. SI.00
Siunčiant į kitą miestą .... $1.10

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

apie saugumą ir kariuome- 
Vieni linkę kovoti,visur ir 

visais, be jokių nuolaidų; 
net mano kad mažoms val-

KAUNAS (VDV). — Ka- 
I riuomenės Vadas ir einąs Kraš- 
i to Apsaugos Ministro pareigas 
Brigados Generolas St. Rašti- 

• kis Spalių 19 d. per Kauno ra- 
I diją pasakė reikšmingą kalbą 
apie Lietuvos saugumą bei ka- 

| riuomenės svarbą. Pradžioje 
I savo kalbos pažymėjo kad Lie- 
1 tuvos visuomenė yra parodžius 
I daug meilės ir prisirišimo jau- 
I smų kariuomenei, paremdama 
ją morališkai ir medeginiai — 
ginklais ir kitomis aukomis. 
Tačiau visuomenėje atsirandą 
kraštutinių minčių bei nuomo- 

i nių 
! nę.
su 
kiti
stybėms kariuomenė nevaidi
nanti žymesnio vaidmens. Dėl 
tokių nuomonių kariuomenės 
vadas Gen. St. Raštikis toliau 
ir sako:

“Musų tautai, norinčiai am
žinai gyventi laisvai ir nepri
klausomai, nuoširdžiai siekian- 

1 čiai tik taikos, tvirtai pasiry- 
I žusiai būti neutrališka ir ne
sikišti į kitų tautų konfliktus, 

! pasiryžusiai saugoti ir ginti tą 
ką turime, ir nieko naujo iš 
kitų nenorėti, yra visi duome
nys optimistiškai žiūrėti į mu- i 
sų ateitį. Lietuvių tauta, nuo 
senų amžių apsigyvenus šiame 
Europos kampelyje ir likimo 
skirta visada čia pasilikti, ne
turėdama jokių didesnių gam
tos turtų kurie kitus viliotų, 
per amžius aplaisčius savo že
mę Lietuvių krauju ir prakai
tu ir dėl savo laisvės pasiryžus 
ir ateityje viską aukoti, vargu 
ar galėtų kada nors sudaryti 
kitiems jų puolimo objektą, 
nes jis neapsimokėtų ir nebū
tų vertas šiam tikslui pasiekti 
būtinai reikalingi! aukų. Ta
čiau šį musų įsitikinimą visą 
laiką turi lydėti musų pačių 
realus darbai savo laisvei ir 
nepriklausomybei saugoti ir 
stiprinti.

“Butų didelė klaida manyti 
kad musų nepriklausomybę ga
li ir turi apsaugoti tik viena 
kariuomenė. Dar didesnė klai
da butų tvirtinti kad kariuo- j 
menė nereikalinga, ir kad ne
priklausomybė gali išsaugoti 
visomis kitomis priemonėmis, 
kultūros ginklais. Ne, tai ne
tiesa. Laisvei ir nepriklauso
mybei, šiam brangiausiam /tau
tos turtui, saugoti turi būti 
panaudotos visos tautoje esan
čios priemonės — moralinės, 
dvasinės, kultūrinės, politinės, 
ekonominės ir karinės, šiame 
pasirengime neturėtų likti nei 
vienos spragos.”

Toliau apie kariuomenės vai
dmenį Gen. Raštikis sako:

; “Atsiminkime musų kariuo- 
! menės vaidmenį per karą dėl 
Lietuvos nepriklausomybės ir.

i padėję ranką ant širdies, da- 
bar, po dvidešimties metų, pa- 
sistengkime visai širdingai ir

1 atvirai atsakyti į klausimą, ar 
dabar mes nekaltintume 19181 
ir 1919 metų tautos ir valsty
bės veikėjų jei jie tada nebūtų 
organizavę kariuomenės ir ne- 

I butų griebęsi ginklo, nors ta 
kariuomenė buvo ir maža ir 
silpna, lyginant ją su Lietuvos 
kaimynų ginkluotomis pajiego- 
mis. Jei tada nebūtume turė
ję kariuomenės tai ar šiądien 
turėtume visa tai ką turime, 
pagaliau net ar šiądien butume 
laisvi ir nepriklausomi? Į to
kius klausimus dabar visi mes 
turim tik vieną atsakymą: 
Taip, butų buvus didelė klaida 
jei tada butume pasitikėję tik 
svetimųjų gera valia ir pagal-; 
ba, bet ne savimi. Ir iki šiai' 
dienai, per dvidešimtį metų, 
musų kariuomenė buvo vienas 
iš svarių faktorių Lietuvos sau- Į 
gurno politikoje.”

Baigdamas savo kalbą, ka
riuomenės vadas Gen. Rašti
kis šitokiais žodžiais kviečia

tautą į vienybę ir saugumo 
stiprinimo darbą:

“Sunkios valandos dažnai at
eina labai staigiai, netikėtai, ir 
sudaro daug sunkumų ir pavo
jų tiems kurie išanksto nėra 
prie tų pavojų prisiruošę. Tik 
neryžtingi ir trumparegiškų 
pažiūrų žmonės bejiegiškai lau
kia įvykių ir reaguoja tik ta
da kada įvykiai jau pradeda 
diktuoti savo valią, vieton to 
kad išanksto užbėgtų įvykiams 
už akių. Iš tų samprotavimų 
išeidami, nebūkime pesimistai, 
nepasiduokime jausmų bangai, 
neleiskime plisti savo tarpe 
nepasitikėjimo bangai, nesi- 
blaškykime bet žiūrėkime ką 
daro kitos mažos valstybės, ir 
nemažinkime tempo saugumo 
reikalų tvarkymo darbe, žino
kime kad šis darbas yra labai 
platus, ir kad šioje srityje dar 
ne viskas padaryta. Stiprinki
me kariuomenę, stiprinkime jos 
talkininkę šaulių sąjungą, stip
rinkime ir visos musų tautos 
moralinį, kulturinį ir medeginį 
gyvenimą; 
burkime 
juk visi 
nybėje 
kelias į 
sunkus?
dažnai darome kliūti s tautai 
vienybę atsiekti? Tautos ga
lybei ir saugumui sustiprinti 
reikėtų kad ir šitoje srityje 
kaip ir visose kitose viskas bu
tų atlikta išankstų.

“Vįsoje tautoje ir valstybėje 
pirmoje eilėje turi būti viskas 
daroma saugumui užtikrinti, 
nes tik tokiomis sąlygomis yra 
galima visų kitų sričių pažan
ga. šiam tikslui turi būti kon
centruojamos visos jiegos ir 
priemonės, nes kiekvienas iš 
musų ir visi kartu esame at
sakingi prieš visą musų tautą 
ir istoriją dėl musų tėvynės 
dabarties ir ateities.

“Kariuomenės vadovybė, sa-1 
vo paruoštu ir aukštesniųjų 
valstybinių institucijų patvir
tintu planu vaduodamasi, ir to
liau planingai tokiu pat tempu 
tvarkys jai pavestą darbą, ši
tam darbui mes prašome visų i 
tautiečių moralinės paramos, 
didesnio pasitikėjimo savimi.; 
optimizmo ir nepasidavimo fan
tastiškoms išvadoms arba ne-: 
pamatuotiems gandams, 
jimams ir abejonėms.”

neskaldykime bet 
visos tautos .yiegas. 

pripažystame kad vie- 
galybė, tat kodėl gi 
tą vienybę yra toks 
Ar tik ne mes patys

galvo-

1939 METŲ EKSKUR
SIJOS Į LIETUVĄ

L1ETUVIŲ LAIVAKORČIŲ
AGENTŲ SĄJUNGOS AME

RIKOJE, INC., SUVA
ŽIAVIMO TARIMAI

DAR APIE RAŠYTO
JO JONO BILIŪNO 

KAPĄ

kūdikėliu kur užaugau”.

ir kiti panašus žodžiai 
kiekvieno tikro Lietuvio 

pasibelsti ir sielą

Skaičius “Literatūros Nau
jienose” apie rašytojo Jono Bi
liūno gyvenimą, darbus, var
gus, mirtį ir svetur prieš jo 
norą supiltą kapą, kurio palai
kus Lietuvos Rašytojų Draugi
ja sumanius perkelti Lietuvon, 
tuo klausimu susidomėjau ir 
pilnai pritardama tam sumany
mui rašiau gerb. Liudui Girai. 
Tačiau kol kas tas mano raši
nys jokio atgarsio nedavė.

Dabar ir vėl skaičiau “Musų 
Krašto” bendradarbio aprašy ■ 
mą, kuris aplankė Zakopanoje 
mirusio musų rašytojo Jono 
Biliūno kapą. Tarp kitko sa
koma: “Kapas toks vienišas ir 
neprižiūrimas.... Tačiau jau
kus”. Ir vėl pasikartotinas šir
dį veriantis skausmas jog ne
buvo lemta taip žymiam rašy
tojui savo krašto mylėtojui jo 
kapą supilti sulyg jo noro tes
tamente: “Kai numirsiu, mane 
pakaskit ant šventosios upės 
kranto, kad matytų kapas so
džių, 
ir tt.

Šie 
juk į
širdį' turi 
skausmu suvirpinti už tokį ap
sileidimą, net iki šiol rašytojo 
tokio švento troškimo neišpil- 
dymą.

Nejaugi musų tauta gali bū
ti tokia nejautri, nedėkinga 
tiems kurie ją visa širdimi ir 
siela mylėjo ir visas jiėgas jos 
gerovei ir kultūrai atidavė?!

Ne ir ne! Toliau šitas rei
kalas negali būti atidėliojomas. 
Butiųai reikia imtis greito ir 
griežto darbo!

Taigi tikrai geistina kad Lie
tuvoje be jokių atidėliojimų 
susikurtų Jono Biliūno kūno 

i Lietuvon perkėlimui komite- 
; tas, prie kurio be abejo ir Lie-
■ tuvos valdžia lėšomis prisidės. 
Tokiam komitetui atsišaukus 
gal būt ne vienas ir Amerikos

> Lietuvis savo skatikėliu tą kil- 
I nu darbą paremtų.

Tat prašau prie garbingo 
darbo, Lietuvos inteligentai 
veikėjai. Nepalikim savo tau
tos nario brangių liekanų svd-

■ timoje žemėje! Nors po 30 
metų mirties šventai atlikime 
savo pareigas, išpildvdami ra
šytojo paliktą testamentą, su
pildami jo kapą laisvos Lietu
vos padangėje, kur kiekvienas 
norintis galės jį aplankyti ir 
papuošti.

Katrė Katkevičienė.
Chicago, III.

Spalių 17 d., Brooklyn, N. Y., 
įvyko vienuoliktas metinis Lie
tuvių Laivakorčių Agentų Są
jungos Amerikoje suvažiavi
mas. Posėdį sukvietė ir laike 
pasitarimų pirmininkavo Są- 

( jungos pirmininkas Juozas Am
braziejus.

Kaip jau žinoma, Lietuvių 
Laivakorčių Agentų Sąjunga 
Amerikoje per 
pastangas kad 
musų Amerikos 
kursi jų 
uostą, 
jomis 
lėtas 
Nėw 
Klaipėdą, protarpiais kas 
lintas metas ir kitos linijos lei
do savo laivus į Klaipėdą, iš jų 
buvo Cunard Line ir 
German Llovd, bei kitos, 

. rios jau neegzistuoja.
šis suvažiavimas buvo 

I tuo pačiu tikslu — aptarti 
rizmo į Lietuvą reikalus ir 

i skirti ekskursijų į Lietuvą die- 
! nas 1939 metų sezonui.

Nutarta organizuot viso pen
kias ekskursijas. Dvi jų bus 
švedų Amerikos Linija, kaip ir

11 metų dėjo 
kuodaugiausia 
Lietuvių eks- 

per Klaipėdosvyktų
Kaip su kuriomis lini- 

teko susitarti, tokių ke- 
ekskursijų išplaukė iš 
Yorko be persėdimo i 

ke-

North
ku-

irgi 
tu- 
pa-

• YRA SUSEKTA barsukų 
išstatytų tvenkinių kuriuose 
tie gyvuliukai sunešę žemės, 
medžių ir akmenų iki 300 tonų.

kas metas, laivu Gripsholm, 
Gegužės 31 d., tiesiog į Klai
pėdą, ir antroji, Liepos 1 d., su 
persėdimu Gothenburge.

Kitos trys ekskursijos bus 
paskelbtos vėliau, kokiu laiku 
ir kuriais laivais.

Posėdžio dalyvius ir laikraš
čių atstovus pavaišino pietu
mis švedų Amerikos Linija, o 
vakariene, Holland American 
Linija savo naujame laive, 
Nieuw Amsterdam.

Juozas Ambraziejus,
L. L. Agentų Sąjungos 

Amerikoje, Ine., Pirm.

TOLIAU NUO VISKO

Gerb. P. Pakštiranka Kauno
Sekmadienyje šitaip: 

į Dabar paprastas pilietis 
ima nerimais bodėtis.
O politika visokia
jam dabar jau aiškiai dvokia.
Rodos, taika išgelbėta, 
bet ramybės nėr ant svieto. 
Sutarė gyvent taikoje, 
o kareivius vis ginkluoja.
Vieni kitus pravardžiuoja, 
kad ne dėl taikos kovoja....

, Bet visų jų nagai riesti, 
tiktai bijo išsitiesti.
Visa tai ramaus piliečio 
ar nei trupučio neliečia. 
Ir todėl jis rimtai sako: 
“To trukšmelio man pakako.”
Traukimės toliau nuo karo. 
Lai mušeikos jį sau daro! 
Toliau nuo taikos šitokios, 
kuri irgi smarkiai dvokia!
Toliau nuo politikierių, 
kurie peilius įsistvėrė. 
Ir politikos nereikia, 
nes galva ir taip kaip tvaike.
įkyrėjo kožną dieną 
ryt nervuojančios naujienos, 
o to viso aparato 
vis dar galo nesimato.
Pasilinksmint žmones nori, 
na, ir pagyvent padoriai. 
Nervai tiek jau suardyti 
kad su jais nėr kas daryti.
Ištikrųjų ant šio svieto 
dar visiems užtenka vietos. 
Bet keli šimtai žmonelių 
svietą tą ant kojų kelia.
Na, todėl toliau nuo jųjų, 
Norim būti tarp gyvųjų, 
nes kas katastrofon irias 
tas gyvenimui jau miręs.

SLA. CENTRĄ J BABILO
NIJOS BOKŠTĄ

Sandaroj skaitau štai ką:
“Kai naujas ‘Tėvynės’ re

daktorius nuvyko į Neiv Yor- 
ką tai tas miestas padarė jam 
nekokį įspūdį. Kadangi paties 
miesto negali pakeisti arba iš
dalinti j trumpą laiką tai p. 
‘T.’ redaktorius nusprendė jog 
daug lengviau yra atsikratyti 
nuo New Yorko iškeliant SLA. 
centrą.

“Pildomajai Tarybai paduo
tas griežtas reikalavimas, o to
ji norėdama nutildinti savo fa
voritą, šaukia ekstra susirin
kimą kad surasti centrui nau
ją vietą. Siūloma Pittsburghas. 
Bet kai kurie abejoja ar tas 
miestas atitiks p. redaktoriaus 
skoniui. Juk ten perdaug du
rnų ir veik kasdiena reikalinga 
mainyti marškiniai.

“Musų supratimu, reiktų pa- 
jieškoti senojo Babilonijos bok
što ir ten gabenti visą centro 
raštinę. Ten kaip tik bus ge
riausia vieta, nes galės kalbė
ti ir diskusuoti ir niekas tų 
kalbų nesupras ir niekam ne
skaudės dėl to galvos. Dabar 
gi, daugelis nusiskundžia kad 
susivienijimo viršūnėse smege- 

. nys nebesukontroliuoja liežu
vių.”

MANĮ OAR TA’P NEKĄ NKINOPERiAUMAsTBI 
".t" ■•••'■IJKOUt SIS Ml ’SKUĮUS TAH>t.«AU»A. ■ 

' ,1 KAD NEGALIU 6AUTI NĘ MINUTEI FALENGyiNIMO. j

• 7^.' > MĮTNCTOMUI lUMbSKUll|?KAUDfJIMO. ■
PAIN-EXPELlERIS!a»AI |55IT»INWU ■

V S JO i ", MINTU r.u. SUSĖSIU ■ 
l**11* 0MAI SKAUSMAS PALENGVĖS. Jfl

Naudokite 1inimenlq. kurj jūsų tėvai ir tėvų tėvai aoo» 
stojo nuo 1867 metų palengvinimui muskulų skaudėjimo, i 
Nusipirkita bonkutų Pain-Espellerio w Inkaru ant dėžulė*, 
pas savo voistinrnkų.___________ ____  l )

*-------------— Y   .. ~   
pas savo voislintnką. ____ _ ’

£PAINEXPEILER
eift. U.S.fAi. Q4C.Z

• LAIVŲ nuskendimo juro
se nuo ledų, po 1912 metais 
ištikusios Titanic’o nuskendimo 
nelaimės, daugiau jau ne
atsitiko, nes tada buvo suorga
nizuota specialis laivynas per
sergėjimui vandenuose plakan
čių ledų kalnų.
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KUN. KARUŽIŠKIS 
ATSISVEIKINA

Naujos parapijos klebonas 
Kun. A. M. Karužiškis aplei
džia šią parapiją nuo sekmadie
nio, Lapkričio 13 d. Jis buvo 
jos klebonu nuo pat parapijos 
Įsikūrimo. Ką vyskupas pa
skyrė užimti jo vietą paaiš
kės sekmadieni.

Sekmadienio vakare, naujos 
parapijos salėje, parapijos na
rės rengia klebonui Kun. Ka- 
ružiškiui išleistuves. Bus va
karienė ir linkėjimai. Pradžia 
6 vai., tikietus galima gauti 
pas parapijos vargoninkę ten 
pat sekmadieni.

Linkėtina Kun. Karužiškiui 
gerų pasekmių jo busimose 
pareigose.

REIKALINGA MERGINA 
arba jauna moteris dirbti 
namuose, Lietuviškoje šei
moje. Atsišaukti:

3640 Independence Road
Telef. PI. 9634______ _ .

ąjllllllllllllllllllllllllllllllimmiNHHIHIIį

Reikia Jums

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

Anna Pongonis
= 1076 East 78th Street E
- Telefonas ENdicott 2562 =
5lllllllllllllEtllllllllllllllllllllllllllllll>lll~

Motlfl/it PrQ7IQ I iatliua Puikiose Natūraliose SpalvoseIViaijKlI UFaZiĘ LieilIVa rodys Broliai K. ir M. Motuzai

DU vakarus opbm 70T PiriYlAfl 71 Lietuvių saleje
CLEVELANDE OuMIll JL-/dJJJX♦ 1 IV V ♦ 1111110111 > Pradžia abu vakaru lygiai nuo 8

ŠTAI KOKIUS ĮDOMIUS VAIZDUS MATYSIT NATŪRALIOSE SPALVOSE, KAS PALIKS JŪSŲ ATMINTYJE
20 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 Į Vilnių.
Per Vasario 16-tą, 20 metų Nepriklausomy

bės šventę girdimas skambant Laisvės Varpas 
— Amerikiečių dovana Lietuvai.

Filmos apima daug gražių melodijų, dainų, 
maršų, autentiškų garsų.

II DALIS
Tautinė Skaučių-Skautų stovykla prie Nemu

no.
Vilniečiai sportininkai atvyksta.
Tautinė Olimpiada.
Lakūno Šaltenio atvykimas.
Mr. Charles Laukaitis Kaune.
Žemaitijos žemės Ūkio paroda.
Tautos šventė Rugsėjo 8 d.

Kooperacijos šventė (Rokiškyje per Matau 
šo atlaidus).

KAIMYNIŠKOS

UŽEIGOS
MARY S CAFE

LIETUVIŠKA UŽEIGA^
Rengia linksmas savo Įkur
tuves su skania vakariene 

šešt. Lapkr.-Nov. 26
Kviečiami atsilankyti susi
pažinti su mumis, ir pasi
matyti čia su savo draugais.

7001 WADE PARK AVĖ.
Sav. Macyauskas.

ANSEL ROAD

CAFE
1066 Ansel Road

SMAGI LIETUVIŠKA 
UŽEIGA

Degtinė — Alus — Vynai 
Valgiai

Salės susirinkimams ir 
baliukams

K. Nekrošius, Savininkas.

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

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. či utele 
savininkai.

K. STONIS
RESTAURANT

Lietuviška ir Rusiška 
Importuota Degtinė 

Visoki Lietuviški valgiai.
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Avė.

A. WIRB1CKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

eietuviSka užeiga
Stiprus Alus — Degtinė — Vynas

J 7320 St. Clair Avenue Kampai? E. 174th St.

Tautinė Sporto Olimpijada ir daug kitokių įdomybių
' Įžanga suaugusiems 35c. Vaikams 15c.

Masažai, Elektros šviesos Gydymas 
Garo ir Elektros Kabineto Vonios

F. J. SKOK
M A S S E U R

Atliekama sulyg Daktarų Nurodymų 
Gydau visokias ligas šiuo nauju 
išradimu, išskyrus įsisenėjusias ir 
išplitusias lytiškas ligas. Naudo
ju Europiškus metodus.

6420 St. Clair Avė. viršuje
Valandos: 9 ryto iki 8 vakare, 

šeštadieniais nuo 9 iki 3. 
Sekmadieniais uždaryta.

ČEdar 0765 Reg. Optieian

A. T. HUETER
1) I A M O N D S

Žymiausia Rytiniame Krašte 
Brangmenų Parduotuvė 

Musų brangmenų krautuvėje ra
sit įvairių Kalėdų reikmenų to
kių kaip stalinių sidabrinių daly
kų, laikrodėlių, laikrodžių, dei
mantų ir kitų reikmenų nebran
gia kaina. Taipgi optiškas dar
bas ir laikrodžių taisymas.

6513 SUPERIOR AVĖ.

BLACK CAT
CAFE 
• Night Club • 

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

šeštadieniais Vištienos 
vakarienė 35c.

Muzika Penktadienio ir šeštadienio 
vakarais

Muzika: Penktadienio ir 
šeštadienio vakarais.

JUZĖ ir ANTANAS ČIAPAI, Sav. Į

HANS’ CAFE
Lunches, Sandwiches 

Draught Beer
šešios bowling alėjos.
prie East 55th Street

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

“CLEVELAND ON 
PARADE’’

Clevelando pramonininkai ir 
industrialistai, su Cleveiand 
Chamber of Commerce prieš
akyje, deda visas pastangas 
pakelti ŠĮ miestą biznišku at
žvilgiu, išjudinti pirkimą, ir 
išreklamuoti ne tik kitų mies
tų žmonių tarpe, bet ir pačių 
savo gyventojų ir veikėjų.

Lapkričio 9 d. Cleveiand 
Chamber of Corhmerce sušauk
tame industrijų ir spaudos at
stovų posėdyje iškelta sumany
mas pravesti taip sakant “Cle- 
veland On Parade” (Clevelan- 
das Paroduoja) planą.

Be to ką bus reklamuojama 
miestas Įvairiais budais kitų 
žmonių dėmesiui atkreipti, dar 
nutarta rengti vietinių gyven
tojų kas Įdomauja lankymąsi į 
vietos išdirbystes, supažindini
mui su šio miesto išdirbystė- 
mis, jų produktais ir kaip jie 
padaromi.

Vyrams ir Vaikams Rūbai
DABAR LAIKAS PASIRŪPINTI SAU REIKMENIS 

Kuomet Jų ir Kainos Yra Nebrangios
Vaikų Užsimaunami 

sveteriai
$1.00 1 Vyrų Geri Išeiginiai 

marškiniai
97c 1

Vaiku Vilnonės trumpos 
kelnaitės

97c Vyru šilti Union Suits 
apatiniai

97c
Vaikų Broadcloth geri 

marškiniai 2 už $1.00
55c Vyrų šilti Sveteriai 

iš aukščiau
$1.95 I

Vaiku Leatherette 
kepurės

48c Vyrų Sanforizuotos 
darbinės kelinės

1-89

Vaikų ilgos Kelinės $1.95 Naujos Rudeninės .. .1.95 |
didelis pasirinkimas skrybėlės ir aukščiau

THE KRAMER & REICH CO

7002 Superior Avė. Kampas Giddings Rd.

DEEEA C? JAKUBS (
■ (JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) : 
' Vežimai ligoniams pervežimui į bgonbučius. ■
; Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai. j

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1762

«!■■■■ riiiiaBiifi'iTtoaiaiVTi fibulai tfiirtif liin (iir J

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

jus ištisą metą.

THE STONEMAN CO.
Plumbing Suppiies 

Hardvvarę and Paints
Didžiausia geležinių daiktų ir na
mams reikmenų parduotuvė, ma
liavos, lempos^ indai, elektriški 
dalykai ir reikmenys. Kainos že
mos. Musų išdirbtas vardas už
tikrina jums geriausias prekes ry
tiniame miesto krašte.

7110 Superior Avė. 
l‘hone HEnderson 1759

D. D. HASKELL
J e w e 1 e r

Perka senų auksų ir sidabrų ir 
moka gerų, kainų. Taipgi laikro
džių ir laikrodėlių taisymas ir 
žiedų perdėjimus.

ŠVENTĖMS DOVANAS PA
LAIKOM TŲ KURIE PASI

RENKA.
Addison Avenue

Kampas Wade Park Avė.
Endicott 2696

—j-----------------------------------------------

CLEVELANDO > čekai savo 
tėvynę remdami surinko ir pa
siuntė $10,000 aukų. Pinigai 
perduoti Čekoslovakijos Raudo
najam Kryžiui, kuomet karas 
su Vokiečiais nekilo.

JĮIPPODROM
"BROTHER RAT”

. * Brother Rat” yra smagi kome
dija iš gyvenimo militarėje mokyk
loje, tas veikalas buvo rodomas New 
Yorke ant Broadvvay per 18 mėne
sių ištisai ir trys vaidintojų grupės 
jį perstatinėjo po visų šalį tuo pat 
laiku, su didžiausiu pasisekimu. 
Tas veikalas dabar pagamintas fil- 
moje. Rodymas prasidėjo trečiadie
nį, Lapkr. 9, Hippodrome Theatre.

Tai yra Warner Bros. gamybos 
ir vaizduoja Wayne Morris su Pris- 
cilla Lane, pasižymėjusius filmų ko- 
medijantus. Didelė dalis tos fil
mos pagaminta Virginia Militariško 
Instituto ribose, prie Lexington, 
Va., ir dalyvavo visas tos mokyklos 
mokinių korpusas, 700 vyrų.

Dalykas einasi apie nelaimingus 
priepuolius vieno iš dviejų vaikinų, 
kurie toje mokykloje draugiškai su
gyvena ir vienas už kitų užtaria.

Prie jau paminėtų vaidina kiti 
gerai žinomi filmų artistai.

Ir jūsų giminės Lietuvoje ir 
kitur mėgs “Dirvą” — tik iš-
rašykit ją jiems: $3 metams

ĮĮiiiitiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimii^ 

| SIŲSKIT SAVO DOVANAS I

E Giminėms ir Draugams Europoje

| iKaleiiūms Į
E Pinigai siunčiami Į daugeli Europos šalių numa

žinta kaina. Galit sutaupyt nuo 10 iki 50 nuoš. 
žiūrint i kokią šalį siunčiat.

E Pinigai siunčiame paštu, kabeliu arba radio E
= (už radio persiuntimų mokasi kiek daugiau), =

E Pilnų informacijų klauskime bent E
= kuriame musų banko skyriuje

I Che |
Cleveiand

Crust Compantj I
= Narys Federal Deposit Insurance Corporation
^lllllllltlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlflIlIlIlIlIlIlIlIlIlHlllllllllllllllllllllIflIlIlIlIlIlHIHr.

RICHMAN DARBININKAI GAVO TROFEJAS 
IR PINIGINES DOVANAS

Richman šeima, susidedanti iš 
suvirs 2,000 Richmįin Brothers dar
bininkų, tik kų užbaigė patį pasek- 
mingiausį pardavimų kontestų savo 
istorijoje, padarant virš 2,900 par
davimų tiesioginai darbuojantis vi
siems darbininkams tarp savo drau

gų ir pažystamų. Pardavimo dar
bas pravesta minint Mr. Nathan G. 
Ricbman’s 70 gimimo sukaktį, kon- 
teste dalyvaujant pilnai 100 nuoš. 
kompanijos darbininkų, kurie išpla
tino 99,600 kortelių, kuriomis pirkė
jai galėjo eiti pirkti sau rubus ir 
gauti tam tikrus patogumus.

Dovanos už tai buvo N. G. Rich
man Trofejos ir daug piniginių at
lyginimų. Pirmų vyriškų dovanų 

j laimėjo Al J. McBride; antrų gavo 
Edward Lewandowski. Pirmų mo- 

j teriškų dovųnų paėmė Anna Ebner, 
Į antrų gavo Georgia West.

Šis kontestas buvo sųryšyje su 
Cleveiand Plan sumanymu padidin
ti pardavimų ir dųrbus. Richman 
Bros. rūbų siuvykla dirba pilnų lai
kų, kaip jau ėjo per tūlų laika pas
taru sezonu.

Pergalės pokilyje surengtame vi
siems Richman darbininkams, išneš
ta padėka 2900 pirkėjų, kurių ko
operacija pavidale pirkimų padarė 
šį kontestų pasekmingu.

K O N O
Radio & Electric Service

Nauji ir Naudoti Radios
Naudoti Radios $4.95 ir auk.

Rūšis ir Patarnavimas Pilnai 
Garantuojama.

7313 Wade Park Avė.

DIDELĖ VAISTINĖ
Atneškit pas mus savo gydytojų 
receptus, gausit gera kaina. Be 
to, parduodam cigarus, toiletinius 
dalykus ir visokias dovanas tin
kamas šventėms.

ANDREW A. YEAGER
Vaistininkas Lietuvių Kolonijoje 

6602 WADE PARK AVĖ.
HEnderson 2579
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NAUJAUSIOS ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS

LIETUVOS PASIUN
TINIU KONFEREN
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• KLAIPĖDA. — Panaikinus 
karo stovį, Klaipėdos krašto 

miesteliuose Vokietininkai ruo
šia eisenas bei demonstracijas. 
Išdaužė kelių Lietuviškų mo
kyklų langus, nulaužė Lietuviš
kojo krašto jaunimo organiza
cijos "Santaros” simbolinį me
deli ąžuolą. Naujai Įsteigta 
Vokiečių organizacija baugini
mais telkia sau narius.

Lapkričio 5 d. Įvyko pasku
tinis penktojo Seimelio posėdis, 
kuris taip pat baigėsi demon
stracijomis, 
ruošiamasi 
rinkimams.

Klaipėdos 
rirkimai 
11 d.

Spalių 30 d. švietimo Minis
tras Tonkūnas Šilutėje atidarė 
nafijus modernius gimnazijos 
rumus.

• TALINAS, Estija. — Lap
kričio 2 ir 3 dienomis Lietu

vos, Estijos ir Latvijos atsto
vai parengė bendrų neutralumo 
Įstatymą visiems trims kraš
tams, kuriuo bus tvarkomas 
neutralumo klausimas.

Dabar 
naujojo

smarkiai
Seimelio

krašto 
numatomi

Seimelio 
Gruodžio

• KAUNAS. — Lietuvos pre
kybos laivynui perkama dar 

vienas 2400 tonu laivas.
Spaliif 29 d. Kaune atidary

tas nebilių institutas.

• KAUNAS. — Lapkričio 3 d. 
atvyko Estų Generolas .Ton-

sonas ir įteikė Prezidentui A. 
Smetonai Estijos Baltos žvai
gždės ordiną-grandinę.
• KAUNAS. — Lapkričio 1 d.

Skautų vadų suvažiavimas 
broliškai sveikina užsienio Lie
tuvius ir 
skautus.

Spalių 31 
važiavimą 
Prezidentas 
vo kalboje
lėjamąją reikšmę, idealų hu
maniškumą ir 29 metų darbo 
pasiekimus.

užsienio Lietuvių

d. skautų vadų su- 
aplarkė Valstybės 
A. Smetona ir su- 
iškėlė skautų auk-

• VILNIUS. — Lenkai nutei
sė Lietuviškos skaityklos ve

dėją Valentinavičių dvejus me
tus kalėti ir atėmė šešeriems 
metams teises už davimą ūki
ninkams skaityti Lietuviškų 
knygų ir klausytis Kauno radi
jo.

LIETUVOJE PANAI
KINTA KARO STO

VIS
KAUNAS. — Lietuvoje per 

visą nepriklausomybės laiko
tarpį buvo neatšauktas karo 
stovis. Tiesa, tą karo stovi 
šiaip padorus piliečiai jau bu
vo ir užmiršę, nes jis nesuda
rė niekam jokių žymesnių su
varžymų. Karo stovį galėjo 
pajusti tiktai įvairus nusikal
tėliai bei priešvalstybiniai gai
valai, patekę į teisingumo or
ganų rankas. Mat. karo sto
viui esant, už priešvalstybini 
veikimą ir kai kuriuos kitus 
nusikaltimus smarkiau baudžia
mą.

Besitęsiant karo stoviui tarp 
Lietuvos ir Lenkijos (nebuvo 
diplomatinių santikių) ir šiaip 
naujai atstatytai valstybei ka
ro stovis teikė kai kurios pa
ramos krašto saugumui, tvar
kai ir ramybei. Karo stoviui 
pakeisti buvo reikalinga išlei
sti eilę Įstatymų viešos tvarkos 
ir krašto saugumo reikalais. 
Dabar Lietuvos valstybė vi
sais atžvilgiais jau tiek yra 
susitvarkius kad 
galima atšaukti.

Vyriausybė jau 
mui karo stovio 
įstatymą, pavadintą nepapras
tos padėties įstatymu. Juo nu-; 
statoma kad vidaus reikalų mi
nistras, o Klaipėdos krašte gu
bernatorius prižiurta saugumo 
atžvilgiu spaudą, draugijas, su
sirinkimus, eisenas, vėliavas, 
piliečių kilnojimąsi ir panašiai 
Šiais reikalais vidaus reikalų 
ministro ir gubernatoriaus pa
rėdymai galės būti skundžiami 

i Vyriausiam Tribunolui. VDV.

jau tiek y ra Į 
karo stovį

perdavė Sei- 
panaikinimo

NUOLATINIS, GREITAS SUSISIEKIMAS
Tarp Nevv Yorko ir Klaipėdos, per GotbenEurgą

Linijos laivais 
Kalmaro

Kelionė prasideda ir baigiasi Švedų Amerikos 
Nuo Švedijos vyksta iš Stockholmo ar 

modernišku S. S. “Marieholm”.

Nereikia Švedų vizos keleiviams j Lietuvę

Išplauks ’š
DROTTN1NGHOLM
GRIPSHOLM ............

Platesnių žinių ir laivakorčių kreinkitės į vietinį 
laivakorčių agentų, a.ba

Kalėdinės Ekskursuos i Lietuvą
New Yorko:
........ LAPKRIČIO .".O 
............ GRUODŽIO 7

per švedijsj.

SWED1SH AM ERĮCAN LINE
636 Eifth Avė. Rockefellcr Center New York. N. Y.•Vi i?

Y

T
,<•

P. J. KKRSIS
809 Society for Savings Bldg.

Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore I74O-W

Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki
tės į mane, gausit už pigių kainų. Taipgi gausit patarnavimų 
įvairios apdraudos-insurance reikaluose.

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo 
rrjrttrečio. Patarnavimas ir išpilth n.as garantuojama. Kre:p- 
kitės į mane telefonu arba asmeniškai.

Ril

j

KAUNAS. — Spalių 20 d. 
Užsienių Reikalų Ministrui S. 
Lozoraičiui pirminis.kauj ant, 
ministrų tarybos patalpose pra
sidėjo Lietuvos pasiuntinių 
konferencija. Joje dalyvavo 
šie Lietuvos pasiuntiniai Įeito
se Europos sostinėse: J. Bal
trušaitis — Sovietų Rusijoje; 
B. K. Balutis — Didžiojoje 
Britanijoje; V. Čarneckis — 
Italijoje; B. Dailidė — Estijo
je; V. Gylys — Švedijoje; P. 
Klimas — Pracuzijoje; J. Sa
vickis — Latvijoje; J. šaulys 
— Vokietijoje; K. Škirpa — 
Lenkijoje; E. Turauskas — 
Čekoslovakijoje. Be jų daly
vavo Užsienių Reikalų genera
linis sekretorius Įgaliotas mi
nistras J. Urbšys, Užsienių 
Reikalų Ministerijos direktoriai 
įgaliotas ministeris K. Bizaus
kas, J. Norkaitis ir P. Dailidė. 
Konferencijai sekretoriavo J. j 
Žilionis.

ši konferencija buvo jau tre-. 
čia tokia išeilės, po Įvykusių I 
1923 ?r 1935 metais.

Konferencijas uždavinys bu
vo išsiaiškinti kaip kurios val
stybės politika buvo paveikta 
paskutiniųjų tarptautinių Įvy
kiu ir kokios įtakos šie Įvykiai 
gali turėti tolimesnei tarpvals
tybinio bendradarbiavimo eigai.

Konferencija buvo Spalių 29 
r 21 dd.

AKRON, OHIO

I I __________

Spalių 22 d. apsivedė jaunuo
liai Jonas Rudis su p-le Adele 

; šnidenburgaite, Vokiečių tau
tybės. Jaunosios tėvai, Veroni
ka ir Antanas Rudžiai, jauna
vedžiams surengė vestuvių di
delę puotą, svečių buvo daug ir 
visi buvo vaišinami kuogeriau- 
sia. Laike vakarienės, buvo 

i pasakyta kalbos, r.uo Vokiečių 
Į kalbėjo J. šnideris, nuo Lietu
vių S. Rodavičius, kurie linkė- 
jo jaunai porelei laimingo gy- 

| veninio. Jaunavedžiai nuo sve
čių gavo daug dovanų.

Tarp žymesnių svečių buvo 
biznierius J. Lukoševičius, far- 

i meris Kazys Puišis su žmona 
j ir abiem savo dukterim, ir 
Adv. R. VVoodling. K. Prospa- 
liausko orkestras patiekė ves
tuvių pokiliui muziką.

Rudžiai yra visu mylimi,Rudžiai yra visu mylimi, už 
tai ir jų sunaus vestuvėse da
lyvavo skaitlingai svečių. Ves
tuvių pokilis atsibuvo Bavarų 
salėje. Pp. Rudžiai dėkoja vi
siems savo draugams už daly
vavimą.

M. Andriuškevičius su savo 
žmona ir J. JonuŠkai lankėsi 
Clevelande, apžiurėjo Lietuvių 
Darželį, sugryžę pasakoja kad 
Lietuvių Darželis yra gražes
nis už kitu tautų darželius. 
Sako, tai didelė garbė Lietu
viams toki brangų paminklą 
3avo tautai turėti ir ragina vi
sus nuvažiuoti pamatyti Dar 
želi ir prisidėti jo parėmimui.

B. Baleckienč su savo sū
num lankėsi Chicagoje pas se
serį ir švogeri Paulauskus. Tu
rėjo gerą kelionę ir patenkinti 
savo giminiečių vaišingumu.

Kalnas.

SkautųDalis
Skyrių veda Sk. Vyt. Vyr. Skit. J. Jurgelis

“Ncatidėliok darbo kitai die nai, kurį gali padaryti šiądien.” •ė -Y- >Y-
' vietą Skautų reikalams gvil- 
: denti.

Kaip anksčiau čia buvo mi
nėta, 
jiems _ _____

; statutą, neklysdami vienon 
I kiton pusėn, 
j kiau yra 1 
Tėvynės ir 
ir draugas kiekvienam žmo
gui.

Bet vienas skautas negali iš
silaikyti. jam turi stoti pagal
bon pavieniai žmonės arba kil
nios organizacijos, kurios pa
remtų jų darbus ir siekimus.

Jeigu ištikrųjų dabar Tauti
nė Taryba nedelsdama stos Į 
darbą skautų organizavime ir 
rėmime, tai galime būti tikri 
Amerikos Lietuvių jaunuome
nė stos į talką, junsgis ir orga- 
nizuosis į skautus, patys vado
vausis pagal statutą ir bus re
miami bei globojami.

Reikia tikėtis kad Amerikos 
Lietuvių Tautinė Taryba šio 
reikalo nepaliks nuošaliai, tu
rėdama savo tarpe gabų skau
tų vadą, Lietuvos skautu įkū
rėją. Petrą Jurgėlą, kuris ir 
čia Amerikoje bus mums skau
tams vadovu.
LIETUVOS SKAUTŲ VADŲ 

SUVAŽIAVIMAS
Kaip žinios iš Lietuvos sako, 

Spalių 31 ir Lapkričio 1 Kau
ne buvo sukviesta Lietuvos 
Skautų Sąjungos vadų suvažia
vimas. Pirmame suvažiavimo 
nosėdvje buvo sąjungos centro

Amerikos Liet. Tautinė 
Taryba Skautų Orga

nizatorė
Amerikos Lietuvių Tautinė 

Taryba spaudoje yra iškėlus 
keturis savo nutarimus ir su
manymus, kuriuos ir pradeda 
vykinti.

Kaslink Amerikos Lietuvių 
Skautų organizavimo, aš pa- 
reikšiu savo įuomonę.

Prieš kurį laiką, dabartinis 
Tėvynės redaktorius Kl. Jur
gelionis Naujienose iiuvo iškė
lęs klausimą SLA. įvykstančia- 
čiame seime aptarti Amerikos 
Lietuvių jaunuomenės organi
zavimą i skautus, taip pat 
Darbininke buvo iškeltas klau
simas, kuriuo buvo prašoma 
Marianapolio 
imti skautų 
globoj imo.

Bet viskas.

skautai veikia pagal 
numatytą ir sudarytą

' „ ' . .2___  ar
. Skautas kaip sa- 
Dievo garbintojas, 

ir Tautos mylėtojas

pranešimai, sąjungos 21 metų 
sukakties vakaras ir brolijos 
vadų bei seserijos vadovių su
eigos.

Antrame suvažiavimo posė
dyje buvo garbės gynėjo kan
didato, garbės teismo narių ir 
kandidatų, tarybos narių kan
didatų rinkimai. Be to, aptar
ta ir kiti sąjungos gyvenimo 
aktualieji klausimai.

Suvažiavime sprendžiamuoju 
balsu dalyvavo sąjungos tary
bos nariai, vyriausių vadijų na
riai, vyriausiojo garbės teismo 
nariai, garbės gynėjai, rajonų 
vadai ir vadijų nariai ir po vie
ną tuntų atstovai.

Suvažiavimas išnešė pasvei
kinimą užsieniuose gyvenan
tiems Lietuviams ir Lietuvių 
skautams.

. MOTERŲ SKAUČIŲ BŪRE
LIS AUGA IR TVARKOSI 
šiomis dienomis galutinai su

siformavo Clevelando moterų
i skaučių buris,* pasirinko sau 
vardą, ir stoja darban.

Apie tai kitame numeryje 
i bus plačiau.

dvasiški j a apsi- 
organizavimo ir i

tartum išpustas 
gražus burbulas, truko 
liko jokios žymės.

Dabar vėl spaudoje pasiro
dė Amerikos Lietuvių 
nės Tarybos nutarimas orga
nizuoti Lietuvių Skautus Ame
rikoje. šiuo atveju galime ti
kėtis daugiau rezultatų, nes 
Tautinės Tarybos generalinis 
;ekretorius P. -Turgėla yra bu
vęs Lietuvos Skautų įkūrėjas, 
o Tautinės Tarybos iždininkas 
K. S. Karpius darbuojasi su 
Clevelande įsikūrusiais Skau
tais Vyčiais, kurie auga skai
čiumi, ir teikėsi duoti Dirvoje

ir ne-

Tauti-

DARBAI NAMUOSE
Me3 TAISOME vonias, pečius, 

■furnasus ir viskų už žemų kainų 
ir jdedam NAUJAS vonias. Ap- 
kainavimų patiekiam išanksto.

The Lorentz Plumbing 
& Heating Co.

6263 SUPERIOR AVĖ. 
GEO. LORENTZ 

Telefonas HEnd. 5224

VA LGOMU DAIKTU 
PARDUOTUVĖ

Duodam kreditan ’algomus -'sly- 
kus, užmokėki t kada galėsit. Se
na ištaiga, kainos prie:namos 'r 
natnrna'ima. gera*’. Randasi vi
duryje Lietuvių kolonijos.,

Wiu’e Park Meat Markei
6612 VVADE i»ARK VVE.

NUBAUDĖ. Spaliu 
Kauno kalėjime, dujų 
rojo Įvykdyta mirties 
Vytautui Mikuckiui, 
nevėžio 
smerkė
Gedlauskienės nužudymą 
plėšimo tikslu.

(120 
kame- 

bausmė 
kurį Pa-

apygardos teismas pa
minti už mokytojos 

api-

DEGTINĖ PRAŽUDĖ 689 
ŪKININKUS, šių metų Sau
sio 1 d. visoje Lietuvoje buvo 
žinoma 2,915 degtindarių. Dau
giausia degtindarių buvo Kau
no, Tauragės, Raseinių, Uk
mergės, Šiaulių ir Utenos ap
skrityse. šių metų pradžioje 
buvo rasta kad visame krašte 
689 ūkininkai nusigyveno tik 
dėl to kad gaminosi ir gėrė na
minę degtinę. Taip pat Luta 
813 kaimų, kurie ištisai gami
no naminę degtinę.

PERRYS
WINE HOUSE

7205 VVade Park Avė.
Telefonas ENdicott 'J27G 
antra musų parduotuvė 
1931 Payne Avenue 

Parduodame 
Vynų. Kas 
išpardavimu 
95r. galionas 
arba aukštus.

N. PERRY. Mgr.

PATAISYMAS. J. Ramoš
ka Dirvos nr. 40 rašydamas 
apie M. Antanavičiaus gimta
dienio minėjimą ne viską pil
nai aprašė. Jis paminėjo kad 
rengimą atliko Ag. Gutauskie- 
nė, M. Sebestinienė ir A. Alek
niene, o tikrenybėje rengė Ag 
Gutauskienė, V. žintelienė n 
Juozas Sebestinas. Visame su
rengime šeimininkavo veik vie
na p. Gutauskienė, kuri surin
ko daug pinigų tam tikslui; si 
svečiais ji šykščiai apsiėjo ii 
vaišino tik savo pažystamu: 
svetimtaučius, dėl ko kitos te 
parengimo narės buvo nepaten
kintos.

Toliau, p. Ramoška sako kai 
Lenku ultimatumo laiku Anta
navičius pirmutinis surengi 
protesto mitingą. Tikrenybėje 
buvo tai sumanymas S. Įloda 
vičiaus, kuris atvažiavęs iš 
Clevelando ta sumanymą iškė 
lė ir su Antmivičiaus pritarimu 
ir kitų pagalba tas protesto mi
tingas Įvyko. Antanavičius 
neužpelnytos garbes nejieško, 
jis neremia visus gerus Lietu
viškus darbus kaip ir kiti ge
ri mitoi patriotai, bet iis pati 
parengimų nevaelovaujn ir ne
užima pirmei rbė*.

. . Teisybės .Mylėtojas.

Padėkos Dienos Kalakutas

Elektriškame Roaster!

22 rūšių California 
šeštadienis speciali* 
Vyno. Vynas nuo 
ir aukščiau, saldus

BRANGMENYS
Musų braivrinenų parduotuvė i 
laikrodėliu taisymo ištaiga veikia 
daug metų, nes Cernc Jewelry Co. 
supranta žmonių reikalavimus.

PARDUODAM RADIOS. LAIK
RODŽIUS, SIDABRINIUS DAI

KTUS, DEIMANTUS ir tt.

Frank Cernc, Ieweter
6161 ST. CLAIR \ VENTE 

CLEVELAND. O.

JUSl.J SKAUSMAI
TUOJAU IŠNYKS

Musų vaistai gydo thritis, Ne- 
uritis, Sciatica. Lumbago. Reu
matizmo, ir .Gout. Paimkit ais- 
tus u’’ $1. susided-no'us iš 3 bon- 
ku. ;r už 5 savaičių pamatysit 
pasekmes.

RHEUMATON CO. Ltel.
253 0L1) \RCADE 'LEVELAN1

Tel. MAin 1133

[T

LIETUVIŠKA DUONKEPYKLA

NEW DEAL BAKERY
PRAAAS KUNCAITTS, savininkas
4023 E. 141 STREET Telef— WAsh 3227

DUONKEPIS SU DAUG METU PATYRIMO.

Kepam skanią Lietuvišką Ruginę Duoną, taipgi šviesią ir baltą Duoną, visok.us 
Pyragaičius-Kėksus, Tortus ir Pyragus Vestuvėms, Baliams ir privatiškiems nan 1- 
niums pokiliams. Kreipkitės asmeniškai, arba laišku ar telefonai.

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

visada klauskit NEVV DEAL DUONOS

KOSTIUMAI
Išnuomojamo puikius tuxedo ru
bus ir marškinius bei visas kitas 
prie to reikmėms už mažų kainų. 
Vestuvėms ir kitiems reikalams 
rūbų pr'reikas kreipkitės į mus.

Kreipkitės į mus. (48)
DRESS SUIT RENTAI. CO.

235 The Old Arcade 
Geo. II. Schwane, Mg'. 

Main 6853. Cleveland

K E L L E R
SHOE REPAIRING

Avalų Taisymas 
mat- 
Vi-
Pa- 
Ge-

(47)

Geriausias
Taisonu avalus geriausiomis 
gintimis šioje miesto dalyje, 
sa savo darbų gurantuojam. 
darom avalus sulyg reikalo, 
riausios rūšies oda.

8125 Superior Avė. 
Lietuvių apgyventoje srityje.

Westcrn Reserve 
esu geros rūšies 

kok3 šundaktaris. 
I’rak- 

40 metų. (47)
Heatlier Building 

EUCLID VVE. 
l’irmad., Trečiad. ir

O. H. BOULEE, M.D
Aš esu baigęs
Universitetų ir 
gydytojas, ne
Gydau beveik visas ligas, 
tikuoju jau
Room 206 

10111
Valandos:

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

sutinimui, 
ir visokiam 

maisto pa-

-X. Jus naudosit Electric 
Roaster kiekvienų die
nų savaitėje — virimui, 
viso valgio vienu laiku 
—kepiniui, 
spirgnimui 
kitokiam 
ruošimui.

Ji turi laiko su savo svečiais, ši šeimininkė ku
ri kepa Padėkos Dienos kalakutą modernišku 
budu—Elektriškame Roaster. Nereikia gai
šuoti prižiūrėjimui, bijoti kad perdegs!

Betgi ji, ir kiekviena moteris kuri naudo’a 
Elektrišką Roaster, yra tikra kad jos valgis 
bus skanus, gerai iškeptas. Pusė švenčiu bė
dų pranyksta kuomet žinai kad svarbiausia3 
valgis bus gerai nusisekęs.

Kepkit savo Padėkos Dienos paukštieną mo
dernišku budu, tikru bildu—Elektrišku Roos- 
teriu. Taupykit laiką, darbą ir rūpesti. Elek
triškas Roaster kaštuoja mažai; jis labai eko
nomiškas operuoti. Pamatykit naujus mode
lius krautuvėse DABAR!

ftleabucal JleazjMe

18TH FLOOR • MIDLAND BUILDING • PROSPECT 5522

FOR BEST RESULTS C O QK WITH ELECTRIClfT
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Youth’s Forum
PHONE: ENdicott 4486 6820 SUPERIOR AVĖ. - CLEVELAND. OHIO

Koncertas Praėjo Puikiausia
Praeitą sekmadienį, Lietuvių 

salėje įvyko Dirvos surengtas 
puikus koncertas, kuriame Cle
velando ir apielinkės Lietuviai 
turėjo malonumą pirmą kartą 
išgirsti tokį Lietuvį daininin
ką kokio iš Lietuvių dar Ame
rikoje negirdėjo, ir retai gali 
girdėti kitataučių eilėse. Tai 
Aleksandras Vasiliauskas, dra
matinis tenoras, kuris savo bal
su lyginasi pačiam geriausiam 
musų tautos * dainininkui, Lie
tuvos Operos tėvui, Kiprui Pet
rauskui. Dirvos redaktorius p. 
Karpius, po programo užbai
gimo, išėjęs scenon tą viešai 
publikoje pasakė, nes yra gir
dėjęs Kaune Kiprą dainuojant 
ir dabar girdėjo dainuojant A. 
Vasiliauską. Reikia pasakyti 
kad Kipras Petrauskas ii’ ne
įsižeistų už tokį sulyginimą jei 
jis girdėtų savo vienbalsį mu
sų Amerikoje gimusį jaunuolį 
dainuojant. Tiesa, Kipras Pet
rauskas yra daugiau išsilavinęs 
ir yra pragarsėjęs scenos ar
tistas, kaip ir dainininkas, bet 
Aleksandras Vasiliauskas Į to
kius dar ir nepretenduoja, jis 
yra dar jaunas, studijuoja sa
vo pasirinktą dainos meną ra
miai ir atsidavusiai ir su gra
žiomis viltimis žiuri į ateitį.

Aleksandras Vasliauskas gi
mė mažame angliakasių kaime
lyje, prie Westville, III., 1908 
metais. Jie yra šeši broliai, vi
si dainininkai, ir turi tris se
seris. Jo tėvas, Stasys Vasi
liauskas, paeina iš Raseinių ap
skrities. Tėvai vedė Ameriko
je, Charieroi, Pa.

Kaip darbininkai žmonės, jie 
važinėjo visur žiūrėdami ge
resnių gyvenimo sąlygų, taigi 
iš Pennsylvanijos persikėlė į 
Illinois angliakasyklas. Iš ten 
vėliau persikėlė į Saginaw, 
Mich„ ir ten tėvai ir kiti bro
liai dabar gyvena.

Aleksandras dainuoti pradė
jo gyvenant Saginaw, Micn., ir 
kai .jis ir kiti patėmijo .jo dide
les galimybes, jis pradėjo tęs
ti savo dainavimo mokslą. Pa- 
silavinęs ketvertą metų savo 
mieste, vėliau persikėlė ir mo
kinosi dainavimo Chicagoj prie į 
VVhitterspoon, buvusio Metro
politan Operos direktoriaus. Iš I 
Chicagos gryžo j Detroitą ir 
ten jau pradėjo pasižymėti.

1936 metais laimėjo pirmą i 
vietą visos Michigan valstijos 
Dainos Festivalyje, kur daly
vavo 890 dainininkų. Paskiau 
vėl buvo pirmutinis Michigan 
valstijos radio korteste, po ko 
buvo pakviestas dainuoti per 
didžiąsias Amerikos radio sto
tis. NBC. ir Columbia.

Iš Detroito jis nuvyko į New 
Yorką studijuoti daugiau — 
jau virš metų laiko studijuoja 
prie Bruce Spencer King, bu
vusio per penkis metus Milano 
Operos dainininko.

Aleksandras daro didelę pa
žangą nuolatai. Dabar jisai 
dainuoja tam tikruose koncer
tuose iš dviejų Nevv Yorko na
rio stočių. Su Lietuviais pla
čiai dalyvauja, ir dėl savo ma
lonaus budo yra visų mylimas. 
Nors su Lietuviais dirbdamas 
mažai turi naudos, tačiau r.uo 
savo tautos nesiskiria.

Aleksandras turi viltį greitu 
laiku nuvažiuoti į Lietuvą, ir 
butų malonu išgirsti kad pati 
Lietuva sudarytų sąlygas jam 
į Lietuvą nuvažiuoti, pakon-

i certuoti ir pastudijuoti Lietu
vos Muzikos Konservatorijoje.

PROGRAMO EIGA
Aleksandras Vasiliauskas la

bai puikiai dainavo ir lengvas 
musų liaudies dainas ir sunkius 
musų ir kitų kompozitorių ku
rinius. Jo galingas balsas la
bai nuosekliai kontroliuojamas. 
Balsas turi savo malonumą ir 
kartu dramatinę išraišką, že- 

, mos ir aukštos gaidos jam ly
giai lengvai sekasi ir balsas 
nepameta savo gražumo tuose 
atvejuose kur pereina iš žemo 
į aukštą, arba priešingai, kas 
yra kliūti,mi daugelio kitų dai
nininkų.

Aleksanrdui į pagalbą atva
žiavo ir jo brolis Juozas iš Det
roito. Jis irgi nustebino Cle- 
velandieČius savo gražiu, stip
riu baritonu. Jiedu dainavo ir 
solo ir duetus. Su p-le Kasiu
lyte sudainavo duetų.

Vasiliauskai pažadėjo vėl į 
Clevelandą atvažiuoti koncer
tuoti ir žada atsikviesti dar ir 
trečią savo brolį dainininką.

Moteriškoes dainininkės bu
vo p-lė Bronė Kasiulytė, nese
nai parvykus iš Lietuvos, ir 
Rožė Lukoševičiutė. Jos abi 
maloniai padainavo. Bronė iš
pildė daugiausia savo naujai 
iš Lietuvos parsivežtas dainas. 
Ji dėvėjo savo Aukštaitišką 
kostiumą (nuo Panevėžio).

Rožės malonus, skambus so
prano visada Clevelandiečiams 

j patinka.
Ona Karpienė pasakė keletą 

savo įspūdžių iš kelionių po 
Lietuvą, apie apsilankymą Vil
niuje, musų istorinėje sostinė
je, ir plačiau paaiškino apie 
skirtumus Lietuvoje dabar įve
damų naujų tautiškų rūbų, ku
rie yra grąžinami iš senesnių 
laikų. Kiekviena Lietuvos da
lis turi tam tikrus skirtingus 
savo rubus, todėl jie nėra vie
ni kitiems panašus.

Po programo tęsėsi šokiai, 
Apanaičio orkestrui griežiant.

Programas prasidėjo laiku kaip 
buvo skelbta, lygiai nuo 6 vai. 
Matyt kad galima ir pas mus 
padaryti tą kas būtinai turėtų 
būti, ir publika tuoj įpras at
eiti laiku, o kurie vėluos tie 
pralaimės. Reporteris.

MOTUZŲ FILMOS 
CLEVELANDE 

LAPKR. 20 IR 21

Broliai Motuzai Clevelandą 
aplankys su puikiomis spalvuo
tomis naujomis Lietuvos fil- 
momis Lapkričio 20 ir 21 dd.

Rodymas bus DU VAKARU 
Lietuvių salėje. Plačiau apie 
tai ant 6-to pusi.

REPUBLIKONAI LAI
MĖJO OHIO RIN

KIMUS

GUBERNATORIUS BRICKER

I

Ohio valstijoje Republikonai lai
mėjo veik visas aukštąsias valdiš
kas vietas, išstumdami Demokratus, 
kurie iki šiol valdė. Tik Cuyahoga 
apskrityje veik visi valstijos atsto
vai ir senatoriai išrinkti Demokra
tai, nes šiame apskrityje balsavi
muose ėmė viršų Demokratai.

štai kaip balsų gavo Demokratu
Republikonų didieji 

uyahoga apskrityje:
kandidatai

Bulklev (D) 2011.900
Taft (R.) 150.700
Savvyer (D.) 216,300
Bricker (R.) 152,300
Ohio valstijoje:
Bricker 1,234.416
Savvyer 1,118.904
Taft 1.225.300
Bulkley 1,059,000
IŠRINKTI šie:
U. S. Senatorium — Taft.
Ohio Gubernatorium — Bricker.
Lieutenantu Gubernatorium — P.
. Herbert.

Traveling in our Lithuania
BY ANN A KARPIUS

(Continued from lašt week)

in Kau-
Also they arranged for the 

of Lithuanian Athletes 
D.U.L.R. takes

country. They supply 
literature for Lithuanian 
Ameriea, South Ameriea 
ever there are Lithuan-

friendly, 
M r. Ski- 
hand of 
here for 

Jie is an

afoot and on horses with long spears, 
and a wild ferocious looking animal 
resembling our buffalo.

We were seated at a table with 
Mr. Skipitis as our host. He was 
very cntertaining and reminded us 
to be sure to speak only Lithuan
ian. Then he offered to teach us 
a folksong, “Bijūnėlis,” we were 
delighted for that was one of the 
important things 
do 
we 
us 
us 
we
delicious dinner 
entertainment we departed and re- 
turned to our hotel, where a few 
minutes later Kazys Motuzas’ uncle 
came to help us movė our belong- 
ings to our nevv address. While 
we were getting ready to go Petcr 
Aižąs dropped in so he too helped 

carry our eight suiteases 
bid our hotel goodbye!

(Continued)

ing every Tuesday evening.
Unsurpassable music by Lee May’s 

9 piece orchestra will provide an 
enjoyable time for jitteibugs, vvalt- 
zers, polka-ers, Lambeth vvalkers, 
etc. The admission is very reason- 
albe, only 30c with free checking. 
For an evening of fun and enjoy- 
ment, commencing a 8:30 p.m. drop 
over at the Lithuanian Hali any 
Tuesday nite, you Vvon’t go vvrong.

Ann Baltūsis certainly likęs doing 
the Viennise vvaltzes. Not every- 
body can get the rhythm.

Helen Miškinis and Jean dresscd 
as “tough gals”. A bit of all rite. 
I’m wondering where they got all 
the trinkets.

See you at the Variety Club 
Dance, coon.

LITHUANIAN A. C
A GREAT KADIO DEBUT

RUBSIUVIS
Plačiai žinomas Siuvėjas

Feliksas Baranauskas
siuva naujus Vyriškus ir 
Moteriškus rubus, taipgi 

atlieka visokį rūbų taisy
mą. Paima iš namų ir 

pristato.
895 E. 128th Street

Telef. MUlb. 3519

vve expected to 
here, learn as many folk songs 
could, and Mr. Skipitis taught 
the first one! Then he taugnt 
a nevv melody to one song that 
already knevv. After a very 

and Mr. Skipitis’

Lašt Saturday afternoon at 12:45 
Mary Jo Bendler realized what a 
radio debut comprised. A great 
deal of nervousness and needless 
vvorry, būt such a grand feeling of 
triumph after an errorless perfor- 
mance. That was the feeling of 
this young daughter of Mr. and Mrs. 
Joseph Bendler. 
all have 
life even 
tent of a

A feeling that 
and roalise someti^ne 
tho not to quite the 
National Broadcast.

we 
in 

cx-

us 
vve

and
VISITOR EROM 
VVASHINGTON

Lithuanian movies, Nov. 20-21.

KAS DARBAVOSI 
DIRVOS VAKARE

Prie viso biznio Dirvos kon
certe Lapkričio 6 d. Lietuvių 
salėje darbavosi šie talkinin
kai: Justinas Miščikas, Marė 
Mišeikienė, Ignas Visockas, p. 
Visockier.ė, M. Drasutis, F. 
Saukevičius, Velioniškis, J. G. 
Polteris, Al. Lincevičius, Ago
ta Grigienė, p. Skodienė, Pra
nė Vaičiūnienė, Julė Salasevi- 
čienė. Margaret Standžius, Jo
nas Petrauskas.

Programo vedėju buvo An
tanas Zdanis.

Visiems už pasidarbavimą 
širdingas ačiū.

Dirvos Administracija.

PRALEISTA. Pereitame ar. 
Onos žiburier.ės mirimo pami
nėjime buvo praleista nepažy
mėta viena jos duktė, Magda
lena Jurkšaitienė. Ji gyvena 
Clevelande.

KLUBO VAKARUŠKOS
Lietuvių Amerikos Piliečių 

Klubo vakaruškose šį penkta
dienį, šalip laimėjimų, bus dar 
geras šokiams orkestras — Jo
no Apanaičio. Atsilankykit.

Valdyba.

LANKĖSI CLEVELANDE
Clevelande buvo apsilankę 

' A. Gutauskas iš Akron, Ohio.
Iš Mansfield, Ohio, lankėsi

F. Rubežius, viešėjo pas savo 
' dukterį. Atsilankė Dirvos re- 
dakcijoje, užsimokėjo savo pre- 

I numeratą.

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

K O M E R
Wcod & Coal Company

(Lietuvis)
1409 East 92nd Street 

Telef. GArf. 2921

li ASKETB ALL
TIIE Inter-Lodge League basket- 

ball season opens this coming Wer- 
nesday night, Nov. 16, at St. Clair 
Bathhouse Gym where all the sea
son games will be played. The 
games will be played. The games 
will be played every succeeding 
Wednesday until the season is over. 
Ten crack quintets have entered 
and will try bringing honie the 
crown. Included among the^e ten 
aye the defending champions, the 
Pioneers, and the runners-up, our 
own club ieam.

The league, at the present time, 
appears to be the strongest in the 
history of Inter-Lodge basketball 
and we!l-known sports <figures are 
predieting a great season. The club 
team is all sėt to meet the George 
Washington team in their opener 
which starts at 9:15 o’clock. The 
George Washingtons have streng- 
thened their outfit considerably and 
hope to upset our boys who are 
highly touted as one of the favor
ites to win the championship. Our 
team is in splendid condition and 
are eagerly vaiting for the opener 
to a long season. The squad has 
been pared dovvn to ten players 
\vho will comprise the team. A 
few very good nevvcomers have been 
added to the veterans of lašt sea
son to round out what should even- 
tually become a smooth working 
machine.

This team is capable of giving 
any amateur outfit in the city a 
good argument. Let’s see a great 
body of Lithuanian fans at the 
game to cheer this team. It's com
prised of all Lithuanian boys and 
is organized to raiše the Lithuanian 
name to the heights in sports cir- 
cles. The St. Joseph’s Band, along 
with its basketball team, will play 
music during intermissions. The 
complete schedule for Nov. 16th is:

Socas vs. Zumberaks — 7:00.
Clarewoods vs. Serbians 7:45 
St. Joseph vs. Sparta ns 8:30 
Lithuanian A.C. vs. G. W. 9:15 
Pioneers and Lorain Buckeyes vs 

Bye.

The Dirva concert was honored 
with the presence of a prominent 
visitor from Washington, D. C. It 

Esunas, Secretary 
Baltic’ American 

city. 
and

M r. Esunas 
first president 
is very aetive

KAUNAS — JUNE 9 -
The D.U.L.R. is the headquarters 

of all visitors to Lithuania. D.U.L.R. 
is the Society for the Advancement 
of Lithuanian Activities abroad. — 
They organized the first Lithuanian 
World Congress in 1935, 
nas.
first visit
to Ameriea in 1937.
care of the entertainment, conven- 
ience, and supplies information for 
travel of Lithuanians visiting in the 
Lithuanian 
books and 
schools in 
and tvhere
ians. D.U.L.R. publishes its maga
zine in Kaunas called “Pasaulio Lie
tuvis” (The Lithuanian of the 
World) for the information and 
relationship of all. This organiza- 
tion’s location is Nepriklausomybės 
Aikštė 3.

We found the geniai, 
president of the D.U.L.R., 
pitis, who is the guiding 
all the visitors that come 
information of all kinds.
attorney by profession, and former 
member of the government cabi- 
net. We discovered that Mr. Ski
pitis was making preparations to 
leave for South Ameriea witbin a 
few weeks. This was sad news to 
us because we knew we would miss 
his charming presence during our 
stay. However we were introduced 

Į|to Mr. Vilkaitis who was to fili his 
i place during his -ibsence. 
i arrangements to have
ceived here, so1 that 

j kept safe in case we
town or .raveling.

Then Mf. Skipitis
lunch with 

I “Tautininkų 
j called. We 

so it was 
I to see.

Alėja several blocks until 
almost to the Pienocentras 
and “Pažangos Rūmai” 
next to it'. Four stories 
ultra modernistic architecture. 
the main floor front are three large 
stores, one is, “Dirvos Bendroves” 
book store with the window dis- 
played with books, souvenirs of 
Lithuanian art goods, and statuet- 
tes, amber boxes and novelties; an- 
other store is ladies furnishings, 
the large spacious xvindows vaste- 
fully displays gloves, purses, neck- 
ware, fanęy handkerchiefs, bathing 
suits, and such accessories neces- 
sary to ladies; then a smaller store 
whose windows displayed toys for 
children. Next to this is the en- 
trance to the building and elevator 
to the Vipper floors. We entered 
the door, into a long corridor at 
the end of which was the elevator. 
It is an automatic elevator which 
runs at the push of a button, būt 
during dinner hours or at busy 
times, a young man is on duty.

On the second 
toriai offices of 
and on the tbird 
tininkų Klubas” 
stepped out of 
*Le corridor which led to the eloak 
room and entrance of the dinning 
room. This is Kaunas’ best res- 
^aurant, and is patronized by the 
best people in Kaunas. The dinning 
room is large and airy, with square 
tables covered with clean white 
cloths, the chairs are large comfor- 
table oak armehairs covered with 
light green plush, with spring seats 
and the large windows are hung 
with drapes. The entire \vall op- 
posite the windows has a beautiful 
murai painting of a scene in a 
Lithuanian forest, the hunt for the 
Wild Bull. of olden times

We made 
our mail 
it vvoukl 
vore out

?e- 
be 
of

invited us 
“Pažanga” 
as it is J 

been there yet 
us

« to 
o r 

also
him to 
Klubas” 

had not 
something nevv for

We vvalked down Laisves 
we came 
building, 
is right 
high, of 

On

AMONGST OUR
LITHUANIANS

CONCERT tLICKS
‘Dirva’ Concert heldThe

Sunday, Nov. 6th proved a huge 
huge success if the applause of 
the audience meant anything. The 
Vasilauskas boys have rare voices, 
as vvas said by Severai people vvho 

authoritively i n the knovv. Joe, 
brother from Detroit haš the 

t baritone voice tever heard at 
Lithuanian Hali. Even tho he 

not a careerist, this Chrysler 
rich and

lašt

Valstijos Sekretorium — .Griffith. 
Valstijos kasininku — Ebright.
Valstijos prokurorų — Herbert. 
Laisvi atstovai j Kongresų — 

Bender ir Marshall.
Visi jie yra Republikonai
Liko Kongrese savo senose vieto

se: Martin L. Svveeney (D.), Ro
bert Crosser (D.), ir Chester C. 
Boiton (R.).

Teisėjais išrinkti: Levine, S .'bert, 
Merrick, McMahon, McNamee.

Mokyklų taksų :Lnaujinimas pra
ėjo, ir praėjo civilinės tarnybos 
priedas prie miesto čarterio.

Kiti taksai ir bondsai atmesti.

U. S. SENATORIUS TAFT

PIRMYN CHORAS 
KONCERTUOS

Clevelande susidarė laikinas 
komitetas surengimui dainų 
koncerto Chicagos Pirmyn cho
rui, kuris šią vasarą lankėsi ir 
koncertavo Lietuvoje.

Clevelande choras lankysis I 
ir koncertuos Lietuviu salėje 
Gruodžio 4 d. Choro vadovas 
yra pasižymėjęs jaunas muzi
kas Kazys Steponavičius.

MĖSOS KRAUTUVĖ
I Visokių geriausių mėsiškų daly- j 

kų ir groserio parduotuvė, musų i 
lentynos visada pilnos geriausių 
prekių. Duodam ant išmokesčio 
jeigu norit pas mus prekiauti.

Addison Sųuare 
Food Market

7100 WADE PARK AVĖ.

floor are the edi- 
“Lietuvos Aidas” 

floor is the “Tau- 
restaurant. We 

the elevator into

I are
1 the 
j best 
our 
is not a careerist, 
employ has a naturally 
melodious voice. He is one of the 
chosen fevv singers to belong to 
the Chrysler Chorus, a group of 
employees seleetėd out of the many 
thousand vvorking for Chrysler Mot- 
ors, Detroit. In addition to pos- 
sessing a voice for singing, Mr. 
Vasilauskas is one of the organizers 
of a newly organized, fast grovving 
Lithuanian Democratic Club 
troit.

Al Vasilauskas, brother 
afore-mentioned is a young 
man vvho barring injury or siekness 
is really destined for great things. 
Having a voice that made the au-1 
dience call 
one could 
singer vvill 
as a noted 
he is mistaken for Richard Crooks, 
of radio fame more often than 
once.

So there you have the story of 
tvvo brothers, both born in the min- 
ing tovvn of Danville, Illinois, ’.vho 
are already quite famous and very 
vvell-knovvn as singers and doers.

In conclusion may 
the Misscs Bernice 
Lucas also seemed 
ed a great deal in 
voice and singing. 
Mrs. Ann Karpius 
beautiful description of her travels 
in Lithuania.

The concert vvas as grand and 
bright a:: the day vvas beautiful .and 
sunny. Those vvho took advantage 
of a lide out into the country are 
already a bit sorry and looking for- 
vvard 
ber.

was M r. L. J. 
General of the 
Society of that 
was the founder 
of this society and
among Lithuanians.

Professionally Mr.
accountant, taking finai exams to 
pass the C.P.A. tęst, in other svords 
he is studying and striving for a 
Certified Public Accountant Degree. 
That is his 
by to the 
much more 
of hundreds 
literature, :
notes, etc. concernmg young and o>d 
Lithuanians and Lithuanian activi- 
ties in Washington and thruout the 
world. If you would see this col- 
lection, the neat mounting and at- 
tra?tive settings you would indeed 
repi>’xe its value.

We, tho younger Lithuanians. 
salute one of our genevation who 
is a true and aetive Lithuanian.

Mr. Jack Ganson-Karabinas, well 
known wrestler and mateh-maker, 

Buffalo, N. Y., was also present 
this concert.

Esunas is an

profession, būt his hob- 
average lay person is 
interesting—a collection 

1 of pages of interesting 
news clippings, society

in De-

of the 
gentle-

for encore upon encore, 
hardly doubt that this 
not reach great heights 
tenor. lt is said that

we say that 
Russell and Rosc 
to have improv- 
theiu rnanner of 
Also orchids to 

for a short and

to more concerts of this

AVEEKLY DANCES

cali-

.vith
Hali 

vveekly

Now that the cold season ’s 
us, the Lithuanian Societies 
has planned a means of 
entertainment in the form of dane

TEMYKIT

Dantii Laboratorijos
DARBAS tiesioginai Jums.
VISKAS LANGVU IŠSIMOKĖJIMU.

Dantų Platės Padaromos ir Pataisomos

Dantų Taisymas
Vartojama Gasas ir Novocai?.

Dantų Ištraukimas

Dr. Silver
D E N T I S T A S

7042 Superior Avė
lIEnderson 3157

1137 Hayden Avė
GLenville 1950

of 
at

COLLINWOOD 
NOOZE

Bv THE LAI) Y BUG

NOTE: This artiele vvas received 
to late for lašt vveek’s publication.

The Hallovve’en dance turned out 
to be a huge success. This just 
proves vvhat a little effort Avilį do. 
Ed Grigonis certainly had his heart 
and soul in this affair. He looked 
contented to me.

Berice Jakubs looking very neat 
in a vvhite eutfit. Just likę a real 

| bartender.
Mrs. Vaicunas seen giving all the 

older men a workout -in polkas. She 
ure has a lot of vitality and vigor 

for a little .voman.
There certainly was a panorama 

[ of costumes. Ever.vthing from ba- 
bies to Arabians. And was a cer- 
tain young man’s face red when .he 
found out he was giving a fellow 
a line — some Hallowe’en prank!

Overheard this bit of witticlsm 
about Johnny Pecon’s orchestra: — 
Pecon’s (pecans) orchestra eertain- 
ly i s the :mtz.

Al Wallis is contemplating un 
asking yor a certain young lady’s 
hand. He loses his manlj- courage 
every time. (Tsk^tsk).

A certain young lady with a ba- 
by’s costume that looked mor® liko į 
a play suit she outgrew.

Tony Kolka being very polite, 
giving. a young miss a cent for ad- 
justing his 
turning.

Mrs. Ann 
prim and
accented with elips and matehing 
earrings.

Ruth Masilionis’ costume certain
ly fooled us. No one recognized 
her until she špoke to her mother.

tie. — Prosperity is re-

Wesolovvski looking very 
neat in a black dress

BOMLING
The Lithuanian A.C. Bovvling 

League goes into its seventh week 
of bovvling Sunday, Nov. 13. May- 
be because of the dance, lašt Sun
day seemed to be an off day as no 
very good games vvere bovvled. Bill 
Norbert’s squad took 2 of 3 games 
from Al Samolis’ leaders to pick 
up one game on them. Stan Hala- 
burda’s boys took 2 of 3 games 
from Pete Vitonis’ team to stay in 
a tie vvith Norbert’s team for 
ond place, two games behind 
leaders. Al Samolis bovvled 
>98-187 Tor a 569 series to 
top individual honors for the

Tho Victorv Dance >vas n ' 
į success lašt Saturday. The Club is 
desirous of thanking all who made 
this affair posrible.
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• Lithuanian movies, Nov. 20-21

ANGLŲ KALBOS 
PAMOKOS

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

FRANCES ZVERINA
310 Citizens Blg. CH. 4050

IŠSINUOMOJA 5 KAMBA
RIAI

Naujai ištaisyti, turi por- 
čių ir • kitus patogumus - 
$25 mėnesiui. Kreipkitės 

6702 Superior Avė.
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Jaunavedžiu Žiniai
šliubiniai žiedai, 
vestuvėms dova

nos ir kitokios 
reikmenys.

Ateikit pamatyti ir 
pasirinkti, pirm ne

gu eisit kitur.
Laikrodžių ir laikro
dėlių taisymo spe

cialistas.
Kainos žemos. Duodu išsimokėjimu.
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6704 Superior Avenue
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