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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Antanas Smetona vėl Išrinktas Prezidentu
PLIENO darbai vėl pa

kilo keletu punktų, ir pa
siekė 61.5 nuoš. normaliu. 
Nekuriu plieno produktų 
išdirbystės turės gana už
sakymų iki pat galo šių me
tų.

Daugiausia prie užsaky
mų pakėlimo prisidėjo pa
gerėję auto darbai.

STREIKAS. New York. 
— Sustreikavo apie 1600 
darbininkų M e r genthaler 
Linotype Co. dirbtuvėje, 
kai kompanija atsisakė at
naujinti su unija sutarti ir 
numušė darbininkams 10 
nuoš. algų.

VALDŽIOS atstovai dar
buojasi sutvarkymui plie
no ir geležies darbininkams 
minimum mokesties tose iš
dirby stėse iš kurių valdžia 
perka sau plieno ir geležies 
reikmenis. Jeigu gerai su
tvarkys, apie 75,000 plieno 
ir geležies industrijų darbi
ninkų gaus daugiau mokes
ties.

50,000 NETEKO DAR
BO. Prez. Roosevelt per- ■ 
eitą savaitę paskelbė kad I 
algų ir darbo valandų ad-j 
ministratoriaus raportavi- 
mu, apie 50,000 darbininkų 
Įvairiose industrijose nete
ko darbo Įvedus naują al
gų ir darbo valandų Įstaty
mą, iki prisitaikys tam Įs
tatymui.

PASIBAIGĖ. Trenton, N. 
J. — Po šešių savaičių pa
sibaigė gurno darbininkų 
streikas ir 600 darbininkų 
sugryžo dirbti. Stokes gu
rno išdirbystė susitarė su 
unija ir ant toliau.

Butler, Pa. — Streikavę 
American Hard Rubber Co. 
800 darbininkų nutarė ei
ti atgal dirbti. Streikas 
prasidėjo Spalių 4 d. .

Detroit. — Hudson auto 
dirbtuvėse darbininkai bal
savo streiko klausime ir 
diduma balsų streikavimą 
atmetė.

ATSIMETĖ. Moteriškų 
rūbų siuvėjų unija atsime
tė nuo CIO. Ta unija turi 
arti 250,000 narių ir buvo 
viena iš Įsteigėjų CIO trys 
metai atgal.

San Francisco, Cal. — 
Pasibaigė 55 dienų ilgumo 
krautuvių patarnautojų ir 
prižiūrėtojų streikas. Apie 
2000 streikavo, sutrukdy- 
dami darbus 35 krautuvė
se.

MEKSIKOJ keletoj val
stijų industrijų centruose 
kilo elektros darbininkų 
streikas, streikuoja apie 
10,000 darbininkų. Darbi
ninkai kelia riaušes ir vie
tomis pridarė nuostolių.

GAISRAS. Owensboro, 
Ky. — Degtinės varykloje 
kilo gaisras, padarydamas 
nuostoliu už $2,250,000.

Prezidentas Antanas Smetona

Plačiai Amerikos spaudoje neskambėjo 
žinios apie Lietuvos Prezidento išrinkimą ir 
kad juomi išrinktas ilgametis jos Preziden
tas, Antanas Smetona.

/Prie Valstybės Prezidento, pirmutinė 
ranka ir valdžios aparato vykdytojas yra 
Ministras Pirmininkas, Kun. Vladas Miro
nas. Šių dviejų vyrų rankose dabartinė Lie
tuvos Vyriausybė yra rimtai vadovaujama, 
gerai sutvarkyta ir solidari.

Lietuva turi nuosekliai sutvarkius ir sa
vo užsienių politiką, kuri buvo nustatvta ne
senai Įvykusioje Kaune Lietuvos pasiuntinių 
konferencijoje. Po šios konferencijos buvo 
išleistas komunikatas, kuris užakcentuoja 
kad Lietuvos tarptautinė padėtis pasilieka 
tokia pat pastovi kaip ji buvo ikšiol ir kad 
Lietuvos, kartu sir jai draugingomis val
stybėmis, Latvija ir Estija, ye ; > i neutra-! 
lunio politika yra laikoma tinkama ir toles
niam Lietuvos tarptautinės padėties stipri
nimui.

Berlinas. — Dėl to kad 
jaunas pamišimo apimtas 
Žydukas Paryžiuje nušovė 
Vokietijos pasiuntin y b ė s 
narį, visa Vokiečių tauta, 
pavirtus Į plėšikus, grobi
kus, padaužas puolėsi nai
kinti, ardyti, plėšti, grobti 
Žydų turtą. Tūkstančiai 
Žydų uždaryti kalėjimuose 
ar pasiųsti i pabaudos sto
vyklas.

Ta tiesiog pamišus Vo
kiečių tironų gauja leidžia 
Įstatymus: uždėjo 400 mili
jonų dolarių pabaudą ant 
pusės milijonų Vokietijos 
Žydų; konfiskavo Žydams 
priklausanti apdraudų at
lyginimą už sunaikintas jų 
nuosavybes; verčia juos sa
vo pinigais sugadintus na
mus atitaisyti; uždraudė 
jiems laikyti krautuves, iš- 
dirbystes, turėti svarbias 
vietas Vokiškose korpora
cijose; nevalia eiti Į teat
rus, koncertus, paskaitas, 
muzejus, arka šokių sales.

Pradėta atiminėti iš Žy
dų namų radio priimtuvus, 
uždrausta parduoti maisto 
dalykus, nutraukta jų na
mams telefono patarnavi
mas.

Žydams Įsakyta atiduoti 
visus ginklus nazių žinion.

Gen. Goehring, kurio ži
nioje yra turto kontrolia
vimas, sako draudžiąs Vo
kiečius nuo naikinimo Žy
dų turto, nes tas kenkia 
šalies keturių metų ekono
minio plano pravedimui.

Kalbama kad Vokietijos 
miestuose bus nuskirta da
lys kuriose galės gyventi 
ir savo biznius laikyti tik 
vieni Žydai. Jiems nebus 
leista su kitais maišytis.

Kaunas, Lapkričio 14 d. (AP). — 
Antanas Smetona, 64 metu amžiaus, 
Lietuvos prezidentas, šiądien tapo iš
rinktas kitam septynių metų terminui. 
Jis buvo tik vienas išstatytas kandida
tas naujai išrinktų 128 tautos atstovų- 
rinkikų.

JAPONV-KINU KA
RO EIGA

PIKTINASI ŽYDU I 
PERSEKIOJIMU

Washington.— Preziden
tas Roosevelt atšaukė iš 
Vokietijos savo ambasado
rių aptarimui su juo asme
niškai Žydų padėties Vo
kietijoje.

Spaudos atstovams Pre
zidentas pareiškė: “Tokios 
žinios iš bent kurios pasau
lio dalies sukeltų Amerikos 
žmonių didelę reakciją. Aš 
pats vargu norėčiau tikėti 
kad tokie dalykai gali atsi
tikti dvidešimto amžiaus 
civilizacijoje.”

Iš PARYŽIAUS praneša 
kad Prancūzijos vyriausy
bė pasiryžus daryti sutarti, 
su Vokietija, kas duotų na- 
ziams laisvas rankas ryti
nėje Europoje. Prancūzi
ja matomai nori atstumti 
Vokiečių pavojų nuo savęs 
i lytus. Hitleris turis no
ro atskirti Prancūziją nuo 
Anglijos savo pažadais.

DR. EDUARD BENEš, 
buvęs Čekoslovakijos pre
zidentas, ilsisi Londone. Jis 
pakviestas Į Chicagos uni
versitetą profesoriauti.

I MIRĖ KEMAL ATATURK

Ankara, Turkija. — Lap- 
1 kričio 10 d. mirė Turkijos 
diktatorius, Kernai Ata- 
turk, 58 m. amžiaus. Jis 
buvo moderninės Turkijos 
Įsteigėjas, kuris Įvedė sa
vo šalyje vakarų idėjas ir 
gyvenimo būdą. Jis užgy
nė moterims dengti veidus 
ir vyrams dėvėti savo se
noviškas kepuraites.
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PRANCŪZIJA NORI 
ATSIGRIEBTI

Paryžius. — Daladiero 
vyriausybė, remiama 7 mi
lijonų karo veteranų, ku
rie reikalauja stiprios val
džios, išleido 32 Įsakymus, 
tikslu pastatyti Prancūziją 
ant stiprių kojų. Tarp tų 
Įsakymų Įvesta nauji tak
sai, kuriuos kiekvienas gy
ventojas turi mokėti val
džios parėmimui; visi turi 
stengtis sunkiau ir ilgiau 
dirbti pakėlimui šalies in- 
eigų.

Pabrangina cukrų, ta
baką ir kitas viešas reik
menis kurios yra valdžios 
kontrolėje.

Prancūzija skęsta skolo
se, iš kurių nori gelbėtis.

Stiprios komunistų ir so
cialistų partijos paskelbė 
savo pasipriešinimą dėji
mui naujų taksų.

Daladier sako jog šitas 
viskas reikalinga norint 
valdyti šąli demorkatiniu 
budu ir išgelbėti nuo su
griuvimo.

Kalifornijoje naujai iš
rinktas gubernatorius, 01- 
son, žada paleisti iš kalėji
mo Tarną Mooney. Olson 
yra pirma Demokratas lai
mėjęs gubernatoriaus rin
kimus toje valstijoje bėgy
je 40 metų.

ANGLIJOS Karalius ir 
Karalienė atvyks Į Kanadą 
kitą pavasari Gegužės 15 
dieną. Kada lankysis pas 
Prez. Rooseveltą dar tikrai 
nenustatyta, bet bus apie 
pabaigą Gegužės.

iviinisiras rirmininKas i\un. .Mironas

šanghai, Lapkr. 16. — 
Kinų karo vadovybė įsakė 
visiems vyrams galintiems 
vartoti ginklą stoti Į eiles 
ginti Čankša miestą, Hu- 
nan provincijos sostinę, ku
rią Japonai apsupa.

Kinų spauda skelbia kad 
Kinų kariuomenė pradėjo 
apsupti pietų Kinijos sos
tinę Kantoną ir gali Japo
nus išmušti iš jos.

JAPONIJA pranešė S. 
Valstijoms, Britanijai ir 
Prancūzijai kad ji neatida
rys tų šalių laivams laisvo 
kelio Yangtze upe preky
bai su Kinija. Dabar ta 
upė naudojama tik karo 
tikslams.

Japonija žada reikalauti 
Su v. Valstijų pakeisti savo 
sutartis su Kinija.

Šveicarijoje pradėjo su- 
imdinėti nazius agitato
rius, kurie skelbia susiar
tinimą su Vokietija. Dalis 
Šveicarijos gyventojų kal
ba Vokiškai.

UKRAINOS VALDYMO KLAUSIMAS ĮTEM
PĖ LENKU-VOKIEČIU SANTIKIUS

Varšuva. — Ilgai buvęs 
ramybėje Ukrainos likimo 
klausimas staiga tapo prie
žastimi Įtempimo Vokieti
jos santikių su Lenkija.

Pereitos savaitės Vokie
čių pasielgimas ištremiant 
Lenkijos Žydus Į Lenkiją 
be jokios atodairos, Varša- 
voje laikoma nazių jieško- 
jimu priekabės prie Lenki
jos dėl Ukrainos, kuri inei- 
na Į Vokiečių “i rytus trau
kimo” planą. Ukraina, der
lingas kraštas, Lenkų, Ru- 

I sų ir Rumanų suplėšytas, 
Vokiečius vilioja.

Lenkų užsienių reikalų 
ministeris Beckas buvo pa
siryžęs vykti Į Berliną pas 
Hitlerį tartis, tačiau tą ke

ISPANU SUKILĖLIAI
LAIMI

Henda.ve, Lapkr. 16. — 
Sukilėliai praneša jog ap
supa tūkstančius kairiųjų 
vyriausybininkų kurie pa
teko i spąstus. Sukilėliai 
užėmė Fatarella kalnus ir 
pora miestų. Suėmė daug 
kairiųjų kareivių, 1,000 ki
tų išžudė ir pačiupo daug 
karo medegos.

Šiuose mūšiuose sukilė
liai paėmė beveik viską at
gal ką kairieji buvo laimė
ję savo keliais pasiseki
mais nuo vasaros vidurio.

BRITŲ ir Arabų mūšy
je prie Nablus pereitos sa
vaitės pabaigoje užmušta 
20 Arabų. Palestinoje yra 
palaidota 12,000 Britų ka
reivių kurie žuvo užkaria-; 
vimuose šventosios Žemės.1

Žuvo 13 žmonių. Rouyn, 
Kanada. — Lapkr. 12 d. 
viešbučio gaisre sudegė 7 
asmenys. Kitą dieną neto
li čia automobilis nukrito į 

nuo keltuvo Į upę ir prigė-į 
rė 6 žmonės.

lionę atšaukė, kas yra įro
dymu blogėjančių santikių 
tarp Varšavos ir Berlino.

Nekurie Lenkai tikrina 
jog Hitleris norįs įsteigti 
nepriklausomą Ukrainą su 
Vokiečių politiška ir ekono-Į 
mišką Įtaka.

Lenkijai staiga iškilo bai
mė kad ji gali netekti Uk
rainos, ir kad, Vokiečiams 
priėjus prie Rusijos, susi- 
pešusios tos dvi valstybės 
turėtų kariauti pačios Len
kijos žemėse.

Lenkų graibstymas kai- I 
mynų žemių, lankstymasis | 
Hitleriui ir rūpinimasis pa
siėmimu Lietuvos gali po
nams Lenkams labai atsi- į 
rūgti.

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

KAUNE gauta žinių kad iš 
Ispanijos j Pabaltijos valsty
bes gryžta apie 83 savanarių, 
tarp kurių yra 39 Lietuvos pi
liečių.

•
NAUJOS AUKŠTOSIOS MO

KYKLOS. šymet Lietuva, mi
nėdama savo nepriklausomybės 
20 metų sukakti, praturtėjo 
keliomis aukštosiomis mokyklo
mis. Nuo šių metų turės visas 
reikalingiausias aukštąsias mo
kyklas: universitetą, komerci
jos institutą, žemės ūkio aka
demiją, pedagogijos institutą, 
muzikos konservatoriją, vetera- 
rfios akademiją, Vytauto Di
džiojo aukštąją karo mokyklą, 
ir aukštąją meno mokyklą — 
viso astuonias.

•
NIDOS SKLANDYMO mo

kykloje šymet buvo didelis dar
bas. Ta mokykla, minėdama 
savo penkmetį, pasiekė didelės 
svarlx>s. ,Ji turi gerą vardą 
ne tik viduje bet ir užsienyje, 
šymet Nidos sklandymo moky
klą išėjo 103 nauji sklandyto
jai. Per penkis metus Nidoje 
sklandytojais pasiruošė 508 
asmenys.

•
KLAIPĖDOS Direkto rijos 

pirmininkas Įteikė Klaipėdos 
prekybos ir pramonės rūmų 
nariams Klaipėdos miško pra
monininkų parengtą projektą 
dėl derybų su Lenkais apdirb
ti Klaipėdoje Lenkų mišką. 
Projektui pritarta ir pavesta 
tuo reikalu tartis su centro val
džios organais Kaune.

•
ATITINKAMOS Latvijos įs- 

staigos pasiulymu ruošiama 
Lietuvos-Latvijos ir Lietuvos- 
Estijos pasitarimai panaikinti 
vizas ir užsienio pasus tarp tų 
kraštų piliečių vykstančių i 
susitariančias šalis turizmo rei
kalais. Turistinių vizų panai
kinimo klausimas numatytas ir 
busimoj šių trijų valstybių 
užsienių ministrų konferencijoj 
kuri prasidės Kaune Gruodžio 
5 d.

MIRĖ. Spalių 22 d. gimto
jo kaimo kapinėse Rinkiškėse, 
netoli Biržų, palaidotas Gen. S. 
Nastopka. Nastopka buvo pa
sižymėjęs nepriklauso m y b ė s 
karuose.

Apie tą pat laiką Kaune mi
rė Juozas Jesaitis, Kauno no
taras. Velionis buvo gimęs 
Sausio 13 d. 1880 m. Stanaičių
k., Garliavos v., vidutinių uki- 
kininkų šeimoje. Daug darba
vosi musų spaudos platinime, 
ir kovose už Lietuvos laisvę. 
Dirbo gelbėdamas atseigti Lie
tuvą. Buvo patekęs Rusų bol
ševikų kalėj iman. bet ištruko 
ir gryžo Lietuvon.

•
MARIJAMPOLĖJE yra dvi 

amatų mokyklos, viena valdiš
ka bernaičiams, ir Liet. Sesu
čių draugijos amatų mokykla 
mergaitėms. Berniukų amatų 
mokykloje šymet mokosi net 
96 mokiniai, mergaičių mokyk
loje 65 mokinės.

Marijampolės mieste yra še
šios pradžios mokyklos, kurio
se mokosi arti 2000 mokinių.
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PENNSYLVANIJOJE
pittsburgh PHILADELPHIA
CIO KONVENCIJA
PITTSBURGH. Pa. — Lap

kričio 13 d. čia prasidėjo pir
mutinė konstitucinė konvenci
ja darbininkų organizacijos ži
nomos raidėmis CIO (Indus
trinio Organizavimo Komite
tas). Jos prezidentas, John 
L. Leivis, buvo trukšmingai 
pasveikintas. Jis savo karšto
je kalboje atakavo industrinio 
unionizmo priešus ir smerkė 
Europoje žydų persekiojimą.

Konvencija, kurią sudarė ar-, 
ti 500 delegatų nuo apie 40 or- j 
ganizaciju esančių CIO nariais. ( 
Lewis’o kalbą sutiko dideliu 
entuziazmu.

CIO dabar sako turi 4,037,- 
800 narių iš įvairių industrijų , 
darbininkų unijų.

Vienu iš savo kovos planų 
už darbininkų gerovę, Levvis 
skelbė didesnes darbininkams 
algas ir trumpesnes darbo va
landas.

Toliau, jis siūlė valdžiai už
vesti platesni programą ekono
minio gyvenimo tvarkymo ir 
didesni aptaksavimą turtingų
jų.

Nuo CIO atsimetė didelė jos 
šaka, Interrational Ladies Gar- 
ment Workers Union (moteriš
kų rūbų siuvėjų unija), kuri 
šioje konvencijoje nedalyvavo.

šios unijos vadas pranešė 
kad ji atsimeta nuo ClO todėl 
kad Leivis nedėjo pastangų su
sitaikyti su Amerikos Darbo 
Federacija, ši kova dviejų di
delių darbininkiškų organizaci
jų vadų pakenkė labai patiems 
darbininkams.

Šion ClO kouvencijon atsi- 
baladojo ir kairiųjų sparno — 
komunistų — Darbininkų Są
jungos vadai, kurie sakė atvy-, 
ko “pasižvalgyti” kokius ke
lius pasiims (TO. ateityje.

Kairieji susigriebė organi
zuoti WPz\ viešų darbų darbi
ninkus, i kuriuos CIO dar žiu- 
ri kreiva nkia.

Lapkričio 15 d. buo svar
stoma taikos klausimas su X- 
merikos Darbo Federacija, ir 
diduma delegatų dideliu riks
mu atmetė taikymąsi kompro
misais su Federacija, bet nu- j. 
sistatė darbuotis už palaikymą 
taikos Amerikos darbininki

RADIO VALANDOS PAREN
GIMAS

šeštadienį, Lapkričio 19, nuo 
8 vai. vakare, šv. Jurgio para
pijos salėje, ant Salmon ir Ve- 
nango gatvių, įvyks didelis ba
lius Lietuvių Radio programo 
naudai, ką jau virš metų laiko 
sėkmingai vadovauja vargo
ninkas Antanas Džikas. Už
kviesta į tą vakarą visi Lietu
viški chorai šioje kolonijoje. 
Tai bus labai daug gražaus 
jaunimo. Ir senieji neatsiliks. 
Kiek žinoma, tai senoji musų 
karta yra stambiausia klausy
toja Lietuvių kalboje radio 
programų. Todėl ir paramos 
tokiam parengimui tikimasi 
daugiau iš daugumos klausyto
jų. Parodykit savo prielanku
mą Lietuviškiems radio pro
gramoms savo atsilankymu.

NVTEL Klausytojas.
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LIETUVIAI ĮSIGYVENDINA

Pastarais keliais metais, 
šiaurinėje (North Side) kolo
nijoje Lietuviai pradėjo pasto
viau apsigyventi, tai yra įsigy
ti namus ir įsisteigti Visokius 
biznus. Ypač atkreipta domė
sis į North 12-tą gatvę, tarp 
Sprir.g Garden ir Wallace gat
vių, kur randasi įsidruti'nę Vi
sokiuose bizniuose Šie Lietu
viai : Jonas Lukas, P. Masio- 
kas, Fr. Pūkas, J. Povilaitis, 
A. Lukas, K. Dudonis, V. Tolu
mas, R. Samulis ir kiti, čia na
mai erdvus ir nebrangus. Ant 
12-tos ir Green gatvių nesenai 
pirko ir baigia įsirengti Kris- 
topas žemaitis, plaukų dabin
toj as. Taipgi antroje pusėje 
gatvės ant kampo, naujus na
mus stato J. Degutis.

Prie progos pranešu Lietu
vių žiniai kad toje pat sekcijo
je parsiduoda visai nebrangiai 
buvusios miesto mokyklos pa
statas. Geras pirkinys, pasi
teiraukite. Naujakurys.

AUKOS PASIGYNI- 
MO FONDUI

Generalinio Konsulato New 
Yorke Pakvitavimas

Lakūnas Šaltenis Gryžta Amerikon
Brooklyne Ruošiama Jam Iškilmingos Sutiktuvės kaip tik Parvažiuos

»

Y. — Da-
Klubas ga-
šaltenio se-

BROOKLYN, N. 
riaus-Girėno Aero 
vo nuo lakūno P. 
kantį pranešimą:

TRUMPOS
ŽINIOS

(Iš MUSU LAIKRAŠČIU)

ŠAULIAI LABAI DĖ
KOJA AMERIKOS 

LIETUVIAMS

Gal bus jums įdo-

išvykimo iš

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

judėjime bendrai.
ClO pakeitė savo vardą, bet 

vis pasilieka CIO: naujas pa
vadinimas yra: Congress fol 
lndūstrial Organizations. To
kiu budu CIO lieka pastovi ir 
savi stove o rga n i zac i j a.

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy

1117 East 791 h Street 
(Kampas Pulaski Avė.)

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

1117 E. 79 St. Ctevelahrf, O. 
Telef. ENd. 8-133 ENd. 8534

Nr. 14

I J. Karalius, Fort Belvoir, 
Va., jau ne pirmą kartą 
atsiunčia Lietuvių tau
tos reikalams didesnę 
sumą ..................... $25.00

Bayonne, N. J., Lietuviai 
per J. Navicką Vilniui 
Vaduoti Sąjungai . . 25.00

■ Vilhelmas Lazauskas iš 
Brooklyn, N. Y.......... 5.00

Kun. J. Peredna, iš Dor-
1 chester, Mass.............. 1.00

Viso $56.00

• ŽODIS BIBLIJA paeina 
I nuo Graikiško žodžio “biblios”, 
kuriuo žodžiu buvo vadinama 
ankstyvų laikų rašomos popie- 
ros rūšis.

• PIRMUTINIS moto r i n i s 
padaras kuriuo buvo perva
žiuota skersai Suv. Valstijas 
buvo motorciklas. Ta kelionė 
buvo atlikta 1903 metais, -tru
ko 50 dienų.

Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės į vi< 
laivakorčių agentų, arba

636 l-’ifth Avė.

Valiutinė M.florif '< <Ii»-tm«

Nervikia š>v<!ų vizos keleiviams j Lietuvą per

Kalėdinės Ekskursuos i Lietuvą
Išplauks iš New Yorko: 

DROTTMNGHOLM .......... LAPKRIČIO 30
GR1PSUO131 ........................... GRUODŽIO 7

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

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

modernišku S. S. “Marieliolm”.

New York, N. Y.Rockefeller Center

BRAZIENĖ Ona. mirė Spalių 
mėn., Baltimore, Md.

DANIELIUS Juozas, mirė Spa
lių mėn., Baltimore, Md.

ŠIMKUS .Jonas. 62 metų, mirė 
Rugsėjo 27, Detroit, Mich. 
— Raseinių ap. Amerikoje 
išgyveno 27 metus.

TUTKUS Pranas, 73 metų, mi
rė Rugsėjo 14 d., Detroit, 
Mich. — Papileniškių mies
telio. Amerikoje išgyveno 31 
metus.

STUK AS Pranas, pusa m ž is . 
mirė Lapkričio 5. Chicago
je. — Rokiškio aps., Salų p., 
Vaitkunų k. Amerikoje iš
gyveno 33 metus.

KUPSTIENĖ Marijona, mirė 
Lapkričio 5 , Hazleton, Pa.

KAUNAS (XrDV). — šiais 
metais šaulių Sąjunga iš mu
sų brolių Amerikos Lietuvių 
susilaukė didelės moralinės ir 

. medeginės paramos. Padova
notas šaulių Sąjungai sporti
nis lėktuvas, kuris kaštavo apie 
12.0<() litų. Už šią brangią 
dovaną šaulių Sąjungos vadas 

i pareiškė padėką aukotojams.
šaulių Sąjungos vado 

Pr. Saladžiaus padėkos 
pažymėta:

“Jungtinėse Amerikos 
tybė '.e yra daugiausia 
Lietuviškos išeivijos, sudaran
čios trečdalį tautos. Prieška
riniais laikais Lietuviai Ame- 

' rikiečiai musų tautinio susi- 
prat mo dirvoje suvaidino la
bai didelį vaidmenį. O Lietu
vai keliantis iš karo griuvėsių 
ir geriausiems tautos sunams 
stojus kovon dėl krašto laisvės 
Lietuviai Amerikiečiai savo 
nelengvai uždirbtas sutauj>as ■ 
gausiai aukojo Tėvynės gyni
mo reikalams, be to, nemažai 
atplrukė per platų vandenyną 
savanoriais ginti savo tėvų že- 

j mes su ginklu rankose. Xme- 
! rikos Lietuviai savo nepapras-’ 
tą duosnumą įrodė ir aukoda-

■ mi faulių Sąjungai, kada šah- 
1 liai partizanai greta savano- 
rių-pirmunų kariuomenės eilėse 
grūmėsi su įsibrio vusiais į 

' muš i žemę priešais, šaulių 
Sąjunga beveik išimtinai Ame
rikos Lietuvių aukomis Imve 
išlaikoma. Tai rodo didi mu
sų užjūrio tautiečių susiprati
mą ir meilę tėvų žemei •— Lie
tuvai tėvynei.

“Šaulių Sąjungai la1xii džiu
gu kad musų užjūrio broliai 
savo dvasine ir medegine pa
rama nuoširdžiai prisideda prie 
Nepriklausomos Lietuvos stip
rinimo.

“Štai ir dabar. Nepnklauso- 
mybčs jubilejiniais metais, vie
nas gražiausių Lietuvių Ameri
kiečių Tėvynės meilės jausmų 
pareiškimas — stambi šaulių 
Sąjungai auka — sportinis 
lėktuvas, kurį atgabeno ir įtei
kė šaulių Sąjungai tautietis 
Povilas Šaltenis. Ši auka pa
tikrina kad Amerikos Lietu
viai, kaip nepriklausomybės ko
vų metais aktingai dalyvavo 
atgijusios Lietuvos kurinio 
darbe, taip dabar ir ateityje 
vieningai rems kilnius Lietu
vių tautos siekimus.”

Be to. šiais metais iš Phila- 
delphijos Lietuvių gauta 
lių Sąjungai auka 334 
riai.

CHICAGO, ILL. — Birutės
Choro direktorius. Jonas By- 

anskas, gryžęs iš Lietuvos, de- 
nuvažiuoti su Birutės Choru į I 
su Birutės Choru nuvažiuoti į 
Lietuvą 1940 metais. Birutės 
Choras rengiasi dalyvauti Lie
tuvių Dienos programe Neiv 
Yorko Pasaulinėje Parodoje ki
tą vasarą.
• CHICAGO, III. — Lapkričio 

, 13 įvykęs šš. Petro ir Pau
liaus parapijos salėje, W. Pull- 
ihane, 19-tas Chicagos Labda
rių Seimas pavyko. Dalyvavo 
170 delegatų nuo 52 draugijų. 
Aukų sudėta $687.93.

—Lapk. 12, Chicagoje. Or
chestra Hali, koncertavo Lietu
vaitė Metropolitan Operos na
rė Anna Kaskas-Katkauskaitė. 
•Ji dainavo Itališkai, Vokiškai, 
Prancūziškai, Angliškai ir Lie
tuviškai.

Broliai ir Sesutės Amerikos 
Lietuviai: 
mu išgirsti dėl ko turėjau pa
keisti datą savo
Lietuvos. Mat, aš gyvenu Lie
tuvoje du mėnesiai, bet dar iki 
šiolei mano pareigos visai ne
sumažėjo. Aš pirmiau tikėjau 
kad kai įteiksiu Amerikos Lie
tuvių dovaną-lėktuvą Lietuvos 
šaulių Sąjungai ir tuo baigsis 
mano darbas. Bet deja. Ne 
tik kad turėjau dalyvauti ei
lėje aviacijos dienų programų, 
bet turėjau jose dalyvauti su 
ta Amerikos Lietuvių dovaha. 
Tas ne tik davė man progos 
pamatyti Lietuvą, bet kartu 
pažinau ją iš erdvdų. Tas 
man. kaipo tos profesijos žmo
gui, labai įdomu.

Be visa to, atlikau eilę solo 
skridimų su sklandytuvais. Ir 
tai Sėkmingai atlikau, už ką 
gavau iš Lietuvos Aete klubo 
pažymėjimą (license). O visa 
tai užėmė laiko. Tuo pačiu lai
ku turėjau prcfgos aplankyti 
žymesnes Lietuvos vietas bei 
įstaigas.

Man nepaprastai malonu bu
vo Ynatyti kad kiekvieną diena, 
šaulių būrelis laukia eilės pa
skraidyti su Amerikos Lietu
vių dovana. Apmokymas eina 
dideliu tempu. Aš tikėjaus 
kad bus didelis apmokymas, 
bet visai nesitikėjau kad dar
bas eis tokiu dideliu tempu. 
Jei neklystu, jau penki šauliai, 
kurie anksčiau teoretiškai buvo 
susipažinę su lėktuvu, šiądien 
jau skraido savarankiškai. Ei
lė kitų gyvai domisi aviacija ir 
darbas eina gyvai ir sėkmin
gai.

Aš visai neturiu laiko nei 
būtinos pareigos, o tas. laikas 
pasilsėti, kad ne čia tai ten vis 
bėga žaibo greitumu, šiądien 
išvyksiu į Klaipėdą, Švėkšną 
Tauragę, Šiaulius ir vėl" į Kau
pą.

Buvau šaulių Sąjungos šta
be. šaulių Sąjungos vadas, 
Pulk. Pr. Saladžius, rodė man 
laiškus kuriuos išsiųs lėktuvt! 
fondo pirkimo komitetams Su-1 
vienytose Valstijose. Tai yra 
padėkos laiškai už dovaną, ku
rią jie begalo brangina. Jei
gu tie komitetai laikytųsi ant 
toliau tai Sąjunga siųstų savo 
organą, Trimitą.

Aš tikiu kad bus pi*oga ir 
man pačiam asmeniškai išrei
kšti komitetams rėmėjams gy-. 
vu žodžiu Lietuvos šaulių Są
jungos dėkingumą Amerikos 
Lietuviams. Aš gryždamas at
gal vežuos daug įgytų įspu- 
dži i ne tik iš Lietuvos bet ir 
tarp Vilniečių Lietuvių. Juos 
Fii dideliu nuoširdumu steng
siuos papasakoti visiems Ame
rikos Lietuviams, jei bus su
teikta man proga. Todėl iki 
pasimatymo Lapkričio 17 die 
ną New Yorke.

Povilas Šaltenis.

• MORCESTER, Mass. — Vil
niui Vaduoti Sąjungos sky

rius Spalių 23 d. paminėjo 18 
metų Vilniaus užgrobimo su
kaktį ir kartu Dariaus-Girėno 
•5 metų tragingo žuvimo su
kaktuves.
• BOSTON, Mašs. — Buvęs 

pasaulinis kumščio čampio-
nas Jack Sharkey šiomis die
nomis įsirašė į SLA. narius.
• CHICAGO, III. — Julė Jan

kevičiūtė tapo išrinkta “Miss
Lithuania 1939”. kuri atsto
vaus Lietuvius 1939 metų au- 
tomibilių parodoje.

—Lapkričio 6 susitvėrė Su
valkiečių draugija, kuri veiks j 
pagal nustatytus įstatus, o lik
vidavus visas turtas pereis į 
tris dalis: Lietuvos ir Ameri
kos Raudonajam Kryžiui, Ire
na vargšams ir našlaičiams.

—šiomis dienomis x Lietuvis 
gydytojas ir chirurgas NValter 

Phillips (Pilipavičius) atida- 
modernišką gydj'fno ofisą.

T. 
te

DAYTON, OHIO
pi- 
li-

¥ ¥ ¥

Šalteniui Sutiktuvės
Dariaus-Girėno Aero Klubas 

ir Amerikos Lietuvių Tautinio 
Jaunimo Sąjunga, Brooklyn.' 
N. Y., rengia nepaprastas su
tiktuvių vaišes lakūnai Povilu5 
Šalteniui, kuris gryžta iš Lie
tuvos. Sutiktuvės bus Lapkr. 
24 d., Susivienijimo Salėje, 197 
Grand St.. Brooklyn, N. Y.

Vietos Lietuvių visuomenė ‘ 
mv.šoma skaitlingai atsilankyti 
ir išgirsti lakūno įspūdžius Įgy
tus ne tik Lietuvoje bet ir pas 
’.rolius Vilniečius. Savo atsi- 
’ackymu palengvinsite likusios 
už lėktuvą skolos atiteisimą.i 
Raginame visus Lietuvius daly
vauti, neš jis Amerikos Lietu
vių atstovas.

Dariaus-Girėno Aero Klubas 
ir A. L. T. Jaunimo Sąjunga.

REPUBLIKONAI ATGANO 
GARBE

Montgomerv apskrities 
iečiai, per pelioliką metu
iurio.ie balsuodaic. už Denw- 

I irfitus, taigi Demokratų parti
jos žmonės čia buvo valdiniu 
kais. Bet štai Lapkričiu 8 c1 
rinkimus laimėjo Repuhhkonų 
jartija. Tik vienas Demokra
tas t.eišrinktas į Ohio valstijos 
senatorius.

Bet Demokratai nenustoja 
vilties, • sako, lai pavaldo Re- 
oublikonai, o kai jie nieko ge<- 
rįau negalės padaryti, piliečiai 
r vėl balsuos už Demokratus.

Taipgi balsavimuose atmes
ta visi bondsai, net mokyklų 
reikalams bondsai neperėjo. 
Nors mokyklos dabar uždary
tos dėl stokos pinigų, bet žmo
nės balsavo prieš mokyklų rei
kalams bondsus.

PRANEŠIMAS VIETOS IR 
APIE LIN K ĖS L1 ET U V1A MS. 
Atnaujindami prenumeratas ir 
užsimokėdami už visą metą už 
Dirvą, arba naujai užsirašyda
mi Dirvą per J. A. Urboną, vi
ii gausit dovanų po gražų 1939 
metams

Taipgi 
Dirvą Į 
kaip Kalėdinę dovaną, nes Lie
tuvos žmonės labai įvertina 
Dirvųt. ką liudija padėkos lai
škai prisiųsti užrašvtojams.

D. Rep.

sieninį kalendorių, 
patartina užrašyti 

Lietuvą saviškiams,

J. A. Urbonas 
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Av. Dayton, 0

I
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gi- 
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li., Am-

URLAKIENĖ Ona Barbora, 
senyvo amžiaus, mirė Rug
sėjo 25 d., Pittsburgh. Pa. 
Mergiška pavardė buvo Kaz
lauskaitė. Kilus iš Manaitų 
k., Smilgių par., kur gyvena 
jos sesuo, Agota Kazlaus
kaitė. Velionė Amerikon at
vyko 1891 melais, metus iš
gyveno Baltimorėje, paskui 
persikėlė į Pittsburghą ir 
čia gyveno iki mirties. Jos 
vyras mirė Sausio mėn. 1937 
m. Ji buvo nuvykus. Lietu
von paviešėti 1937 m. vasa
rą, kur turi daug šiaip 
minių. Pittsburghe 
jos duktė, Mrs. M. 
rėys.

ADAMONTENĖ Jieva, 
tų, mite Spalių 13
bridge, Pa. — Alytaus vals
čiaus, Butrimiškių k. Pali
ko Vyras, Kazys, du sunai 
ir viena duktė, visi suaugę.

POMLATT1S Antanas, užmuš
tas automobilio einant j dar- 
bą, Spalių 30 d., Mihvaukee. 
Wis.

MMOLYNIENE Stasė. 39 rtm- 
tų, mite Spalių mėn., 
kegan, III.

LAUKAGALIENfi Antanina, 
mite Lapkričio 3 d., Brook
lyn. N. Y.

1 AUKŠTIKALNIS Aleksandras,
i 73 metų, mite Lapkr. 1, So. 

Boston, Mass. — Vabalnin
ku par. Amerikoje išgyve
nę 15 motus.

MOCKMTIS Antanas. 54 me
tu, nusišovė Lapkričio mėn., 
Indiana Harbor, Ind. Mo>-- 
tą, savo žmoną, jis nužudė 
pirm ; avęs.

RUNKIS viadajų 41 metų, n i
te Lapkričio 3. Chicagoje.— 

i Kretingos ap.. Kartenos par.
Balsiškių kaimo.

STANKUS Juozai, pusės am-
i žiaus, mite Lapkričio 6 d.. 

Uhicagoje. — Raseinių aps.. 
Jurbarko phr.. Dainių kai
me. Amerikoje išgyveno 35 
metus.

PETRULIS Mareelius, 12 me
tų. mirė Spalių mėn., Den- 
vęr. Coiorado.

D Al LYDA Juozas, 49 metų, 
mite Kovo 17 d.. Levviston, 
Me.

LEVONAVTčTUS Juozas, 55 
metų, mirė Gruodžio 33 d.. 
1937 n.. Adamson, Okla.

JONIKAS Antanas, 63 metų, 
mirė Gegužės mėn., Canidea, 
N. J.

MAČIULAITIS Juozas, 
užmuštas kasyklose 
džio 21 d., Sydney 
N. S.. Kanadoj.

VALŪNAS Taurinas. 60 metų, 
mirė Balandžio 21 d., NVilla- 
mette. Ore.

MATUKAS Romanas. 58 
tų, mirė Gegužės 24 d., 

, imlton. Ont.. Kanadoj. 
I GRAJAUSKAS Silvestras, 
i rė Spalių mėn., Baltimore,

Id. _________
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Užsisakykit sau DIR
VĄ — dabar! Iki pat 
1940 metų ji eis jums 
už $2.00!

Kurie
gauna 
puikų 
dorių

* *

dabar užsirašo 
dovanų didelį, 
Sienini Kalen- 
1939 metams.

DIRVA”
6820 Superior Avė.

Cleveland, Ohio

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

ANDREAV A. YEAGER
Vaistininkas Lietuviu Kolonijoje

6602 M ADE PARK \VE.
HEnderson 2579

• ŽUVYS negali girdėti, su
ko tyrinėtojai. Gali rėkti žu
viai kiek nori, ji tuo garsu ne
bus paliesta, bet žuvį nugąs
dina ar sujudina tik garso vi
bracijos einančios vandeniu.

mi-

J. Žemantauskas
NOTA R A S 

“Dirvos” Agentes” 
13o Congress Avenue 

\Vaterhiir.v Onn.

APDRAUDOS REIKALE
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- 

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

P. P. M L UOLI S
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Reni Estate 

ir Apdraudos Agentūra
6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729

E
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Į LIETUVĄ
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ŪMUi' h ■

Rakandų Krautuvė
6307-11 Superior Avė.

\. IMLKELIS
S-a /įninkąs

ENdicott 2343
JURGIS ARBUCKAB

Vedėjas
b

Kalėdų Dovanoms
Jūsų giminėms greičiausia 
nueina per Dirvos -Agentūrą 

DABAR PAJ’S LAIKAS 
SIŲSTI.

Kreipkitės tuojau i 

“Dirvos” Agentūra 
6820 Superior Avė.

Nikodemas A. VVilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Avė. HEnderson 9292

The Wilkelis Furniture Co. I ■■■■iMK■ ' |l



DIRVA

endrafrontiški Peckeliai Kelione po Musų Lietuvą
Kalba Jie apie “Demokratijos Atstatymą’ , o Mislija Apie Rusų Raudonų 

Imperialistų Valdymą Lietuvoje

ir 
ir 
ir
i

vietoje džiaugtis 
Lietuva, vietoje 

vardu įrašytu pa-

senesniais laikais bėgo- 
senos tėvynės, kur gyve- 
gyvulių vietoje, kur ne- 

nei spausdinto žo-

Geriausia kalba kai kalba 
širdimi, širdis negali būti pik
ta, kai galvoji apie savo arti
mą, apie savo brolius. Jei pa
saulio didieji diplomatai kalbė
tų širdimis, jei galvotų apie 
teisybę ir teisingumą, tai ne
būtų mažiausia to didžiojo ša
liškumo ir skriaudų.

Ir musų Lietuviški vyrai Čia, 
Amerikoje, daugumoje gėdina
si savo širdies, kalba sveikes- 
niais ir ne taip sveikais protais, 
kalba bizniškomis galvomis. 
Tebus leista prabilti mano mo
teriškai širdžiai ir į moteris ir 
į vyrus, ir j tuos kurie širdimi 
gyvena ir širdies ilgisi, bet šir
dies neranda, ir į tuos kurie 
Lietuviškas širdis visokiau
siais degu tais juodina ir pur
vina.

Kai 
me iš 
nome
turėjome 
džio, nei Lietuviškos mokyklos, 
deginome balanomis, smilkome 
varge, baloje, durnuose, •— at-! 
bėgę Amerikon verkėme dviem 
ašarom: viena džiaugėmės kad 
esame laisvoje šalyje Ameriko
je, čia galime prasikurti, įsi
gyventi ir laisvai atsikvėpti, o 
antra ašara riedėjo dėl likusių
jų “sename krajuje”, visa šir
dimi norėjome jiems padėti.

Ir mielas ir brangus buvo 
tas “senas krajus”. Ir rėmė- 
me save skriausdami, savo už
dirbtą dolarį pusiau dalyda- 
mies. Siuntėme ir broliui ir 
motinai ir seserei ir tėvui, ir 
Rusų mokesčiams ir pabaudoms 
apmokėti, ir duonelei ir sude
gusioms troboms atstatyti....

Rėmėme Lietuvą. Ir remia
ma musų ji judėjo. Kėlė skau
džius smūgius, kėlė Sibiro trė
mimus ir žandarų bizūnus, kė
lė Kražių skerdynes, kėlė įvai
rius korikus ir juodašimčius. 
Ir visi tie pakelti vargai ir smū
giai plačiu aidu aidėdavo Ame
rikos Lietuviuose, rasdavo gi
lų atbalsį musų Lietuviškose 
širdyse.

Po ilgų kančių, po ilgų var
gų ir kovų, prašvinta Lietuvai 
šviesesnė aušra.... Mes. Ame
rikiečiai, sutinkame ją džiaug
smo ašaromis, sutinkame širdi
mi. Sujundame dar labiau, re
miame kovojančius ir didžiojo 
karo išvargintus badaujančius, 
remiame ir džiaugiamės, laimė
jimais, džiaugiamės tekančia 
Laisvės Sąule.... Ir ji užte
kėjo. Išgirdome griaudu, ne
drąsų pranešimą iš nuteriotų 
Lietuvos laukų, kad Lietuva 
Nepriklausoma Valstybė! Juk 
tai musų, savo, atgimus Lietu
va, juk tai musų apdainuota ir 
apverkta brangi tėvynė, atsikė
lė. .. . Nebėra mus engusių 
svetimųjų jungo....

Tik. .. . deja, ne visi džiaug
tis mokėjome.... Dar gaisrų 
durnuose paskendus Lietuvos 
žemė, dar nepaėmė žagrės bro
lis artojas laisviems laukams 
arti, nes ginklas jo rankoje; 
dar senieji slibinai iš visų pu-

šių terioja musų žemę, o jau 
tuo laiku atsirado šlykščių pec- 
kelių, kurie pradėjo šaukti 
“Nei cento Lietuvai, nei cen
to kulkoms, nei cento buržu
jams, kunigams....”

Atrado toki žmonės, viso ko 
purvintojai, ir “buržujus”, 
“kulokus” mus suvargusioje 
kovai atgimusioje tėvynėje, 
visi, išskyrus jie, Lietuvą 
blogą vedė.

Ir šiądien, 
atsisteigusia 
džiaugtis jos
šaulio knygosna ir žemėlapiuos- 
na, tie patys bendrafrontiški 
visko purvintojai, veidmainiš
kais veidais peckioja Lietuvą, 
tepa ją degutu ir šlykščiais 
purvais, skelbia didžiausias ne
sąmones, skelbia melą, šlykšty
bes, ribų neturinčius kvailu
mus. .. .

Juo kas Lietuvos veidan ver
čia daugiau purvo, juo šlykš- 

I čiau kalba prieš Lietuvą atsto
vaujančius žmones, juo tas 

i “garbingesnis” b e n d rafronti- 
ninkų eilėse.

Lietuvos valdžia, Lietuvos 
prezidentas, jų terminais kal
bant, tai tik skerdikai, kurie 
tik išnaudoja žmones, pjauna 
juos (ir kaip dar taip ilgai ne
išpjauna!).

Lietuvos ūkininkas esą badu 
mirštąs derlinguose Lietuvos 
laukuose, Lietuvos ūkininkas 
nei duonos nei pinigo neturįs, 

I nes. .. . jo bekonai, sviestas ir 
kiti geriausi produktai ir Ame
riką pasiekia, ir Amerikono 
burnai patinka.... O seniau 
ar galėjo Lietuva tuo pasiro
dyti, ar galėjo susmukdytas 
Lietuvis pagaminti gerą pro
duktą; ar gali jis šiądien skur
sti ir badauti labiau negu se- 

i niau, jei mes, Amerikiečiai, jo 
geru produktu gardžiuojamės?

Ar bendrafrontininkų pecke- 
lių progaguojama mums siūlo
ma Rusija ar kita didesnė šalis, 
kad mus “globotų”, davė Lietu
vai tūkstančius mokyklų visuo
se kaimuose, ar pristeigė mums 
universitetų ir kitų aukštų mo
kyklų, ar pastatė tūkstančius 
pieninių, ar davė ūkininkams 
agronomus, kurie mokytų juos 
geriau ūkį pakelti, ir ar gali
ma šiądien lyginti Lietuvos ūkį 
su tuo kas buvo Lietuvai ver
gaujant?

Ar svetimas caras ar kaize
ris tiesė šimtus kilometrų nau
jų geležinkelių, naujų plentų ir 
kitokių kelių Lietuvos reiką- 
lams pritaikintose vietose? Ar 
rūpintųsi dabartinis, kad ir 
raudonas, svetimas diktatorius 
Lietuvių kultūra ir ekonomi
ka, kaip rūpinasi Lietuvos lau
kų šviesuoliai, jos krašto sū
nus, valdovai?

Bendrafrontininkai 
puola ir Prezidentą 
ir jos valdžios galvą 
roną, ir Tubelį, neaplenkia Lie
tuvos kariuomenės vadų ir ei
linių karių, dergia kaip įmany
dami, rodos kad Lietuvos ka
riuomenė ir prie Lietuvos vai-

ro stovintieji žmonės, jos tvar
kytojai, yra iškritę kur iš mė
nulio, niekad Lietuvos žmonių 
reikalų nei supratę nei girdė
ję, tik sau naudos ir gero gy
venimo jieškoti Lietuvon at- 
kritę.... O juk jie tų pačių 
Lietuvos laukų vaikai, jie ir 
kovojo kartu ir kentėjo sykiu, 
ir jie geriau žino ko Lietuvos 
žmonės labiausia reikalingi, jie 
tuo rūpinasi, ir visi matome 
kaip kyla visa Lietuva ir at
skiras jos pilietis.

Juodieji peckeliai tepliodami 
Lietuvą dedasi jos užtarėjais, 
Lietuvos žmonių gynėjais nuo 
saujelės išnaudotojų. .. . At
rodo kad Lietuvos masė, Lie
tuvos žmonės yra kokia avinų 
banda, kuriuos galima kaip kas 
nori stumdyti ir valdyti. Jei 
Lietuvos žmonės mokėjo sau 
išsikovoti laisvę, tai mokėtų ir 
sau tinkamus žmones pasirin
kti, jei dabartinieji tinkamai 
nevaldytų. Tačiau jie, matyt, 
gerai žino kad juos veda švie- 
sesnėn ateitin, jie labiau ver
tina savo gynėjus ir vadus ne 
kaip Amerikos bendra f rontiški 
peckeliai....

Kalba jie čia apie “demokra
tijos” atstatymą, o mislija apie 
Rusų raudonų imperialistų val
dymą Lietuvoje. Nesvarbu 
koks tas imperialistas, dvigal
vio erelio ar kūjo bei pjautu
vo, vis tik jis svetimas ir impe
rializmas.

Renka jie čia aukas “demo
kratijai atstatyti Lietuvoje”, o 
kas tuos pinigus ten mato? Jei 
iš vargšų Lietuvių darbininkų 
tų aukų nesurinktų tai senai 
jų lizdai čia butų užsidarę.... 
Kalba apie kitus kurie pagal
bos nereikalingi ir jos neprašo, 
o mane apie save ir remia save.

Jie, bendrafrontiški pecke
liai, sakosi rūpinasi Lietuvos 
ateitimi, Lietuvos žmonių rei
kalais, 
rikos 
tautos 
skilus 
pi visas kūnas tai turėtų rūpė
ti ir jo dalis. Ar tie peckeliai 
“besirūpindami Lietuvių tauta 
Lietuvoje”, bent kiek pagalvo
jo apie tai kas darosi čia pat 
Amerikos Lietuviuose?' Paim
kim visus žymiuosius bendra- 
frontininkų rėksnius ir pažiū
rėkime į jų šeimas, 
baisu! 
vaikai 
moka, 
neturi 
na.

Gerai. O juk ir Ame- 
Lietuviai yra Lietuvių 
dalis, kuri yra čia at- 

ir apsigyvenus. Jei ru-

peckeliai 
Smetoną, 
Kun. Mi-

Patogus geležinkeliais susisiekimas iš 
Bremeno ar Hamburgo

Mos pagelbėsim jums gauti vizitinių ir imigracijos 
vizas jūsų Europos giminėms. 
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Beveik nei 1 
Lietuviškai nekalba, ne-! 
Daugelis jų šeimų visai 
arba pakrikusiai gyve- 

Jų žmonos dažniausia dir
ba prieš-Lietuviškame fronte.

Tai kas gi tokie rūpinasi Lie
tuvos ateitimi, jei savo pirmą
ja karta nei kiek neapsirupi- 
na? Tai kas gi tokie gydo Lie
tuvą, jei patys yra didžiausi 
ligoniai ir žuvę Lietuvai ir 
Lietuviams ?

Jie yra tik bendrafrontiški 
peckeliai, rūpinasi tik savo 
bizniu ir dalis jų tarnauja sve
timam, bolševikiškai Rusiškam 
imperializmui.

Gana klausyti tų peckelių, 
gana skaityti tą spaudą kuri 
išsijuosus dergia visa kas Lie
tuviška, kas brangu Lietuviš
kai širdžiai. Gerieji, jautria- 
širdžiai Lietuviai, kalbėkimės 
vienas su kitu širdimi, vykini 
šalin nuo savęs tuos kurie atei
na pas mus savo ar svetimo 
biznio susuktomis galvomis.

Pažinkime, pagaliau, savo 
bendrafrontiškus peckelius...

P. L. Biržietė.

NAUJAME BUTE. — VAKA- ] 
ROJAME PAS GENEROLĄ ] 
GRIGALIUNĄ-GLOVACKĮ. 
KAUNAS, Birželio 9 d. — 

Laisvės Alėja No. 10. Tai se
nas muro namas su geležiniais 
vartais vedančiais į plytomis 
grystą kiemą. Patyriau kad 
prie gatvės priešakinis kelių 
aukštų namas su keletu krau
tuvių, butai viršuje, ir visi na
mai kieme iš kairės ir dešinės 
bei tas namas užpakalyje yra 
po tuo pačiu antrašu, No. 10.

Mums inėjus į kiemą, kiemo 
sargas pasitiko mus ir nuvedė 
į butą viršuje, užpakaliniame 
name. Tai puikus butas, ku-( 
riame mudvi tuoj ir pradėjom 
apsitvarkyti. Vieną kambarį 
užima daktaro kabinetas ir 
mums buvo pasakyta kad ji 
(daktarė, to buto savininkė) 
per vasarą turi du kartu savai
tėje atdarą priėmimui ligonių. 
Kiemsargis padavė man rak
tus, kurių vienas, j butą, bu
vo mažas yale raktas, bet ki- j 
tas — ko neparvirtau! Tai bu- 
vo didelis senoviškas geležinis 
raktas, apie aštuonių colių il
gio, kuris išrodė lyg raktas į 
Kauno miestą! Tai buvo rak
tas nuo tų geležinių vartų prie 
gatvės, ir mums pasakė kad 
tie vartai būna užrakinami va
karais nuo dešimtos. Tą rak
tą vargu galima buvo įtalpinti 
į rankinį krepšelį, o nenorėjau 
palikti jo viduje, nes naktį ne
bus galima pareiti į butą . Pa
sakė mums kad Kaune visos 
durys ir vartai būna užrakina
mi dešimtą valandą vakare. 
Tai vienas tų senojo pasaulio 
papročių, pamaniau sau. Kas 
ir pamislytų apie užrakinimą 
geležinių tvorų ir vartų nuo 
dešimtos vakare kur mes gy
venam.

Iki išsipakavom ir susitvar- 
kėm savo naujame bute, atėjo 
jau ir laikas mums vykti į va
karienę pas Generolą ir ponią 
Grigaliunus-Glovačkius. Paskir
tą valandą pribuvo musų paly
dovas, p. Adomaitis, su karie
ta ir mes išvažiavom į Šančius.

Pribuvom prie generolo na
mų ir 
įsakant 
paimti 
namas 
taigi turėjome lipti aukštyn 
ilga eile laiptų, o generolas at
ėjo pusiau jų mus pasitikti. 
Jis buvo linksmas ir maloniai 
šypso jose mus pamatęs. Jis 

i buvo pasirengęs savo gražioje 
j uniformoje ir išrodė tikrai pui-

paprastai duodamų užkandžių 
prieš valgį. Musų dėmesį pa
traukė gražios mažos Lietuviš
kos vazutės, apie pusantro co
lio aukščio, kuriose buvo įdėta 
po baltą gėlę prie kiekvienos 
vietos prie stalo. Tas mudviem 
patiko, nes tai naujenybė. To
liau mudvi patyrėm kad poni 
Glovackienė yra artistė-daili- 
ninkė, piešia puikius paveiks
lus, kurių tūli dabino sienas 
jų namuose.

Pietus buvo tikrai puikus, ir 
viskas ką valgėm buvo namų 
produktai. Generolas yra la
bai užimantis, tikrai geniališ- 

! kas tuo atžvilgiu. Prie stalo 
mes išsėdėjom nuo aštuonių iki 
dvylikos naktį, nes nereikėjo 
niekur skubėti. Sėdėjom, val
gėm ir užgėrėm, tuo gi tarpu 
tarnaitė 
daugiau, 
sios ten 
valandą 
ir apleidžiant namus mudvi bu
vom apdovanotos po tą minėtą 
vazutę ir gėlę atminčiai. Tik
rai tai buvo malonus vakaras, 
kiekviena minuta smagi tokio
je malonioje kompanijoje. Mus 
užsikvietė vėl kada nors apsi
lankyti. Musų palydovas iš
vežė mus atgal į musų naujus 
namus ir net atrakino geleži
nius vartus tuo dideliu geleži
niu raktu.

vis atnešinėjo
Gal butume 

ir ilgiau, bet 
atvyko musų

ko nors 
išbuvu- 

dvyliktą 
vežikas,

I

nugirdau p. Adomaitį 
vežikui sugryžti mus 
vidurnaktį. Čenerolo 

stovi aukštai krante,

Lietuvos diplomatinėje tarny
boje, ir tūlą laiką buvo Lietu
vos atstovybės reikalų vedėjas 
Londone. Po to buvo išsiųs
tas į Afriką tuo pačiu tikslu. 
Ponas Račkauskas yra rašyto
jas, žinomas kaip Karolis Vai
ras.

iš-

po- 
di-

Buvo smagu vėl jį pama
tyti po tiek daug metų, bet 
syk jis manęs nepažino.

Iš čia nuvykos aplankyti 
ną žygeli. Spaudos Fondo
rektorių. Su juo buvau susi
pažinus prieš kelioliką metų 
kai jis lankėsi Amerikoje ii bu
vo atvykęs į Clevelandą. Spau
dos Fondas yra leidėjai Lietu
viškos Enciklopedijos, knygų, 
mokykloms rankvedžių ir reik
menų, taipgi Įvairių kitu daly
kų, 
finių,
aparatų

Po to 
valgyti 
brolius 
kvietė

PASIMATOM SU V. K. RAČ
KAUSKU. — SPAUDOS 

FONDE
Birželio 10. — šį rytą pusė

tinai vėlai papusryčiavusios vėl 
ėjom su vizitais. Apsilankėm 
pas p. V. K. Račkauską, “Nau
jo Pasaulio” redaktorių. Ponas 
Račkauskas prieš kelioliką me
tų gyveno Amerikoje ir taip 
pat Clevelande. Jis buvo prie 
Dirvos tuo laiku kaip aš ir p. 
Karpius apsivedėm, atsimenu 
jį gerai, jis dalyvavo ii’ musų 
vestuvėse, o paskiau neužilgo 
išvažiavo Lietuvon. Jis buvo

Jie yra atstovai fotogra- 
daktariškų ir dentistų 

Kaune.
nuėjom į Pažangą už- 
pietų, kur susitikom 
Motuzus, kurie užsi

muš tą vakarą pamaty
ti jų iki šiol pagamintas Lie
tuvoje filmas.

Po pietų vėl sugrąžome i 
Spaudos Funaą ir nusipirkome 
300 Lietuviškų atviručių para
šymui musų draugams su lin
kėjimais iš Lietuvos. Sugry- 
žusios į butą pradėjom rašyti 
atvirutes, ir tuo tarpu musų 
draugas, Petras Aižis, atėjo 
mus aplankyti, taigi nutarėm 
visi nueiti pasisvečiuoti pas 
musų Clevelandietes, Josefiną 
ir ponią Daniels. Jos buvo ida- 
vusioms mums savo Kauno 
antrašą dar esant ant laivo. 
Tai Ukmergės Plentas, 38A. 
Iš savo pirmos kelionės Kaune 
atsiminiau kur Ukmergės Plen
tas yra, žinojau kad jis prasi
deda netoli nuo senojo miesto 
dalies, nuo Laisvės Alėjos, tai
gi numeris 38-tas, maniau sau, 
turės būti kur nors arti 
pradžios.

Bronė, Petras ir aš 
link Ukmergės Plento, 
buvo kitame Laisvės

gatvės

ėjome 
kuris 

Alėjos

I gale; išrodė kaip kelios mailės
į ėjimo, bet pagaliau daėjom. 
Pasukom į Ukmergės Plentą ir 
pradėjom žiūrėti to numerio. 
Plentas pradeda eiti į kalną, 
aukštyn ir aukštyn, ir nueina 
i Kauno dalį kuri randasi ant 
kalno. Viena gatvės dalis ap
statyta namais, o kita per ko
kį tarpą yra tik tuščias kalnas, 
išrodo kaip krantas. Mes ėjom 
ta puse kur stovi namai, ir ra
dom visus numerius iki 36. 
Kur galėtų būti 38? Vietomis 
numeriai išrodė sumaišyti, jie 
prasidėjo išnaujo kai praėjom 
tuščią to kranto plotą. Bes ne- 
siliovėm jieškoję, vis lipom į 
kalną toliau. Buvo smagu tu
rėti šią progą pamatyti Kauną 
iš jo kalnų. Pagaliau mes no
rėjom jau liautis jieškoje, bu
vom išvargę ir dar vis nebuvo 
kalno viršaus ir nesimatė nu
merio 38. Būdami tikri kad 
randames to j ieškomo numerio 
kaimynystėje, sumanėm pasi
klausti krautuvėje. Mums pa
tarė eiti į užpakalinę mažą alė
ją. ši vieta man kaip tai bu
vo pažystama ir dabar aš atsi
miniau! Einant ta alėja to- 

i liau pažinau tą namą kuriame 
mes buvom apsistoję su vyru 
kuomet lankėmės Kaune de
šimts metų atgal! Jis priklau- 

Į sė dailininkui Antanui Žmuidzi
navičiui, kurio mes buvom sve
čiais per keletą dienų. To na
mo darže atsimenu anuomet 
skynėm ir valgėm didžiąsias 
ir skanias braškes. Ar tai ga
lėtų būti ta vieta kurios mes 
jieškom? Tikrai, ant to namo 
kampo buvo numeris, bet jis 
buvo 38C. Dabar mes pradė
jom jaustis kad vaikščiojam 
kitų žmonių nuosavybe, nes 
išvaikštinėjom visokias alėjas, 
čia jau nėra gatvių, o kitame 
šone tos alėjos esąs namas tu
rėjo numerį 38B. Kame čia 

1 dalykas, pamaniau sau. Kaip 
jie sutvarkė šią miestą dalį?

' Kaip mes galėtume surasti 
vo draugus jeigu kas nors 
manytų nepraleisti mus per 
vo nuosavybę?

(Bus daugiau)

sa- 
su- 
sa-

SUSIPAŽINKIT VYRAIS

KURIE SUKA SUSISIEKIMO RATUS

' A$ PARDUODU DAUGIAU 
P*IN-tXPiLlKIO, NEGU KITU 
VAISTU. «SIKANKIN*NII(M5 
REUMATZMO SKAUSMAIS 
TOKIS PŪKUS VAISTAS.

KAD K Ai PATS JĮ 
NAUDOJU.
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NaudoEiU lq hnimenlę. Iturj jūsų Ir Ievų levai nau
dojo nva 1867 malę palengvinimui mudulę jiaudėjima. 
Nusipirkite bonkulę Pain-Eipellerio su Inkaru ant dėžutės 

pas tavo vaistininkę. >

XPAINEXPELLER
J

Skaudu ir 
vieno jų!kia5!

Inėjusios į namus susitiko
me jo malonią žmoną, apie ku
rią vėliau man Bronė pakuždo
mis pasakė kad ji turinti “an
gelo veidą”. Tuoj pakvietė 
mus į darželį. Tas tai ištikro 
darželis. Visur gėlynai. Užli
pom dar laiptais aukščiau į 
kranto viršų, iš kur matėsi to
lumoje Kaunas. Mums pasa
kojo kad poni generolienė at
lieka visą darželio prižiūrėji
mo darbą, ir jame yra viso
kiausių rūšių gėlių ir daržo
vių. Išdirbta ilgi aptvarai, prie 
kurių ruošiasi auginti Vynme
džius. Visas tas prirengimas 
ėmė daug sunkaus darbo ir ne
mažai laiko, prie to daug že
mės ten turėjo būti nukasta 
ir išlyginta, taip kad dabar tą 
matant išrodo labai puikiai.

Paskiau mes susipažinom su 
generolo sunum, Gediminu. Jis 
studijuoja mediciną ir užsi
kvietė mus į savo studiją ar 
laboratoriją, kurią jis turi įsi
rengęs tikrai įdomiai. Jis dar
bavosi prie stalo, ant kurio bu
vo raudonų gėlių žiedų lape
lių, kuriuos jis matomai studi
juoja, 
čia mes 
pietums, 
mutiniai 
namuose 
į Kauną.

Stalas buvo nudėtas džiovin
tomis ir rūkytomis dešromis, 
keletu rūšių žuvių, silkių, io-

Po trumpo pabuvimo 
ir buvom užkviestos 
Tai buvo musų pir- 
pietųs privatiniuose 
nuo musų atvykimo

j matų, bekono, kumpio ir kitų

a Classic Overture 
are Music to Joseph F. Matejka

Joe Matejka taiso elektros gaminto
ją. Per trisdešimts penkis tokius di
delius ir keblius prietaisus plaukia 
jiega šimtams gatvekarių kurie ope
ruoja ant keturių šimtų mylių bėgių 
Didžiajame Clevelande. Joe atlieka 
savo darbą gerai. Per dvidešimts me
tų jis dirba prie The Cleveland Rail- 
way Company ir tų jiegos gamintojų 
sugedimas niekad nebuvo priežastimi 
sutrukdymo patarnavimo.

Daug metų atgal, Joe ir jo tėvai at
vyko į šią šalį iš ten kur dabar Čeko
slovakija. Jie apsigyveno Dillonvale,

Ohio, kur Joe užaugo, 
jis atvyko į Clevelandą. 
tų vėliau pristojo dirbta The Cleve
land Railway Company.

Joe yra mėgėjas savo tautinės mu
zikos. Jis aktiviai dalyvauja Vojan 
Dainorių Draugijoje, kur jis priklau
so per trylika metų. Mrs. Matejka ir 
jų dvi dukterys, nesenai baigę John 
Hay High mokyklą, taipgi dalyvauja 
tos draugijos veikime. Viršuje vaizde, 
darytame jų namuose, 3853 East 140 
street, Joe ir o duktė dėvi tautinius 
kostiumus kuriuos jie vartojo vaidi
nime “Parduotoji Nuotaka”.

1912 metais 
Po šešių me-

šioje serijoje buvo parinkti ne dėlPastaba: Vyrai kurie atvaizduojami
jų kokių nors nepaprastų pasižymėjimų tarnyboje, bet dėl to kad jie yra 
tipingi iš apie keturių tūkstančių piliečių šiame mieste kurie dirba patie
kime miesto gyventojams masinės transportacijos.

THE CLEVELAND RAILWAY CO.
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ANTANAS SMETONA
DRANEŠIMAI iš Kauno, tilpę Amerikos spaudoje, pa- 
* sako kad Lietuvos Respublikos Prezidentu vėl iš
rinktas septynių metų terminui dabartinis Prezidentas, 
Antanas Smetona. Dirva ir visi geros valios Lietuviai 
tėvynainiai sveikiname Antaną Smetoną, musų valsty
bės Prezidentą ir linkime Jam ilgiausių metų gyventi 
ir dirbti musų Tėvynės gerovei, kaip dirbo ikšiolei.

Rinkimai atsibuvo, kaip pranešimai sako, iš vieno 
kandidato: rinkikai nematė reikalo nei statyti kito kan
didato, tuomi pagerbdami tą asmenį kuris vertas visos 
tautos pagarbos už jo didžius darbus savo tautai, šaliai 
ir valstybei.

Antanas Smetona yra giliai mąstantis, toli numa
tantis, praktiškas filosofas, kuris savo gyvenimą pa
šventė musų tautai: gelbėjo ją gaivinti, šviesti, stiprin
ti, padėjo atsteigti musų Valstybę, buvo rastas tinka
miausias būti jos pirmutiniu Prezidentu, ir po 1'926 me
tų perversmo, kam Gruodžio 17 dieną sueis 12 metų, 
vėl buvo pastatytas vadovauti musų šaliai, kurią poli
tiškos tąsynės buvo bestumiančios į bevilčią padėtį, ko
kioje atsidūrė kitos Lietuvos kaimynės, kur taip pat 
turėta bėdų, iki nepasekė Lietuvos tvarkos.

Antanas Smetona buvo išrinktas Prezidentu 1931 
metais, nauja konstitucija, septynių metų terminui, ku
rį dabar pasekmingai baigęs, vėl gavo vienbalsį savo 
tautos atstovų pritarimą užimti tą garbingą vietą.

Nekurioms musų politiškoms grupėms tokia prezi
dento rinkimo tvarka nepatinka ir jos norėtų senoviš
kos tąsvnių tvarkos. Tačiau tą Lietuva puikiai savo 
kailiu pergyveno, matė jos žalingumą, ir daugiau nema
to reikalo ją praktikuoti.

* ¥ V

Kaip Lietuvos Aide pažymima: Pirmasai ir dabar
tinis ilgametis Lietuvos Prezidentas Antanas Smetona 
ūkio reikalams visada skyrė ir dabar skiria tautos gyve
nime labai svarų, o ne retai ir lemiamą vaidmenį. ‘Eko
nominė kultūra yra tautos gyvenimo svarbiausias pa
grindas, dėl to ir politika — vidaus ir užsienio — turi 
sulyg to rikiuotis” (iš xAntano Smetonos kalbos 1933 m. 
Gruodžio 15 d. visuotiname Lietuvių tautininkų suva
žiavime). “Lietuvos žemė ir jos vaisiai turi priklausyti 
tiems kas tą žemę dirba”, — yra labai reikšmingas A. 
Smetonos posakis. Trečias Antano Smetonos Lietuvos 
ūkio santvarkos kūrimo etapas — sudarymas sąlygų 
darbininkams kopti į aukštesnį darbo ir ūkės egzisten
cijos laipsnį — sudarymas miestelėnų vidutinio sluogs- 
nio. Tai amatai. Antano Smetonos sukurta santvarka 
yra perdėm pagrysta socialinių teisingumu. Sudarytos 
tokios sąlygos kad kiekvienas gali naudotis savo darbo 
vaisiais. Negali būti nei išnaudojamų nei išnaudotojų. 
Privati nuosavybė ir iniciativa yra laisva, laisvas yra ir 
teisėtas turto įsigijimas bei jo didinimas. Tačiau turtas 
bei jo valdymas negali būti nukreiptas prieš tautos bei 
valstybės siekiamus ekonominius, socialinius bei politi
nius tikslus. — Tai yra svarbiausieji bruožai tos socia
linės ūkinės Lietuvos santvarkos, kurią musų tautai per 
20 metų kruopščiai sukurė jos Vadas. Valstybės Prezi
dentas, Antanas Smetona, — baigia VD.V straipsnis.

KAS KĄ RAŠO
(Spaudoje Pasidairius) 1

Rašo Vyt. Sirvydas.

ŽINIOS “JUOKINGOS”
Draugas cituoja Lenkijos 

sienio reikalų ministro Becko 
pareiškimą Latvijos laikraščio 
korespondentui, kuriame Len-, 
kų ministras užsigina sąmok
slo su naziais prieš Lietuvą 
(buk Lenkija grąžins Vokieti
jai Danzigą ir koridorių, o pa
siims už tai Klapėdą ir Lietu
vą). Beckas pareiškė: “Tame 
teisybės nėra nei žodžio ir tos 
rūšies žinios, kurios taip kelia
mos, yra juokingos.”

Tačiau, ne visai juokingos 
žinios apie Lietuvių persekioji
mą. ką pono Becko vyriausy
bės valdininkai Vilniaus krašte 
vykdo.
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APIE “MASIŲ PRITARIMĄ”
Vienybė nurodė visiems tau

tinės spaudos platintojams 
darbo svarbą ir paragino 
tingėlius vėl subrusti, kaip 
niau daryta.

Vilnis dėl to pasišauna 
kyti kad subruzdimas bus
vertės, nes, girdi, “tautinės 
spaudos nepasisekimų (?) prie
žasties reikia j ieškoti Lietuvių 
masių nepritarime jų politi-j 
kai”.

Tariami 
gia visus 
laikraščius 
ne nuo “politikos” priklauso. 
Pagrindinė čia priežastis tai 
nukritimas ateivybės iš Lietu
vos, o senų ateivių senėjimas 
ir išmirimas, greta kurio eina 
polaipsnis musų jaunimo Ame- 
rikonėjimas. Prieš šitas prie
žastis jokia “politika” negel
bės.

štai, draugas Abekas Vilny
je rašo apie Westville, III., Lie
tuvių koloniją, kurioje, 
ma, yra 2,000 Lietuvių. 
140 mylių nuo 
Ii gauti iš ten 
auksaburnių, 
rint tų dviejų 
judėjimas silpnas”.

Arba, Frankforto.

nepasisekimai slė- 
Amerikos Lietuvių 
lygiai, tačiau, jie

sako-
Ji tik 

Chicagos ir ga- 
visokių politiniu 
Tačiau, “nežiu- 
faktų, pažangus

III., kolonija: “Pažangiečių tar
pe visiškas apsileidimas, 
ūpo, draugiškumo”.

Jei “masės” Vilnies 
politikai pritartų, rodos 
šiose kolonijose (darbo žmonė
mis apgyventose) butų begalo 
didelis gyvumas ir “pasiseki
mai”. Dabar to nėra.

Tautinė spauda gyvuoja ne
blogiau kairiosios, ar katalikiš
kos. Ji mi?s kada kitos 
bus senai palaidotos.

VIENO UOLUMO 
NEUŽTENKA

Nėra

rūšies; 
turėtų t

jau

Darbininko vienas bendra
darbis klausia: “Ar katalikams 
(Lietuviams) netrūksta uolu
mo. Mes garsus esame žo
džiais, bet nematomi darbais.”

Uolumo buvimą turime pri
pažinti, bet reikia pakaltinti 
stoka politinio supratimo. Dėl 
šio susipratimo, katalikų Įgim
ti talkininkai tautiniams dar
bams, tautininkai Amerikoje, 
yra katalikų laikraščiuose “bc- 
dievinami”, “laisvamaniuoja- 
mi”, — labai dažnai visai be 
reikalo.

LIETUVOS VADŲ 
UŽDAVINYS

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINE TARYBA

PASAULIS PIKTINASI 
DVIDEŠIMTO AMŽIAUS 
BARBARAIS

Vokiečių pastarų dienų 
barbariškas puolimas per- i 
sekioti ir spausti savo ša
lyje gyvenančių žydų su
kėlė viso pasaulio pasipik
tinimą. Amerika, Anglija 
ir Prancūzija per savo vy
riausybių galvas pareiškė 
pasišlykštėjimą .tokiu ne
žmonišku nazių darbu prieš 
žmones kurie nėra kalti 
kad jie Žydai.

Šis Vokiečių pasielgimas 
su Žydais primena anuos 
amžius, kuomet barbariš
kos Germanų gaujos siautė 
po Europą, užpuldinėjo ra
miai įsigyvenusius žmo
nes ir plėšė jų mantą ir ri
jo.

Šių dienų Vokiečiai nei 
kiek nepasikeitė: jie nuali
no savo aukštai kultūroje 
ir teknikoje pakilusią šalį, 
nemoka pasinaudoti jos ga
limybėmis, tai puola kitus 
žmones, kankina, naikina 
juos, grobia jų mantą sau, l 
patenkinimui savo alkio.

Kitų šalių, kitų žmonių 
negali taip laisvai^ pulti,! 
taigi puola ir plėšia tuos|

LAPKRIČIO 23
(Lietuvos kariuomenės įsikūrimo šventė)

Visa tauta šiandien Tau lenkia galvą, 
Kariuomene! Musų dienų lėmėja.
Tavyj visas viltis tvirtai sudėję, 
Mes tęsiam ramus savo darbą.

Artojo darbščiojo ranka pūslėta 
Ir fabriko paišino darbininko
Tau savo uždarbio centus surinko,
Tau paaukojo sutaupąs sudėtas — 

Ginklams, kurie visad visiems primintų 
Lietuvio pastangas .apginti savo šalį, 
Ir kad pakils kovon visi kas gali, 

'Jei kas išdrys tautos teises paminti.
Kulkosvaidžiai, šautuvai paaukoti
Suriš visus kaip brolius vieno krašto, \ 
Ir, kai reikės, pavojaus sunkią naštą 
Padėsim nešti brolių apginkluoti.

L. A. Ramovėnas.

Katalikų savaitraštis
1 rika sako: “Dabartinė tarptau- 
1 tinė padėtis aiškiai reikalauja 
Į iš Lietuvos politikos vairuoto- 
jų ypatingo apsukrumo ir at
eitį pramatančios veiklos. San- 
tikiai su kaimynais negali bū
ti bloginami, nors pamatuotas 
sentimentalumas kitaip diktuo-

1 tų. Politika reikalauja tikro
vę pažinti ir tinkamai įvertin-

' ti.”

i VOKIEČIAMS TAIKA, 
LENKAMS KARAS!

Nepaaiškėjus, bet grąsos 
pina, Vokietijos ir Lenkijos 
politika link Lietuvos iššaukė 
Amerikos Lietuvių laikraščiuo
se rimtų ir nerimtų komenta
rų. Tų komentarų bendras žo
dis nusako Lietuvos pakrypi
mą Vokietijos norų link, bet 
prieš Lenkus pasiryžęs visomis 
spėkomis kovoti.

Katalikų Draugas, pavyz
džiui, sako: “Lenkams jokių 
nuolaidų”. Matyti, panaši dva
sia ir Lietuvoje, nes 'Naujienų 
korespondentas sako, nors Kau
ne “nuomonių pakrikimas” dėl 
kurios užsienio politikos Lietu
vai laikytis, tačiau “viena ten
ka tvirtinti kad Lietuvoje au
gte auga ryžtingumas gintis— 
gintis visais atvejais ir visais 
atsitikimais”.

1 šitokį pasiryžimą gintis pa
brėžė ir LDS 2-to apskričio 

į konferencija Chicagoje, kuri 
(pasak Vilnies) priėmus' šito- 

; kią rezoliuciją: “Raginame A- 
mcrikos Lietuvius daryti vis
ką galimą Lietuvos gynimui. 
Ypatingai kreipiamės į SLA., 
ir SLRKA. sudaryti bendrą 
šiuo reikalu veikimą ir koope-

i ruoti Lietuvą ginti bei 
pėdą išlaikyti.”

Draugas sako: “Nors 
' rimtai susirūpinę, tačiau 
tuvos ateitį nežiūrime beviltiš
kai.”

Atlie

ku-

esam
į Lie-

PRIE NAMINES MOKYKLOS

ant kurių jaučia turi galių.
Didėsės valstybės darosi 

išvadas kad su tokia val
džia kuri taip atvirai paro
do savo nesugebumą val
dytis bendrai priimtomis 
civilizacijos taisyklėmis nė
ra ko nei skaitytis.

PIEMENĖLIO RYTAS
Užu upelio, už dobilėlių. 
Avytes gano ten piemenėlis.
Ten melsvo lino plaukia upelis, 
Ten piemenėlio skamba dainelės.
Oi, liulia-liulia, mėlynas rytas, 
Oi, liulia-liulia — gera ganyti. 
Aukso laivelyj saulė nuplaukia, 
Auksu pražysta rytmetį laukas. 
Šypsosi lankos, šypsosi gėlės, 
Gera ganyti ten piemenėliui. 
Oi, liulia-liulia, melsvas upelis.
Oi, liulia-liulia, gražios dienelės.

“J.U.” Paulius Drevinis.

Vilniaus krašto Lietuviams 
Lenkai, matyti, sugrąžino caro 
laikus, nes Aidas rašo: “šymet 
Vilniaus krašto Lietuviai mo
kyklų metą pradeda be savų,: 
Lietuviškų mokyklų (Lenkai 
visas, be dviejų, uždarė). Tė
vai turėtų ręjkalauti kad val
džios mokyklose butų mokina
ma Lietuvių kalbos. Jei tokie 
žygiai nepavykių, šį trukumą 
tėvai gali papildyti namie pa
mokydami savo vaikus Lietu
viškai nors tiek kiek patys ga
li.”

'Reiškia, vienintelė Vilnims 
krašto Lietuvių viltis dabar 
vra Lietuviškose šeimose, ku
rioms Lenkai savo prievarta 
uždėjo labai svarbią ir atsa
kingą pareigą, mokyti vaikus 
Lietuviškai. Ar ne caro, pirm 
1904 metus buvus, gadynė Vil
niaus Lietuviams sugryžo?

Dirvų galima išsirašyti už 
vieną dolarį — pusei metų.

Rašo A. B. STRIMAITIS.

Iš. kai kurių gaunamų laiškų, ir spaudos, 
man darosi aišku kad nekurie musų veikėjai 
dar vis neįsigilina Į reikalingumą tautiškai nu
siteikusiai musų visuomenei turėti visų musų 
esamų organizacijų CENTRĄ. Nors šis klausi
mas nėra naujas, apie jį atvejų atvejais kalba- 
bama jau nuo 1930 metų, vėliau 1934 metais bu
vo sušauktas gana skaitlingas tautiečių susi
rinkimas Brooklyn, N. Y., ir buvo išrinkta ko
misija išdirbimui planų tokiai organizacijai; tą 
patį rudenį Clevelande buvo sušaukta konferen
cija, tais klausimais kalbėta. 1936 metais Cle
velande atlaikyta antra bendra tautinė konfe
rencija. Galų gale visgi reikalas ant tiek pri
brendo ir veikėjams paaiškėjo, kad praeitą Bir
želio 26 d. Scrantone, Pa., laikytoje trečioje kon
ferencijoje, galutinai paaiškėjus planams, buvo 
išrinkta AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS 
TARYBOS valdyba, kuriai ir pavesta imtis vy
kinti darbas.

Dabar betgi, kuomet jau gaiviau keliamas 
šis klausimas spaudoje ir darbas pradedamas 
vykdyti, kaž kaip vaikščioja kokie-tai misteriš
ki gandai buk Tautinė Taryba kėsosi užgrobti 
esamų organizacijų dirvą, pakenkti kaip antai 
Tėvynės Mylėtojų Draugijos besiplėtojimui, ir’ 
Amerikos Lietuvių Tautinės Sandaros kuopų be- 
sitvėrimui, Lietuvių Sąjungai neleisti sustip
rėti, ir tam panašiai. Tarsi Amerikos Lietuvių 
Tautinė Taryba esanti koks išsivystęs siaubas,! 
kuris pradės ryti visą Amerikos Lietuvių tau
tini gyvenimą.

Tais reikalais man teko susirašinėti su to
kiais veikėjais kaip J. J. Smailis, Dr. Zimontas, 
M. Vaidyla, F. Motuzas, na ir dabar pastebėjau 
Sandaroje p. Kasparaičio raštą tuo klausimu. 
Turiu taip pat žinių iš rytų ir iš tolimų vakarų, 
nuo veikėjų kuriems rupi musų visuomeninis gy
venimas ir atspara prieš greitą ištautėjimą. 
Tas susirūpinimas yra geru ženklu, tik kovai su 
juo mums reikalinga susiprasti, sudaryti vieną' 
Centrą, ir jo pagalba sėkmingai veikti, tvirtai 
atsispirti prieš viską.

Kas mano kad ALTT galės pakenkti esa
miems darbams ar musų senų organizacijų be
siplėtojimui, tai daugiau negu klysta. Todėl yra 
pageidaujama kad nuo dabar atidžiau butų tė- 
mijama į TARYBOS veiklą ir jos tikslus. Tie
sa, pati ALTT ikšiol savo planų pilnai dar ne
patiekė, tatai negalima prikaišioti kad kai kurie 
ir krūpčioja jos atsiradimu, manydami kad nau
jai gimus organizacija pradės veržtis pro tas 
pačias duris, pro kurias taip sunku esamoms 
organizacijoms ineiti, arba laikraščiams gauti 
naujų skaitytojų.

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖ TARY
BA susidės iš jau esamų organizacijų ir jų kuo
pų; ji tik gelbės esamoms organizacijoms ir 
padės plėtotis jų kuopoms, centralizuos jų vei
kimą, teiks. visokią pagalbą. Sandara kaipo po
litinė organizacija, iki šiol dar nesuspėjo niekuo 
politikoje atsižymėti. TARYBA stengsis cen
tralizuoti Politinių Klubų jiegas, su pagalba pa
čios Sandaros; dirbant ranka rankon bus len
gviau nugalėti tuos visus politiškus netikslu
mus kokie dabar musų'Amerikos Lietuvių tarpe 
yra. Juk mes turime jau pakankamai šviesios 
musų inteligentijos, kuri gali užpildyti įvairias 
valdiškas vietas, tik reikalinga jiems bendra pa
rama ir tinkami planai.

Tėvynės Mylėtojų Draugija, kaip kultūrinė 
mokslu ir švietimu užsiimanti, ras daugiau gali
mumo skleisti apšvietą, su pritarimu ir pagalba 
Tarybos.

Lietuvių skautų organizavimas, kuris be 
keno nors pastangų ir pagalbos negali sekmin-^ 
gai plėtotis, nei vasaros sulaukus neturi sau tin-; 
karnos vietos, tinkamo ūkio su miškais, ežerais, • 
kur galėtų sau linksmai susivažiuoti ir praleisti 
naudingai laiką po globa instruktorių. TARY
BA gelbės jiefris surasti tinkamus instruktorius, 
ir puikiausias vietas, ir jaunimas bus suvestas j 
naudingą tautišką santikiavimą.

Nemaža turime įvairių sporto organizacijų. 
Bet kas iki šiol nuveikta? Vienur-kitur paspar
dyta futbolas, tai ristikai pašluosto kitų grindis. 
Lietuvių beisbolininkų būriai kaskart didėja, jie 
žaidžia jau ir pirmaeiliuose Amerikos jauktuo
se. Plaukikai, bėgikai, šokinėtojai, visa daugy
bė olimpiados žaidikų, švaistosi po musų akių, 
bet ne mums neša garbe. Ir kokį tie musų ga
bus jaunuoliai turi pelną? Sutvarkius musų 
sporto jauktus, gali eiti su geriausiais Ameriko
nų ir kitų tautų jauktais ir laimėti dideles do
vanas, atsiimti tą kas jiems priklauso gauti už j 
savo gabumus. j

Vakarinių kursų, ir aukštesnių mokslų sie
kti musų jaunimui daug gali pagelbėti bendras 
darbas. Ruošimas į Lietuvą keliauti musų jau
nimo yra vienas iš prinokusių dalykų. Vietoje 
leisti atostogas kur Bermudoje, Meksikoje, Ku
boje, su Tarybos pagalba būriai 'jaunuolių kaipo 
turistų už tuos pačius pinigus gali pamatyti sa
vo tėvų gimtą šalį, atlankyti gimines, pažinti 
Lietuvą, ir Lietuvoje pasirodyti su savo talen
tais: sportu, daina, muzika, drama ir tt.

Atkeliauja kas kart vis tankiau iš Lietuvos 
svečiai, jei TARYBA turės kiekvienoje kolonijo
je vietines Tarybas, tiems svečiams bus sureng- 
gta priėmimai, jie galės musų broliams, išei
viams daug ko papasakoti, nes jiems galima bu
tų surengti maršrutas taip platus kaip jiems lai
kas leidžia. Dabar, kartais ir gana svarbus as
muo pas mus atkeliuja, neturint sutvarkyto pri
ėmimo nei paruoštos dirvos maršrutui, pasidai
ręs vienur-kitur, pas gimines paviešėjęs, vėl tu
ri mus apleisti. Tas pats ir su musų arba ir 
Lietuvos artistais, krutamu filmų rodytojais: 
nesant ilgos rankos kuri galėtų pasiekti visas 
kolonijas, nei pusė Lietuvių nepamato to svar
baus meniško dalyko, nes pavieni artistai, arba 
filmuotojai, neturi tiek galimybių prie visuome
nės prieiti, ir tokiose savo kelionėse suklumpa, 
o juk tai yra kultūriniai darbai.

Laikas jau prinokęs, laikas suburti musų 
meno mėgėjus, artistus, sudaryti keliaujančią 
trupę su gerais sutvarkytu koncertu, drama, ar 
net ir OPERA. Ne tik vaidinti Lietuviams bet 
ir Amerikonams, taip kad tokia trupė padirbę- 
jus žiemos sezonu, galėtų kuo gyventi vasaros 
metu, ir lankyti kitas šalis, lavintis. Kitų tau
tų dar prastesni artistai ima šimtus tūkstančių 
dolarių už sezoną.

Prie atlikimo čia paminėtų įvairių darbų 
reikalinga šimtai sumanių veikėjų, Centralinės 
organizacijos, kurios turi savo kuopas. Jų cen
tralinės valdybos galės ineiti į Tautinės Tarybos 
Centralinę valdybą, ar kaip čia pavadinus Ko
misijas, tam tikrais reikalais rūpintis, darbuo
tis ir rūpintis, kooperuojant su AMERIKOS 
LIETUVIŲ TAUTINE TARYBĄ, kaipo centru 
visų organizacijų. Darbai nereikalaus daug pa
stangų ir energijos, kaip kad dabar, ir organi
zuotai dirbant palengvės, patobylės, bus daugiau 
našumo.

Kur bus galima ir reikalinga santikiauti su 
kitų musų srovių centrais, musų Tautinė Tary
ba galės stoti kaip lygus su lygiu.

Tuo tarpu dar nėra paskelbto AMERIKOS 
LIETUVIŲ TAUTINĖS TARYBOS pastovaus 
antrašo, bet kaip greit Valdyba nustatys savo 
sostinę, tada visais reikalais kreipkitės į Cen
trą, o tuo tarpu galite*kreiptis į kiekvieną Ta
rybos narį ir tautiškų laikraščių redakcijas in
formacijų delei.

VAIVORYKŠTĖS SUKAKTIS
ŠYMET suėjo 25 metai nuo įkurjmo pirmu

tinio Lietuvių kalba literatūros ir dailės laik
raščio, “Vaivorykštė”. Jį Vilniuje leido Jonas 
Rinkevičius, o redagavo poetas Liudas Gira.

Vaivorykštė Lietuvių kultūriniame gyveni
me turėjo didelės reikšmės. Ji buvo vienu iš 
didžiųjų akstinų Lietuvių dailiajai literatūrai 
augti. Iki pradedant leisti Vaivorykštę, Lietu
vių literatūros būklė buvo gana sunki. Laik
raščiai daugiausia skirdavo vietos partinei poli
tikai, o į daliosios literatūros rekalus labai ma
žai arba ir visiškai nekreipdavo dėmesio.

Vaivorykštei bendradarbiavo poetai: Mairo
nis, Gustaitis, M. Vaitkus, M. Dagilėlis, Faus
tas Kirša, Kazys Binkis, Putinas, Juozas Mikuc
kis, Adomas Juodasis, Adomas Lastas, Kleofas 
Jurgelionis, Liudas Gira ir kt. Joje taip pat ra
šė ano meto Lietuvių literatūros beletristai: Ig
nas šeinius, Kun. Juozas Tumas-Vaižgantas, V. 
Mickevičius-Krėvė, A. Vienuolis, Pranas Pcnkai- 
tis ir kiti.

Gausus Angliškai-Lietuviškas

ŽODYNAS
Labai naudingas kišeninis žodynėlis, tin

kamas nešiotis kišeniuje ir pasinaudoti vi
sokiame reikale. Talpina savyje keliolika 
tūkstančių žodžių, taigi jame rasite kiekvie
ną kasdieniniame gyvenime reikalingą žodį.

KAINA su prisiuntimu $1.00.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio
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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.)
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ARBRECHTAS IŠTRAUKIA MIRTIES
BURTĄ

at-rauką papurtė Albrechto petį; 
jis pažino antsikvempusio Launico

jau buvo prie aštriatvorės ir tai-

sina
mus

besi-

Gyslota 
merkęs akis, 
veidą.

Bavarai
kėši prie plyšių.

— Kelkis.... laikas.... — dirbtiniu 
giu balsu pasakė Launicas. — Viešnagėn 
kviesti ateina.

Buvo rytmetis; į “kremblį” skrido 
artinančių žmonių garsai.

Keista Launico nuotaika paveikė ir Al
brechtą. i

Hircholco mirties paveikslas, kaip gyvas, 
vėl stojo jam prieš akis.

“Tai pas mus ateina. Tuoj žudyti ves....” 
dingtelėjo Albrechtui mintis ir užėmė jam kva
pą. Jis greit atsikėlė ir išėjo į kiemelį, kuria
me jau jų laukė būrelis žemaičių. Pro dureles 
pirmiausia išsinešdino susikūprinę Bavarai; juos 
pasekė Albrechtas su Launicu.

žemaičiai apspito belaisvius tankiu žiedu 
ir nusivarė sodžiaus linkui, aukšta, iki kelių sie
kusia žole.

Saulė dar nebuvo patekėjus, bet jos spin
duliai jau žaidė medžių viršūnėse; dangus žy
drėjo. Orą raižydamos šaudė blezdingos. Bu
vo vėsoka.

Albrechtas nesidairė, tačiau visa aplinka 
smigo į jo galvą. Nors jautė rytmečio šaltį, ta
čiau stengėsi nedrebėti.

• Launicas tylėdamas žingsniavo šalia jo.
Perėję pievutę, pasiekė smėlyną. Sodžiaus 

rodos visai buvo tuščias; tiktai du labai pana
šus į šernus prielaidai žvelgė į juos savo mažom 
akim, paskui sukriuksėję kūrė šalin.

žemaičiai ėjo tiesiog Į Praurimės kalną.
— Na, bičiuliai, į koją! — riktelėjo Launi

cas. — Ko taip nosis pakabinot?
Keli žemaičiai pažvelgė į jį ir ėmė tarpu

savyje kalbėtis.
— Kad 

Albrechtas, 
jam pačiam 
Jam atrodė
ir niekinamai žvelgė į jį, nors ir nieko panašu 
nebuvo.

Launicas juokelius krėtė, su paslėpta bai
me žvelgdamas į savo bičiulius. Ką mąstė šis 
prityręs riteris? Rasit, jis baukštėsi kad jo bi
čiuliai, netekę drąsos, nepadarytų ordinui gė
dos. Kas tat pasakys?

Jie, beeidami vingiuotu keliu, kuris liko 
tamsesnis ir vedė tiesiog į saulės apšviestą 
Praurimės šventovę, išgirdo juros ūžesį ir kaž 
kokį gaudimą.

Didelėje pakalnės aikštėje iki pat miško 
vilnyte vilnijo žmonės, apsidarę išeiginiais rū
bais. Minioje, žvangėdamos įvairiais žvangu
čiais, vaikštinėjo vainikuotos moterys; jos vi
sos turėjo po puokštę gėlių. Į šią šventę buvo 
atvykusių ir iš gana tolimų vietų.

Pasirodžius sargybinių varomiems Vokie
čiams, žmonių jura lyg apmirė. Moterys stie- 
pėsti aukštyn norėdamos geriau pamatyti amži
nus Lietuvos neprietelius.

Varant Vokiečius į kairę, 
duodama kelią. Paskum vėl 
dėjo žmonės.

Albrechto akys klydinėjo 
damos Aliutės, kol, pagaliau,
lu, iškilusiu per visą stuomenį iš žmonių mi
nios. Paskutinės eilės persiskyrė ir prieš be
laisvių akis išaugo dailiai nukrautas aukštas 
laužas. Tarpai tarp rąstagalių buvo prikimšti 
sausų žabų ir samanų.

Ir smalsuolių veidai ir tolumoje dunksąs 
miškas dingo iš Albrechto akių. Baisus, nu
skusta žieve šulas, ties kuriuo gal lemta bus 
mirti, dabar dengė jam visą pasaulį. Veikiai 
Albrechtas aprimo. Abejojimai ir susijaudini
mas dingo. Jis jautėsi esąs tarp priešų, todėl 
turėjo mirti kaip karys; jo žvilgsniai pažvitrė- 
jo; jis pergyveno tokį pat jausmą kaip pirmųjų 
kautynių laukdamas.

Atvedusieji belaisvius žemaičiai sustojo ir 
įsimaišė į minią.

Keturi Vokiečiai atsidūrę prieš eilę vaidi
lų, nugarom atsigręžusių, žaliais ąžuolų lapų 
vainikais pasipuošusių, sėdinčių ant rąsto. Vi
si jie vilkėjo ilgus rubus, apsiūtus baltomis bur- 
tikomis. Jusėjo jie baltus plačius, didelėmis 
sagtimis diržus. Apmušti kailiais dukslių rū
bų padurkai atrodė lyg gaurais apžėlę.

Visi vaidilos sėdėjo tylus ir ramus, kaip 
akmeninės statulos. Jų viduryje buvo augalo-

tas, žilais, krūvoje suaugusiais ties kumpa nosi
mi antakiais, kiek linkterėjęs nuo senatvės, kri
vis. Senelis gyslotoje rankoje laikė krivulę ir 
prityrusio žmogaus akim žvelgė į Vokiečius. 
Kai jis iškėlė krivulę, visa aikštė bežiūrint nu
rimo. Lukterėjęs valandėlę, senelis pakilo nuo 
rąsto ir drebančiu balsu prabilo į žmones:

— šventas krivūlės ženklas sukvietė jus iš 
visų kraštų į šią šventą ir garbingą vietą suži
noti jūsų dievų valią. Dievai leido mums įvei
kti piktus neprietelius, kurių ketvertas pateko 
į musų rankas. Galingi dievai trokšta savo au
kos. Dalis gyvulių ir kito laiipikio jau teko 
jiems, tačiau maloniausią jų auką mes išlaikė
me iki šiol. Rytoj, kaip žinote, švęsime Per
kūno šventę ir dievų garbei turėsime aukoti ku
rį nors tų keturių imtinių. Dabar jie turės bur
tus traukti, nes mums pasisekė išburti kad bur
tus traukiant rytoj, butų paaukotas ne tas ku
rio ypač pageidauja dievai, štai keturi lendrės 
gabalėliai, — tęsė toliau krivis, iškeldamas ke- j 
turis lygius lendrės gabalėlius. — Viename jų 
yra įdėtas šventojo medžio lapelis, ir tas kurs jį 
ištrauks, turės rytoj žengti ant laužo.

— Išversk visa tai Vokiečiams, — pridūrė 
krivis, gramzdžiai sėsdamasis.

Į priešakį išėjo pailgo veido Lietuvis ir, 
regzdamas žodžius, viską Vokiečiams paaiški
nęs, vėl pasišalino.

Stojo mirštamos tylos valandėlė,
tebuvo girdimas gilus vieno Bavaro riterio 
pavimas, kuriaip iškvėptas oras švilpdamas 
žėsi pro nosį. Antrasis Babaras baigščiai 
rėsi į šalis; jo veidas buvo pabalęs, kaip 
kas. Launicas buvo ramus. Jis stovėjo 
sprendęs, ir dešinę koją atstatęs į priešakį,
brechtas tvardėsi, nenorėdamas parodyti savo 
susijaudinimo.

Krivis vėl atsistojo ir, paėmęs iš to pat 
Lietuvio liepos plėšų skrybėlę, įmetęs Į ją ketu
ris geltonus .liepos vamzdelius, tris kartus kres
telėjo.

— Traukite, —>- pasakė Vokiškai vėl tas 
pats Lietuvis, parodęs ranka į krivį, kuris jau 
laikė atkišęs skrybėlę.

Launicas ir Albrechtas abu kartu prisiar
tino ir išsitraukė po lendrės gabalėlį. Launicas 
šypsojosi.

— Po šimts aitvarų, ir nuo tokių šposų dar 
gyvybė pareina, —“tarė jis, užleisdamas vietą 
bavarams. — Kad jį velniai tą mano žando trūk
čiojimą, dar gali pamanyti kad aš bijau. .. .

Abu Bavarai, pačiupę tą pačią lendrelę, ku
rį laiką tampėsi, neiškeldami jos iš skrybėlės, 
pagaliau vienas nusileido ir, pačiupęs kitą, pa
šoko į šalį.

— Dabar perspauskit.... — tarė 
atsidėjęs sekdamas kiekvieną Vokiečių 
Įėjimą.

Dabar 
kvė- 
ver- 
dai- 
vaš- 
įsi- 
Al-
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taip giesmę užtrauktume, — pasakė 
stengdamasis būti ramus, tačiau 
savo balso gaida pasirodė vylinga, 
kad tat pastebėjo darbi Lietuviai

krivis, 
kruste-

Pė

ne.

minia prasiskyrė, 
subangavo, suju-

po minią, jieško- 
apsistojo ties su

— Dabar perspauskit! — lyg aidas 
Vokiškai vertėjas.
Visi vaidilos atsistojo.
Stipriose rankose lendrelės susiaižė, 
žalias ąžuolo lapelis pasirodė Albrechto dėl-,

I

keldamas auk- 
kad šypsą Du

— Aš turiu. ... — tarė jis, 
styn mirties pranašą, ir pajautė 
švito jo veidas. Įvyko tas ko jis ir laukė.

Krivis parodė į jį savo pirštu. Sujudo, su
klegėjo visa minia, lyg nubudinta iš ilgo, užbur
to miego.

Belaisvius apspito sargybiniai ir \ arėsi tuo 
pačiu keliu atgal.

Bavarai vos nenusikvatojo iš džiaugsmo; 
Launicas buvo susijaudinęs ir rūpestingas. To 
jis dabar nei neslėpė, nes nebereikėjo drąsinti 
saviškių. Dabar ne tik kairysis jo žandas, bet 
ir visas jo veidas trukčiojo.

Albrechtas jautėsi kaž kaip lengvai: jam 
atrodė lyg kokia sunkenybė butų nusiritus nuo, 
jo pečių.

Sargybiniai belaisvius apstabdė sodžiuje ir 
atskyrė Albrechtą nuo draugų. Iš Lietuvių pa
šnekesio Albrechtas suprato kad juos išskir-1 
stys. •

Launicas trukčiodamas žandu iš pakerės ( 
žiurėjo į savo pušnis ir pastebėjęs kad jau veda 
Albrechtą, mostelėjo ranka ir tokiu įsakomu 
balsu riktelėjo “sustok”, jog abu būreliu bežiū
rint sustojo.

Launicas, kumštelėjęs vieną žemaitį, nu
žingsniavo dideliais žingsniais į Albrechtą. Sar
gyba jam nedraudė. Riteris, ištiesęs Albrech
tui ranką, drebančiu balsu, žiūrėdamas jam sta
čiai į akis, tarė:

— Sudie! Išgerk taurę iki dugno. .. . Nie- 
nepaveiksi....

Susijaudinimas aidėjo jo balse. Pasilenkė 
ir karštai pabučiavo Albrechtą.
— Dėkui.... Linkiu jums kuogreičiausia

pargryžti į saviškius.... Perduokite paskuti

ko

jis

MUSŲ ŽODIS K. S. KARPIUI, 
DIRVOS REDAKTORIUI
Ponas K. S. Karpius atvykęs 

pas mus į Brooklyną, pabflvęs 
porą diehų, susirado sau “vie- 
nybiečius” ir sugryžęs namon, 
į Clevelandą, paleido graudžias 
ašaras dėl jų likimo. Mums 
čionai gyvenantiems Brookly- 
niečiams tokių “vienybiečių” 
nežinoma. Mes žinome, ir ne 
tik žinome, bet ir pažystame, 
dabartinę Vienybės korporaci
ją su jos direktoriais, ši kor
poracija yra legali biznio įstai
ga, su vardiniais, arba nomina- 
lės vertės Šerais po 100 dola
rių; žinom kad šios korporaci
jos šėrininku gali būti tik tas 
kuris direktoriams yra priim
tinas. Vienybės korporacijoje 
yra ta pati tvarka kaip ir ki 
tose panašiose korporacijose, 
kur šėrininkas turi balsą ir tu
ri teisę į pelno pasidalinimą.

Kas dar “vienybiečiai” ? Tą 
vardą galima butų taikint ir 
tiems kurie Vienybę skaito. Bet 
nemanau kad p. Karpius juos 
turėjo galvoje rašydamas savo 
straipsnį. Nemanau dėl to, 
kad Vienybę skaito delei infor
macijų ne tik dvasiškiai bet ir 
komunistai. O gal p. Karpius 
kalba apie tas “vienybiečių” 
grupeles kurios Brooklyne Vie
nybės šėrininku interesus gina.

žodžiu, kas yra “vienybie
čiai” neaiškus klausimas ir jis 
neaiškus dėl to kad šiame daly
ke kaltas yra pats p. Karpius.

(Karpiaus paaiškinimas: Be 
reikalo p. Sagys, šio straipsnio 
autorius, užima tiek vietos pri- 
vedžiojimui buk nesupratęs to 
mano rašinio. Gaila kad p. Sa
gys ėmėsi atsakyti už kitus, 
kuomet reikalas buvo patiems 
mano straipsnyje paliestiems1 
asmenims už save kalbėti. Tal
pinu Dirvoje šį p. Sagio rašinį 
tik pagerbdamas jį kaip seną 
Brooklyno Lietuvių darbuoto
ją. Kalbant apie “priimtinus į 
Vienybės korporaciją” šėrinin- 
kus, jei p. Sagys nori apie juos 
kalbėti, turim pripažinti kad 
korporacija gali apsiriboti sau 
ką priimti į savo narius, ką ne. Į 
Į kitas korporacijas nesiskver- 
bia tokie kurie jų vadams ne- j 
pritaria. Man gi yra žinoma 
kad į Vienybės korporaciją tū
li jums žinomi asmenys nori 
būtinai įsiskverbti, ar tikslu 
ją vadovauti, ar ardyti iš vi
daus, kas nepageidaujama jo
kiame biznyje; to negalėdami 
padaryti, tie asmenys kovoja 
prieš Vienybės leidėjus visu ■ 
įtūžimu. Pats esu laikraščio 
redaktorius ir žinau kaip yra 
sunku laikraščiui dirbti jeigu 
prie jo yra susispietę tokių 
kurie nupirkę už kelis dolarius 
akciją, nori ir redaktorių kon
troliuoti, ir pats laikraštį re
daguoti, ir visą laikraščio biz
nį tvarkyti, nors nieko apie tai 
nenusimano.)

Jei p. Karpius butų buvęs 
bešališkas, kaip žurnalistui ir, 
redaktoriui tinka, jis butų pa
matęs dėl ko tos grupelės yra 
ištikimos Vienybės šėrinin- 
kams. O jis to nepadarė. Dėl 
to ir keista kad jis būdamas 
redaktorium nedaro tai ką pats 
sako, tai yra nerašo apie žadė
tus rimtus dalykus, bet pasilei
do į tokias kalbas kurių nega
lima pavadinti rimtomis. Ra
šo, kaip jis sako, apie rimtus 
dalykus ir liečia Vienybę, tat 
ir neaišku ko gi tvli ir nepara
šo apie tai pati Vienybė? Ne
norėčiau manyti kad Vienybei 
butų reikalinga tokie advoka
tai kaip p. Karpius. Mes vie
ni patys mokame sugyventi su 
tais “vienykiečiais”, ir jei rei
kia kokias sąskaitas suvesti tai 
galime tą atlikti ir be tarpinin
kų.

(Karpiaus pastaba: Ansilan- 
kęs į savo seną koloniją, kur 
kitados ėjo didelis veikimas, o 
dabar kokia tai bergždžia tą- 
synė tarp mano draugų, kuri 
matyt prie nieko nei vieną nei

antrą pusę neprives, patiekė 
man priežastį pasireikšti dėl 
to. Dabar, kada reikia žiūrėti 
musų Lietuvių likimo išeivijo
je, Brooklyne grupelė pasiva
dinusių save geresniais tauti
ninkais už kitus, užsiima ar
dymu darbo kitų kurie ramiai 
dirba, jiems kelyje nesimaišy- 
dartii. Manau, šioje laisvoje 
šalyje galima laisvai išsireikš
ti, ir tikiu p. Sagys nesisavina 
sau teisės uždrausti man raš
tu išsireikšti tai ką aš ma
čiau ir patyriau atsilankęs į 
jūsų tarpą Brooklyne. Mano 
pareikštos mintys nėra jokis 
“advokatavimas” Vienybei ar 
jos dabartiniams leidėjams.)

lauti kad visi taikytųsi prie ju- 
su ir prašytų jūsų įgaliojimų 
savo darbams varyti.

(Neužtenka dar to, kiek teko 
patirti, jus tūli esat net lindę 
Į Lietuvos įstaigas Amerikoje 
statydami savo reikalavimus 
kad jus pripažintų visu tauti
ninkų atstovais Amerikoje, o 
kitus tautininkus ignoruotų. 
Ar reikia keistesnių pasielgi
mo iš

PASIŽVALGIUS

jūsų pusės?)

Rašyti, kaip ir kiekvieną dar
bą daryti, prieš pradedant ge
riau pirma pastudijuoti ir tik 
po to bandyti iš to ką nors da
ryti. Tuo tarpu p. Karpius 
pratęs tai daryti iškarto. Taip 
jam atsitiko ne vieną kartą, 
taip jam atsitiko ir su Tyslia
va. Ponas Karpius, nepažinęs 
Tysliavos, bet jo pasiūlymą ne
dėti į Dirvą tautiškai nusitei
kusių žmonių raštų priėmė ir 
jį pildė. Užuot mąstęs apie 
padarytas klaidas, p. Karpius 
daro naujus žygius. Jis suma
nė sušaukti tautininkų konfe
renciją. Juk Amerikos Lietu
vių Sąjunga nedavė p. Karpiui 
jokių įgaliojimų jų vardu ką 
nors daryti. Tačiau p. Kar
pius, kaip paprastai, padaro sa
vavališkai, o paskiau dejuoja 
kad kaž kas su juo nesiskaito 
ir jo neremia arba dirba prieš 
jo norą. Inteligentas žmogus 
žino organizatyvį darbą ir 
skaitosi su juo. Su organiza
cija kaip kolektyvu reikia skai
tytis ir asmeniškų užsispyrimų 
nepaisyti, nes jie blogas pasek
mes neša.

(Karpiaus pastaba: Keista 
iš kur p. Sagys gavo mintį buk 
Dirvai galėję padiktuoti Tyslia
va ar kas kitas nėtalpinti keno 
nors raštų. Gaila kad tokie 
rašytojai neturi gana suprati
mo kad ne visi žmonės gali bū
ti rašytojais ir kad nft> visokie 
raštai galima į laikraštį talpin
ti, neišstačius laikraščio į pavo
jingą padėtį. Tokie rašytojai 
visada reikalauja redakcijos 
“talpinti netaisant ir netrum
pinant” jų raštų. Jie išdrebia 
ką ant seilės turi, ir nori net 
atimti redaktoriaus teises prie 
savo laikraščio redagavimo.

(Kaslink Tautinės Konferen
cijos ir jūsų vadinamos “Ame
rikos Lietuvių Sąjungos”, atsi
prašau, nenoriu pasakyti kad 
apie ją visai niekas iki šiol ne
girdėjo. .. . Kas tokio prieš 
kelis metus buvo bandoma su
daryti Chicagoje, ir kaip tas 
titulas atsirado Brooklyne, ne
aišku. Bet jeigu ir butų tokia 
“Amerikos Lietuvių Sąjunga”, 
ir jeigu ji turėtų kokią nors i 
reikšmę, tai visgi visiems tau
tinių minčių Amerikos Lietu
viams nei ta sąjunga nei nie
kas kitas negalėtų uždrausti 
šaukti tautiniu minčių žmonių 
ir organizacijų atstovų konfe
renciją. Jeigu ir bučiau jūsų 
sąjungos nariu, tai ji visgi ne
būti! galėjus turėti nei teisės 
nei priežasties uždrausti man 
organizuoti Amerikos Lietuvių 
Tautinę Konferenciją, kurios 
tikslai yra platesni negu jūsų 
“išdidžios'* sąjungos. Neaišku 
kokius Amerikos Lietuvius jus 
ketinate savo sąjunga atsto
vauti jeigu nematot reikalo 
dirbti su Tautine Taryba vi
suotinais tautiniais musų išei
vijos reikalais? Tik nerimtas 
užsispyrėlis gali sakyti kad tik 
jis viską atstovauja ir to ką 
jis mano ar žada dirbti turi 
užtekti, o kas to nepaklauso, 
turi būti smerkiamas. Atsipra
šau, jeigu aš ar kas kitas bu
tume šaukę “Amerikos Lietu
vių Sąjungos” konferenciją ar 
seimą, jus galėtumėt turėti 
pretenzijų Į tą konferenciją, 
liet kaip dabar buvo, maro ir 
kitų rimtų Lietuvių supratimu, 
ir jus, Amerikos Lietuvių Są
junga, turėjot teisę ir privalė- 
jot Tautinėje Konferencijoje 

' | pilnateisiai dalyvauti. Jeigu ju
sti tikslai yra kitokie, nesisa- 
vinkit sau teisės musų darbus 

i ir tikslus cenzūruoti ir reika-

nius linkėjimus mano dėdei.... Viską apsaky-į 
kitę. ...

— Gerai....
— Ir dar.... ir dar štai ką....
Jis skubiai atsisegė apipaklę ir, nusimovęs 

per galvą kaž kokį paveikslėlį, pasietą juodu 
kaspinėliu, įdavė Launicui.

— Perduokite mano motinai.... Dėdė ži
no kur.... tegul ji....

Jis nepabaigė ir, kažkaip keistai šyptelėjęs, 
mostelėjo ir pasakė:

— Likite sveiki!... .
Albrechtas, lyg vengdamas kad Lietuviai i

i

TAUTIŠKI PIPIRAI

BANKETO SPALIŲ 16
banketas buvo Brookly 
surengtas iš Lietuvos at
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niečių ____
vykusiems ir iš Lietuvos 
gryžusiems svečiams pagerbti. 
Apie tą banketą kalbėdamas 
p. Karpius jaučiasi lyg banke
tas butų buvęs paruoštas jam 
pagerbti, kuriame kiti spaudos 
atstovai neprivalo dalyvauti. 
Nors ir gaila p. Karpiaus, bet 
tas banketas buvo ne jo gar
bei, bet jau paminėtų svečių 
pagerbimui ir kad svečiai į tą 
banketą buvo sukviesti su pa
gerbiamaisiais. Mes kaip ren
gėjai, prisilaikydami mandagu
mo ir nuoširdumo, padarėme 
tą kas buvo reikalinga vienais 
ar kitais sumetimais padaryti, 
ir to klausimo čia negvildensi
me. Kai dėl kalbų, kurias pa
sakė bankete buvę spaudos at
stovai, tai tenka nurodyti kad 
jie gavo atsakymą į visus tuos 
klausimus kuriuos savo kalbo
se kreipdamiesi į svečius iš1 
Lietuvos buvo iškėlę. Visa tai 
įvyko mandagiai ir gražia for
ma. Išmintingam žmogui toks 
dalykas negali kitaip atrodyti 
kaip tik nuomonių pasikeiti
mas. Tuo tarpu tas p. Karpiui 
nepatinka. Jis jaučiasi užsiga
vęs kad jam teko sėdėti prie 
garbės stalo su kitos linkmės 
spaudos atstovais. Netikiu kad 
tas butų nepasitenkinimo prie
žastimi, nes panašus atsitiki
mas kada p. Karpiaus sėbrai 
sėdėjo už vieno stalo su kito
kių krypčių spaudos atstovais 
jau yra ne kartą buvęs. Ko j 
tada p. Karpius nieko nesakė, 
o dabar balsą kelia? Ponas, 
Karpiau, daug rimtesnių klau
simų yra, kodėl jais nepasido- į 
mi?

(Karpiaus pastaba: Ponui
Sagių i nereikėtų jaudintis dėlį 
to banketo, kurį jie rengė tam 
tikriems svečiams pagerbti. Aš, 
atvykęs į New Yorką ir žino
damas apie tą banketą, nuėjau 
pasimatyti su savo pažysta
mais Brooklyniečiais ir Nevv 
Yorkiečiais; jus rengdami tą 
banketą nežinojot ar aš busiu 
Nevv Yorke, taigi negalėjot jo 
rengti mano pagerbimui. Ko
dėl tamsta savo šiame rašiny
je jau sarmatijiesi pasakyti ko
kios kitų spaudos atstovai ta
me bankete buvo jūsų užkvie
sti ir prie garbės stalo paso
dinti? Tai buvo abiejų komu
nistiškų laikraščiu atstovai, bet 
prie to paties stalo nebuvo pa
sodinti nei Tėvynės nei Vieny
bės redakcijų atstovai. Kodėl 
jus turėjot tokias “šiltas vie
tas” savo “Amerikos Lietuvių 
Sąjungos” širdyje abiem tom 
komunistiškom srovėm kad net 
kvietėt jų atstovus kalbas sa
kyti, sudarydami jiems progą 
iškelti savo reikalavimus Lietu
vai per svečią iš Lietuvos, ku
ris antrytojaus gryžo tėvynėn? 
Tėvynės ir Vienybės atstovai 
nebuvo perstatyti ir kalbėti. 
Spaudos atstovai visada gali 
ateiti ir neprašyti, jeigu jie 
kokiu parengimu įdomaujasi, 
bet jie nesodinami prie kalbė
tojų stalo, jeigu jie nėra tų pa
čių minčių žmonės, ir nėra jo
kie pagerbiami svečiai rengimo 
komiteto, ar organizacijos ku
ri tą komitetą įgaliojo veikti. 
Mes žinom kad iki šiol niekas 
iš Lietuvos atvykęs niekur ne
pageidavo kad į jų pagerbimo 
vakarienę butų pakviesti kitų 
srovių žmonės, o jus tikrinai 
kad jūsų kas nors buvo to pra
šė. Tamsta sakai nenori to 
klausimo nei gvildenti. Tiesa, 
juk tai gėda. Aš tą pasakiau 
ten pat laike tos vakarienės, 
pirmiausia tamstai, paskui ki
tiems. žinoma, jus davėt sa
vo pasiteisinimus, nes matyt 
turėjot savo kokį nors išank
sto sugalvotą tikslą, juos taip 
sodindami ir perstatydami pa-

Gerb. Plaušinis Vienybėje 
štai kaip:

Karpius atvykęs į Brookly- 
ną, diržu išpėrė kailį Klingai, 
Dr. Venciui ir Valaičiui, kam 
jie suleido komunistų ožius į 
tautiškus kopūstus.

Prasti piemenys kad sveti
mus gyvulius leidžia 
daržą ganytis. Vyras 
piau!

Jeigu Vitaitis butų
I medis ir po juo butų padėta 
virvių 
rastum 
fronto

Kaip 
štildo”

Į kitų, 
tarpe, vienas kitą

| dina.
Jeigu jie vienas 

čio neskaitytų, iki šiol jie ne
žinotų durniais buvę. ...

Už tokį jų elgesį Marksas 
pasakytų: “Ar tik durnius •
gaudyt iš mano teorijos išmo
kote?”

Iš visa to išeina (naujo testa
mento biblija: socializmas įlin
do į komunizmą, o tas į bolše
vizmą. Gi 
(Grigaitis, 
kiti) lenda

nepastebėtų jo susijaudinimo, apglėbė dar kartą 
Launicą, vikriai pabučiavo Bavarus, ir greitai 
apsigręžęs spėriai nužingsniavo į kalėjimą.

Launicas, laikydamas rankoje paveikslėlį, 
akim lydėjo Albrechtą, kol sargas, palietęs jį, 
ženklu parodė kad reikia eiti.

Riterio akys žaižaravo neapikanta.
— Kipšai!. ... — murmtelėjo jis nesupran

tantiems jo kalbos žemaičiams. — Atsilyginsim 
kada nors mes už jį!. .. .

Ir, kumščius sugniaužęs, nužingsniavo į pa
skirtą belaisviams tuščią namą.

(Bus daugiau)

j savo 
esi Kar-

šakotas

tai iš po nakties ten 
kabant visus bendro 

redaktorius.
tuos redaktorius 
už kabinėjimusi

tuomet jie

“nu- 
prie 
savopatys, 

durniais va-

kito laikraš-

Lietuviški Marksai 
Bimba, Pruseika ir 
į durnizmą....

4/
KADA ana vasari Lietuvos 

ūkininkai neturėjo kur dėti sa
vo ūkio auginių ir viskas buvo 
pigu, kaip už dyką, musų rau
doni draugučiai krokodiliaus 
ašaras liejo apie blogą ūkinin
kų padėtį. Kad darbininkams 
buvo pigu pragyvenimas jie tą 
visai užmiršo.

Dabar, kai Lietuvos visus 
valgomus dalykus kitos šalys 
išperka, ir Lietuvos žąsys pa
brango, musų raudoni draugu
čiai ims aimanuoti kad darbi
ninkai nepajiegs jų nusipirkti 
ir kad tik ponai galės jas val
gyt.

Taip blogai ir taip negerai.

sakyti savo prakalbas. Niekad 
niekur netaikoma ir nereikalau
jama pagerbtuvių bankete su
rengtame kam nors, kokių ten 
“nuomonių pasikeitimų”, bet 
jus Brooklyniečių “200-procen- 
tiniai tautininkai” staiga sura
dot tam reikalą! Niekas toje 
vakarienėje to netikėjo ir ne
laukė, taigi daugelis net raudo
navo dėl jūsų pasielgimo. Dau
gumas ir iš to nedidelio būrio 
jūsų svečių butų nedalyvavę 
jei butų žinoję jūsų šposą. — 
Dalis tos vakarienės rengėjų 
jau viešai pareiškė savo panei
gimą tokio jūsų pasielgimo, bet 
p. Sagys jį gina.

(Gal tas jūsų pasielgimas ir 
parodo jūsų “Amerikos Lietu
vių Sąjungos” tikslus: jungti 
(nežinia kokiems tikslams) vi
sus: ir komunistus, ir skloki- 
ninkus, ir parapijonus, tik ko
voti su tautininkais, kurie at
sisako būti “200-procentiniais”. 
Jeigu kada Karpiaus kokie sėb-' 
rai sėdėjo prie kokio nors sta- . 
lo su “kitokių krypčių” spau
dos atstovais tai aš už juos 
neatsakau. Tokios gal buvo są
lygos. Kas kita buvo jūsų su- 
žiniai paruoštas komunistams 
išsikalbėjimas, j kurį kiti daly
viai nebūtų niekad ėję, nes 
musų tautinė visuomenė visai 
nepaiso eiti komunistų kalbų 
klausyti ten kur jie patys vie
ni jas rengia. Jūsų sėbravimas 
su komunistais pasiliudijo ir 
tuo kad sekantį sekmadienį po 
to jus figuravot komunistų 
parengtame vakare, bet į tau
tininkų Vienybiečių parengi
mus vengiat nueiti.)
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KUN. KARUŽIŠKIO 
IŠLEISTUVĖS

Praeitą sekmadienį, naujos 
parapijos salėje susirinko arti 
poros šimtų vietos Lietuvių iš
leistuvėms šios parapijos kle
bono Kun. A. Karužiškio. Jis 
apleidžia parapiją ir išvyksta 
sveikatai pataisyti.

Vakarienėje dalyvavo kiti 
Lietuviai kunigai: šteigmanas, 
Petreikis ir Bartis. Jie pasa
kė kalbas, ir pagaliau atsisvei
kinimo kalbą sakė pats Kun. 
Karužiškis. Jis apgailavo kad 
turi apleisti tokią gražią vietą.

Kuris kunigas lieka jo vieti
ninku tuo tarpu dar nepaaiš
kėjo.

PRANEŠIMAS
LRKSA. 8-ta kuopa rengia 

smagų vakarą Lapkričio 19 d., 
nuo 6:30 vai., N. Wilkelių na
muose, 6522 Superior avenue. 
Bus kortavimas ir Lietuviškų 
dešrų vakarienė, tas viskas už 
25c. Be to prie įžangos bus 
dovanu, ir dovanos kortuoto-1 
jams prie kiekvieno stalo. At- 
silankvkit visi gražiai praleis-) 
ti laiką. F. Saukevičius. i

SUSIŽEIDĖ
Vlądas Selickas, Dirvos skai- i 

tytojas, darbe susižeidė koją. 
Gydosi namie. Linkėtina grei
tai pasitaisyti.

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

3640 Independence Road 
Telef. DI. 9634

kaimyniškos
U Ž EIG O S
MARY’S CAFE

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
Rengia linksmas savo įkur
tuves su skania vakariene 

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

7001 WAI)E PARK AVĖ.
Sav. Macvauskas.

DIRVA

SPORTAS

ANSEL ROAD

CAFE
1066 Ansel Road

SMAGI LIETUVIŠKA 
U Ž

ETUVISKA

» Alūs — Vynai
E

Degtinė — Al_.r 
Valgiai

Salės susirinkimams ir 
baliukams

K. Nekrošius, Savininkas.

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

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI 

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. čiutelė 
savininkai.

Smarkios Imtynės 
Arenoj Lapkričio 21
Emie Dusek, iš Omaha, visoje 

šalyje pasižymėjęs imtikas ir Cle- 
velandiečių mėgiamas, suporuotas 
imtynėms su Bob “Strangler” Wag- 
ner imtis ARENOJ pirmadienio va- 
vakare, Lapkričio 21.

Dan O’Mahoney, iš Airijos, kuris 
atėmė čampionatų nuo Jim Lomios 
kali metai atgal, suporuotas su žy
miu pasauliniu imtiku Niek Lutze, 
iš Venice, California.

Specialia šio vakaro 
tai Kauke apsidengęs __
svarų vyras, kuris imsis su Krank 
Judson, iš Lenkijos, 230 svarų.

Pradinė pora šiose imtynėse bus 
Wee Willie Davis, iš Virginia, 265 
svarų, su len Wade, iš Nebraska, 
30 minutų laikui.

Moterys bus įleidžiamos nemoka
mai pirmadienio vakare kuomet at
silankys su vyru turinčiu $1.10, ar 
.*1.65, ar $2.50 bilietų, primokėda
mas jos vietos taksus. Moterims 
duodamos dykai vietos yra tiktai 
rezervuotose dalyse ir bus duoda
mi joms bilietai užmokėjus taksus.

Uš Lietuvos Bonų 
Kuponus

Galit atnaujinti Dirvos pre
numeratų. Prisiųskit kupo
ną, bus užrašyta už pilną jo 

vertę.

Rašydami Dirvai laiškus vi
sada jrašykit savo pilną ant

rašą laiško viduje ir ant 
voko.

priedas yra 
imtikas, 250

ir

D. D. HASKELL
.1 e w e I e r

Perka senų auksų ir sidabrų 
moka gerų kaina. Taipgi laikro
džių ir laikrodėlių taisymas ir 
žiedų -perdėjimas.

ŠVENTĖMS DOVANAS PA
LAIKOM TV KURIE PASI

RENKA.
Addison Avenue 

Kampas Wade Prfrk Avė.
Endicott 2696

IflPPODROM
“Submarine Patrol”

t I
Paminėk žodi “laivyno paveiks

iąs” ir dauguma tuoj pamano apie 
didelį karo laivų su įvairiais puoš
niais jo karininkais.

Viskas tas puiku; tai yra gera 
dramatinė medega. Bet gal būt 
nebuvo nieko tbJIio puikaus nei dra
matiško kaip dabar pagaminta nau
ja Century-Fox filmą “SUBMARI
NE PATROL”, nes tai yra vienas 
iš įdomiausių ir istoriniai paremtų 
dalykų. Tas naujas paveiksiąs pra
dedamas rodyti Hippodrome Teatre 
ketvirtadienį. Lapkričio 17.

ši filmą apima dalykus kurie iki 
šiol buvo pražiūrėti, ypatingus lai
mėjimus atsiektus anie dvidešimts 
metų atgnl. Tai yra apie tuos me
dinius mažus laivus kurie laike ka
ro buvo naudpjami naikinti subma- 
rinus Atlantike.

Veikale ineina įdomi meilės da ' 
lis, kur patogus Richard Greene ir' 
Nancy Kelly įsimyli. Prie jų vai-1 
dina Preston Foster, George Ban-1

croft, Slim Summerville, John Car- 
ridine, Henry Armetta, Warren Hy- 
mer, J. Earrell McDonald ir Maxie 
Rosenblum.

9 ' —------------------------------

TYRINĖS KOMUNIS
TO AKCIJA MO

KYKLOSE
Kongresmanas* Dies, kuris 

tyrinėja prieš - Amerikonišką 
judėjimą šioje šalyje, atvyksta 
ir į Clevelandą tyrinėti komu
nistiško judėjimo tarp mokyto
jų, taipgi komunistų ryšius su 
plieno ir gurno darbininkų “sė
dėjimo” streikais.

• AUTOMOBILIŲ nelaimė
se Clevelando srityje iki šios 
savaitės, nuo metų pradžios 
žuvusių skaičius pasiekė 112. 
šymet visą metą automobilių 
nelaimėse žuvusiųjų skaičius 
taip ir seka žymiai mažesnis 
negu buvo pernai. Pernai iki 
šiol žuvusių buvo 210.

• ORAS Clevelande ilgai lai
kėsi gražus ir šiltas. Lapkri
čio 12 d. buvo pasiekęs 71 laip
snį, tikrai vasariškai. Po to, 
sekmadienį staiga atšalo ir su- 
rudenėjo.

Oras pasikeitė su pusėtina 
audra, kuri valstijoje pridarė 
gerokai nuostolių.
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| Ateina Kalėdos
“Dirvai” išsirašyti nereikia 

laukti pradžios metų—Įdėkit 
į laišką $2 ir “Dirva” lankys 

jus ištisą metą.

IŠPARDAVIMAS VYRAMS IR VAIKAMS

K. STONIS
RESTAURANT

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.

JUZE ir ANTANAS ČIAPAI, Sav.

Dvi Kaimyniškos

M A I ST( )
PARDUOTUVES

rūšies 
maisto 

priei- 
grose-

Lietuviška ir Rusiška 
Importuota Degtinė 

Visoki Lietuviški valgiai.
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Avė.

HANS’ CAFE
Lunches, Sandwiches 

Draught Beer
šešios bowling alėjos.
prie East 55th Street

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

Visokių geriausios 
mėsiški ir kitoki 
dalykai parsiduoda 
narna kaina. Visoki
riai. Duodam išsimokėji- 
mu jeigu norit pas mus 
prekiauti. Lietuvių apgy
ventoje srityje abi musų 
krautuvės.

Food & Meat Market 
7100 Wade Park Avė. 
6612 Wade Park Avė.

A. WIRB1CKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKĄ UŽ EIG A
Stiprus Alus — Degtinė — Vynas

J7320 St. Clair Avenue Kampas E. 174th St.

Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Reikia Jums

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

Anna Pongonis
f 1076 East 78th Street į 
E Telefonas ENdicott 2562 Ė 
51111111111111111111111111111111111111111111111111!

Saitam Orui Rūbų
VYRAMS Sveteriai. susegami

ir užsimaunami su ziperiu,
$1-95 ir aukščiau

VYRAMS Žieminiai šilti auti
niai, Uhion Suits, stori 

ir aukščiau

VYRAMS šilkiniai ir Vilnoniai
kakliniai, Mufflers

$1-00 ir aukščiau

VAIKAMS Sveteriai $1

I

VYRAMS Rudi Suade stiprus 
Zipper žaketai

$3-45
VYRAMS Flanelinės pažamos 

susegamos ar užsimaunamos 
$|.00

VYRAMS Suėdė Marškiniai, 
įvairiose skirtingose spalvose 

97c
VAIKAMS Vilnonės Kepurės

■ 48c
plVIZ A J Eagle Stamps su kožnu pirkiniu ĮAV 17 A I
1 ' * l*4 ' 1 už 10 centų ir aukščiau I i\ Z \ i

Pas mus galit iškeisti savo Štampų knygeles į prekes.

THE KRAMER & REICH CO.

7002 Superior Avė Kampas Giddings Rd
■

■
■

*

■

■

«I

DELLA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota laidotuvių Direktorė) 

Vežimai ligoniams pervežimui į b'gonbučius.
Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME •
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763

Hrrfrr»»,

Dovanos Tėvui, Motinai, Broliui, Seserei, 
Mylimajai, ir šiaip visoki graždaikčiai:

Laikrodžiai, laikrodėliai. Asmeniški Papuo
šalai, Rašomos Plunksnos, Staliniai Setai, 
ir visa gausybė kitokių prekių prieinama 

kaina, kokia galit gauti tik pas mus.

n
KALĖDOMS UŽPIRKTUS DAIKTUS PA

LAIKOME IKI ŠVENČIŲ

| I. SAMAS JEWELRY | 
6704 Superior Avenue 

IdlIlIlHIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlMHIIIIIIilIlIlIlliiiiiiiHi  11111111111111 į | į 1111 į 11 n | j | iiiiiiiiii* 
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i
Naujoje Vietoj

Taisau FURNASUS

ranešu kad persikėliau į nau
ją vietą — nuosavą namą — 

kur reikale mane visada 
rasit. Lietuvių kaimy

nystėje — prie E. 68 
gatvės, arti Supe- 

avenue.

(PEČIUS), dengiu STOGUS 
suvedu stugy R YNAS, CINUOJU ir tt.

NAUJAS FURNASAS $100 su įdėjimu
ir aukščiau, sul.vg didumo.

Išsimokėjimas per 12 mėli.. IR mėn., arba 3 metus.

JOSEPII GRAFE
: 6804 Whitney Avė. Phone HE. 3842
'iHIIIIIHIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIflflIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHlllllIflIlIlIlftlIHIlIlIir



DIRVA 7

NAUJAUSIOS ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS

—
LIETUVOS VALSTY 

BES TARYBOS 
DEŠIMTMETIS

AKRON, OHIO Skautų Dalis
• KLAIPĖDA, Lapkraičio 11.

— Po eilės demonstracijų, 
- Klaipėdos Vokietininkai kiek 

aprimo. Rinkiminiame Vokie
tininkų ’29 kandidatų sąraše 
Neumann išstatytas pirmuoju 
kandidatu.

Seimelio rinkimų komisija 
Jesučio žudikams, kurie buvo 
Lietuvos teismo nuteisti ir po 
atlikimo dalies bausmės amne
stuoti, pripažino rinkikų tei
ses.

Agitatorių sukurstyti kelių 
mokyklų mokiniai atsisakė mo
kytis Lietuviškai, išmetė iš 
mokyklos valstybės ženklą.

Pažymėtina kad šiomis die
nomis pas Prezidentą
riausybės narius lankėsi 
pėdos krašto Lietuviškų 
nizacijų atstovai.

Lapkričio 8 Klaipėdos
to direktorija atleido keturis 
Lietuvius mokytojus.-

Neatsižvelgdama pasekmių, 
Direktorija rengiasi išleisti pa
tvarkymą vietoje Gubernato
riaus vetuoto įstatymo kovai 
su bedarbe. Iš Lietuvių ir to
liau atiminėja pasus, o buvu
sius Neumanno bylos kalinius 
skiria pareigurais.

Klaipėdos žydai ruošiasi ap
leisti kraštą, j ieško Kaune pa
talpų krautuvėms ir įmonėms.

Lapkričio 4 d. Rusnėje Yle-

savivaldybės išrin- 
Atstovus Preziden- 
Klaipėdiečiai atsto- 

nerinko, o kitur 
dalyvavo apie 100

monstravo Vokietininkai, kurie 
traukė abu Vokiečių himnus.
• KAUNAS, Lapkričio 4. — 

Lietuvos
ko Tautos 
tui rinkti.
vų visiškai 
rinkimuose

j nuošimčių' rinkikų.
• KAUNAS, Lapk. 8. — šio

mis dienomis iš Visuomeni-
rio Darbo Vadybos atsistaty
dino generalinis sekretorius 
Prof. Izidorius Tamošaitis.

i

ir Vy- 
Klai- 
orga-

kraš-

Turim daugy-

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

H E N N I N G E R ’ S
88^9 Superior Av. Cleveiand, O.

THE STONEMAN CO.
Plumbing Suppiies 

Hardware nnd Paints
Didžiausia geležinių daiktų ir na
mams reikmenų parduotuvė, ma
liavos, lempos, indai, elektriški 
dalykai ir reikmenys. Kainos 
mos. Musų išdirbtas vardas 
tikrina jums geriausias prekes 
tiniame miesto krašte.

7110 Superior Avė. 
Phone HEnderson 1759

r<e- 
už- 
ry-
/

♦
■ •

••
••
• •

E V A’ S
į 
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Dry Cleaning
J

+
• •

• •

Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom

JJ+
fi.
T
••

O

EVA PETRAITIS
6702 Superior Avė.
CLEVELAND. OHIO

V*.

4

t
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į
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• KAUNAS, Lapkr. 8. — Ben
dro Baltijos valstybių neut

ralumo įstatymo projektas ap
ima kariaujančių šalių karo 
laivų ir lėktuvų teises ir parei
gas neutralumą paskelbusios 
valstybės vandenyse ir terito
rijoje. šios piliečių pareigos 
valstybei sakytuoju atžvilgiu 
draudžia kariaujančioms ša
lims panaudoti neutralios val
stybės teritoriją karinių veik
smų bazei, rinkimui ir perda
vimui karinių žinių ir karo 
sandėlių įrengimams.

• KAUNAS, Lapkričio 11. — 
1939 metu Lietuvos valsty

bės biudžetas 
368,691,171 litu 
metų biudžetas 
000 lt. ir 1938 
808,000 litų.

suprojektuotas 
sumai. 1937 

buvo 329,900,- 
metų ■— 346,-

• VILNIUS, Lapkričio 7. —
Apie 100 Vilniaus Lietuvių 

studentų pasiuntė Lenkijos 
prezidentui memorialą, prašy
dami grąžinti Lietuviams švie
timosi ir kultūrines teises.

KAUNAS (VDV). — Suėjo 
dešimts metų kai buvo įsteig
ta Lietuvos Valstybės Taryba. 
Lietuvos konstitucija ir Vals
tybės Tarybos įstatymas nusa
ko šitokius šios įstaigos užda
vinius: ruošia įstatymų ir tai
syklių projektus, tvarko ir de
rina veikiančius įstatymus, pa
reiškia nuomones teisės klau
simais, ar vykdomosios val
džios organų įstatymai, taisyk
lės ir instrukcijos sutinka su 
veikiančiais įstatymais ar ne. 
Taigi Valstybės Taryba dirba 
teisės kūrybos ir teisės aiški
nimo darbą.

Lietuvos teisės, įstatymų lei
dimo, jų derinimo ir aiškinimo 
darbas yra labai painus ir sun
kus. Lietuva paveldėjo net 
ketveriopus įstatymus. Suval
kijoje veikė Napoleono kodek
sas, visoje Didžiojoje Lietuvo
je — Rusų įstatymai. Klaipė
dos krašte — Vokietijos įsta
tymai, ir Palangos rajone dar 
specialus Kuršo įstatymai.

Tuos visus įstatymus nega
lima buvo panaikinti, nes ne
buvo savų įstatymų jiems pa
keisti. Tiktai buvo nustatyta 
kad neveikia tie įstatymai ku
rie yra priešingi Lietuvos Val
stybės Konstitucijai. O kurie 
priešingi, kurie ne, ne visada 
’engva išaiškinti. Prie gausy
bės svetimų tebeveikiančių Įs
tatymų prisidėjo ir 
valstybes jau išleisti 
mi įstatymai.

Todėl suprantama 
riausy.bei, ir seimui,

daug darbo 
įstatymus, 

ar papildy- 
veikiančiuo-

Lietuvos 
ir leidžia-

kad vy- 
ir valsty-

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.
Pilone HEnderson 2579

ATGAUKIT SAVO 
SVEIKATĄ

Jeigu Jus Turite
SOC1ALE LIGA

• Tapo išrasta tikras gydymas 
kuris duoda puikias pasekmes 

toje linkmėje. Pats svarbiau
sias būdas medicinos praktikoj 
yra therapeutic pasisekimas. 
Van I'urvn Urologv Clinic 

311 SUPERIOR \Vk N.E.
Superior Bldg. 

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

dien. išskyrus sekmadienius. 
Svarbiausias šios Klinikos tik

slas yra apsaugoti pacientus 
nuo Tiekom petent’škų gydytoju 
šioje mokslo šakoje. (50)

Susi ta r m ui Tel**f anuoki t 
CHerry 1666

P.J. K KR SIS-
809 Society for Savings Bldg.

Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 174O-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 
rrortsrečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
kitės į mane telefonu arba asmeniškai.

>«{
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BALIUS. SLA. 198 ir 354 
, kuopos ir LDS. 73 kuopa ben- 
j drai rengia didelį balių Padė
kos dienoje, Lapkričio 24, Ba- 
varian Hali, 546 Grant street. 
Pradžia 5:30 vai. vakare. Ge-1 
ra muzika šokiams, įžanga tik 

, 25c. Bus dvi įžangos dovanos.
Nors eina gandai kad šis ba
lius neįvyks, tačiau tai netei
sybė. Kviečia Komisija.

UŽSIMUŠĖ. Sekmadienį iš- 
| tiko nelaimė vieną Akrono biz- 
‘ nierių, Aber, kuris automobi
liu nuvažiavo į Cuyahoga upę 
prie Front street ir užsimušė. 
Automobilis nukrito nuo sta
taus kranto, pasyldęs ir išlau
žęs užtvarą.

PATAISYMAS. Kalnas Dir-
1 vos nr. 45 rašydamas apie J. 
Rudžio vestuves minėjo tik ge
rąją pusę, o blogosios nepami
nėjo. Tiesa kad p. Rudžiai 
svečius gerai vaišino ir gra
žiai apsiėjo, bet į vestuves 
tarp kitų pakvietė ir bolševiką 

! Jurgį Brazą, kuris salėje ap
siėjo kaip laukinis: bliovė, kė
lė trukšmą laike kalbų; ne tik 
Lietuviai bet ir svetimi svečiai 
stebėjosi iš kur toks laukinis 
gyvūnas įsimaišė. Jis salėje 
jieškojo priekabių prie žmonių
ir norėjo sukelti muštynes, tik i 
kitų pastangomis jis sulaiky-1 
tas.

Kai Akrono Lietuviai rengė 
Spalių 9-tos minėjimą, tas pat3 
žmogelis kurstė ir atkalbinėjo 
savo draugus nedalyvauti, no
rėjo kad parengimas nepavyk
tų, bet nieko nepešė. Jis ap- 
siseilėjęs dergia Lietuvą ir 
viską kas prakilnu.

Akrono Lietuviams nevertė-, 
tų tokių laukinių žmonių pas 
save kviesti.

Tose vestuvėse Brazui ke- ’ 
iiant lermą keletas moterų ir 

; susipešė, mat jis jų vadas, o1 
į kaip vadas diktavo taip jos el
gėsi. Tokie nedorėliai gadino 
visą vestuvių pokilį.

Teisybes Mylėtojas.

Skyrių

“Sek skautų 
o pirmiausia

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

Tat skautai-škautes, ir jus 
busimi bendros idėjos broliai- 
sesės, raukite tą piktą diegą 
iš savęs, sėkite jo vieton gerą- 
tiesos sėklą, o i»sšta sėkla ge
rą vaisių duos.

* * »
MOTERŲ VYRESNIŲ SKAU

ČIŲ ŽIVILĖS DRAUGOVĖ
Lapkričio 7 d. įvyko Cleve

lando moterų vyresnių skaučių 
sueiga pas p. A. Visockienę. 
šioje sueigoje moterys jau su
sipažino kas yra skautė, išmo
ko vesti pavyzdingą sueigą, o 
be to išsirinko savo draugovės 
vardą. “Živilė”. Be kitų įvai
rių pasikalbėjimų nutarė savo 
sueigas daryti kas dvi savai
tės. Laikui bėgant orisiruošę 
skautės programą, laikys egza
minus ir duos įžodį.

Tapę skautėmis įsigys uni
formą, sutrauks burelin Jau
giau narių ir pasiruošę daugiau 
pasirodys viešai ką skautės 
gali.

Savo sueigose jos kvies skau
tus vyčius mokinti ias skautiš
ko programo kol išlaikys egza- 
ninus.

naikink piktą pasaulyje,
(Skautu įsak. 6.)

patroną, šv. h 
pačiam savyje 

¥
Skautas ir Skautė Tei

sus, ir Laikosi Savo 
Žodžio

Kaip viso pasaulio krikščio
nims Dievas yra davęs dešimts 
savo įsakymu, kuriais privalo 
kiekvienas krikščionis vadovau
tis kad atsiekus amžinyoę, taip 
lygiai ir skautams yra surėdy
ta dešimts Įsakymų ir įstaty
mų, kuriuos kiekvienas skautas 
turi žinoti ir pagal juos siekti 
savo ciksiu.

Pirmas skautų įstatymas sa
ko būti teisiu ir laikytis savo 
žodžio.

Pasaulyje yra daug žmonių 
ir kiekvienas vis savaip galvo
ja. Vienas mano kad. taip ge
riau, kitas vėl kitaip. Vieni 
rašo įvairius aprašymus, kiti 
dirba kulturinį darbą, o treti 
tartum jiems užvydėdami sklei
džia visokius melus ir šmeiž
tus. Nors tas žmogus dirb
damas deda visą savo iiuoslai- 
kį, savo energiją kad pasiekus 
visiems naudingų tikslų, kaip 
štai tas nenaudėlis įsikiša, pri
pasakoja šmeižtų, o kiti apsi- 
krėtę skleidžia juos toliau ir 
toliau ir tu budu sugriauna 
visą pradėtą darbą.

Dar kiti prasimanę visokių 
niekniekių daug žada, bet pa
galiau neišpildo ir tokiu budu 
atšaldo žmonėse pasitikėjimą. j

Mums yra juokinga, o ki
tiems yra pikta, kaip vienas 
aitia kitas kokį melą pasakoja. 
Mes žinome kad jis ten nebu
vo, visai tą nematė ir nedarė, 
bet jis rėžia tartum kokią di
džiausią istoriją ir save galiū
nu stato. Pikta, žmogus ner- 
vuojiesi jeigu sutarus ką nors 
nuveikti ar padaryti, kaip štai i 
darban niekas neatvyksta, nors 
savo garbėmis pasižadėję.

Tat pirmiausia skautams yra 
duota nugalėti savyje melą ir; 
išlaikyti duotą žodį. Jeigu, 
tapsi skautu-skaute, tai reiškia 
tavyje nebus melo, tavo duo
tas žodis Ims išpildytas. Te
gul lyja, srtiegti, tegul didžiau

*
kliūtys būna, skautas da- 
žodį jį išpildys, nors ir 

Į mirti reikės.
Skautas-skautė myli tiesą ir 

tiesoje gyvena. Jis žino kad 
i be tiesos ir tvirto budo nieko 
I nelaimės. Jo darbas ir duotas 
; žodis yra tiesa. Skautu visuo
met galima pasitikėti. Skautu 
būdamas niekuomet r.eišdrys 
meluoti, nes reiškia prasižen
gsi pirmam skautų įstatymui, 
o nusižengdamas pats, užtrau- 

; ksi negarbę ne tik savo viene- 
; tui bet ir viso pasaulio skau- 
i iijai.

Tat iš pirmo skautų įstaty
mo suprantama kad tapti skau
tu-skaute, reikia nugalėti sa
vyje abejojimus, betikslius pa
sižadėjimus ir melą. Vieton 
to įgyvendinti savyje tiesą ir 
užgrūdinti tvirtą būdą — duo
to žodžio išlaikymui.

Jeigu įsigysime savyje ir 
kituose pasitikėjimą tai reiš
kia pirmas žingsnis tapti skau
tu-skaute yra atsiektas.

si 08 
vęs

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.

>• •

CEdar 0765
A. T.
I) I A

Žymiausia

ANGLU KALBOS 
PAMOKOS

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

FRANCES ZVERINA
310 Citizens Big. CH. 4050

JUSI.J SKAUSMAI
TUOJAU IŠNYKS

Ne- 
Reu- 
ais-

Musų vaistai gydo Arthritis, 
uritis, Sciatica, Lumbago, 
mutizmų ir Gout. Paimkit 
tus už $4. susidedančius iš 3 bon- 
ku, ir už 5 savaičių "pamatysit 
pasekmes.

RHEUMATON CO. Ltd.
253 OLD \RCADE CLEVELAND 

Tel. MAin 1433
Reg. Optician

HUETER
M O N 1) S
Rytiniame Krašte 

Brangmenų Parduotuvė
Musų brangmenų krautuvėje -ra
sit įvairių Kalėdų reikmenų to
kių kaip stalinių r dabriirų •la’y- 
kų, laikrodėlių, laikrodžių, dei
mantų ir kitu reikmenų nebran
gia kaina. Ta'pgi optiškas dar
bas ir laikrodžių taisymas.

KOSTIUMAI
Išnuomojame puikius tuxedo rū
bus ir marškinius bei visas kitas 
prie to reikmenis už mažų kainą. 
Vestuvėms ir kitiems reikalams 
rūbų prireikus kreipkitės i mus. 
Kreipkitės į mus. (48)

I)RESS SUIT RENTA L CO.
235 The Old Arcade 

Geo. H.j Mgr.
Main 0856 Clevelund.

KALĖDINĖS 
ATVIRUTĖS 

ženknkai Įvyniojimai 
SU ŠIUO SKELBIMU GAUSIT 

10% NUOLAIDĄ- KALĖDI
NIAMS DAIKTAMS.

Deike’5
8311 Superior Avė.

Atdara kas vakaras iki Kalėdų.

bes tarybai tenka 
beruošiant naujus 
senųjų pakeitimus 
mus, bederinant 
sius įstatymus.

Valstybės Taryba per pra
ėjusį dešimtmetį nudirbo di
deli darbą. Ji pati paruošė 
daug naujų įstatymų projektų, 
persvarsto vyriausybės ar Sei
mo paruoštuosius, padarė dau
gybę įstatymų aiškinimų.

Valstybės Taryba pati rega- 
! Ii leisti ar tvirtinti įstatymus. 

Ti dirba tiktai teisės žinovų 
darbą, nes Valstybės Tarybos 
nariai ir bendradarbiai yra vi
si prityrę teisininkai. O tuo 
tarpu ir Seime, ir vyriausybė
je teisininkų nedaug tėra. Tai
gi Valstybės Tarybos tylus, 
kruopštus darbas Lietuvos Res
publikos teisyno reikaluose yra 
labai žymus ir reikšmingas.

Valstybės Taryba dar tuvi 
tekią sudėtį: pirmininkas B. 
Masiliūnas, pirmininko pava
duotojas J. Papečkys, nariai: 
Prof. V. Jurgutis, J. Vileišis. 
J. Pikčilingis, J. Navakas ir 
,T. Byla.

Dabar svarbiausias Valsty
bės Tarybos darbas yra Lietu
vos civilinio teisyno ir baudžia
mojo kodekso rengimas — tai 
įstatymų rinkiniai kurie pa- 

: keis svetimųjų dar tebėvei- 
; kiančius šių sričių įstatymus.
i

I.TŽ $3 metuose pralinksminsil 
visą kaimą — išrašykit Dirvą 

saviškiams į TJetuvą.

i
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LIETUVIŠKA DUONKEPYKLA

NEW DEAL BAKERY
Savininkas

4023 E. 141 STREET Telefonas WAsh 3227
DUONKEPIS SU DAUG METŲ PATYRIMO.

Kepam skanią Lietuvišką linginę Duoną, taipgi šviesią ir baltą Duoną, visokms 
Pyragaičius-Kėksus, 'fortus ir Pyragus Vestuvėms, Baliams ir privatiškiems nan i- 
niams pokiltanis. Kreipkitės asmeniškai, arba laišku ar telefonu.d.

Pristatėm tiesiog j namus, į ju3ų maisto parduotuves ir visur.

visada klauskit N E W DEAL DUONOS

PERRY S
WINE HOUSE

7205 VVade Park Avė.
Telefonas ENdfcott J'276 
an'ra musų parduotuvė 
1934 Pavirę Avenue 

Parduodame 22 rūšių Cftlifo’rtiia 
Vynų. Kas šeštadienis specialis 
išpaidav'ma; Vyno. Vyrias tuo 
95c. gn’ionas ir aukščiau. Baldus 
arba reikštus.

N. PERRY. Mgr.

BRANGMENYS
Mulų brangmenų parduotuvė i 
laikrodėliu taisymo įstaiga veikia 
daug mėtų, ne-ą Cerne Jevelry Co. 
supranta žmonių reikalavimus.

parduodam Radios. laik
rodžius, SIDVP.R'N’VS DAI

KTUS, DEIMANTUS ir Lt.

Frank Ccine. !ewcier
6101 ST CLAIR \VENUE 

CLEVELAND, O.

DARBAI NAMUOSE
Mes TAISOME vonias, pečius, 

furm’sns ir viską už žemų kainų 
ir idedam NAUJAS vonias. Ap- 
kainavima patiektam išanksto.

The Lo’-cnlz Plumbing 
& Heating Co.

6203 SUPERIOR AVĖ.
GEO. LORENTZ 

Telefonas IIEnd. 5224

8513 SuperHr Avė.

TELEFONAS SUTEIKIA JUMS

K E L L E R
SHOE REPA1RING
Geriausias Avalų Taisymas 

Taisome avalus geriausiomis 
šinomis šioje miesto dalyje, 
sų savo darbų garantuojam. 
darom avalus sulyg reikalo, 
riauslos rūšies oda.

8125 Superior Avė.
Lietuvių apgyventoje srityje.

ma- 
Vi- 
n 
Oe-

(47)

O. H. BOULEE, M.D
Aš esu .baigęs Western Reserve 

rūšies 
koks šundaktaris. 

Prak- 
40 metų. (47)

Heather Buiiding 
EUCLID AVĖ. 

Pirmad., Trečiad. ir

esu .baigęs Western 1 
Universitetų ir esu geros 
gydytojas, ne 
Gydau beveik visas ligas, 
tikuoju jau
Room 206

10111
Valandos:

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

PATOGUMUS, PARAMKUMUS IR 
MALONUMĄ VISAI PIGIAI
• Kuomet sūnus ir dukterys iškeliauja iš namų, 
jus vis galit turėti su jais tankų susisiekimą jeigu 
turėsit telefoną. Jis yra taipgi didelis patogumas, 
sutaupo daug varginančių vaikščiojimų kada ne
sijauti gerai arba tik nori pasilsėti. Staigiame 
susirgime jis yra n ei vertinamas, nes juomi grei
tai

ps

THE

prisišauksi pagalbą. Kam būti be jo kuomet 
kaštuoja taip mažai?

OHIO BELL TELEPHONE CO,
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Traveling in our Lithuania

RY ANNA KARPIUS

LITHUANIAN A. C.

AL SAMOLIS SETS KECORD

(Continued from lašt week)

Rodymas bus du vakaru: sekmadieni, Lapkričio 20, ir pirmadieni, 21-mą,
old

nuo 7:30 vai. vakare, Lietuvių Salėje. Ekstra priedas: Dr. Vinco
Kudirkos Paminklo Atidengimo Iškilmės Lietuvių Darželyje

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 j 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 j Vilnių.
Per Vasario 16-tą, 23 metų Nepriklausomy

bės šventę girdimas skambant Laisvės Varpas 
— Amerikiečių dovana Lietuvai.

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

METAI LIETUVOJE
I DALIS

PAVASARIO RŪPESČIAI
Velykos.
Sapnas žydinčiame Sode (arba Lietuvos mo

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

VASAROS DARBAI

! (Trumpi gamtos, apielinkių, žmonių ir darbo 
vaizdeliai)

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

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

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

Po Klaipėdos Kraštą (pas žvejus ir Klaipėdos 
jomarke).

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

{žanga 35c suaugusiems Vaikams 15c. Pradžia abu vakaru 7:30 vai.

MOTUZŲ FILMOS
LABAI GRAŽIOS

AUKOS DARŽELIUI MIRIMAI
štai kaip Ona Karpienė savo 

aprašyme apie brolių Motuzų 
filmas, rodytas Kaune, rašo:
. .‘"Apie septintą valandą va
kare atėjo broliai Motuzai ir 
vedėsi parodyti savo vėliausias 
Lietuvoje gamintas filmas. Tai 
buvo taip vadinamas “privati
nis rodymas”.

Paveikslai buvo nepaprastai 
gražus, ir jie bus rodomi Ame
rikoje. Puikus vaizdai, vietos, 
ir ypatingai žavėjančios ir įdo
mios, gražios merginos Lietu
viškuose rūbuose, visokių pa
vyzdžiu ir tipų. Aš linkiu kad 
kiekvienas nueitu tuos paveik
slus matyti, nes jie ištikro yra 
nepaprasti ir puikus, ypatingai 
dėl to kad yra spalvuoti.

Visos filmos yra spalvuotos 
ir su tikrais autentiškais gar
sais, varpų skambėjimais ir 
dainomis.

RODYMAS PAPILDYTAS
Motuzai praneša kad jie pa

pildo savo filmų rodymą, pa
ima pirmą dalį iš Nepriklauso
mybės 29 metų iškilmių ir pir
mą dalį iš “Metai Lietuvoje”, 
ir tuose vaizduose kaip tik in- 
eina pačios gražiausios filmos.

Ekstra priedas prie šių filmų 
bus I)r. Vinco Kudirkos pamin
klo atiderg'mo iškilmė Cleve- 
lando Lietuvių Darželyje Spa
lių 2 d. Taigi matysit save 
paveiksluose ir matysit visas 
tas gražias iškilmes.

TĖMYKIT. Rodymas bus du 
vakaru. Abu vakaru lygiai 
nuo 7:30 valandos.

Įžanga suaugusiems 35c., o 
vaikams 15c. Būtinai atveskit 
saVo vaikus pamatyti gražią 
Lietuvą.

Dr. Kudirkos Draugijos na
riai pribukit, paremkit brolius 
Motuzus, dėl to kad jų pasi
šventimas, nufilrr.avimas Lie
tuvių Darželio 1937 metų vasa
rą ir parodymas tų filmų Kau
ne privedė prie to Karininkų 
Ramovė padovanojo draugijai 
jos patrono Dr. Vinco Kudir
kos biustą.

Pasistengkit matyti šias fil
mas dabar, nes nematę dabar, 
daugiau nematysit.

Baltrus Valinčius. išsikeitęs 
Dirvos administracijoje Lietu
vos boną, padovanojo $5 Lie
tuvių Darželiui.

• OHIO VALSTIJOJE auto
mobilių nelaimėse žuvusių yra 
taip pat žymiai mažiau negu 
buvo pernai. Lyginant su per
nai iki šio laiko žuvusiais, šy- 
met išliko gyvi 514 žmonių ir 
sutaupyta $22,000,000 nuosto
lių.

• GERINS VANDENĮ. Ge
riamas vanduo Clevelande šio
mis dienomis bus dar labiau iš
valytas ir iš jo bus išimtas 
skonis ir kvapsnis koks iki šiol 
galima užuosti. Vanduo bus 
leidžiamas per naują mašine
riją, kuri nupirkta už $2,950 
galutinam vandens išvalymui. 
Clevelandiečiai per dieną su
naudoja 170,000,000 galionų 
vandens.

ELZBIETA PALOCKIENĖ 
43 metų amžiaus, nuo 1450 E. 
25 st., mirė Lapkričio 12 d., 
palaidota 16 d. Pamaldos bu
vo šv. Jurgio bažnyčioje. Li
ko vyras, Antanas, sunai, Pet
ras Kelpelis. Leonardas ir Do
mit irkas. Velionė paėjo iš Ta- 
mulškės.

Ladojime pasitarnavo laido
tuvių direktorius N. A. Wilke- 
lis.

ONA JESEVIČIENĖ
51 metų, nuo 8108 Sovvinski 
avė., mirė Lapkričio 13, palai
dota Lapkričio 17. Pamaldos 
buvo šv. Jurgio bažnyčioje.

Liko sūnūs, Bvronas, duktė 
Olga, sesuo T. Gaigalienė, ir 
brolis Antanas.

Sesuo ir brolis gyvena New 
Yorke.

Laidotuvėse pasitarnavo lai
dotuvių direktorė Della Jaku
bauskienė.

• D A VE Y, Ohio gubernato
rius, kurio terminas baigiasi | 
su šiais metais, pasiryžęs pa- j 
leisti iš valstijos darbų apie' 
7,500 tarnautojų kurie laike; 
nominacijų rėmė ne jo kandi
datūrą bet kito Demokrato, j 
Sawyer. Rinkimuose abu' pra
laimėjo, inėjo Republikonas.

• OHIO VALSTIJOJE sako 
bus paleista iš viešų darbų apie 
36,000 darbininkų. Tas bus į 
pravesta poros mėnesių bėgiu., 
Sakoma kad visoje šalyje taip1 
bus paleista nuo viešų darbų 
apie 400,000 darbininkų.

LANKĖSI 
PENNSYLVANIJOJE

Dirvos bendradarbis, Petras 
Urbonas, su motina ir sesutė
mis lankėsi Indiana, Pa., pas 
gimines Glebavičius, ir važinė
jo kituose miesteliuose toje 
apielinkėje. Kelionę atliko au
tomobiliu.

PINIGUS Kalėdų dovanų sa
vo giminėms į Lietuvą siųskit 
per Dirvos agentūrą.

COMMUNITY FUND 
VAJUS

Šią savaitę Clevelande tęsiasi vi
suotinas Community Fund vajus. 
Tas fondas užlaiko visas mieste gy
vuojančias labdaringas jstr.gas pi
nigais surinktais vieną Įtartą per 
metus. Vajus tęsiasi nuo Lapkri
čio 14 iki 21. Visoms 100 įstaigų 
kurios iš šio fondo pasilaiko, šymet 
nustatyta sukelti $3,450,000, kas 
yra aDie $90,000 daugiau negu bu
vo sukelta pereitą metą.

Tos įstaigos parūpina ne tik pa
šalpą raišiems ir kitaip negalin
tiems, bet ir mokina amato jau
nuosius, o suaugusiems duoda pel
ningus užsiėmimus.

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

K O M E R
V/ood & Coal Company

(Lietuvis)
1409 East 92nd Street

Telef. GArf. 2921

LANKĖSI PITTSBURGHE
Muzikantas Jonas Brazaus

kas jaunasis buvo užkviestas 
dalyvauti Sandariečių banketo 
programe Pittsburghe pereitą 
sekmadieni. Su juo buvo nu
važiavę j Pittsburghąi ir jo tė
vai, Jonas ir Ona Brazauskai.

IŠSINUOMOJA 5 KAMBA
RIAI

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

6702 Superior Avė.

PIGIAI PARDUODAMA
ALINĖ SU 5-D LEIDIMU 

ir namas 3 šeimų, gera vieta 
gabiam biznieriui. Pardavimo 
priežastis nesveikata. Kreip
kitės į: P. P. MULIOLIS, 

6606 Superior Avė.

In Our New Quarters
KAUNAS — JUNE 9 —

Laisves Alėja No. 10. An 
brick building vvith an iron gate-
way that leads into the brick pav
ed courtyard. I learned that the 
building in front vvith several dif- 
ferent stores, and apartments up- 
stairs, and the buildings in the yard 
on the right and on the Ieft, and 
the building in the back are atl 
the .ame addresr, No. 10.

As we entered the yard the jani- ■ 
tor, “kiemo sargas“, met us and | 
took us into the upstairs apart-1 
ment of the rear building. lt was ; 
a lovely apartment, and immedi- 
ately vve begali to get settled. One Į 
room was the Doctor’s offlce and j 
xve were told she vvill have office j 
nours iw.ee a vveek during the j 
summer.

Then the janitor gavę me the; 
keys, one vvas for the apartment į 
dooi a small yale key būt the 
er, nearly knocked me over. 
vvas a large old-fashioned iron 
about eight inches long, that 
tainly looked likę the key to 
city of Kaunas! It vvas for 
iron gate at the street and I 
told that this gate was locked 
ery night at ten o’clock. 1 ■•oul! j 
hardly get the key into my pursė,' 
and I did not darė to leave it be- i 
eause vve vvov.ld be unable to get 
in at night. We were to!d that all 
the gates and doors i n Kaunas are 1 
locked up at ten o’clock. One of 
those old vvorld rustoms, I though-. 
Who ever thinkj of iron fences 
and gates that are locked up at 
en o’c’ock vvhere we Ii ve.

By the tinie wc had anpącked 
and vvere settled in our .iew quar- 
ters it xvas time for our dinper nn- 
gagement with General and M’s. 
Grigaliunas-Glovackas. At the ap- 
pointed hour our eseort Mr. Ado
maitis came and called for us 
xvith the carriage and we vvere off 
for Šančiai.

We arrived at the General’s resi- 
dence and 1 heard Ma-. Adomaitis 
tell the driver to return for as at 
midnight. The General’s nouse ..- 
located on a eliff so that vve had 
to elimb up a long stairway to 
the house, aod the General came 
dovvn half way to meet us. He xvas 
smiling and happy and glad to see 
us. He xvas dressed up in his good 
dress uniform and my goodness 
hovv grand he looked!

VVhen we entered the house xve 
met his ęharming 
Bernice vvnisperęd 
has the face of 
\vere then invited 
the garden. And 
garden. Flowers 
walked up some more stairs to the 
very top of the hill, where xve 
could see Kaunas in the distance. 
We xvere told that Mrs. Glovackas 
does all the gardening, there are 
all sorts of floxvers and vegetables. 
A long arbor is built for grapes 
xvhich they intend to groxv. The 
feneing and arrangement took a 
great deal of hard labor and much 
time, and most of this land had to 
be leveled off and now as we look
ed at it, it was 
place.

Then xve 
Gediminas, 
cine and in\’ited 
or laboratory, 
lovely room. 
at a desk on vvhich there was 
microscope, with the petals of 
bright red floxver in a heap vvhich 
he evidently had been studying. 
After a short visit here we were 
invited to dinner. Our first din- 
ner in a private home, since we 
arrived in Kaunas.

The table was all sėt with dried 
and smoked sausage.“, several kinds 
of fish, herring, tomatoes, bacon, 
ham and the usual rssortment of 
the first course. 
mediately attracted by eute 
Lithuanian vases aboUt 
a half high with a 
flower in it at each 
delighted us because it 
a novel idea. Then 
that Mrs. Glovackas ie 
and paints lovely pietures, some of 
which adorn the rvalls of their 
home.

We had a most vvonderful dinner 
and everything we ate was home- 
made. The General xvas very

oth ■ 
lt 

key 
cer- 
the 
the 

v v į v;

xvife, and later 
to me Uit. slie 
a n anget. We 
to go out into 

this is indeed a 
every w'here. We

indeed a beautiful
met 
He

the General’s son, 
is studying medi- 
us into his studio 

and my what a 
He had been sitting 

a 
a

We vvere :m- 
little 

an inch and 
little white 

place. This 
seemed such 
vve learned 

an artist,

ate and drank xvhile the maid kept 
coming in with more eourses. We 
probably would have, stayed there 
longer būt our carriage came for 
us at txvelve, and as we departed 
xve vvere given the eute little vase 
and fiower for a souvenir. It- was 
a perfect evening, and vve enjoy- 
ed every minute of the charming 
company 
vited 
cort 
home 
gate,
JUNE 10 —

Today after breakfast which 
rather late we vvent to make some 
mere visits. We called on Mr. V. 
K. Račkauskas, the editor of “Nau
jas Pasaulis”. Mr. Račkauskas for- 
merly lived in America and 
in Cleveland. He was with the
“Dirva” up to the time Mr. Kar
pius and I vvere married, 1 re- 
membered him because he was at 
our wedd:ng, and ihen shortly af- 
ter left fvr Lithuania. įle ’was 
in the Lithuanian diplomatic ser
vise, and for a time was Cha.ge de 
Affairs in Lcndon. Then he wa.=i 
sent to Soutli Africa in the šame i 
capacity. Mr. Račkauskas is .also 1 
an author and writer, and he uses I 
the pen name of “Karolis Vairas." | 
lt vvas nice to see him again after, 
ro many years, and at first he did; 
not zecognize me.

Our next call wa:: on M r. Žy- j 
gelis, the direetor of Spaudos Fon- j 
das. I met him in Clev«'--vJ rr'-- i 
erai years ago, on one of his visits 
in America. bpauuus cvn.iao o 
one of the largest supply houses 
of school buoks, nublFhers of books 
Lithuanian Encyclopedia, printers of 
rtationery, and various souvenirs 
>n Kaunas. They also are agents 
for photographic, medical, deniai and 
other mported apparatus.

Then we vvent to luneh 
žanga, vvhere we met the 
boys, who invited us to 
in the evening of some 
they had just taken.
npon
and bought 300 cards with 
of Lithuania so that we could send i 
to all of our friends back home a 
greeting from Lithuania. We canie 1 
back home and wrote a few of 
our cards, and our friend Peter 
Aižąs came over to visit us, so we -de- 
cided to spend the afternoon by 
visiting with our Clevelanders, .lo- 
sephine and Mrs. Daniels. They 
had given us their Kaunas address j 
while vve were štili on the steam- ■ 
er coming over. Ukmergės Plen- i 
tas, 38A. I had remembered from 1 
my first trip to Kaunas vvhere 
Ukmergės Plentas 'vas, I knevv it 
started near the old part of town, 
from Laisves Alėja, and the num
ber beiną; just 38 1 figured it mušt 
be somewhere elose to the begin- 
ning of the street.

Bernice, Peter and I started out 
for Ukmergės Plentas, vvhich, vvas 
avvay dovvn the end of Laisves Alė
ja; it seemed likę miles to us, how- 
ever vve finally got there. Then 
vve turned up Ukmergės Plentas 
and started looking for the num- 
bers. From the very beginning of 
this street it is on the up grade, 
going higher and higher, and it 
is really that section around Kau
nas on the hills. One side of the 
street was built up vvith houses 
vvhile the other for a short dis
tance vvas just the side of the hill 
and looked likę a ciiff. Naturally 
vve vvalked on the side vvhere the | 
houses vvere, vve found all the num- Į 
bers un to 3t6. Where could No. 
38 be? At tirnes the uumbers 
seemed to be mixed up, they start
ed all over again vvhen we passed 
the varant spot at the eliff. How- 
ever vve did not give up, būt con- 
tinued elimbing 
hill. I was glad 
portunity to see 
surrovnding hills. 
felt likę giving

minute of the 
vve had.

to come again, 
took 
and
with

We were 
_ . and our

us back to our 
even unlocked the 
the big iron key.

in- 
ea- 

new 
iron

was

also

ndon. Then he was 
Africa in the šame 
Račkauskas is also 
writer, and ne uses 

of “Karolis Vairas." 
see him again after 

, anJ at first he did 
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at Pa-
Motuzas 
orevievv 
pieturas 

In the after- 
we vvent to Spaudos Fondas 

views

a

up and
to have this 
Kaunas from 

Pretty soon 
_ up, we

tired out and štili no 
hill and no number 38. 
were sure vve mušt be 
einity of the number 
so we inųuired at a

RUBSIUVIS
Plačiai žinomas Siuvėjas

Feliksas Baranauskas 
siuva naujus Vyriškus ir 
Moteriškus rublis, taipgi 

i atlieka visokį rūbų taisy
mą. Painia iš namų ir 

pristato.
895 E. 128th Street

Telef. MUlb. 3549

There vvas a big day for Lith
uanian A. C. Bovvling League bovvl- 
ers lašt Sunday. Al Samolis top- 
ped off a 674 series, a season re- 
cord, by rolling a 298 single game. 
Blasting the pins for 11 consecu- 
tive strikes, Al had every one at 
Coventry Recreation rooting for a 
lašt strike for a 300 score. It 
looked likę a Strike būt Fate de- 
creed differently and the 8 and 10 
Dins stayed up. Al vvins a bronz.e 
A.B.C. medal award for his big

Al Samulis

game. Stan Halaburda’s bovvlers 
vvalloped a record 908 game antį a 
2611 for three games, also a .sea
son record, to take three games 
from Al Samolis.’ outfit and take 
over first place with a one game
lead. B 11 Norhert’s team took 2
■ f 3 g įmes from Pete Vitonis’
bovf? to tie for second place. Doc
Kubilius and Pete Miller ’nit their
f rst 500 seriec of the reason. Doc
Kamesis is starting to taisė his
average. 
son.

Looks likę a great sea-

o B A SKETBALI.
Litts Win Initial Game
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vve 
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the 
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35 points for the Litts. Not a 
bad evening’s vvork for a nevvcom- 
er. Next week the Litts engage 
the Spartaus in conibat beginning 
at 7:00 p.m. There will only be 
tvvo games played next Wednesday 
as the Annual Dance takes place 
on the šame evening.

Our Litts team roster con- 
sists of Doc Vito Kubilus, Billy 
Obraitis, Pete Miller, Jack Gregg, 
Joe Dubickas, Ben Visnauskas, John 
Malokas, Elmer Mažeika, Joe Sa- 
dovvskas and Pete Vitonis. The A. 
C. Club plans to sponsor a team 
in the Community Center League 
būt about four or five more play- 
ers are needed. Any player inter- 
ested see any player of both teams 
before Nov. 26th.

Here is a great big hand to Mr. 
John Brazis l'or buying che Inter- 
Lodge League team nevv uniforma 
and svveat jackets. Here ie a reai 
sports fan and backer w’no is really 
a sport! Orchids to you, John.

AMONGST OUR 
LITHUANIANS

VARIETY CLUB DANCE
The Lithuanian Variety Club will 

hold his Fourth Annual Dance at 
the Slovenian Auditorium, Satur- 
day, Nov. 26th. The Slovenian 
Auditorium is located at 6403 St. 
Clair Avė., having a smooth modern 
dance floor. You are assured of 
an evening of ente.tainmcnt as 
this Club has engaged Gene Sulli- 
van s popular orchestra. Admis- 
sia.j s only 35c.

Our Lithuanian A.C.-ers are ai-j 
readv starting this season better 
than lašt by beating their oppon- 
ents by a wide margin. The score, 
Litts - 35. George VZashington -eam 
16. John Malokas could have I 
tied the opposition with his scor- 
įng alone, as he scored 16 of the į

ing? Sure enough there was the 
number on the corner of the house 
būt it vvas 38C. By this time vve 
Įeit we were trespassing on other 
peoples property, because we found 
ourselves in ai! kinds of back al- 
leys; there vvere no streets here, 
and the house on the other side of 
the one I mentioned was addres- 
sed 38B. What is this, I thought? 
Hovv did thev lay out this part of 
the city? How could vve find our 
friends if someone deėided not to 
let us through their property?

(Continued)

r

DINNER DANCE
The Annual Dinner-Dance spon- 

sored by the Lithuanian vVomens’ 
Club will be held on Saturday, Nov. 
26th at the Mid-Day Club in the 
Union Trust Building.

The Club vvill celebrate its 12th 
birthday, with all the members and 
their friends invited. Tickets can 
be obtained from the officers and 
committee. Anna Mihelich, Pres., 
Marcella Montville, Vice Pres., Ann 
Myhling, Vice Pres., Margie Zuris, 
Sec’y, Aldonna Wilkelis, Treas.

The Committee composed of An
na Machuta, .Julia Lauchis, Anna 
Stapulionis and Beatriče Orpse pro- 
mise:: < vcryone in attendance a vime 
of their lives. Music by Johnny 
Apanaitis’ popular svvingsters.

LITHUANIAN MOV1ES
On Sunday and Monday, Nov. 20 

and 21, the Motuzas boys just re- 
cently returned from Lithuania, 
vvill shovv a beautiful colored movie 
cf f i Ims taken in Lithuania. Don’t 
jabor under the hallucination that 
these movies are only for the old 
folks, because you’re entirely vvrong.

They’re nevv. educational and in- 
structive. Learn something about 
the living conditions, habits, modes 
and progress of the people that 
are your ancestorsal relatives.

Admission to this evening of ex- 
ceptional value in entertainment is 
35c for adults and 15c for children. 
Starting at 7:30 p.m.

Come to the Lithuanian Hali early 
and pick your best seat._________

Clevelando Lietuviai
Pirkites sau

ŽIEMINIUS PALTUS

iwere 
end to 
Finally 
in the 

vve sought,
store. We 

were directed to an alley. Some- 
hoxv this place vvas familiar and 
cure enongh T recognized the very 
house Mr. Karpius and I visited 
vvhen we xvere here 
It belonged to the 
žmudžinavicius and 
guests for a fevv 

---  en- yard I had picked 
tertaining,-- and geniality itself. We niOst beautiful. big
sat at the table from eight o’clock berries I had ever ____ ____
to twelve, vvith no hurry, we just this be the address xve vvere seek-

ten years ago. 
artist Antanas 
we were their 
days. In this 
and eaten the 

delicious stravv- 
seen. Could

TEMYK1T

Daniu Laboratorijos
DARBAS tiesioginai Jums.
VISKAS LANGVU 1ŠSIMOKĖJIMU.

Dantų Platės Padaromos ir Pataisomos

Dantų Taisymas Dantų Ištraukimas
Vartojama Gasas ir Novocain

Dr. Silver
I) E N TI S T A S

7042 Superior Avė.
HEnderson 3157

1137 Hayden Avė.
GLenville 1950

•> ir EILUTES ■>
iš Ohio Valstijos Didžiausių Lietuvių 

Siuvėjų

IEICA/11^ IBIRCS..
Remkit Lietuvius — ir duosit 
Lietuviams Siuvėjams Darbo.

•
Ready to Wear 

OV ERCOATS 
TOPCOATS SU1TS 

$15.50 up
Made to Measure

Any Style — Any size

SUITS 77 KB
Topcoats—Overcoats

BRAZIS BROTHERS
CLOTIUIES

3 KRAUTUVĖS

6905-07 Superior Avė. 6122 St. Clair Avė.
404 E. 156th St., arti Waterloo Road
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