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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Ineina Galion Svarbi Ame■

kos-Anglijos Sutartis
PRANCŪZIJAI GRA

SO VISUOTINAS 
STREIKAS

Paryžius, Lapkr. 22. — 
Prancūzijos darbo organi
zacijos, kairiųjų vadovau
jamos, kelia protestus dėl 
Įvestų naujų taksų ir pa
naikinimo 40 valandų dar
bo savaitės. Premjeras Da- 
ladier pagrasino darbinin
kams baigt ‘sėdėjimo strei
kus’, tačiau į tą pagrasini
mą darbo unijų federacijos 
vadai atsakė savo pagrasi
nimu iššaukti 5 milijonų 
darbininkų streiką visoje 
šalyje.

Tokiais kovų budais nu
kankinta Prancūzija smau
giama pati savo žmonių. 
Ką darbo vadai mano at
siekti tuomi, neduodami ša
liai atsigriebti ir trukdyda
mi darbininkams dirbti?

Jie prašyte prašo komu-į 
nistinės arba fašistinės aš
trios diktatūros. Kitaip jo
kios tvarkos neprieis.

PLIENO darbai vis dar 
kyla aukštyn, gaudami di
desnius užsakymus iš auto- 
motivų industrijos. Sako
ma ir kitos industrijos pa
didino plieno sunaudojimą.

AUTO gamyba eina pa
didėjusiu tempu. Pereitą 
savaitę padaryta 96,735 au
tomobiliai, kas buvo dau
giau negu kuri mėnesį pa
starų 15 mėnesių bėgyje.

MEKSIKOJE baigėsi de
vynių dienų streikas elek
tros gamyklose, kas buvo 
suparaližiavę darbus apie 
4 milijonų darbininkų. Uni
ja savo darbininkai laimė
jo algų pakėlimą, bet nusi
leido kituose reikalavimuo
se, respublikos prezidentui 
prašant.

Streikas prasidėjo Mek
sikos kasyklų industrijoje. 
Streikuoja 435 darbininkai 
Amerikos operuojamoje ci
no kasykloje.

1,750,000 GRYŽO DIRB
TI. New Yorke, Naciona- 
lės Industrinės Tarybos su
važiavime paaiškėjo kad šį 
rudenį darbams pagerėjus 
sugryžo į darbus 1,750,000 
darbininkų.

Taryba savo raportuose 
pažymi kad Rugsėjo mėne
sį visoje šalyje darbuose 
buvo 44,179,000 darbinin
kų, o Rugpjūčio mėn. —- 
43,450,000. Liepos mėnesi 
dirbo 43,103,000.

Rugsėjo m. buvo 9,918,- 
000 bedarbių, Liepos mėn. 
jų buvo 10,887,000.

ĮSIGALIOJA SUTARTIS IR SU KANADA

VVashington. — Lapkri
čio 17 d., akivaizdoje Pre
zidento Roosevelto ir su
virs šimto Amerikos ir An
glijos valdininkų, spaudos 
atstovų ir kitų svarbių as
menų, tapo pasirašyta pre
kybos sutartis tarp Suvie
nytų Valstijų ir Britanijos. 
Ta sutartimi taip sakant 
atidaromos sienos tarp tų 
didžiausių pasaulyje pre- 
binių šalių.

Ta sutartis laikoma žy
miu įvykiu, kuomet kitos 
pasaulio valstybės varžosi, 
uždarinėja viena kitai du
ris, ir kai nekurios tarp sa
vęs kariauja.

Sutartis pasirašyta ir su 
Kanada. Abi sutartys ap
ima daugelio reikmenų ir 
išdirbinių įvežimą ir išve
žimą. Britanija sutiko lei
sti įvežti į savo valstybę 
apie 450 Amerikos produk
tų; Suv. Valstijos leidžia 
Britams įvežti apie 150 sa
vo įvairių produktų. Kana- 
don bus galima įvežti iš 
Suv. Valstijų 1,489 skirtin
gi Suv. Valstijų produktai, 
o iš tenai į čia įvežimui tu
ri teisę 400 produktų.

ANGLIJA BRUZDA 
PRIEŠ VOKIEČIUS

Londonas. —
Chamberlain ir 
valdžios nariai 
paruošti Britų 
galimam pakeitimui Muni- 
cho keturių valstybių su
tarties, kuri leido Vokie- 

| čiams užimti Čekoslovaki
jos dalis.

Žydų teroras Vokietijoje 
privertė Britus pareikšti 

i Hitleriui perspėjimą jog 
taikos laivas atsidūrė pa
vojinguose vandenuose.

Anglijoje iškelta mintis 
gabenti Vokietijos Žydus į 
buvusias Vokiečių koloni
jas apgyvendinti, kas Vo
kiečius nustebino.

Vokietija atšaukė savo 
ambasadorių iš Washingto- 
no ir žada atšaukti iš Lon
dono, už tai kad Amerika, 

Į atšaukė savo, ir kad Britą-* 
i nija smerkia Vokiečius vž 
Žydų terorizavimą.

Tie atšaukimai neturi di
delės reikšmės, daromi tik 
kaip demonstracija, ir am
basadoriai paršaukiami tik 
“pasitarimui”.

Premjeras 
jo artimi 

pasiryžo 
visuomenę

RAGINA DIDINT 
ORO LAIVYNĄ

SUKILĖLIAI SUMU
ŠA LOJALISTUS

BRITANIJA pad i d i n o 
kariško orlavvno reikalams 
sumą iki 1 bilijono dolarių. 
Pasiryžus išstatyti orlaivių 
tiek daug kad niekas ne- 
drystų ją atakuoti. Brita
nijos visa bėda ir yra tame 
kad karo atsitikime priešas 
užpuolęs iš oro į kelias va
landas sunaikintų jos kelis 
didžiuosius miestus.

VVashington. — Karo lai
vyno ir kariuomenės apsi
gynimo ekspertai ruošiasi 
rekomenduoti Prez. Roose- 
veltui kad reikalautų Kon
greso skirti kitą metą du 
bilijonu dolarių parupini- 
mui būtinų apsigynimo rei
kmenų. Akivaizdoje daly
kų eigos Tolimuose Rytuo
se ir Europoje, pereitų me
tų apsigynimo biudžetas 
turi būti padvigubintas, sa
ko ekspertai.

Karo orlaivynas butų 
padidintas iki arti 10,000 
lėktuvų.

Plečiant Roosevelto pla
tų ginklavimosi programą,, 
karo laivyno departamen
tas davė užsakymą pradėti 
statydinti tris didelius po 
35,000 tonų karo laivus. Jie 
atsieis apie 200 milijonų 
dolarių.

Karo laivyno sekretorius 
prašo valdžios dar 12,000 
jūreivių, kad visi karo lai
vai butų pilnu savo vyrų 
stiprumu. Sako, akivaiz
doje dabartinių neramumų, 
reikalinga būti pasiruošus.

Hendaye, Lapkr. 22. — 
Ispanijos sukilėliai pasta
romis dienomis vėl smar
kiai muša kairiuosius. Prie 
upės Segre lojalistų eilės 
triuškinamos.

Lapkr. 19 Barcelonoj iš
tikus sprogimams lojalistų 

1 amunicijos dirbtuvėje už
mušta keli šimtai žmonių 
ir dirbtuvė suardyta.

Iš tikrų šaltinių tikrina
ma kad Ispanų kairiųjų ei
lėse iki šiol žuvo 2,000 iš 
Amerikos atvykusių kovo
tojų. Dar tebėra kairiųjų 

i eilėse apie 750 Amerikonų, 
j kurie desėtkais gryžta at
gal.

Madride, per du metu 
bombardavimų iš oro už
mušta 1176 asmenų, 3743 
sužeista, ir 5100 namų su
gadinta.

ŠIŲ DIENŲ ŽEMAITIJOS VAIZDAI

SUDEGĖ 2,000 KINŲ NAZIAI KEIČIA BIB
LIJOS ŽODŽIUS

SVARBUS į’REMJE

RŲ PASITARIMAS

viršuje: pastatytas Simanui Daukantui paminklas. Dešinėje Kuršėnų bažnyčia.
Apačioje: žemai ių sodyba, ir žemaičių tipai. VDV.

Paryžius, Lapkr. 22. — 
Anglų premjeras Chamber- 
lain atvyko pasitarimui su 
Prancūzijos premjeru Da- 
ladier svarbiais Europos 
reikalais. Tarp kitko ap
kalbami planas kuriuo no
rima baigti Ispanų pilieti
nis karas. Tas planas bus 
pasiūlytas Italijai ir Vo
kietijai.

Prancūzų užsienio reika
lų ministras Bonnet tikė
josi turėti gatavą Prancu- 
zijos-Vo k i et i J os draugingu
mo sutartį iki Chamber- 
lain į Paryžių atvyks, ta
čiau Vokiečių statomi di
deli reikalavimai sutrukdė.

15,000 ŽYDŲ NETEKO 
DARBŲ. Italijoje iš visų 
valdiškų ir privatinių vietų 
ir darbų paleista 15,000 
Žydų pastarų kelių dienų 
bėgvie. Italijoje sako yra 
57,425 Žydų.

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIŲ

SU V. VALSTIJOS ir Ja
ponija pasikeitė jau kelio
mis notomis savo ginče dėl 
uždarymo Kinijos upių ki
tų šalių prekybos laivams. 
Amerika reikalauja Japo
niją prisilaikyti 1922 me
tais padarytos devynių val
stybių sutarties laisvai pre
kybai Kinijoje.

I

Gu-
Teat- 

bereikalingai paleidus

AšTUONI ŽUVO. 
yaquil, Ekuadoras. — 
re 
gaisro aliarmą, susigrūdi
me sumindžiota 8 asmenys.

ČEKIJOJE persitvarky
mas nesibaigė. Čekoslova
kijos seimas nutarė suteik
ti autonomiją Slovakijai ir 
Karpatų Ukrainai.

Lenki! ir Vengrų gaujos 
veržiasi į Čekijos žemes ir 
daro užpuldinėjimus. Jie 
reikalauja sau daugiau te
ritorijų.

Slovakai, gavę savo au
tonomiją, imasi kovoti su 
užpuolikais Vengrais: kon
fiskuos Vengrų turtus Slo- mis, žmonos — vvrais. 
vakijoje, sulaikymui Veng- gavo divorsus Meksikoje ir 
rų puldinėjimo jų žemės.

DAUG UŽMUŠTA. Bri
tų Vakarų Indijose, ilgai 
Ii jus, nuplauta kalnų šonai, 
kurie užgriuvo du kaimu ir 
užmušė apie porą šimtų 
žmonių.

APSIMAINĖ ŽMONOMIS
Manwah, N. J. — Dvi ve

dusios poros, gyvenusios 
krūvoje, apsimainė žmono- 

. Jie

sugryžę apsivedė.

NORI ĮSILEISTI ŽYDUS
VVashington. — Sakoma 

kad Prez. Roosevelt žada 
siūlyti Kongresui išstudi
juoti galimybes įleisti į šią 
šalį apie 15,000 Vokietijos 
ir Austrijos pabėgėlių 
dų ir kitų.

Žv-

šanghai, Lapk. 21. — Di
deliame gaisre kilusiame 
Hunan provincijos sostinė
je šangša žuvo apie du tūk
stančiai žmonių.

Kinai tą miestą padegė 
patys, bėgdami nuo Japo
nų, bet padegimą padarė 
peranksti.

Kinai praneša kad pir
mutinės eilės Gen. Kai-Še- 
ko pietinės armijos prisi
artino prie Kantono, kurį 
Japonai užėmė prieš porą 
savaičių.

Kinai taipgi skelbia savo 
kariuomenių pasisekimus 
centralinėje Kinijoje.

Berlinas. — Vokiečių šė
limas prieš Žydus išėjo iš 
krašto. Protestonų bažny
čioms įsakė iš šventraščių 
ištrinti žodžius kurie mini 
Jehovą ir ‘Izraelio Dievą’, 
kad niekas neprimintų Žy
dų.

Nazių laikraščiai pradė
jo atakuoti ir Prez. Roose- 
veltą, kuris pareiškė nusi
stebėjimo jog dabartinia
me amžiuje Vokiečiai gali 
taip elgtis su žmonėmis.

Vokiečiai kaltina Roose- 
veltą kišimesi į jų vidaus 
reikalus.

LENKAI NETURI SLAPTOS SUTARTIES 
SU VOKIETIJA PRIEŠ LLIETUVĄ

IŠGELBĖTA 8000 
GYVASČIŲ

Lyginant su pereitų 
tų automobilių nelaimėse 
žuvusių žmonių skaičium, 
šymet jau išliko gyvi 8000 
žmonės kurie kitaip butų 
turėję žūti jeigu auto ne
laimės ir šymet butų ėju
sios tuo pačiu mastu kaip 
pernai ar kitais pirmes- 
niais metais.

me-

KAUNAS. — Spaudos atsto
vų klausiamas Lenkijos užsie
nių reikalų ministras griežtai 
pareiškė kad gandai, pagal ku
riuos neva esanti tarp Lenki
jos ir Vokietijos slapta sutartis 
Lietuvą pasidalinti esą visai iš 
piršto išlaužti ir neteisingi.

Lenkija norinti gerinti san
tykius su Lietuva. Kitu atve
ju į tą patį klausimą dėl minė
to Lenkų-Vokiečių susitarimo 
užsienių reikalų ministras Be- 
ckas pareiškęs:

“Tame nėra nei vieno žodžio 
tiesos. Toks spėjimas yra sta
čiai pasityčiojimas. Aš esu 
įsitikinęs kad Lietuva visiškai 
supranta Lenkijos draugišką ir 
konstruktivų elgimosi būdą. 
Paskutinio mėnesio įvykiai ga
li būti įrodymuo taikingų Len
kijos ketinimų. Anksčiau bu
vus padėtis buvo pavojinga, 
kadangi Lenkų-Lietuvių santy
kiai negalėjo plėstis. Tokia 
padėtis paraližiavo jų kaimy
ninius santykius. Jieškodama 
būdų jiems pagerinti, Lenkija 
suredagavo savo notą su di
džiausiu atsargumu, suprasda
ma kad visi kiti anksčiau tai
kinti metodai pasirodė nepasie
kę tikslo per 18 metų. Tvir
tas tonas buvo būtinas, tačiau

ne-
nu-

atžvilgiu tuo 
kada ji galėjo 
labai kietomis 
esu tikras jog 
supranta kad 
jokių nedrau- 
jos atžvilgiu.

Lenkija nei vieną momentą 
pamiršo siekiamo tikslo: 
matytos geros kaimynystės.

“Nėra jokios sutarties su 
Vokietija Lietuvai padalinti. 
Jei Lenkija turėtų tokį planą 
tai kaip paaiškinti jos nuosai
kumą Lietuvos 
pačiu momentu 
išnaudoti progą 
sąlygomis. Aš 
Lietuvių tauta 
Lenkija neturi 
gingų jausmų
Mes norime palaikyti su Lietu
viais geros kaimynystės santi- 
kius, pagrystus gera valia, pa
garba, teisėmis ir papročiais, 
priimtais tarptautiniams san
tykiams. Aš neabejoju kad 
Lietuva tinkamai vertina geras 
Lenkijos intencijas.” (U.P.)

* ¥ *

(Nuo Dirvos Redakcijos: šie 
ministro Becko pareiškimai yra 
gražus ir Lietuviai juos nuo
širdžiai priimtų, jeigu Lenkija 
rodytų žymes santikiavimo su 
Lietuva ir darbais, ne tik žo
džiais. Okupuoto krašto Lie
tuvių persekiojimas, areštavi
mai, uždarymas draugijų, ir tt. 
seka ir po tos “su didžiausiu 
atsargumu suredaguotos no
tos”.)

PREZ. SMETONA APDO
VANOTAS. Lapkričio 2 d. į 
Kauną atvyko Estijos prezi
dento vyriausia adjutantas ir 
atvežė Lietuvos Respublikos 
Prezidentui nesenai įsteigtą 
Estijos Baltosios žvaigždės or
diną ir grandinę.

•
LIUDAS GIRA. žinomas Lie

tuvos poetas, išrinktas nauju 
Lietuvos Rašytojų Draugijos 
pirmininku. Vice pirmininkas
— Jonas Graičiunas, sekreto
rius — K. Boruta; iždininkas
— K. Inčiura; turto globėja— 
Orintaitė.

•
PASITRAUKĖ. Prof. I. Ta

mošaitis padavė ministrui pir
mininkui VI. Mironui pareiški
mą, kuriame prašo jį iš Visuo
meninio Darbo Vadybos vado
vavimo pareigų atleistis.

•
20 ŽUVO VILINIAUS KRA

ŠTE. Spalių mėnesį per pas
kutines .tris savaites Vilniaus 
geležinkelių žinyboje traukinių 
įvairiai buvo suvažinėta net 20 
žmonių. Lenkų spauda skebia 
kad 9 iš jų buvo aukos nelai
mingų atsitikimų, o 11 savižu
dybių. žudomasi daugiausia 
dėl įvairių ekonominių sunku
mų.

•
MIRĖ ATS. MAJ. ŽEMAI

TIS. Spalių 30 d. mirė šaulių 
Sąjungos prieš-cheminės ap
saugos vedėjas ats. M j r. An
tanas žemaitis. Velionis gimė 
1896 m. Utenos aps., Daugailių 
v., šalinėnų k.

•
DINGO SU PASOGA. Jonas 

Brazauskas, iš Zabločiškio k., 
Žiežmarių v., piršosi ūkininkai
tei Domicėlei Aleksiunaitei, VI- 
lionų k., Kaišiadorių vai. Vis
kas gerai klojosi iki pat vestu
vių dienos. Prieš važiuosiant 
į šliubą, dar jaunikis paprašė 
savo busimo uošvio atiduoti 
jam sutartą pasogą. Pasogą 
gavęs 720 litų pinigais ir vek
seliais, jaunikis Kaišiadoryse 
pasišalino ir daugiau nesugry- 
žo. Jis vėliau buvo surastas ir 
nubaustas 6 mėn. kalėti.

•
SUSITARĖ. Vokiečių tele

gramų agentūra pranešė kad 
Berline įvykusios Vokiečių-Lie
tuvių derybos dėl ūkinės su
tarties pasibaigė susitarimu. 
Per derybas buvo atsižvelgta į 
Sudetų krašto prijungimą prie 
Vokietijos ii' buvo numatyta 
padidinti tarp abiejų valstybių 
importą ir eksportą.

•
KIŠKIŲ pereitą sezoną nu

šauta: pilkųjų 22,840 ir 158 
baltų. Kiškiai eksportuoti Į 
kaimyniškas šalis, Vokietiją, 
Belgiją ir kitur.

•
NUBAUDĖ. Jonas Jakubė- 

nas, kilęs iš Subačiaus v., Mic- 
kapetrių k., jau ne kartą bu- 

■ vo baustas už arklių vogimą. 
Atlikęs paskutinę bausmę ir iš
ėjęs iš kalėjimo, šymet pavasa
rį Žiežmarių valsčiuje pavogė 

, vieno ūkininko kumelę. Jis vė
liau sugautas ir nubaustas pen- 
keriais metais sunkių darbų 

i kalėjimo.
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Sandariečių Vakarienė
Puikiai Pavyko

Lapkričio 13 d. rengta San
dariečių vakarienė pavyko la
bai gerai. Svečių dalyvavo be
veik pilna šv. Jurgio parapijos 
salė. Vakarienę pagamino san- 
darietės, o prie stalų patarnavo 
p-lės Kuizinaitės ir čekauskai- 
tės. Vakarą vedą Sandaros 
Sąryšio pirmininkas J. Rūkas, 
kuris prataręs keletą žodžių, 
pakvietė kalbėti J. Virbirką, 
P. Pivaroną, F. Radžiu, J. K. j 
Mažukną ir svečią iš Clevelan-' 
do, Joną Brazauską. Visi lin
kėjo sandariečiams darbuotis Į 
Lietuvybės palaikymui ir 
liau.

Paskui buvo perstatytas 
nas Brazauskas jaunasis, 
nūs Jor.o Brazausko, kuris
lai gražiai skambino xylofonu, 
ir Pittsburghiečiai vis norėjo 
jo klausyti kuodaugiausia.

Sekanti programe buvo Ma- j 
ryte Marčukonytė, smuikinio-' 
kė, jai pianu akompanavo Mil-, 
do Virbickaitė-Brosky.

Po programo buvo šokiai, 
kuriems grojo Pauliukonio or
kestras.

Gaila kad dėl nelaimės ne- Į 
galėjo dalyvauti p. Zambliaus- j 
kienė. Nelaimė ištiko važiuo- i 
jant automobiliu, kartu važia
vo Zambliauskų sūnūs, p. Zele- 
niauskaitė, Zambliauskienė ir 
Zeleniauskienė. Jaunieji kiek 
mažiau sužeisti, o abi motinos' 
labai drūčiai, ypač p. Zeleniau- 
skienei abi rankos nulaužtos ir 
taip visi sunkiai sudaužyta.^ 
Zambliausko automobilis visai 
sudaužytas. Visi sandariečiai 
užjaučia jų nelaimę.

Laike vakarienės darbavosi 
visos sandarietės gerai ir nuo
širdžiai: Brazauskienė, Gilienė, 
Čckauskierė, Jasevičienė, Bu- 
cėvičienė, Petrilienė, Krakaus- 
kienė. *

Iš Clevelando buvo atsilan
kę dar p. Brazauskienė ir p. 
Petraitienė. J. Virbickas.

“1NŽ.” GRIGAIČIO PRESAI ANT LUBŲ IR KITOS PASLAPTYS
MIRIMAI

MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

I 
butų galima statyti linotypus 
ir kitas spaustuvės mašinas. 
Norint tenai paruošti joms sau
gią vietą, reikėtų dėti stipres
nius balkius ir, gal būt, stul
pus nuo skiepo iki antrų lubų, 
šitoks remontas kaštuotų mil
žiniškus pinigus ir, dedant tuos 
stulpus, tektų ardyti grindis 
ir lubas toje puikioje karčia- 
moje, kuri tapo SLA. pinigais 
įrengta.

“Tačiau vistiek, kad ir su
stiprinus antrojo aukšto lubas 
balkiais ir stulpais, jame nieku 
budu nebūtų galima pastatyti 
spausdinamojo preso.”

Mes žinojom kad Grigaitis 
yra gabus politikierius ir sky- 

, meris, bet niekad nepandsli- 
i nom kad jis butų ir “inžinle- 

"Daugelis musų politlkuojan-: kuri’ "«» *«»>•.» stR‘o lllw-
čių SLA. narių ir pereito sei- b’PUS ir presus....

ŠECK1ENĖ Adelė. 36 metų, 
mirė Lapk. 14, Chicagoje.— 
Suvalkų ap., Alvikių p. ir k. 
Amerikoj išgyveno 22 metu.

I’AKĖNAS Laurinas, mirė 9 
Lapkričio, Geneva, III. — 
Vitiškių kar., Pakėnų k.

BUIVIDAS Stasys, 10 metų, 
mirė Lapkričio 10, Chicago, 
01.

LUKOŠIUS Jurgis, 50 metų, 
mirė Spalių 14, Grand Ra- 
pids, Mich.

BUDRIENĖ Jennie, 40 melų, 
mirė Spalių 26, Grand Ra- 
uids, Mich.

SADUNAS Adelė (Mitkaitė), 
39 metų, mirė Lapkričio 11, 
Chicagoje. — Triškių par., 
Juodėjų k. Amerikoje išgy
veno 25 metus.

MOTEJUNIENĖ Ona, 65 me
tų, mirė Lapk. 14, Brooklyn, 
N. Y.

RIMKUS Ona, 24 metų, mirė 
Spalių 28, Hudson, Mass.

KRUTULIENĖ Magdė, mirė 
Lapkr. mėn., Luzerne, Pa.

PAULAUSKAS Ignas, mirė 9 
Spalių, Philadelphia, Pa. — 
Luokės par. Amerikoje iš
gyveno 40 metų.

GUDVINIENĖ Anelė (Lauga- 
lienė). mirė Spalių 
Haven, Conn.

BRAZD1ENĖ Pranė, 
mirė Lapkr.. 14, 
N. Y.

KOČANSKIS Juozas, 
mirė Lapkričio 7, 
ven, Conn.

KRUKONlS N. C., apie 57 m. Į 
amžiaus, mirė Lapkričio 19 
d. Chicagoje. Buvo žinomas 
per eilę metfij Lietuvis biz
nierius, nejudamo turto pre-j 
kiautojas. Mirė širdies liga 
atsilarkęs j svečius pas savo 
sūnų.

BARANAUSKIENĖ Marė, mi
rė Lapkričio mėn., VVilkes- 
thirre. Pa.

ABROMAITIS Antanas, sulau
kės senatvės, mirė Lapkričio 
3, Baltimore, Md.

MART1NKIENĖ Sofija, 73 m. 
mirė Spalių mėn., Philadel- 
paia, Pa,

KARKON1S Mikalojus, 29 me
tų, užsimušė puldamas nuo 
laiptų Spalių mėn., Miners- 
ville, Pa.

KUŠLE1KA Leonas, G2 metų, 
mirė Lapkričio 7, Newton- 
ville, Mass.

ŠIUGŽDINIENĖ Magdė, mirė 
Lapkričio 6, Inkerman, Pa.

MAROZAS Jonas, pusam ž i s, 
mirė Lapk. 6. Chicagoje. — 
Panevėžio apsk., Ramygalos 
par., Raukštonių k. Ameri
koje išgyveno 30 metų.

VAICEKAUSKIENĖ Marijona, 
pusamžė, mirė Lapkričio 7, 
Chicagoje. — Suvalkų rėd., 
Liubavo par., Piliakalnių k.

GUDJOMENĖ Marė (Varanai- 
čiukė), mirė Lapk. .4, Chi
cagoje. — Tauragės apskr., 
Kaltinėnų par., Dirgelių k.

PAVEIS Vincas, mirė Lapkri
čio 5, Chicagoje. — Šiaulių 
ap., Radviliškio par., Bene- 
liu k.

ir linotypus vis tik ant grindų 
reikės statyti, po tomis 'ūbo
mis. .. .

BALTIJOS AMERIKOS SĄ
JUNGOS VEIKLA 

Baltijos Amerikos Sąjunga 
VVashingtone laikė susirinkimą 
sekmadienį, Spalių 23 d., nuo 
2:30 vai. po pietų, Internacio
nalinėj Studentų salėje. 'Po
nas John Stagger, žinomas ad
vokatas Washingtone, buvo 
kalbėtojas. Jis savo kalboje 
nusakė faktus apie Čekoslova
kijos nepriklausomybės dekla
raciją, paminėdamas kad ta 
deklaracija buvo parašyta čia, 
\Vashingtone, Prof. Masaryko, 
kuris vėliau tapo tos respubli
kos prezidentu.

Adv. Stagger taipgi paskai
tė “Visuotino Tikslo (Common 
Aim)” deklaraciją, kurią jis 
padėjo parašyti. Dvylika tau
tu i tą sąjūdį inėjo, kurių at
stovai Philadelphijoje, Nepri
klausomybės Salėje, mažųjų 
tautų atsteigimo sueigoje da
lyvavo, jis pirmutinis ir po ta 
deklaracija pasirašė, po ko visi 
kiti atstovai pasekė.

Visos mažos tautos Europo
je sujudo, ir Lietuva yra viena 
iš tų tautų kuri atgavo savo 
nepriklausoihybę.

Adv. Stagger taipgi privedė 
į musų mintis, pabaigoje save 
i kalbos, apie gręsiantį pavojų 
Klaipėdos kraštui.

Baltijos Amerikos Sąjungos 
Washingtone įkūrėjas ir pir
mutinis jos prezidentas, L. J. 
Esunas, patapo sąjungos ge
neralinis sekretorius. Kiti na
riai išrinkti į Sąjungos pildo
mąjį komitetą yra šie:

Dr. Ellis Havvorth, preziden
tas. Buvęs Philatelikos Są
jungos pirmininkas ir dabarti
nis viršininkas Mokslo Depar
tamento, Wilson Mokytojų ko
legijoje.

I vice prezidentas ir pirmsė-
dis Amerikos Sekcijoje, yra 
Ruth Beckmann. Nesenai at
vykus į Ameriką. Dabartiniu 
laiku atstovė Raudonojo Kry
žiaus užsienio korespondavi- 
Inui. ,

II vice prezidentas ir pirm- 
sėdis Suomijos Sekcijoje, Au
gustus Nikula.

III vice prezidentas ir 
sėdis Estijos Sekcijoje, 
Elsheth Johnson.

IV vice prezidentas ir 
sėdis Latvijos Sekcijoje — po
nas Alfred Schroeder.

V vice prezidentas ir pirm- 
sėdis Lietuvos Sekcijoje — po
nas Antanas Pociūnas.

Registravimo sekretorė, p-lė 
Lilia Nikula.

Socialinė sekretorė, p-lė Ade
lė Žukas.

Maršalka, p. Antanas Sa
dauskas.

Komiteto narė ir laikina iž
dininkė, p-lė Vera Gaudelis.

Komiteto narys, Dr. J. de 
S. Coutinho, ekonomijos profe
sorius, Washingtono Katalikų 
ir Georgetovvn Universitetuose.

Planai padaryti kitam susi
rinkimui pagerbti jame Latvi
jos Ministerį Bilmanį.

Ketinama taipgi pagerbti 
Suomijos ministerį, Ero Jar- 
nefelt, kuris Gruodžio mėnesį 
išvyksta Į Italiją.

Poni Sola Holmen, Norvegė 
dainininkė, kuri dalyvavo savo 
tautiškame kostiume, buvo pa
gerbta šiame susirinkime.

Korespondentas.

CIO Jie'kos Daugiau 
Nariu

PITTSBURGH. — Po CIO 
konstitucinės konvencijos, kur 
galutinai užtvirtinta valdybr 
ir organizacija pradėjo forma
liai gyvuoti. John L. Lewis, 
jos prezidentas, pareiškė pa
geidavimą dirbti už gavimą 
kuodaugiausia narių i CIO.

Savo baigiamoje kalboje Le
vus dar užvažiavo fašistinėms Į 
valstybėms.

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Me 
foda nuo Reumatizmo 
kurį noriai pasiusimi 
kožnam šio laikraščic 
skaitytojui kuri3 tk 
pareikalaus. Jei ken 
čiate skausmą sąna
riuose, jeigu jie su
stingę. arba labai jau
slus, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj, štai jums pro
ga išbandyti paprastą, 
kuris pagelbėjo šim-Metodą,

pirm- 
ponia i
pirm-

pigu 
tams.

Mes noriai pasiųsim julns PILNĄ 
Pakeli. 7 dienoms DYKAI IŠBAN
DYMUI, ir jeigu norėsite naudoti 
daugiau, tų galėsit daryti už ma
žus kaštus. Mes kviečiame jus 
naudoti tą vaistą 7 dienas, DYKAI, 
musų kaštais. Pasiuskit savo var
dą ir adresą tuojau į
ROSSE PRODUCTS CO. Dept. X-3 
2708 W. Farvvell Avė. Chicago. 111.

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. “Marieholm”.

Nereikia švedų vizos keleiviams j Lietuvą per Švediją.

Kalėdinės Ekskursijos 5 Lietuvą
Išplauks i? >'ew Yorko:

DROTTMNGHOI.M ......... LAPKRIČIO 30
GRIi’SHOLM .......................... GRUODŽIO 7

Platesnių žinių ir laivakorčių kreipkitės j vietini 
laivakorčių agentų, arba

SWEDISH AMERICAN LINE
636 Fifth Avė. Rockefeller Center New York, N. Y.

AR TIK NE DĖL AKIŲ? -.

Daugelis SLA. narių žino 
kad Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje turi didelį namą1 
Brooklyne, kurį paėmė iš Vie
nybės bendrovės už morgičių.

Visi SLA. nariai kurie apie 
tą namą žino sutinka kad ten 
turėtų būti perkeltas SLA. Cen
tras, jeigu dabartinis centro 
namas paverstas tik į “flop- 
hauzę”, kur žiurkės savo vai
kus peri.

Kas tą padarė? Nagi nauja
sis Tėvynės redaktorius, kuris 
savo plunksnos brūkštelėjimu 
pavertė SLA. centrą j žiurkių 
lizdyną....

Kas už to slepiasi?
Apie tai reiktų giliai pagal-| 

Voti.

mo delegatų kodėl tai kalba kad 
dabartinio Tėvynės redakto
riaus Jurgelionio labai nenorė
jęs Grigaitis, ir buk Grigaitis 
su Jurgelioniu nesutinkąs.

Bet apie juos reiktų pagal
voti iš kitos pusės: labai gali 
būti kad Grigaitis savo “prie
šingumą” su Jurgelioniu turi 
tik iš paviršiaus, SLA. narių 
ir net savo pačių partijos žmo
nių akių muilinimui.

Grigaičiui labai reikia pini
gų jo laikraščiui palaikyti.

Skridimai j Lietuvą pasibai
gė, reikia rasti naujus šalti
nius pinigams semti. Taigi, 
gali būti toks Grigaičio su Jur
gelioniu sutarimas: ’pirmas ta
vo žygis bus, j SLA. centrą nu
ėjus, įtikinančiai pareikšti kad 
SLA. centro namas tėra tik 
na “flaphauzė” ir agituoti 
pirkimą kito namo, ir tai 
kiame mieste kur pirkimo
misija bus ištikimi Grigaičio 
gizeliai.

Antras jų žygis — radimas 
miesto kur yra Grigaičiui išti
kima komisija — irgi atliktas. 
Tai yra Pittsburghas, kur du 
Grigaičio gizeliai, Bakanas ir 
Dargis, sakoma jau turi ir na
mą parinkę, kurin SLA. cent
ras turėtų būti perkeltas.

Tai esąs kitas senas laužas, 
kurį reiktų dar ir remontuoti 
(daugiau biznio!).

Kiek už tą namą mokės ir 
kas gaus “magaryčias” gal tik 
Grigaitis žinos....

Tokie darbeliai su visuome
nės pinigais buvo daromi pir
miau ir jų niekas neuždraus 
daryti ateityje, na ir gali bū
ti “magaryčių” net keli tūks
tančiai dolarių....

Tuo tarpu SLA. narių pasi
rinkimas linksta į Brooklyne 
esantį namą SLA. centrui įkur
ti.

I

Iš to matom ir koks iš jo re
daktorius, kuris iki šiol nesuži
nojo kad niekas ant lubų ne
stato linotypų nei spausdina
mųjų presų. Tas antras lubas 
gali stipriausiais retežiais prie 
dangaus prikabinti, bet presus

se-
už 
to- 
ko-

GRIGAITIS — “INŽINIE
RIUS”

ri ik vienas Grigaitis, su sa
vo klika, varo smarkią propa- 
gai dą už pirkimą kito namo ir 
kėlimą SLA. centro į Pennsyl- 
vaniją (į Pittsburghą).

Vienybėje vienas SLA. na
rys buvo plačiau paaiškinęs a- 
pie to namo Brooklyne tinka
mumą SLA, centrui. Prieš tai 
Grigaitis štai kaip išeina:

“Bet tas ponas užtyli vieną 
dalyką, būtent: kad nei antras, 
nei trečias aukštas tame sena
me ‘Vienybės’ lauže dar nėra 
remontuoti. Taigi, jei SLA. 
norėtų turėti antrame jo aukš
to raštinę, redakciją ir spaus
tuvę, o trečiame aukšte vietą 
klubui ir susirinkimams, tai, 
reikėtų į tą seną laužą įdėti 
dar kelioliką arba kelias dešim 
tis tūkstančių dolarių!

“Vien tik namo skiepo ir pir
mo aukšto remontui, kuris bu- 
Vf» daromas po Dr. M. J. Vini-' 
ko priežiūra, SLA. sukišo $43,- 
000. Tai kiek gi reikėtų dar 
išleisti remontuojant du viršu
tiniu aukštu ?

“Antro aukšto lubos nėra pa
kankamai stiprios kad tenai

TRUMPOS
ŽINIOS

(Iš MUS V LAIKRAŠČIŲ)

KUR STOVI BAGOCIUS?
Kaip seime pats SLA. prezi- i 

denius Bagočiu.s raportavo ."pie 
to namo taisymo darbą ir kas
tus, visi delegatai Jinojo kad 
taisymo darbą vadovavo Bago- 
čiaus skirta komisija, ne Vini- 
kas. kuriam Grigaitis kaltę prl- 
mą/a.

Jt gu Grigaitis kalba apie tą 
SI A. namo taisymą taip smulk
meniškai, nes turėtume dasi- 
protėti kad jis galėjo būti ir to 
namo remonto “inžinierius”.

D r viena Grigaičio goduly- 
stė ’ymu Lame jo užsispyrime 
nesir.audoti SLA. namu turimu 
Brookljne. Grigaitis bijo kad 
Vie ybei, kuri nuomoja dalį 
to SLA. namo Brooklyne, ne
tekt i Tėvynės spausdinimo 
darbas. Grigaičiui verčiau te
gul toks darbas tenka žydams, 
jeigu ne jam pačiam, bi tiktai 
ne tos 
sudaro 
rlą 1

Toks 
hias ir 

' mas!
Ką Grigaitis pagiedotų jeigu 

Vienybė kurią dieną imtų ir iš- 
sike’tų iš SLA. namo ir palik-, 
tų ;į žiurkėms?....

Kai Vienybėje 
siūlo sudaryti tą 
didžios Brooklyno 

, Jonijos centru, 
Grigaitis mato priežastį reikšti

I

srovės žmonėms .kurie 
didesnę dalį SLA. nu-

to skvmerio žmonišku-' 
fraternalizmo supratl-

30, New

BROOKLYN, N. Y. - Lap
kričio 17 d. gryžo iš Lietu

vos J. Kruzė-Kružintaitis, Vie
nybės redakcijos narys. Jis 
keletą mėnesių dirbo prie Lie
tuvos Aido kaip reporteris. Iš 
Lietuvos gryždatnas buvo su
stojęs Škotijoje, iš kur jis yra 
kilęs.

—Sugryžo iš Lietuvos ir la
kūnas P. Šaltenis, kuris nuve
žęs j Lietuvą padovanojo Šau
lių Sąjungai lėktuvą ruo Ame
rikos Lietuvių.
• RUMFORD, Me. — Vietos

SLA. 299 kuopa susirinkime 
Spalių 14 d. išnešė griežtą pro
testą prieš nekuriu SLA. cen
tro ponų užsimanymą kelti S. 
L. A. centrą iš New Yorko.
• ANSONIA, Conn. — Stasys

Bujanauskas Lapkričio 8 d. 
balsavimuose * išrinktas šerifo 
įrodau.

SLA. narys 
SLA. namą 
Lietuvių ko- 
“inžinierius”

savo seno proto didžiausį pasi- JANULEV IČIENĖ Monika (po 
piktinimą!

Tai taip jam rupi SLA. in- 
vestmentai!

Tai tokie žmonės vadovauja 
Susivienijimui ir nori už 
sies vedžioti visus SLA. 
rius, kurie neprotauja!

Tas žmogus nesutinka 
n’esustiprintų lubų statyti 
sus ir linotypus dabartiniame 
atnaujintame SLA. name, ir 
įieško namų, kitur su stiprio
mis lubomis, kur galės linoty- 
pus ir presus galinti ir, kaip 
sakoma, padaryti “gišeftą”.

SLA. Narys.

no- 
na-

ant 
pre-

CHICAGO, ILL

24 metų, 
Brooklyn,

27 metų. 
New Ha-

• BROOKLYN, N. Y. — An
gelų Karalienės Lietuviška

; parapija Lapkričio 13 d. turė- 
■ jo iškilmingą 50 metų parapi- 
• jos gyvavimo paminėjimą. Da*i 

bar šioje parapijoje klebonai1.- į 
ja Kun. Juozas A. AleksiunasJ 
šioje parapijoje vargoninkais 
yra buvę eilė žinomų 
Lietuviu muziku.
• CHICAGO. III. — Dr.I 7

Graičunas kviečiama* 
tuvą senatvę baigti, ten jam 
žadama pensija už io anksčiau 
nuveiktus išeivijoje darbus. 
Tačiau senukas daktaras nori 
gyventi Chicagoje.

—‘Lapkričio 24 d. Margutis 
: rengia savo didelį programą ir 
šokius Margučio salėje, 32 W. 

1 Randai! st. Ta progra nami- 
i nė ; ir Lietuvos kariuomenės 
: įsikūrimo sukaktuves.

—Kompozitorius P. 
liūs paėmė vadovauti 
sios Sandaros chorui.

musų j

V L. 
Į Lie-

Sarpa- 
Jauro-

• BUENOS AIRES, Argenti
na. — Spalių 15 d., Lietuvos 

ministeris ir ponia Birutė Au
kštuoliai suruošė arbatėlę ko
lonijos veikėjų supažindinimui 

Įsu iš Kauno 
pirmininku 
vavo kelių 
veikėjai ir 
ir Estijos

Lapkričio
Lietuvių 
vaidinimą p. Skipičiui 
bti.

Argentinos Lietuvių
Spalių mėnesį minėjo savo 10 
metų gyvavimo sukaktį.

SKAITYKIT 
VIENYBĘ
• VIENYBĖ — seniausias ir 

geriausias Lietuvių laikraš
tis Amerikoje, einantis 52 me
tus ir antrus metus populiariu 
dienraščiu. Leidžia Lietuvių 
Spaudos Bendrovė.
• VIENYBE nagrinėja Ameri- 

rikos Lietuvių gyvenimą, kul
tūrą. mokslą, gina tautinius 
reikalus, kovoja su nutautėji
mu, nagrinėja Lietuvių jaunuo
liu gyvenimą (tam leidžia An
gliška kalba puslapį), nagrinė
ja moterų reikalus ir gyveni
mą. Plačiai rašo apie Ameri
kos Lietuvių kolonijų veikimą 
Suteikia žinių iš Lietuvos ir 
h; lig apie Lietuvą rašo. Spren- 
lvia politikos ir kulturinitts 
klausimus ir patiekia vėliau
sius pasaulines žinias su pavei
kslais.
• VIENYBĖS dienraščio skai

tytojai, pasinaudodami leng
vata, prašomi savo giminėms 
ir pažyramiems Vilniaus kraš
te gyvenantiems užsakyti Vie
nybe tik padengiant pašto per
siuntimo išlaidas — 2 dolariu 
metams.

Prenumerata metams užsie
niuose $7.00, pusei metų $3.75, 
3 mėnesiams $2.

Suv. Valstijose ir Kanadoje 
metams $500; pusei m. $2.75. 

Adresuokite:
V I E N Y B e

193 Grand Street 
Brooklyn. N. Y.

tėvais Savilionytė), 45 metų, 
mirėj Lapkr. 9, So. Boston, 
Mass. — Merkinės p. Ame
rikoje išgyveno 28 metus.

PASIUKEV1CIUS Antanas. 52 
m., mirė Spalių mėn., Rum- 

; ford, Ale.
PILVELIS Antanas. mirė Lap

kričio 12. New Haven, Conn. 
SPOLTS Mikas, pusamžis, mi

rė Lapk. 15. Chicagoje. — 
Telšių ap., Varnių m. Ame
rikoje išgyveno 38 metus.

j RAPšEVIČIUS Dominikos, 41 
metų, mirė Lapk. 13, Chica
goje. — Panevėžio par., Nau
sėdos k. Amerikoje išgyve
no 25 'lietus.

K A N C E R E V1 č IE N ft Agniešką. 
(Grečikė), mirė Lapkr. 10, 
Chicagoje. — Raseinių aps., 
Jurbarko par., Sniokučių

MIKALAUSKIENĖ Ona, 
metų, mirė Lapkričio 11 
Chicagoje.

KUSENKEVIčIENĖ Jleva 
tėvais Krasauskaitė),

k.
00
d.,

Klaipėdos Krašto Dr-ja
Chicagos Lietuvių Klaipėdos 

Reikalais Komitetas persiorga
nizavo į Amerikos Lietuvių 
Kli ipėdos Krašto Draugiją. Jos 
pirmininku išrinktas Adv. F. 
Bradchulis; vice pirmininkais 
p-lė E. Lacitytė ir J. Mickeliv- 
nas ;■ sekretoriais mokytoja O. 
Skrickiutė ir Adv. K. Savic
kas.

Draugija pasirinko savo tik
slu visokiais budais remti Klai- 

. pėdos uostą ir artimai bendra- 
| darbiauti su Klaipėdos krašto 
Lietuviais.

Draugija ruoš Klaipėdon 
ekskursijas ir ragins kitus į 

j Lietuvą važiuoti ir Lietuvon 
prekes siųsti per Klaipėdą: ji 
nepamirš Klaipėdos krašto 
žvejų ir kitų savo kraujo žmo
nių.

Draugija yra įsitikinus kad • 
ji pajiegs su Klaipėdiečiais ar
timai susigyventi ir realiai ko
operuoti; kad ji užmegs tamp
rius ryšius su Mažosios Lietu-' 
vos Lietuviais; kad ji, reikalui 
esant, pagelbės savo broliams 
!r moraliai ir materialiai.

A.L.K.K.I). sukis: “Visi Lie
tuviai susijungkim ir niekam 
nepasiduokim!”
RE1 KšM IN GOS l’R A K ALBOS

Kadangi Klaipėdos ir Lietu
vos reikalu plaukioja įvairios i 
žinios, tai Klaipėdos Draugija 
nutarė ruošti tam tikslui pra
kalbas ir išaiškint visus aktua
lius reikalus. Prakalbos įvyko 
Lapkričio 29 d,, šv. Jurgio pa-J 
rapijos salėje. Rep. ||

j

i

I

viešinčiu DUI.R 
R. Skipičiu. Daly- 
kolonijų Lietuviai 

Latvijos ministeris 
konsulas.

6 d.
Menininkai

Argen tinus 
surengė 

pager-

Balsas

(po 
pus

amžė, irdrė Spalių 9, Chicr- 
goje. — Panevėžio ap. Ame
rikoje išgyveno 32 metus.

RAGIENĖ Elena (Tomkaitė), 
43 metų, mirė Lapk. 9. Chi- 
cagoje. — Vilniaus ap., Dau
gėliškio par., Ažusio kaimo. 
Amerikoje išgyveno 25 me
tus.

^IflHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinilllllllllllllllllllllllllllllllllll

ijs

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

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

P. P. MULIODIS
5 ienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Kcal Estatc 

ir Apdratidos Agentūra
6606 SUperiur A ve. Cleveland HEnderson 6729 2

iiiiiiiiimuui<i<t> iiiii*iiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiin

Nikodemas A. Wilkelis |
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAM U OTOJAS
6522 Superior Avė. HEnderson 9292 h

• •

The Wilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuvė

6307-11 Superior Avė. ENdicott 2343
N. A. ^VILKELIS JURGIS ARBUCKAS

Sa /Įninkąs Vedėjas
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Amerikoje girdėsim LiE- Kelione po Musų Lietuvą aukšto ir 
raidės U.

Bet iki
į « * * . ; t I

to Praeis dar Pora Metų Mažiausia

(VDV). — Lietu- 
teturi dvi ilgųjų 
siunčiamas stotis, 

lėšomis pastatytas 
Tačiau šios sto-

17 kilometrų nuo

stotis bus baigta 
įrengti ateinančių

KAUNAS 
va iki šiol 
bangų radio 
valstybės
ir išlaikomas, 
tys, Kaune ir Klaipėdoje, jau 
nepatenkina vis didėjančius ra
dio reikalavimus, nes jos netu
ri pakankamo galingumo ir jas 
kaimyninės stiprios radio sto
tys nustelbia. Todėl vyriausy
bė nutarė ir paskyrė lėšų nau
jai, moderninei galingai radio 
stočiai pastatyti. Tokia stotis 
jau pradėta statyti ties Bab
tais, apie 
Kauno.

Naujoji 
statyti ir
metų rudenį. Berods, nors jos 
galingumas bus gana didelis 
(apie 120 KW), tačiau per ją 
nebus galima perdavinėti pro
gramos, kalbas ir žinias Ame
riką Lietuviams: ji bus gerai 
girdima tiktai visose Europos 
vietose.

Kad galima butų radio gar
sais pasiekti užjūrių brolius, 
tam yra reikalinga speciali 
trumpų bangų stotis, kuri kai
nuos taip pat apie milijoną li
tų.

Jau numatyta kad pastačius 
ilgųjų bangų stotį Babtuose, 
prie jos tuojau bus statoma ir 
trumpųjų bangų stotis, per ku
rią muzika, daina, kalbos ir ži
nios iš Lietuvos pasieks Lietu
vius išeivius ir už Atlantiko. 
Ypač ta stotis galės pasitar
nauti išeivijos spaudai, nes ta
da laikraščiai Amerikoje ir ki
tur gaus iš Lietuvos žinias tuo 
pačiu laiku kaip ir Lietuvos 
laikraščiai.

Lietuvos vyriausybė ir vi
suomenė jaučia gyvą reikalą 
užmegsti su išeivija per radio 
nuolatinį ir greitą susisiekimą. 
Deja, tam vis butą įvairių^ sun- 

• kių kliūčių. Viena kliutiš tai 
lėšų klausimas. Bet ši kliūtis 
ne svarbiausia. Iki šiol buvo 
stačiai nenugalima grynai tek- 
nikinė kliūtis. Trumpų bangų 
radio stotys dar yra palyginti 
labai naujas išradimas, šios per 
dešimts tūkstančių kilometrų 
siekiančios radio stotys tebėra 
bandymų ir tobulinimų laiko
tarpyje. O Lietuva nėra tiek 
turtinga kad galėtų leisti sau 
statyti milijoninės vertės sto

tį kuri už poros metų jau bu
tų pasenus. T'odel ir dabar, 
pirmiau statoma ilgųjų bangų 
stotis aptarnauti vietos reika
lus, o vėliau bus statoma toli 
siekianti trumpų bangų stotis 
sisusisiekti su užsienių Lietu
viais. šitokios stoties bent po
rą metų teks kantriai palaukti.

Pažymėtina kad Lietuvoje 
yra apie 50 asmenų kurie tu
ri savo lėšomis įsigiję didesnes 
ar mažesnes trumpų bangų ra
dio siunčiamas stoteles. Kai 
kuriems kartkartėmis pavyks
ta susikalbėti su tokiais pat 
radio trumpų bangų mėgėjais 
už vandenynų. Tačiau tie pa
sikalbėjimai yra pripuolami, 
trumpi su kliudymais, ir jais 
paremti nuolatinį su užsienio 
Lietuviais susisiekimą bei 
nių perdavimą neįmanoma.

Užsienių Lietuviai tikrai
nuolat galės girdėti iš Lietuvos 
muziką, dainas, kalbas, žinias 
tik tada kai bus pastatyta val
stybinė galinga trumpų bangų 

j radio stotis, o tai bus, 
minėta, už poros metų.

MOTUZŲ FILMOS KAUNE. 
KELIONĖ

SENĄ
NEVĖŽIU |
BABUINĄ

Birželio 10.

ži-

ir

kaip

DAYTŪN,OH!O

SMULKIOS ŽINUTĖS
Musų miesto mayoras Chas. 

J. Brenner, varde visų savo 
žmonių, pasiuntė Prez. Roose- 
veltui pasveikinimą ir pasiža
dėjimą teikimo pagalbos prezi
dento akcijai prieš Vokietijos 
nazių barbariškus žygius, da
rančius ten gyvenantiems žy
dams.

Pei- tris savaites Daytone 
I buvo uždarytos mokyklos, dėl 
j trukumo pinigų. Dabar vėl, 
Lapkričio 21 d., mokyklos at
sidarė, 34 tūkstančiai mokinių 
gryžo prie mokslo, ir virš 1000 
mokytojų prie darbo.

Mokyklų darbas tęsis iki 
Kalėdų. Paskiau nežinia kas 
bus daroma, nes piliečiai nenu
balsavo mokyklų palaikymui 
reikalingų bondsų pardavimo.

LIETUVOS paveikslus, nau
jus ir puikius, rodys čia Gruo
džio 14 d., Barney Community 
salėje. D. Rep.

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy 

1117 East 79th Street 
(Kampas Pulaski Avė.)

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

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

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

Patogus geležinkeliais susisiekimas iš 
Bremeno ar Hamburgo

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

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

į Laisvės Alėją nei- 
kitų žmonių kiemus, 
lipti eile ilgų laiptų, 
gatvėmis, kurios bu- 
laiptai žemyn ir že-

Pradėjo lyti, taigi mes

sa-
rei-

PAJ1EŠKOMI
JAKUBAUSKAI, Morta, Jieva 

Stasys, Lauryno arba Raulo Jaku
bausko ir Mortos Senutaitės vaikai. 
Jiems priklauso dalis jų mirusio dė
dės .Topo Jakubausko palikimų.

JOZĖNAS Vincas, sūnūs Adomo, 
gimęs Gaižunų k., Linkuvos valse., 
Šiaulių ap., 1884 m. Lapkričio 17; 
iki 1902 m. gyvenęs Philadelphia, 
Pa. Jam priklauso dalis jo brolio 
Juozo Jozėno palikimų. Jei Vin
cas miręs, jo įpėdiniai prašomi at
siliepti.

BANYS Vincas, sūnūs Jono, taip
gi žinomas William Banis, gimęs 
Šudonilų k., Burimontų vai., 1872 
m., Lapkričio 2. Jam priklauso da
lis jo brolio Andriaus Banio paliki
mų.

Jieškomieji arba apie juos žinan
tieji prašomi atsiliepti:

LIETUVOS GENERALINIS 
KONSULATAS

16 West 75th St. New York City.

ir

išmūryti pavidale 
Galutinės namo da-! 

lys turi aukštus ir išrodo dvie
jų aukštų. Stogas uždengtas 
skarda, rūmų sienos y ardo sto
rumo, langai dvigubi, į kamba
riai dideli ir ruimingi. Prie 
ineigos yra maža veranda, su 
dviem stulpais abiem pusėm, 
ant kurių tupi baltos akmeni
nės pelėdos lyg sargai, ir prie 
prie sienos abiem pusėm durų 
didelės liktarnos. Tie dvaro 
namai yra virš trijų šimtų me
tų senumo, taigi jeigu jie galė
tų kalbėti daug ko pasakytų 
apie savo praeitus laikus. Jie 
gal būt priklausė kokiam titu
luotam didžiūnui dvarininkui 
anuose laikuose. Diduma mu
sų kurie Amerikoje gimėm

ir puotavo, kuo- 
dirbo ir tarna-

dvare mano vy-
musų laukiant savo 

prie kranto. Bet 
upės pusėje kran- 
ir status ir nepato- 
mus išleido kitoje

esam girdėję savo tėvus pasa
kojant kaip tie turtingi dvari
ninkai gyveno 
met. jie jiems
vo.

Taigi šiame
ro tėvai dirljo, ir čia jis gimė. 
Betgi neilgai jie čia gyveno, 
nes kuomet p. Karpius buvo 
keturių ir pusės metų jo tėvai 
išsikėlė į Vilkiją, mažą mieste
lį prie Nemuno, o už kelių me
tų vėliau jie išvažiavo į Ame
riką.

Mus nuvedė į mums skirtą 
kambarį. Kambaris didelis, su 
dviem lovom priešingose pu
sėse. Jautėmės beveik kaip at
skirame kambaryje, taip toli 
viena nuo kitos buvom.

(Bus daugiau)

laivis išplaukia Nemunu 
3 vai. po pietų.

Iš ryto mes pasirengėm 
vo kelionei, pasiimdamos
kalingų dalykų, nes manom iš
būti ten kelias dienas. Tada 
išėjom į Pienocentrą užvalgyt 
pietų (pusryčius šiądien pra
leidom), ten užėjo ir Petras ir 
jis užfundijo mums užkandžio. 
Po pietų sugryžom į namus ir 
pasiėmusios savo valizukes su
lipom į busą ir važiavom Į lai
vų prieplauką, kur imsime lai
vą važiuoti į Žemaitkiemį ir 
Babtus. ♦

šis buvo musų pirmutinis 
važiavimas Kauno busu kai aš 
gavau progos patėmyti jog bu- 
se nėra jokio skelbimo. Tas 
išrodo keista. Ištikro šie žmo
nės turėtų žinoti obalsį, “Skel- 
bimasis apsimoka”. Musų ba
sai ir gatvekariai pilni visokių 
skelbimų ir atvaizdų kurie pa
sakoja apie naudingumą ir rei
kalingumą skelbiamų dalykų. 
Kartais ir pradedi jausti kad 
tau reikia to dalyko kuris taip 
reklamuojamas, arba įsižurė- 
jęs sumanai jį pabandyti, čia 
busų vidus nudažytas dviem 
pilkom spalvom, ir nors jie pa
togus ir tvarkoje, juose va
žiuodamas neturi kuo sunaudo
ti savo dėmesį iki nuvažiuoji 
į reikiamą vietą.

Konduktorius prieina prie 
kiekvieno pasažierio su dviem 
ar trimis roliukais bilietų pri
rištų prie jo pirštų, ir kai pa
duoti jam reikiamą užmokestį, 
jis nuplėšia vieną bilietą nuo 
tų roliukų, mat kožnas roliu- 
kas yra skirtingam ruožui; bi
lietą reikia laikyt iki išlipi iš 
buso. Busais važinėti mokes
tis nustatyta ruožais, 20 Lie
tuviškų centų nuo ruožo.

Už kelių minutų mes buvom 
garlaivių prieplaukoje kur per
ka bilietus, ir netrukus garlai
vio ratai pradėjo suktis ir muš
ti Nemuno vandenį, taip mes 
išvažiavom pavandeniu į Že
maitkiemį.

Važiavo ir daug kitų pasa- 
žierių, bet nebuvo užsigrudę; 
laivas gi yra mažas upės gar
laivis. Juo gali važiuoti apie 
penkiasdešimts iki septynias- 
dešimts penkių keleivių pato
giai, nors dabar nebuvo ant jo 
daugiau

Diena 
kraščiai 
džiai ir
sudarė gražius vaizdus, 
plaukėm pavandeniu, toliau ir 
toliau, ir pažvelgus atgal Kau
nas matėsi ištolo, su Vytauto 
bažnyčia prie pat upės kranto 
iš vieno šono ir aukštais Alek
soto krantais iš kito šono. Nu
važiuoti truks tris valandas.

Pravažiuojant pro kaimus ii' 
ukes, jų šiaudais dengtais sto
gais, vietomis matėme moteris 
skalbiančias savo senovišku bu
du, prie pat vandens krašto, 
pasiraitojusias andarokus iki 
kelių, pasilenkusias ir velėjan
čias ir plaunančias skalbinius.

Netrukus pamatėm ant kal
no aukštai įspūdingai išrodan
čius pastatus. Tai buvo balti 

1 namai panašus į bažnyčią, ir 
pačią naują bažnyčią, ir tai bu-< 
vo kaip aš spėjau, bet pasitik
rinimui paklausiau kito kelei-

■ vio, man pasakė jog tai Rau-
■ dondvaris.

čia musų garlaivis sukosi į 
upę subėgančią į Nemuną, tai 
buvo Nevėžis. Užsisukant lai
vui ir plaukiant į Nevėžį Rau
dondvaris laikinai dingo iš 
akių už medžių ir už kalnų, 
bet toliau pavažiavus vėl jį pa
matėm visame jo puošnume, 
aukštai ant kalno. Nuo čia 
paskirose vietose nekurie pa- 
sažieriai pradėjo išlipti iš lai
vo. Kadangi laivas nedidelis ir 
lėkščių dugnu, jis prieina ar
ti prie krašto ir nuo jo nutie
sus lentą į krantą pasažieriai 
išlipa arti savo reikalingų vie
tų.

Mes paprašėm išleisti mus

me. Artėjant musų vietos, pa- 
tėmijom Generolą ir ponią Na
gevičius 
automobiliu
kadangi jų 
tas aukštas 
gus išlipti, 
pusėje, o vienas jų tarnas val
tele perkėlė mus į jų pusę.

Visai netoli nuo Nevėžio yra 
jų dvaro rūmai, balti, gražus 
pastatai, žėrinti visame savo 
puošnume. Aš čia buvau de
šimts metų atgal, su savo vyru, 
svečiuose pas poną generolą ir 
jo žmoną, o dabar aš vėl čia 
lankausi su savo drauge Bro
ne. Mudvi gėrėjomės apielin- 
ke, šviežiais žaliais laukais, to
liau aplinkui abiem pusėm kal
nais. Ah! pamaniau sau, per 
šiuos keletą metų kai plana
vau į Lietuvą važiuoti, visada 
turėjau mintyje kad čionai, ge
nerolo dvare, tikrai galėsiu iš
girsti gegutę kukuojant, apie 
kurias tiek daug visokių pasa
kų girdėjau. Tai ir buvo vie
na svarbi priežastis dėl ko mes 
šymet anksti į Lietuvą važia
vom — kad paspėtume į laiką, 
pirm negu gegutės užbaigia 
kukuoti. Paklausiau generolo 
ar dar galėsim girdėti gegutę, 
kadangi sezonas jau buvo vėly
vas ir gegutės baigia kukuoti 
pabaigoje Gegužės mėnesio. Jis 
užtikrino mane kad jos dar te
bėra ir kad būna iki Birželio 
vidurio, taigi jeigu 
siu atidžiai galėsiu 
kavimą.

Ėjom į namus,

aš klausy- 
girdėti ku-

kurie yra 
dideli, stori seni rūmai, vieno

DIRVOS VAJAUS EIGA
Šio vajaus laiku Dirvoje bus 

skelbiama nauji stoję į Dirvos 
artojų eiles. Visi Dirvos skai
tytojai stokit į talką, dirbkit, 

Dirvą pirmyn ir pir- 
patinka jums, patiks 
draugams bei gimi-

ar-

varykim 
myn. Ji 
ir jūsų 
nėms.

šie nauji įstojo į Dirvos 
tojų eiles:
Samolis Alex, - vietinis. 
Dabulis Morta, vietinė, 
Rudaitis M., vietinis. 
Mieldažys St., vietinis. 
Jonavičius J., Akron, Ohio. 
Rogusky Peter, Springfield, O. 
Kuntz, Vikt., Pittsburgh, Pa. 
Cheleden C. S., Philadelphia, 

Pa.
Genis Jos., Niagara Falls, N.Y. 
Kairis Ignas, Rochester, N.Y. 
John Smith, Montreal, Canada 
Niemocienski A., Everett, O.

žinios, Philadelphia,

M., Kankakee, III.
C., Hagaman, N. Y.

Valūnas Petras, Waterbury, 
Conn.

Burch Jonas, Warren, Ohio. 
Daunoras Chas, Custer, Mich. 
Rimtautas Petras, Clarksville, 

Pa.
Slavin A. P., Duųuesne, Pa.
Lietuvių 

Pa.
Survilas
Sanders
Savickiui Jurgiui, Seinų vals., 

išrašė jo giminietis Ameri
koje.

(Bus daugiau)
Skaitykit šiame pusi, telpan

tį skelbimą apie Vajų ir geras 
sąlygas išsirašyti Dirvą nau
jiems skaitytojams.

DIRVA
6820 Superior Avė.

CLEVELAND, OHIO
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KAUNAS,
Tuose kiemuose buvo tiesiog 
malonu. Sodai, gėlynai visur, 
visur maži akmenais nudėti ta
kai, kur vaikščiodami mes jau
tėmės lyg paklydę sapne. Ir 
štai! Mes priėjom prie aukš
tos lentų tvoros, ir kaip perei
sim be peržengimo svetimos 
nuosavybės. Stebėjausi kaip 
.jie čia susitvarkę. Visos šios 
vietos, visi kiemai suėjo vie
nas su kitu be jokio neutralio 
perėjimo; nekurie tie namai 
nauji ir puikus, ir buvo pasi
slėpę tarp medžių tuose gra
žiuose gėlynuose. Sumaniau ko 
nors pasiklausti kur yra nu
meris 38A pirm negu kas nors 
mus vys iš tenai. Moteris ku
ri išėjo į mano pabeldimą į du
ris noriai pasitarnavo ir per
vedė mus takais per jos sodą 
ir atidarė duris kitoje aukšto
je lentų tvoroje į kitą alėją, 
nurodydama eiti dar toliau kur 
buvo antrašas 38A. Mes per- 

j ėjom per kitą sodą, su takais 
I ir prudu, ir musų balsą nugir
do Josefina, nes ji išėjo su sa
vo motina mus pasitikti.

Tuose namuose gyvena po
nios Daniels sesuo p. Jačionie- 
nė su savo duktere ir žentu, 
Kersnauskais. Poni Jačionie- 
nė yra našlė, jos vyros buvo 
Lietuvos Banko direktorius. 
Kiersnauskas yra arkitekturos 
inžinierius ir tarnauja žemės 
Ūkio Rūmuose.

Paviešėjom pas jas tūlą lai
ką, pasėdėjom ant gonkų ir 
pasigerėjom sodu ir gėlynais, 
ir Josefina parodė mums kaip 
sugryžti 
nant per 
Turėjom 
šalinėmis 
vo ištisi 
myn.
turėjom pasiskubint.

Dabar aš patyriau kodėl nė
ra gatvių tame kalno krante. 
Kaip sakiau pirmiau, kalnai 
supa Kauną, ir miestas auga, 
plečiasi, todėl bandoma pasi
naudoti visais galimais žemės 
sklypais, o gatvę pravesti kal
nu yra sunku, neužpilant ir nu
kasant kaip reikia, ir tas savu 
keliu sudaro didelius kaštus. 
Net tiek kiek buvo matyt pa
daryta buvo įdėta daug darbo 
išstatymui tų trepu į kalną.

Kuomet sugryžom į Laisvės 
Alėją patyrėm kad mums ne
reikėjo eiti tuo aplinkiniu ke
liu ir praeiti apie porą kilomet
ru, jeigu butume žinoję šį tie
sų kelią kuriuo nuėjom žemyn, 
nes iš čia visai arti į musų 
gyvenamą butą.

Nusivedėm Petrą Aižį su sa
vim į Konrado kavinę užvalgy
ti aiskrymo, ir pasėdėję ten ir 
paklausę penktos valandos po
piečio muzikos, nuėjom į Pie
nocentrą užvalgyti vakarienės. 
Sugryžom atgal į namus apie 
septintą valandą, ir pribuvo 
broliai Motuzai vestis mus pa
matyti jų vėliausių Lietuvoje 
gamintų filmų. Tai buvo kaip 
jie sakė “privatinis rodymas”.

Tie paveikslai nepaprastai 
puikus, jie bus rodomi ir Ame
rikoje. Puikus vaizdai, apie- 
linkės, ir ypatingai žavėjan- 
čios ir puikios yra merginos 
Lietuviškuose tautiškuose rū
buose, visokių pavidalų. No
rėčiau kad kiekvienas nueitų 
pažiūrėti šių filmų, nes jos iš
tikro yra nepaprastos ir pui
kios, dar dėl to kad yra spal
vuotos. Po smagaus vakaro, 
kur susipažinom su daugiau 
naujų žmonių, ir dar kas įdo
mesnio tai kad tos pačios pa
nelės kurios buvo matomos fil- 
mose buvo čia pat pamatyti 
save kaip kiti jas mato, ir ta
da skirstėmės sau namon.
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Nusibodo Jums kiti laikraščiai?

kaip dvidešimts, 
buvo puiki, upės pa- 
šviežiai sužaliavę, me- 
pušys savo aukštumu 

Mes

BIRŽELIO 11, šeštadienis.— 
šiądien mes jau vykstam į sve
čius pas Generolą ir ponią Na- prie Žemaitkiemio, ir pasakė 
gevičius jų dvare. Musų gar- mums kad' netrukus ten busi-
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1939 metams išsirašykit sau didelį, 8 puslapių, paveiksluotą laikraštį

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

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

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

NAUJI SKAITYTOJAI, PRISIŲSDAMI $2.00 DABAR, GAUS 1939 KALENDORIŲ.

PRIKALBINKIT DIRVAI VIENĄ NAUJĄ SKAITYTOJĄ •

1939 Kalendorius

Kas dabar užsimokės už pabaigą 1938 metų ir su pradžia 1939 m. mo
kės už 1939 metus, gaus DOVANŲ puikų didelį Sieninį Kalendorių.

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

DIRVA 6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio
.iiiiiiimiiiiumiiimimiiiiiiimiiiimiiimiiiiiiiiiiiimiimiimiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiMiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiimiiiiii
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Redaktorius—K S. KARPIUS—Editor
guflBžcSnirh ūmiu: Ūirmn ungr juterŪTli

KAM REIKALINGA BALSAVIMAS

!• L""’

6820 Superior Avė., Cleveland. Ohio

SLA. Pildomos Tarybos suvažiavime New Yorke, 
tarp kitko, buvo nutarta leisti narių visuotinam nutai
są vintui kėlimas SLA. centro į Pennsylvaniją.

Patekus į SLA. organo redaktorius Kl. Jurgelioniui, 
dabartinis SLA. centro namas New Yorke staiga virto 
“flophauze”, kur tik žiurkėms tetinką gyventi.

Kartu su reikalavimu SLA. centrą iškelti iš tos 
pirmesnių to namo

KAS KĄ RAŠO
Į (Spaudoje Pasidairius)

Rašo Vyt. Sirvydas.

“landynės”, buvo primenama apie 
pirkėjų pasipelnijimą.

Šiame SLA. Pildomos Tarybos 
važiavime kalbėta apie perkėlimą 
nuosavą, didelį namą brooklyne, 
išleista virš 30 tūkstančių SLA. pinigų, 
klika toje pačioje Taryboje, kuri reikalauja kad centras 
butų keliamas į Pennsylvaniją, ir, kiek yra žinoma, ta 
klika jau seniau yra pasirinkus vietą Pittsburghe.

Kodėl tai klikai reikia kito namo, ir Pittsburghe, 
kodėl ji nori nuvesti SLA. centrą toli nuo savo dabar tu
rimų ir centrui tinkamų namų?

Ar ne todėl, kaip nusimanantieji pakuždomis šne
ka, kad perkant kitą namą butų galima padaryti keno 
nors naudai “gišeftas”? Kaladę tašant, mat, esti skie
drų. Jeigu, kaip jie sako, tautininkai “meklioriai” pirk
dami dabartinį SLA. centro namą, iš to “pasipelnė”, tai 
kodėl bendro fronto meklioriams nepadaryti taip pat?

Bijodami sauvaliai pasielgti, bet žinodami kad su
agituoti jų sekėjai parems jų sumanymą, jie leidžia ne
va balsavimui centro perkėlimą, bet balsavimo lapeliuo
se visai nepažymėta ar nariai norėtų centrą palikti New 
Yorke arba kelti į nuosavą namą Brooklyne.

SLA. nariai privalo laikytis griežto nusistatymo — 
kelti SLA. centrą į puikų, tinkamą namą Brooklyne, ku
ris dabar beveik tuščias stovi, išnuomota tik apačia, 
kuri centrui nereikalinga, ir neša šiek-tiek pelno.

Sulaikykit bendro fronto “mekliorius” nuo pasiryži
mo išmesti dar kelis desėtkus tūkstančių SLA. pinigų 
pirkimui namo ten kur jis visai nereikalingas.

ir tūlų komisijų su- 
SLA. centro i SLA. 
kurio remontavimui 

Bet atsirado

JAU ATIDAVĖ

I

nėra “vergija”. Jie dažnai vie
nas kitą papildo, kaip pramo
ningos Amerikos valstijos Ry
tuose papildo žemės ūkio val
stybes vakaruose. Todėl, grei
čiausia, musų naziški Klaipėdiš
kiai broliai kokį laiką labai uo
liai rodys Berliniškės “kultū
ros” pažibas, broliai Lietuviai 
valgys savo “duoną su svies
tu”, o laikas — tas tyiusai lai
kas, kuris viską pagimdo ir vi
sus klausimus išriša, *— daly
kus palaipsniu sutvarkys 
kietijos, Vidurio ir Rytų 
ropos gyventojų naudai, 
siminti (ar perdaug savo 
minti) nėra čia ko — 
šaltai ir tvirtais faktais 
remant Į dalyką žurėti.

BE REIKALO BARA

Vo-
Eu- 
Nu- 
ra-

reikia 
atsi-

Lietuvos Kariuomenes 20 Metų
Sukaktį Minint

o 
nieko nelaukiant, ekono- j 
prisijungti ir visą Lie- 
Lietuvojc tuomet vieš- 
Vokiški ir Lietuviški 
žmogaus teisės ir lais-

IR ŠITAS DEDASI 
KOMUNIZMO TVARKOJ

Maskvoje pradėta trauk
ti atsakomybėn įtariami 
ardytojai ir kitokie sabo- 
tažnikai, kurių atsirado ir 
valdiškose krautuvėse.

Paveizdan, iškelta kalti
nimas penkiems tarnauto
jams Maskvos Universal 
Parduotuvėje Nr. 1, kurie 
trukdę pirkėjams gauti no
rimų reikmenų. Jie kalti
nami slėpime rūbų ir šiltų 
ploščių bei kitų reikmenų 
skiepuose, pardavime tų 
dalykų sau ir savo drau
gams, o šiaip proletarijo- 
šiams atėjus į krautuvę jų 
pirkti atsakydavo jog 
ra, neturi....

Šis apsireiškimas 
savo pusę: tas parodo 
Rusijoje visko stoka, 
jei užtektų, nebūtų slepia; 
ma ir laikoma sau ir savo 
artimiems draugams.

Antra, tas parodo taip
gi kad pas Sovietijos gy
ventojus komunizmo dva
sios visai nėra: jie kožnas 
gyvena ir rūpinasi tik sau. 
Tie tarnautoį’ai tas vietas 
gavo tik todėl kad jie buvo 
labai ištikimi komunistų 
partijai (kaip visi moka 
iš viršaus nuduoti).

Nors medegos butų ir 
gana, tačiau iš jos gamini
mas reikmenų taip pat be 
tvarkos, kliudomas, nesu
gebamas, todėl pačių gata
vų reikmenų trūksta.

Sovietijoje* darbimn k a s 
vidutiniai gauna algos apie 
230 rublių (apie $45) mė
nesiui. Negalėdamas gauti 
pirkti .reikmenų jis turi ne
noromis virsti buržuju ar 
kapitalistu, nes apdriskęs 
vaikšto, o rublių pilni ki- 
šeniai (jeigu....)-

Viena eilė rūbų Maskvo
je kaštuoja 400 rublių, ne
skaitant aukštų kainų už 
maistą ir kitką.

MIRĖ. Garsus pianistas 
Leopold Godowsky, 68 m. 
amžiaus, mirė New Yorke 
Lapkr. 21. Jis paėjo iš Ru
sijos.

Suv. Valstijų karo depar
tamentas skelbia apsigink
luosiąs dviejų rūšių nau
jais šautuvais, kurie grei
tai šauna; vienas jų, prieš
lėktuvinis šautuvas, šovi
nius neša iki 10,000 pėdų Į 
orą. ,

Tėvynės redaktorius jau ati
davė Klaipėdą Vokietijai ir ra
šo labai nusiminusiai apie Lie
tuvos ateitį. Gaila! Jis, pa
vyzdžiui, tvirtina: “Dabr.rtinis 
Hitlerio planas Lietuvai jau 
pasidarė gana aiškus. Hitleris 
nori veikiai (?) prijungti Klai
pėdos kraštą prie Vokietijos, 
po to, 
miškai 
tuvą. 
pataus 
nazai.
vė dar labiau bus suvaržyta. 
Lietuviai gal dar turės duonos 
kąsni, kurį gal ir sviestu dar 
galės užtepti, bet už tą duonos 
ningos Amerikos valstijos Ry- 
vergijon.”

Tikrų Hitlerio planų niekas 
nežino, bet aišku kad suvieny
ta, 80-ties milijonų gyventojų, 
stipriai pramoninga Vokietija 
“ponaus” Vidurio ir Rytų Eu
ropai. Tas ponavimas reikšis 
vyriausia pramonės ir preky
bos srityse, bet ne karišku už
kariavimu kaimynų žemių.

Tam ponavimui Klaipėdos 
pasilikimas Lietuvos valstybės 
sienose visai nekliudo, ir dari 
gali pagelbėti, nes Klaipėda 

I šiądien yra didelis Rytų Euro- 
| pos uostas, per kurį plaukia 
| prekyba ne vien Lietuvos bet 
Sovietijos ir plauks Lenkijos.

Tiesa, “autAnomijos” prie
danga Vokiečiai siekia panau
doti naziškai nuteikiamus bro
lius Klaipėdiškius buože pri
versti Lietuvą perdaug resito- 
linti nuo Vokietijos ekonomi
nių tikslų. Bet ekonominiai 
tikslai pramoningo krašto ir 
žemės ūkio kraštų toli gražu

Darbininkas įsidėjo “laišką 
iš Lietuvos”, kuris pažymėjo 
Lenkų spaudimą prislopinti ofi
ciali Vilniaus dienos (Spaliu 
9-tos) minėjimą Lietuvoje, ir 
Vokiškai nusiteikusių brolių 
Klaipėdiečių politinį trukšma- 
vimą Klaipėdoje.

Darbininkas prie laiško pri
duria (ir Draugas tam prita
rė) : “Laiško pabaigoje teisin
gai pastebima kad netikus (?) 
paskutinių dešimties metų Lie
tuvos užsienio politika pradeda 
atsirūgti labai karčiai. Tačiau, 
kilnų Čekoslovakijos preziden
to Benešo atsistatydinimo pa
vyzdį Lietuvos ligšiolinės po
litikos vadai neketina pasekti.”

Kas buvo ta “netikus užsie
nio politika”? Priešingumas 
Vokietijai ir Lenkijai. Lietu
vos žmonės šitai politikai pil
nai ir nuo širdies pritarė. Vol
demaras, kuris ragino

Rašo V. S. JOKUBYNAS.

nė-

turi 
kad 
nes MOTINAI VILNIETEI

Prisimenu Tavo raukšlėtąjį veidą, 
Maldas, ir, tąsyk, Tavo žvilgsnį šventą. 
Kai rankas iškėlus prie Aušros Madonos 
Motin, ašarojai, skausmu rankas laužei.
Daugel nutekėjo ašarų ir skausmo, 
Daugel valandėlių Tau vienai nutyso;
Motin, Tu pražydus ten rožančių varstai, 
Tu klausais ir lauki pergalės trimitų.
Lindėsiu vis ūžia melsvos Neries bangos, 
Liūdi Vilniaus kraštas, tėvas, brolis, sesė. 
Laukiam mes senuoliai putinu pražydę, 
Laukiam, sunau, — jūsų.... — motina 

man rašo.
Motin Tu mieliausia, lauk, Tu vėl sulauksi, 
Melsk Aušros Mergelės, nes Ji neapleis. 
Verda musų kraujas, traukia bočių žemė, 
Ir širdis nubudus vėl žydės žiedais.

Balys Jazminaitis-Buinauskas.
“N.P.”

LANDON, buvęs Prezi
dento Roosevelto priešinin
kas 1936 metų rinkimuose, 
paties Roosevelto paskir
tas šios šalies atstovu kitą 
mėnesi įvykstančioje Pan- 
Amerikos konferenci joje 
Peru respublikoje.

DEBESIAI
Kaip sudriskę baltos vilnos debesiai 
Be sparnų, be kojų jie greit keliavo; 
Melsvą dangų pamylėję taip didžiai, 
Jie mano ilgesį tyliai niūniavo....
Jie vis plaukė į tą šalį — ten sklandžiai, 
Kur gyvena mano broliai Lietuviai.... 
O, pajuskit ir supraskit, viengenčiai, 
Kad atplaukę jus padange debesiai 
Yra mano karštos mintys, ilgesys 
Su troškimais-idealais mus Tėvynės! 
O, kas savą ilgesį apsakys. 
Iš kur plaukia svajų-svajos auksinės!... 
Kaip sudriskę baltos vilnos debesiai, 
Be sparnų, be kojų jie greit keliavo, 
Melsvą dangų pamylėję taip didžiai, 
Jie brolių ilgesį tyliai niūniavo!....

Juozas Petraitis.

sukti I 
gaires Vokietijos pusėn, buvo 
ištremtas ir niekas už jį neuž
stojo. O Lenkai tik ginklu 
grąsindartii privertė Lietuvą: 
užmegsti ryšius, kurių jokis 
Lietuvis per 20 metų nenorėjo, 
nes Lenkai nesutiko atiduoti 
Vilniaus krašto.

Taigi kaltinti Lietuvos vy
riausybę už užsienio politiką, į 
kuriai pritarė didžioji Lietuvos i 
gyventojų dauguma, butų tiek j 
pat nuosaiku kiek kaltinti Če
koslovakijos Benešą už “reti-; 
Rusią politiką”, kuriai pritarė 
milžiniška Čekoslovakijos gy
ventojų dauguma! Spėkos ku
rioms įtakuoti nei Čekoslova
kija nei Lietuva negalėjo, pa-1 
darė šitą politiką “netikusia”.

Čekoslovakijoje jau kyla rei
kalavimas pasmerkti Benešą 
kodėl jis anksčiau su Vokieti
ja nesusitaręs. Reikalaujama 
net jo turtai konfiskuoti ir jo 
vardas nuterštk Visi žino kas 
už tų reikalavimų stovi.

Ar ir musų katalikų laikraš- 
I čiai panorėtų šią valandą pri
sidėti prie tų tamsių spėkų ir 
pateršti Lietuvos vyriausybę 

I už politiką kuriai visi Lietuviai 
dar ir šiądien pritaria, bet ka
rią galingos spėkos verčia 
sti visai kitokia?

kei-

▼▼▼

LENKŲ INTELIGENTAS
Draugaš cituoja Lenkų 

raturos laikrašti Wiadomosci 
' kuris apie
štai ką rašo: 
ligentas 
valstybės 

Į pasiduoda

lite

šio Lapkričio 23 dieną suėjo 20 metų nuo 
įsikūrimo atsteigtos Lietuvos kariuomenės. Tos 
sukaktuvės Lietuvoje iškilmingai paminėtos, 
kariuomenė tinkamai pagerbta, nes tik kariuo
menės dėka Lietuvos nepriklausomybė buvo iš
laikyta ir apginta nuo visokių išlaukinių ir vi
dujinių priešų, siekusių tą nepriklausomybę su
griauti ir sunaikinti.

Išeivijos Lietuviai kuriems brangi Tėvynės 
nepriklausomybė, šia proga privalo lyginai pa
gerbti jos kariuomenę paminint ir kaip galint 
pagerbiant šitose dvidešimtmetinėse jos gyva
vimo sukaktuvėse. O ją paminėdami ir pagerb
dami, ners trumpai pažvelgkime kaip ji kūrėsi 
ir vargingai pradėjo savo gyvenimą atsteigtos 
Lietuvos griuvėsiuose. Lietuvos kariuomenės 
kūrimosi pradžia buvo štai kokia:

I.

Lenkas 
reikalu”.

svetimų

Lenką inteligentą 
“Vidutinis inte- 

nesupranta 
Sako, jis 
valstybių

uždaviniams (suprask, Vokieti
jos), ir nežino kad iš tokių už
davinių gimė 18-me šimtmety
je Lenkijos nelaisve. Ji ga
linti Vėl gimti ir dabartiniame 
šitmtmetvje.

DIDELIS NUSIKALTĖLIS.
Sugautas Antanas Maleckas, 
jaunafnetis, kuris, kaip paaiš
kėjo, su savo dėde Baliu Ma- 
lesku yra papildę 58 prasikal
timus. Kai ties Žiežmariais pa
stebėtas ir norėtas suimti, An
tanas nušovė nuovados virši
ninką. Pabėgęs į Lenkiją, ten 
pasivalkiojęs, jis sugryžo ir 
vėl buvo suimtas. Jis su dėde 
nuteisti po 8 metus sunkiu: 
darbų kalėjimo.

Dirvą galima išsirašyti už 
vieną dolari — pusei metų.

rininkus Naviką, Kazakaitį, Milerį, Šukį ir Ei- 
duką, taipgi kareivius Turskį, Žilevičių ir Nor- 
vilaitį kardais mirtin užkapojo. Po tai kovai 
batalionas iškriko, tik jo vėliava išgelbėta da
bar yra Kaune Karo Muzejuje.

II.
KARIUOMENĖS KŪRIMASIS LIETUVOJE

Lietuvoje kariuomenės kūrimasis prasidėjo 
prie kitokių aplinkybių, kada visa šalis gulėjo 
griuvėsiuose. Vokiečių tvarkai pradėjus irti, 
padėtis dar labiau pablogėjo, kada priviso plėši- 

■ kų ir visokiu niekšų, nuo kurių gyventojus ap- 
1 saugoti beveik neliko kam, nes Vokiečiai tuo jau 
nesirūpino; savo likimo nežinodami ir ateities 

į nepermatydami, tik siekė laikinai pasinaudoti, 
todėl už pinigus ir kyšius dažnai patarnaudavo 

i pačių Lietuviu priešams bolševikams ir Len- 
; kams, o dar daugiau plėšikams ir vagiliams.

1918 m. Liepos mėnesį Vokiečiu kariuome-LIETUVOS KARIUOMENĖS KŪRIMO nįms pradsjus Pauktis „į, Marnos Ljetuvių 
IDĖJA RUSIJOJE Jautos Taryba pradėjo rūpintis steigimu Lietu-

1917 metais Rusijos carui Nikalojui II at-, vos kariuomenės, ir sušaukus savo slaptą susi- 
sisakius nuo sosto, kada Rusų kariuomenėje pri- j rinkimą, reikalą apsvarsčius išrinko taip vadi- 
truko aštrios disciplinos, Rusijos kariuomenėje i namą Krašto Apsaugos Komisiją, kurion inėjo 
tarnavusių Lietuvių kareivių tarpe atsirado idė
ja pas save steigti Lietuvos kariuomerės dalis, 
paskui toms dalims susivienyti į vieną pulką ir 
keliauti Lietuvon su ginklu savo Tėvynę vaduo
ti iš okupantų Vokiečių.

Tų metų Balandžio 7 dieną Petrograde (da
bar Leningrade) įvyko Lietuvių karininkų ir 
kareivių suvažiavimas, kuriame reprezentuota 
16,000 Lietuvių kareivių Rusijos kariuomenėje. 
Pirmirinkaujant kariškiui Aleksandrui Žilinskui 
nutarta kurti Lietuvių kariuomenės dhlis ir 
jas vienyti vienan pulkan, tam reikalui išrinkta 
komisija, kurią betgi vėliau bolševikai išdraskė.

Rugpjūčio 24 d. Vitebske prie 22-ro Finų 
Korpuso, iš Lenkų pulko išsiskyrę Lietuviai ka
reiviai sudarė savo batalioną, kuris susivienijo 
su ten pat jau įsikūrusia Lietuvių brigada su 
170 kareivių, ir tada Lietuvių batalioną sudarė 
800 kareivių ir 38 karininkai. Batalionui nuo
syk vadovavo Suomis Himmelman, paskui poru- 
čikas Juozapavičius.

Gruodžio 5 d. Smolenske įsikūrė Lietuvių 
batalionas iš 600 Lietuvių kareivių. Bataliono 
vadovybę paėmė populkininkas Kubilius.

1919 m. tas batalionas atsisakė klausyti bol-' 
ševikų armijos valdžios, užtai prievarta buvo ■ 
išdraskytas.

1918 m. Sausio 12 d. Rovne susikūrė Lietu
vių batalionas iš 500 kareivių, su 59 arklių. Ba
talionui nuosyk vadovavo papulkininlras Jonsor. 
paskui jį pakeitė kariškis Čarneckis. Ukrainie-1 
čiams išvijus iš Rovno bolševikus, Lietuvių ba-| 
talioną savp žinion paėmė Ukrainos karo minis- Į 
terija, ji išskirstė dalimis į Antonovską, Vidi-I 
borą ir Šamą, ir todėl batalionas pakriko, tik jo j 
likučiams Vokiečiai leido keliauti į Vilnių, be 
ginklų.

Vasario 16 d. Rumunijos fronte karo lauko] 
ligoninę vedęs Dr. Kaunas stengėsi sudaryti Lie-j 
tuvių batalioną iš geležinkelio darbininkų ir Ii- j 
goninūs tarnautojų, ir jau turėjo suorganizavęs i 
buri iš 226 vyrų, kurie buvo pasiryžę keliauti 
Į Lietuva, bet Rumanijos valdžia juos išsklaidė. |

Vasario 22 d. Valke prie 22-ros armijos i 
įsikūrė Lietuvių kareivių divizija, kuriai vado
vauti stojo poručikas Mikuckis. Vėliau Vaiką Į 
paėmus Vokiečiams, kada ta Lietuvių divizija 
mėgino pasitraukti Pskovo lirkon, Vokiečiai ją 
ties Varcva apsupo ir nuginklavo.

Spaliu 19 d, čelebinske (Sibire) prie Sibi
ro 1-mo Lenkų pulko įsikūrė Lietuvių kareivių Į 
kuopa vadovaujama karininko Linkevičiaus, pas
kui iš tos kuopos susidarė Vytauto Didžiojo Lie
tuvių batalionas su 460 kareivių ir 16 karinin
kų. šis batalionas skindamas sau kelią Lietu
von, Lapkričio 25 d. susirėmė su bolševikų ar
mijos dalimis čerepanovo geležinkelio stotyje. 
Atsiradus išdavikų, bolševikai čeremuškin baž- 
nytkiemyje Lietuvių batalioną apsupo, ir jo Ra-

Liudas Gira, populkinirkas Nastopka ir popul- 
kininkas Nagevičius. Komisijai pavesta apdir
bti planus kariuomenės organizavimui. Krašto 
Apsaugos Komisija visą Lietuvą išdalinus į 12 
sričių, Lapkričio 11 d. paskelbė liuosnorę kari
ninkų mobilizaciją, kviečiant visus karininkus, 
kur koks randasi, liuosnoriai registruotis Vil
niuje, šv. Jurgio gatvės nr. 3. Tą atsišaukimą 
paskelbus tuojau pradėjo atvykę registruotis 
iš pakrikusios Rusų kariuomenės karininkai, ku
rių tarpe buvo nemažai Lietuvių, bet buvo daug 
ir kitataučių, ypatingai Rusų. Priimta jie visi, 
bet vėliau Rusai pasirodė nepakenčiamais, nes 
lxivo dideli gramozdai ir kitaip negeistini; Lie
tuvos reikalus jie ignoravo ir į Lietuvos atsta
tymo idėją žiurėjo tik kaipo į Rusijos valstybės 
reikalą. Todėl paskui reikėjo juos nusikratyti, 
bet pačioje pradžioje juos priimta, nes tinkamų 
žmonių nuosyk buvo didelis trukumas.

Susidarius karininkų buriui, jiems buvo pa
vesta išdirbti planus organizavimui reguliariškos 
kariuomerės, o kada tie planai buvo prirengti, 
išleista atsišaukimas į visus Lietuvos gyvento
jus raginant visus kas tik gali pakelt ginklą, 
liuosnoriai užsirašyti kariškon tarnybon savo 
sričių stotyse ir. skubintis su ginklu ginti savo 
Tėvynės nepriklausomybę, tarnaujant ne trum
piau kaip vieną metą. O visus, tuos kurie ne- 

ali girklą vartoti, prašyta kitais budais Tėvy- 
vaduotojus remti.
Tas atsišaukimas kaip varpas nuaidėjo į vi- 
Lietuvos kampelius. Jį išgirdo kiekviena s 

kuriam brangi buvo Lietuvos nepriklausomybe. 
Ir ilgai nelaukus visoje Lietuvoje prasidėjo di
delis bruzdėjimas: Vilniaus, Alytaus, Marijam
polės, Šiaulių, Prienų ir kitose apygardose, kas 
tik galėjo, kas tik pajiegė skubinosi į savo sri
ties stotis ir prižadėję visomis iiegomis Tėvynės 
laisvę ginti, ėmė ginklus ir skubinosi į skirtas 
eiles. Ilgai rengtis ir dairytis tebuvo laiko, nei 
iš rytų pusės artinosi ką tik gimusiai Lietuvos 
nepriklausomybei pavojus; į Lietuvą slinko Ru
sijos bolševikų 
greitai pasitikti

Ir Lietuvos 
bas ėjo šuoliais, 
mas ginklų, bet kantrybė, pasišventimas ir pa
siaukojimas tuos trukumus visgi nugalėjo. Die
noms bėgans susikūrė pirmieji kariuomenės pul
kai, kurie vystėsi, tvarkėsi ir išaugo į pavyz
dingus Tėvynės gynėjų pulkus.

(Bus daugiau)

nes

sus

armijos dalys, kurias reikėjo 
ir sulaikyti.
kariuomenės organizavimo dar- 
tik tuos šuolius trukdė truku-

• SUV. VALSTIJOSE kasmet sunaudojama 
2000 tonų ružo (veidams ir lupos raudono tepa
le), 4300 to ’.f pudros, 6000 tonų vonioms drus
kos ir tūkstančiai tonų kremų ir kitokių tepalų 
veidui.



DIRVA 5

ATSAKYMAS D. KLINGAI

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

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

(Tęsinys iš pereito nr.)

save orą. Begalinė dangaus žydrynė 
žvilgsnį. “Greit ir aš ten skrajosiu”, 
“Bet kame?” Jo akys lyg stengėsi 

tą vietą danguje.

pusę, jis 
besklan-

“Rytoj

pa-

že-

pa-

NAKTĮ SLAPTINGI GARSAI Į STOGĄ
XXI.

Prisiminęs gimtinę ir savo namiškius, Al
brechtas liūdesiu kamavosi. Paskiau jokia min
tis, joks vaizdas nebelindo jam į galvą ir jo ne
bevargino. Visa lyg sustingo.

Likęs vienas kalėjimo kiemelyje, jis išsi- 
stiepe visu ugiu ir pilna krutinę įsispręsdamas 
traukė į 
viliojo jį 
pamanė, 
susirasti

Dargaus žydrynėje jis įžiūrėjo vos žymų 
juodą taškelį; šalia jo radosi antras, trečias. .. . 
Veikiai jų skaičius išaugo iki septynių. Visi 
taškeliai sukosi ratu. Albrechtas pažino kad tai 
erelų esama. Tolimas kleketavimas pasiekė jo 
klausą. Atkreipęs savo žvilgsnį į tą 
išvydo antrą erelių būrį, dar žemiau 
dantį.

“Jaučia kraują....” pamanė jis. 
gal plėšys mano kūną... . ”

Dar kartą apžvelgęs laisvo podangio erdvę 
ir medžių viršūnes, jis nusigręžė, inėjo į vidų 
ir atsigulė šiene.

žemaičiai, atnešę Albrechtui pietų, stebė
josi nepaprasta tyla ir, pažvelgę pro duris, 
stebėjo jį gulintį.

Albrechtas nieko nejuto.
— Miega, — pašnabždomis tarė vienas 

maitis, išgirdęs alsavimą.
Palikę valgymą kiemelio pasienyje, jie 

sišalino.
Kai Albrechtas nubudo buvo jau prietema. 

Artinosi naktis. Jo smegenys buvo ypatingai 
veiklios.

“Gal tai tik sapnas”.... pamanė jis.
Atsistojęs įsitikino kad visa tai ne sap

nas bet til^ra tikrenybė, klaiki tikrenybė: juk 
rytoj laukia jo laužas.

Mirtis!.... Jis užsidengė rankom veidą ir 
pasijuto lyg siaubo pagautas.

Kaž kur riktelėjo baublys, ir Albrechtas at
sikvošėjęs atitraukė nuo veido rankas, kurios 
sudrėko nuo šalto prakaito, išmušusio jo kak
tą. Atsigulęs šiene, jis krimtosi dėl tokios silp
nybės.

Aplinkui buvo tamsu ir tylu. Jis nieko ne
matė, nors ir nebuvo užsimerkęs.

Pamažu prieš jo akis stojo neaiškus Ven- 
deno pilies kampinio bokšto vaizdas, kuris vis 
aiškėjo, židinyje, rodos, tratėjo ugnis, o už 
lango siautė vėjas ir lietus, kuris jam, įgūžu
siam į šiltas lokenas, nebuvo baisus. Jam tik 
vaizdavosi sėkmingos kautynės, pergalės, gar
bė... . gryžimas namon.... namon.

Nuliūdimas sugniaužė Albrechto širdį, kai 
jis atsiminė apverktiną savo būklę.

Mintys viesulais skrido į gimtinę, į šeimos 
draugę.... O Aliutė?

žavingas gražios mergelės paveikslas, kaip 
aušrelė, sušvito ją atminus, ir vėl naujas skau
smas sugnybė jo širdį.

Staiga, sulaikęs kvapą, Albrechtas ėmė 
klausytis. Kaž kas barkštelėjo į stogą ir dardė
damas nuriedėjo žemyn. Tas pats atsikartojo 
ir antrą kartą.

Albrechtas pašoko ir išliėgo į kiemelį. Į 
stogą paukštelėjo trečią kartą. Vaikinas pasi
lenkęs pastebėjo kad mesta akmenėliu.

Daugiau nebuvo galima abejoti kad kas no
rėjo ji iššaukti. Bet kas.

— Kas čia? — tyliai paklausė Albrechtas, 
glausdamasis prie aštriatvorės plyšio, pro kurį 
tačiau nieko nebuvo galima matyti. — Ar tai 
tu, Launicai?

— Eik prie durų, — išgirdo jis tyliai Lie
tuviškai sakant.

Netikėdamas savo ausim, šoko 
rų. Jo širdis ėmė smarkiau plakti.

Sugirgždėjo velke, ir atsivėrė 
buvo laisvas.

— Tai tu, Aliute?!. ... — vos 
jis visa gerkle.

— Cit! Tyliau.... — atsiliepė ji. — Eik 
greičiau.

Albrechtas tvirtai pačiupo jos ranką ir pa
liete savo lupom. Dabar jis buvo begalo sma
gus ir laimingas.

— Aliute!.... — tik tiek-jis begalėjo iš
tarti.

Ji uždarė kalėjimo duris ir greitai nusive
dė Albrechtą su savim, kuris stipriai laikėsi Įsi
kibęs jos šaltos rankos.

Greit jiedu atsidūrė miške; pasidarė dar 
tamsiau, šakelės braižė aukštam vyrui veidą, 
kurį jis dengė dešine ranka ir greitai sekė pas
kui savo išvaduotoją.

tik nesuriko

Aliutė išvedė jį į kelią ir pasuko į dešinę. 
Netrukus jie išėjo į ertmę; pasidarė kiek švie
sėliau. Albrechtas tuoj suuodė arklių prakaitą. 
Aliutė pasuko į tamsius krumus, iš kurių lenjį- 
vai sužvingo arkliai, lyg sveikindami ją sugrv- 
žus.

— štai du arkliai. .. . —uždusus tarė ii. — 
Sėsk ir jok. Laikykis vis saulėtekio. Vienam 
arkliui pavargus, sėsk ant antro. Krepšiuose 
visa ko yra. .. .
rėk

žiu-yra ir mūsiški drabužiai, 
nepamiršk persirengti!
Jai tat pasakius, vaikinas nusiminė. 
— Kaip? O tu? Ai’ tu nejosi?.... 
— Aš? Kur aš?.... Man nėra kur.... 
Paslėptas liūdesys suskambėjo jos balse. 
— Bėgk su manim! — tarė Albrechtas, sti

priai spausdamas abi jos rankas. — Tau čia 
ne koks gyvenimas, aš juk žinau! Be tavęs aš 
nejosiu. Aš myliu tave! Be tavęs negaliu!

Aliutė, užsimiršus savo rankas Albrechto 
rankose, klausėsi karštos, netaisyklingos jo kal
bos. Jis prie savęs ją prisitraukė ir visa išsakė 
kaip jis ją myli, kaip negali be jos gyventi.

Ji stovėjo galvą priglaudus prie jo peties, 
Albrechtas suprato kad Aliutė jį myli.

— Tai josi, josi su manimi kartu?. .. .
Tik staiga kniostelėjo jam mintis, sugnyb

dama širdį: jis atsiminė kad gimtinės įstaty
mais mirtimi baudžiami tie kurie iš svetur gry- 
šta vedę svetimtautes....

— Taip.... — neilgai tesvyravus pasakė 
Aliutė. — Bet ne į jūsų kraštą.... prie taviš
kių aš nevyksiu. .. .

— Kodėl? — sutramdęs širdį paklausė Al
brechtas.

— Jei tu mane myli, bėgkim į Trakus prie 
kunigaikščio Kęstučio. Jis apsaugos mus.... 
Iš savo tėvynės aš nebėgsiu. ...

— Bet jis nepriims musų.... išduos!
— Niekuomet, — įtikinamai atrėžė Aliu

tė. — Jo dvare niekam negresia 
ten Vokiečių, jis visus laiko kas 
naudingas jam būti. Nori?. .. . 
vienas... .

Keletą sekundų Albrechtas
meilės jausmas pagaliau nusmelkė visus kitus.

— O jei jis mane varys kautis prieš ordi- 
To aš nenoriu....

— Kunigaikščiui dar daug yra kitų priešų
ir be Vokiečių. Nebijok, su saviškiais neteks 
kautis.

— Jei taip, aš joju kur tu nori, kad tik vis 
tave galėčiau jpatyti!

— Skubė^m! — pasakė ji. — Ryto metą 
vysis mus, negalima ilgiau delsti.

Jiedu atsirišo arklius ir šoko į balnus.
— Padėk mums, Patrimpe, ir tu, galingoji 

Milda, laimink musų kelią,- — maldingai tarė 
Aliutė.

Greitai jie išjojo į kelią. Stiprus, gerai pri
šerti arkliai bėgo risčia, bet rateliai susilenkė 
ir varė kiek tik arkliai iškerta.

Giria bildėjo jiems jojant. Veikiai bildesys 
nutilo, ir vėl giria įmigo paslaptingu miegu. 
Apsiniaukus naktis didingai gaubė pasaulį.

(Bus daugiau)

ir

Yrapavojus.
gali kuo nors 
Jei ne, spruk

abejojo. Bet

ną?

Tamstos atsakymą į mano 
straipsnį, “Brooklyno Padan
gėje Nemalonu”, taip arogan
tiškai parašytą ir darantį vi
sokius užmetimus ir kaltini
mus visiems tautininkams vei
kėjams, Dirvoje sunaudoti ne
galiu. Tai yra vienas iš-dau
gelio tamstos straipsnių, siųs
tų Dirvai, kurie negalėjo tilp
ti dėl tamstos tokio “iš aukšto 
žiūrėjimo” į kitus.

Tik maži žmogiukai taip el
giasi’ kurie įsivaizduoja kad jie 
yra “visagaliais”, o kiti turi 
jų cigaro pamojimo klausyti.

Tamsta savo tame ilgame 
atsakyme man bandai užginčy
ti jog mano aprašyti pasikalbė
jimai su tamsta ir Valaičiu yra 
“melas ir piktas prasimany
mas”, kur sakiau apie jūsų pa
stangas kurstyti senus Vieny
bės šėrininkus prieš jos dabar
tinius leidėjus, tačiau tuoj po 
to užginčijimo ir patvirtinimo 
jog “jokių skandalų niekas ne
sitikėtų ir jų neįvyks”, vėl tę
si savo ilgą straipsnio dalį nu
rodinėdamas kaip “kriminališ- 
kai” ir “nedoraF’ pasielgta su 
likvidavimu senosios Vienybės 
bendrovės, kuri negalėjo išsi
laikyti. Tamsta patikrini kad 
ji buvus tamstai skolinga ke
lis šimtus dolarių, negalėjo jų 
išmokėti, ir negalėdama išmo
kėti kitų skolų turėjo likviduo
tis. Tame rašfnvje toliau vėl 
žarstai ir j ieškai žarijų tuose 
likviduotos bendrovės pelenuo
se atkūrimui ugnies prieš da
bartinius Vienybės leidėjus, ir 
vėl kalbi už “nuskriaustus se
nuosius šėrininkus”, kurie bu
vo sudėję “apie $30,000”.

Kaip andai sakiau taip ir iš 
šio straipsnio vėl pasitikrinu 
jog visas jūsų trukšmavimas 
prieš dabartinius Vienybės lei
dėjus yra dėl to kad laikraštis 
pateko į jų rankas, o ne į jūsų, 
ir dėl to kad dabartiniai jos 
leidėjai jus į tą bendrovę ne
nori įsileisti.

Kalbate apie “senų šėrinin- 
kų pasipiktinimus”, bet visas 
“pasipiktinimas”, kiek žinoma, 
yra tik keleto jūsų, kurie ne
galit prikišti savo pirštus prie 
dabartinės Vienybės, ar tai ge
rais ar blogais išskaičiavimais.

Tie jūsų kalbėjimai, aimana
vimai ir rugojimai už senus 
“900 šėrininku” aišku yra ne 
kas daugiau kaip jūsų nesura
dimas kuo geresniu užsiimti ir 
nepajiegimas nieko gero nu
veikti. Tik mažų sumanumų 
žmonės yra labai gabus trukš- 
mus kelti, nes tik tuomi jie ga
li save pasireikšti. Rimti, su
manus vyrai randa kitus, nau
dingus užsiėmimus ir apie ki
tų “bėdas” nesirūpina.

Pasakoti kad ir “Karpius, 
dalyvaudamas bankete lygiai 
prasikalto” kam “pakilęs neiš
ėjo iš salės” kur rengimo ko-

i miteto buvo prie garbės stalo
• susodinti ir dviejų komunistiš-
• kų laikraščių atstovai, yra tik 

nerimtas p. Klingos teisinimas 
savo ir kitų jo bendrų netiku-

■ šio pasielgimo toje vakarienė
je. Jus savo kvietime į ban- 

■ ketą nesakėt kad pasikvietėt 
I komunistus pasakyti speciales 
kalbas visai jiems nereikalin
goje ir netinkamoje vietoje. 
Didelė dauguma jūsų kviestų 
svečių tą vakarą butų neatėję, 
jei butų žinoję jūsų šposą. Man 

i nereikėjo iš salės išeiti, užteko 
1 tą jūsų netaktą jums visiems 
rengėjams pasakyti, ir tą aš 
padariau.

Klinga, norėdamas privesti 
man pavyzdžius apie “Spaudos 
Klubą” ir kitus, kur kartais 
dalyvauja maišytų pažvalgų 
musų veikėjai, privalo žinoti 

1 kad vienas dalykas yra tokie 
veikėjų susiėjimai, kur žinoma 
kas ateis ir kaip su juo apsiei
ti, o kitas banketai, kur turi 
būti draugiškas pasisvečiavi
mas ir pasidžiaugimas savo 
svečiais, o jūsų rengimo komi
tetas, savo bizniškais išskaičia
vimais, ar pakeršijimui kam 
nors, iš netyčių pakiša visai 
netikėtus kalbėtojus savo rau
donai propagandai tarp patrio
tiniai nusiteikusių Lietuvių va
ryti.

Mes ir Clevelande priklausom 
pav. SLA. kuopoje, kur pri
klauso ir komunistų, ir daly
vaujam SLA. seime, kur reikia 
kartu su visais maišytis, ta
čiau niekad nedasileistume to
kios keistos minties kad į savo 
tautinį rengiamą banketą kvie
sti komunistus, sodinti juos 
prie garbės stalo, perstatyti 
juos kalbėti, paskui teisintis 
buk tas buvę keno nors “pagei
dauta”, tikrinti kad komunis
tai “tuoj bus šimtprocentiniai 
fašistai”, kad komunistai yra 
“tokie pat geri Lietuviai”, ir tt.

Suklaidinti musų darbinin
kai, tiesa, yra tokie pat geri 
Lietuviai ir mes visi susirūpi
nę dėl komunistų vadų jų iš
naudojimo ii’ aklinimo. Tačiau 
tie kurie buvo pasodinti prie 
garbės stalo ir kviesti sakyti 
kalbas, niekad nebus geri Lie
tuviai. Jie savo darbais tą 
įrodė, ir todėl bereikalingai sa
vo energiją aikvojat kėsinda- 
miesi komunistus “sufašistint” 
pradėdami nuo jų vadų ir agi
tatorių.

Tamsta, p. Klinga, privalai 
liautis laikęs save kokiu nors 
-Visuomenės veikėju ir tautinin
kų vadu, bei laikraščiams raši
nėti, nes be užsipuolimo, pašie
pimo sau nepatinkamų asmenų, 
be įrodinėjimų ką kiti visi blo
gai padarė, ir kad jie turi tam
stos klausyti, gauti paveliji
mus ką nors daryti, daugiau 
nieko nesugebi sugalvoti.

Tamsta siuntei Dirvai ilgą

durys.

jis prie

VDV.

ŠIŲ DIENŲ 
ŽEMAITIJA

Kylančios žemai
čių krašto gerovės 
vaizdelis. Tvarkin
gos sodybos palau
kėse, Šiaulių ap
skrityje.

KLAIPĖDOS VOKIE
ČIAI BRUZDA

Per TVORĄ
PASIŽVALGIUS

Kaunas. — Dr. E. Neu- 
mann, Klaipėdos Vokieti
ninkų vadas, kuris buvo 
uždarytas kalėjiman po ži
nomos garsios Klaipėdiečių 
Vokietininkų bylos, vėliau 
Lietuvos Prezidento aktu 
amnestuotas, panai k in u s 
Lietuvoje karo stovi, pra
dėjo Klaipėdos krašte or
ganizuoti Vokiečių jaunimo 
sąjungą, panašiai kaip tu
ri Vokietijos naziai.

U UŽMUŠTA. Istanbul, 
Turkija. — Minioms grū
dantis i mirusio Turkijos 
valdovo laidotuvių iškilmes 
užmindžiota 11 žmonių, 
daug sužeista. Susigrūdę 
buvo šimtai tūkstančių žin- 
geiduolių.

raštą užsipuldamas Brooklyno 
tautininkus, kurie kalbėjo Ko
vo 19-tos Lenkų ultimatumo 
laiku. Tas straipsnis Dirvoje 
nebuvo galimas talpinti.

Tamsta kelis kartus rašei 
reikalaudamas kad į Lietuvos 
vyriausybės vadus butų grą
žintas Voldemaras.

Tamsta džiaugiesi kad ko
munistai jau Lietuvos Himną 
gieda (tamsių darbininkų su- 
klaidinimui). Jie tuo savo pa
sielgimu tamstai galvą susuko.

Tamsta pagaliau drysti kal
bėti kad aš turėčiau gauti iš 
tamstos (ar tamstos Amerikos 
Lietuvių Sąjungos) pavelijimą 
tautinius darbus dirbti!

Tautiniame gyvenime tokie 
asmenys kaip tamsta tik 
daro, nes jie įsivaizduoja 
kaž kuo tokiu dideliu, ir 
nieko neatstovauja, nieko
kur nereiškia, ima savintis sau 
teisę ir^ tautininkus valdyti ir 
tautiniams veikėjams' diktuoti!

Dėl šitokių tamstos pasiel
gimų, kitų žmonių inkrimina
vimu ir savo tikslų neatsiekiant 
Brooklyno Lietuvių tautinio 
veikimo ardymo aš ir turėjau 
pasakyti visuomenei jūsų ne
rimtą užsimojimą kovoti prieš 
visus kurie rimtai sau dirba.

Rimti būdami, turėdami min
tyje musų išeivijos tautinio gy
venimo reikalus prie širdies, 
stoję prie tautinės spaudos ir 
kitų veikėjų galėtumėt nudirb
ti gerus, naudingus darbus, už
ką jus visi pagerbtų. Bet to-! jo Demokratai ir kad Repub- 
kiais savo žygdarbiais kokiais likonai gavo daugiau vietų, 
dabar atsižymit, kaišiodami ko- ” 
jas ir tautiniams laikraščiams 
ir veikėjams, pasitarnaujat tik 
musų sroviniams priešams.

Negaudami vietos tautiniuo
se laikraščiuose tautinio gyve
nimo darbininkus juodinti, be 
abejo lysite į kitų srovių spau
dą, bet tada visi aiškiau per- 
matys jūsų tikrus tikslus.

žalą 
save 
nors 
nie-

r

žmonės tik tada 
pinigus kada jų

NEKURIE 
moka taupyti 
neturi.

T1NGIN1A1 
kiai išradimui 
pabėgti nuo darbo.

SKIRTUMAS tarp gyvatės 
ir blusos yra tas kad gyvatė 
šliaužioja ant savo pilvo.

LENKAI yra Europos ma
žiausi rūkytojai. Prošepanai, 
mat, neturi iš ko.

4/
MUSŲ ŠIMTAPROCENTI

NIAI

Vienybės Tarkoje skaitau:
Tarka griežtai užginčija to

kiam Pono Karpiaus išsitari
mui kad iš Dominiko ] 
joks tautietis. Dominikas 
šimtprocentinis tautietis ir 
bar Broklyne jau kalbama 
iš jo bimbiniai padarys 
dviejų šimtų procentų tautie
tį. Kad kokios, gal davarys ir 
iki tūkstančiui, tuomet jau tik 
su mikrometru galėsime mie- 
ruoti jo tautiškumą. Aš žinau 
Dominiką labai gerai. Jis bu
vo karo fronte ir niekas nieko 
jam. nepadarė, o bendras fron
tas jam niekis. Nėra ko taip 
nusigąsti. Musų šimtaprocen
tiniai ir vėl sugryš prie Vie
nybės taip kaip tie sūnus palai
dūnai.

dirba labai sun- 
priežasčių kaip

nėra
yra 

■ da-
kad 
net

NESUSITARĖ

Skaičiau komunistų gazieto- 
se kaip jie džiaugiasi kad kaip 
kur jų pareklamuoti Demokra
tai kandidatai laimėjo.

O Maksvos gazietos džiau
giasi kad Amerikoj pralaimė-

Taigi Lietuviški draugučiai 
džiaugėsi nesusitarę su Mak- 
sva.

ARTINASI LABIAU
Berlinas.— Vokietija, Ja

ponija ir Italija, jau ir taip 
sudariusios sąjungą kovai 
prieš komunizmą, užvedė 
tarybas “kultūriškam susi-

K. S. Karpius, artinimui”.



MOTERŲ KLUBO 
BANKETAS Skautų Dalis

MOKYKLŲ BĖDOS
Ohio valstijoje nekuriuose 

miestuose mokyklų padėtis li
ko kritiška. Mokyklos turėjo 
užsidaryti,

Mokytojų organizacijos 
kiasi į dabartinį valstijos 
bernatorių Davey rūpintis 
kti pagalbą mokykloms, 
negalima laukti iki metų

šau- 
gu- 
tei- 
nes 

~____ ... _ pra
džiai, kuomet naujasis guber
natorius Bricker užims vietą 
ir pradės dairytis iš kur gauti 
pinigų mokyklų parėmimui.

SPORTAS

Lietuvių Moterų Klubas tu-' 
rėš savo puošnų metinį balių | 

I šeštadienį, Lapkričio 26 d., dai- i 
į liame Mid-Day Klube, Union * 
’ Trust Bldg., mieste.

Moterų Klubas šiuomi ap-1 
vaikščios savo 12 metų gyva
vimo sukaktį, ir dalyvaus klu-1 
bo narės su savo šeimų nariais I 
ir užkviestais draugais.

Bilietus šiam banketui gali-! 
ma gauti iš viršininkių ir ren
gimo komiteto narių. Klubo 
valdyba: Pirmininkė Ona Mi- 
helich, vice pirmininkė Marcel-

iždi- 
Wilkel!s. Ko- 
Lauchis, Ona 
Stapulionienė,

Skyrių veda Sk. Vyt. Vvr. Sklt. .1. Jurgelis

“Niekas mus negali pažemi nti, kaip tik mes patys.
(Holandas)

¥

ANTRAS SKAUTŲ 
ĮSTATYMAS

Y* Y-

20 Metų Lietuvos
Skautijai

SKAUTAS IR SKAUTĖ IŠTI
KIMI DIEVUI IR TĖVYNEI

TALUN SU ERN1E DUSEK
Pirmadienį, Lapkričio 28 d., 

Arenoj įvyks svarbios imtynės, 
kuriose suporuoti čekas Ernie 
Dusek su Lenku Talunu.

Kita svarbi pora bus Orville 
Brown su Maskuotu Stipruoliu. 
Prie jų trys kitos poros gerų 
imtikų.

la Montville ir Ona Myhling, 
sekretorė Margie Zuris, 
ninkė Aldonna 
mitetas: Julia 
Machuta, Ona 
Beatriče Orpse.

Tai bus žymiausias šio meto' 
banketas ir geras laikas užtik
rinta visiems, šokiams gros į 
populiaris Jono Apanaičio or-I 
kestras.

—------------
? TAHNrėURUPorpKMd] 

VIKRIAI IR PAKANKAMAI IMĮJN■ 
SIU SKAMBAMĄ VIETĄ 
SuPAIN-nPtlLHIuZ > J 
PAMATYSI, KAIP < 
ŪMAI SKAUSMAS^

• AMERIKAI pasirašius su 
Britanija prekybos sutartis iš 
to numatoma busiant naudos ir 
Clevelandui, nes Britanija pirks 
daug ir tokių prekių kurios ga
minamos šiame mieste.

(01/01/ MAN TAIP 
I SKAUDA 
, PEČIŲ 
U MUSKULUS, 
A KAD NET 

VĄlSSITIESTI I jmvjiuip.
NEGAHU><Jt

Toip, brangūs draugai. Jei jus lantino slausmos ir susti* 
rimas jūsų muskulų, kaipo paseka orofraukio perpūtimo, 
nuovargio ar persidirbimo, nclentekifo šių skausmų berei* 
kalingai. Naudokite linimenfg, kurj jūsų levai ir levų tėvai 
naudojo nuo 1867 motų. • Paklauskite savo draugų kaip 
ir kuomet jie naudojo Poin-Expellerj. Be atidėliojimo nusi
pirkite bonkutę Pcin-Expellerio artimiousioje jums vaisti
nėje. Reikalaukite Poin-Ėxpellerio su Inkaru ont kiekvienos 
dėžutei.'

[f IPPODROM p]

KAIMYNIŠKOS

UŽEIGOS
MARY’S CAFE

LIETUVIŠKA UŽEIGA
Rengia linksmas savo įkur
tuves su skabia vakariene

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

7001 WADE PARK AVĖ.
Sav. Macyauskas.

ANSEL ROAD

CAFE
1066 Ansel Road

SMAGI LIETUVIŠKA 
UŽEIGA

Degtinė — Alus — Vynai 
Valgiai

Salės susirinkimams ir 
baliukams

K. Nekrošius, Savininkas.

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. Ciutele
savininkai.

K. STONIS
RESTAURANT

Lietuviška ir Rusiška 
Importuota Degtinė 

Visoki Lietuviški valgiai.
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Avė.

‘Angels With Dirty Faces’
Tai yra sensacinė melodrama ir 

biednų miestelėnų gyvenimo, kame 
vaidina du žymus artistai James 
Cagney ir Pat O’Brien, prie kurių 
yra kiti žinomi vaidintojai, Humph- 
rey Bogart, Ann Sheridan ir Geor
ge Bancroft. Tas veikalas prade
damas rodyti Hippodrome Theatre 
ketvirtadienį, Lapkričio 24.

Dalykas eina apie du vaiku, kar
tu išaugusiu vargingose sąlygose, 
kurių gyvenimo keliai plačiai per- 
siskiria, kuomet abu patenka į pa
taisos mokyklą už nusižengimą ku
ri abu papildo. Vienas jų tampa 
žymus gangsteris, o kitas išeina į 
kunigus. Jų keliai vėl susiduria 
kuomet tas gangsteris su savo gau
ja pasipriešina kunigui, kuris suma
no apvalyti miestą nuo niekšysčių.

Veikalas tikrai įdomus ir pamo
kinantis.

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

HENNINGER’S 
8809 Superior Av. Cleveland, O.

Kiekvienas tikintis ir einan
tis nustatytomis tikybos taisy
klėmis, turi savyje gražų ir 
įsivaizduotą tikslą — pomirti
nį gyvenimą.

Pasaulyje yra daug įvairių 
tautų, daug yra tikybų, bet vi
sose randasi panaši dogma — 
Dievas.

Štai, katalikas, evangelikas, 
stačiatikis, mohametonas ir ki
ti net pagonys turi įsitikinimą 
kad pasaulyje ir pasaulį valdo 
aukštesnė už žmogų būtybė, už 
tat ją garbina ir pagal tam 
tikras apeigas siekia amžiny
bės — pomirtinio gyvenimo.

Skautai yra įvairiose pasau
lio dalyse, įvairiose tautose ir 
tikybose. Juk skautu gali bū
ti kiekvienas kuris gali suval
dyti save ir kuriam tinka ši 
idėja.

Kadangi pasaulio skautiją 
sudaro įvairių tikybų ir tautų 
skautai, tat jiems nėra nusta
tyta tikyba ir tėvynė. Skautu 
ir skaute ir bus tik tas kuris 
savo tikybines apeigas atliks 
ir bus pasiruošęs Tėvynės pa
vojui.

Skautai nekritikuoja Dievo 
esmės ir Tėvynės santvarkos. 
Dievas surėdė gražią gamtą, 
davė mums miškus ii* visa kas 
gražu, todėl mes jį garbiname 
ir esame ištikimi.

Gi Tėvynė, o ypač mums 
Amerikos Lietuvių skautams 
tėvynė Lietuva, nuolat plaka 
patriotiškose širdyse. Kas gi 
gali būti maloniau kaip Tėvy
nė, juk ji pagimdė, joje mes 
augome, joje savo tautos var
dą gavome, tat jai garbė ir iš
tikimybė visuomet.

Tat, skaute, jeigu tavo šir
dyje dar nėra pasiryžimo ir iš
tikimybės Dievui ir Tėvynei, 
būtinai jį įgyvendink, nugalėk 
save, o kai nugalėsi ir įgyven
dinsi, tai tavo žingsnis skauti- 
jai antru įstatymu bus atsiek
tas.

KAUNAS. — Karininkų Ra
movės rūmuose Spalių 31 bu
vo minimos Lietuvos skautijos 
20 metų sukaktuvės.

Iškilmėse apsilankė Lietuvos 
Skautų Sąjungos šefas Respu
blikos Prezidentas Antanas 
Smetona.

Dalyvavo: Seimo pirminin
kas Inž. K. Šakenis, krašto ap
saugos ministras kariuomenės 
vadas Brig. Gen. St. Raštikis, 
susisiekimo ministras Inž. Sta
nišauskis, kariuomenės štabo 
viršininkas Brig. Gen. J. Čer
nius ir kiti. Buvo susirinkę vi
si aukštieji skautų pareigūnai 
ir vadai, daug karininkijos ir 
kitų.

Kalbą pasakė Lietuvos Skau
tų Sąjungos šefo Pavaduoto
jas Dr. J. Alekna, nušviesda
mas Lietuvos skautijos 20 me
tų istoriją. Jis pabrėžė kad 
Lietuvos skautijai yra malonu 
konstatuoti jog daugiausia jai 
yra pasidarbavęs pirmutinis ir 
dabartinis Respublikos Prezi
dentas Antanas Smetona. Sa
vo šefui skautai sukėlė karš
tas ovacijas.

Skautams kalbą pasakė Res
publikos Prezidentas Antanas 
Smetona. Skautų šefo žodžiai 
palydėti, orkestrui pritariant, 
visų giedamo Tautos Himno.

Pasakė žodį ir krašto apsau
gos ministras kariuomenės va
das Brig. Gen. St. Raštikis.

Jo kalba palydėta giesme 
“Lietuviais esame mes gimę”.

Perduodamas švietimo mi
nistro linkėjimus, skautus pa-

. PIRMYN CHORAS, KURIS ATVYKSTA I CLEVELANDĄ

Pirmyn Choras, iš Chicagos, 
vadovaujamas žinomo muziko 
K. Steponavičiaus, atvyksta su 
savo dideliu koncertu į Cleve- 
landą. Koncertas atsibus Lie
tuviu salėje sekmadienį, Gruo
džio 4 d., nuo 5:30 vai. vaka-

tai tas 
dainavo 
ir pas-

Dvi Kaimyniškos

MAISTO
PARDUOTUVĖS

Visokių geriausios 
mėsiški ir kitoki 
dalykai parsiduoda 
narna kaina. Visoki 
riai.

rūšies 
maisto 

priei- 
grose-

Duodam išsimokė j i- 
mu jeigu norit pas mus 
prekiauti. Lietuvių apgy
ventoje srityje abi musų 
krautuvės.

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

BLACK CAT 
C ■ A F E 
• Night Club • 

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

šeštadieniais Vištienos 
vakarienė 35c.

Muzika Penktadienio ir šeštadienio 
vakarais

Muzika: Penktadienio ir 
šeštadienio vakarais.

JUZĖ ir ANTANAS ČIAPAI, Sav.

HANS’ CAFE
Lunches, Sandvviches 

Draught Beer
šešios bowling alėjos.
prie East 55th Street

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

A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKĄ UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtinė — Vynas

17320 St. Clair Avenue Kampae E. 174th St. i

0ITY ''|'’HEATEĮ>

Maksim Gorkio Gyvenimas 
Sovietų Filmoje

City Theatre, Lapkričio 18 pra
dėta rodyta garsaus Rusų rašytojo 
Maksim Gorkio gyvenimas, “Mano 
Kūdikystė”. Ta filmą yra gaminta 
sovietų Rusijoje. Daugybė yra ap- 
sipažinę su to rašytojo trumpomis 
apysakaitėmis. Jis mirė Maskvo
je nepilnai du metai atgal. Filmą 
paruošė Mark Donskoi su pagalba 
kitų.

Vaidinime dalyvauja daug žymių 
Sovietų aktorių, ir keltas žymiųjų 
vaidina patį Gorky jo jaunystėje 
ir vėliau.

Fioje filmoje ineina ir tikroji 
Šioje filmoje ineina ir tikroji 

kelios kitos žinomos Rusų liaudies 
dainų. Veikale kalba eina Rusiš
kai, bet paaiškinimai pridėti Angliš
kai.

CEdar 0765 Reg. Optician

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

Žymiausia Rytiniame Krašte 
Brangmenų Parduotuvė 

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

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

DRESS SUIT RENTAI, CO.
235 The Old Arcade

Geo. H. Schwane, Mgr. 
Main 6856. Cleveland.
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Reikia Jums

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

Anna Pongonis
I 1076 East 78th Street = 
= Telefonas ENdicott 2562 =
r«iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim~

Cleveland Trust Co. 
Asmeninių Paskolų 

Vedėjas
Kenton R. Cravens tapo išrinktas 

vice prezidentu ir paskirtas vado
vauti asmeninių paskolų ir išsimo- 
kėjimų departamentą prie 
land Trust Co. 
vieton paėjo nuo to kai Spalių 26 d. 
bankas nutarė 
paskolų, 
pirkimui 
panašiai.

Sulyg 
nių paskolų teikimo įvedimas api
ma banko patarnavimą kreditais 
paskirų asmenų ir mažų biznierių, 
kaip lygiai ir industrijų.

Mr. Cravers, baigęs University 
of Kansas, yra patyręs tame reika
le, nes tokiuose darbuose praleido 
visą savo biznio gyvenimą.

Jis yra prezidentas Cleveland Fi- 
. . _ nance Association, direktorius ir

sveikino pradžios mokyklų di- globėjas Better Business Buroau ir 
narys Rotary ir University klubų.

Cleve- 
Jo paskyrimas ton 

įsteigti asmeninių 
automobiliams paskolų ir 
namams reikmenų ir tam 

banko viršininkų, asmeni-

Pirmyn Choro koncertą Cle
velande rengia p. Steponavi
čiaus draugai.

Pirmyn Choras yra 
ką praeitą pavasarį 
per radio iš Chicagos, 
kiau išvyko į Lietuvą.

Choras plačiai apvažinėjo su 
koncertais Lietuvoje, davė vi
so 26 koncertus. Taipgi daina
vo Londone, Paryžiuje ir Vil
niuje. Čia matomas shoro at
vaizdas yra Pirmyn dalyvavi
mas Klaipėdoje koncerto metu.

Su choru dalyvaus ir žymes-

ni solistai, p. Steponavičienė, 
V. Benderis, K. Pažarskis, O. 
Skeveriutė, Al. Brazys, And
rius Norbutas, ir J. Rukštala. 
Atliks grupinį dainavimą, due
tų ir kvartetų.

Įžanga į programą bus 50e 
suaugusiems. Vaikams 25c. 
Po programo bus šokiai, įžan
ga 25c. Jono Apanaięio orkes
tras.

Publika prašoma į progra
mą sueiti laiku, nes prasidės 
lygiai 5:30 vai., kacĮangi cho
ras tą pat naktį turi išvažiuo
ti Chicagon.

. IŠPARDAVIMAS VYRAMS IR VAIKAMS

Saitam Orui Rūbų
VYRAMS Sveteriai, susegami| VYRAMS Rudi Suade stiprus 

ir užsimaunami su ziperiu,' rj'-----
$ | .95 aukščiau

rektorius M. Kviklys. Jis pa
brėžė kad Lietuvos mokyklos 
durys skautybei yra plačiai at
vertos. Skautybė mokykloje 
yra priimama ir remiama.

Brolijos vadas Pik. J. ša- 
rauskas paskaitė Lietuvos 
Skautų šefo Prezidento Smeto
nos aktus, pagal kuriuos visa 
eilė nusipelniusių skautijai as
menų apdovanoti skautų ordi
nais.

Skautai buvo sveikinami nuo 
įvairių organizacijų.

Lietuvos Skautų Sąjunga 
jaunuomenės auklėjimo srityje 
išvarė vaisingą vagą. Skautų 
eilėse šiądien dalyvauja daug 
moksleivijos. Daugelis paau
gusių skautų kas metai papil
do šaulių eiles. Jie į šaulių 
Sąjungą ateina jau išprusę vi
suomeniniame darbe, patyrę ir 
patvarus. (Trim.)

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

ANDREW A. YEAGER
Vaistininkas Lietuvių Kolonijoje

6602 WADE PARK AVĖ.
HEnderson 2579

ANGLŲ KALBOS 
PAMOKOS

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

FRANCES ZVERINA
310 Citizens Blg. CH. 4050

VYRAMS Žieminiai šilti auli
niai, Union Suits, stori 

( | ir aukščiau

VYRAMS šilkiniai ir Vilnoniai 
kakliniai, Mufflers 

$ | .00 ir aukščiau

VAIKAMS Sveteriai

Zipper žaketai
$3-45

VYRAMS Flanelinės pažamos 
susegamos ar užsimaunamos

$J.OO
VYRAMS Suėdė Marškiniai, 

įvairiose skirtingose spalvose

97c
VAIKAMS Vilnones Kepurės

48c$1
P) V" R Ą I Eagle Stamps su kožnu pirkiniu T A\7 TZ Ą I 
UI I\.A1 už 10 centų ir aukščiau 1 I I

Pas mus galit iškeisti savo Štampų knygeles į prekes.

THE KRAMER & REICH CO.

7002 Superior Avė. Kampas Giddings Rd
.'i

K E L L E R
SHOE REPAIRING
Geriausias Avalų Taisymas 

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

8125 Superior Avė.
Lietuvių apgyventoje srityje.

ma-
Vi-
Pa-
Ge- 

(47)

O. H. BOULEE, M.D
Aš esu baigęs Western Reserve 
Universitetų ir esu geros rūšies 
gydytojas, ne koks šundaktaris. 
Gydau beveik visas ligas, 
tikuoju jau
Iloom 206 

10111
Valandos:

Prak-
40 metų. (47)

Heather Building 
EUCLID AVĖ.

Pirmad., Trečiad. ir
Penktad. 2-4 ir 7-8.
Telef. CEdar 8411.

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

Perka seną auksą ir sidabrą ir 
moka gerą kainą. Taipgi laikro
džių ir laikrodėlių taisymas ir 
žiedų perdėjimas.

ŠVENTĖMS DOVANAS PA
LAIKOM TŲ KURIE PASI

RENKA.
Addison Avenue

Kampas Wade Park Avė. 
Endicott 2696

4

K
Radio &

Nauji ir

O N O
Electric Service
Naudoti Radios

Naudoti Radios $4.95 ir auk.
Rūšis ir Patarnavimas Pilnai 

Garantuojama.

7313 Wade Park Avė.
Phone HEnderson 2579

THE STONEMAN CO
Plumbing Supplies 

Hardware and 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. 
I’hone HEnderson 1759

že- 
už- 
ry-

JŪSŲ SKAUSMAI 
TUOJAU IŠNYKS

Musų vaistai gydo Arthritis, Ne- 
uritis, Sciatica, Lumbago, Reu
matizmą ir Gout. Paimkit vais
tus už $4, susidedančius iš 3 bon- 
kų, ir už 5 savaičių pamatysit 
pasekmes.

RHEUMATON CO. Ltd.
253 OLD ARCADE CLEVELAND

Tel. MAin 1433

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

K O M E R 
Wood & Coal Company

(Lietuvis)
1409 East 92nd Street

Telef. GArf. 2921

illlllllllllllllllHllllllilIlIlIlIlIlIlIlIllIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIUIIIIIp;

| Ateina Kalėdosi
i

■ KALĖDOMS UŽPIRKTUS DAIKTUS PA-
■ LAIKOME IKI ŠVENČIŲ

I. SAMAS JEWELRY |
6704 Superior Avenue

FiIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII||||||||;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|7

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. i
Naujoje Vietoj

Pranešu kad persikėliau i nau
ją vietą — nuosavą namą — 

kur reikale mane visada 
rasit. Lietuvių kaimy

nystėje — prie E. 68 
gatvės, arti Supe

rior avenue.

Taisau FURNASUS
suvedu stngų RYNAS, CINUOJU ir tt.

(PEČIUS), dengiu STOGUS

NAUJAS FURNASAS $100 su Įdėjimu
ir aukščiau, sulyg didumo.

Išsimokėjimas per 12 mėn., 18 mėn., arba 3 metus.

JOSEPH GRAFE
6804 Whitney Avė. Phone HE. 3842
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NAUJAUSIOS ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS

DIDĖJA LIETUVOS 
ŪKIO PRODUKTU 

EKSPORTAS
'y

CLEVELANDE FAS1RODE NAUJAS MODERNIŠKIAUSIAS 
GATVEKARIS "S I'REETLINER”

A. Smetona Išrinktas 
Ketvirtu Kartu

• KAUNAS. — Lapkričio 14 
d. įvyko Lietuvos Preziden

to rinkimai. Valstybės Prezi
dentu ketvirtą kartą išrinktas 
118 balsų iš 129 tautos atsto
vu. Antanas Smetona.

k ,, , 'Vakare apie 19,000 dalyvių 
eisena iš savanorių, šaulių, dar
bininkų, studentų su vėliavo
mis ir deglais nuvyko nesvei
ki "ti naujai išrinktąjį. Eise
noje dalyvavo tūkstančiai ne- 

visuomenės. Visi 
sukėlė naujai per- 

prezidentui karštas i 
sugiedojo “Ilgiausių 
Tautos Himną. Dė- 
Prezidentas pareiškė

organizuotos 
atvykusieji 
rinktam 
ovacijas, 
Metų” ii* 
kodamas
krd neramiais pasauliui laikais 
tartos vairininku reikia pasi
tikėti kaip kad keleiviai audro
je blaškydamiesi pasitiki laivo 
kapitonu, kad tautos nariai ne
sigailėdami gyvybės turi skir
ti viską tautai-tėvynei.

Lapkričio 18 d., perrinkimo 
proga, Prezidentą sveikino Es
tijos, Latvijos, Suomijos pre
zidentai, Čekoslovakijos minis
tras pirmininkas ir Norvegijos 
vyriausybė. Nuoširdų sveiki
nimo telegramą 
šimtas Vilniaus 
kėjų.

Lapkričio 18
Prezidentas perrinkimo proga, 
dovanojo bausmes eilei nubau
stųjų. Keliolikai grąžino su
siaurintas teises, keliems kari
ninkams grąžino atimtus laip
snius.
• KAUNAS, Lapkr. 15. — Lai
kinai ėjęs užsienių reikalų mi
nistro pareigas Stasys Lozorai
tis Prezidento aktu 
eigose patvirtintas.

Užsienio 
Lozoraitis 
kad musų
vyriausias uždavinys 
drausti visomis priemonėmis 
ir toliau visomis linkmėmis sti
printi musų nepriklausomybę, 
palaikyti geriausius santikius 
su visais kaimynais, nesikišant 
i kitų valstybių girčus ir jų 
vidujinę santvarką.

prisiuntė ir 
Lietuvių vei-

d. Valstybės

tose par

reikalu 
spaudai 
užsieniu

ministras 
pareiškė 
politikos 

dabar ap

• KAUNAS. — Lapkričio 11 d. 
Seimas priėmė akcinių ban

kų įstatymo pakeitimą.
Pavardžių atlietu vinimo 

tatymo svarstymas atidėtas 
■ Gruodžio 1 dienos.
• KLAIPĖDA, Lapkr. 15.

Seimelio rinkimams Vokieti
ninkai ruošiasi su ligšiol nebū
tu įtempimu. Prieš rinkimus 
numatoma dar tūkstančiui Lie
tuvių atimti pasus. Į rinki
ku sąrašus neįtraukta daug 
J ietuvių. Orgtinizuotos 
p's užpuldinėja Lietuvius moli 
sleivius ir rot mergaites.

Klaipėdos miesto savivaldybė! 
nrrnešė kad sklypus namams 
strtyti gaus tik išgyvenę mie
ste daugiau kaip 15 metų.

Direktorija Lapkričio 12 d. 
išleido politinį paliepimą dar
bui tvarkyti, varžantį Lietu
vius darbininkus Klaipėdoje.

šiomis dienomis įvyko gau
sus Klaipėdos krašto Lietuvių 
Visuomenės Sąjungos ir Darbi
ninkų Susivienijimo suvažiavi- 
nai.
• KAUNAS, Lapkr. 18. — Už

sienių reikalų ministras S.
Lozoraitis dalyvavo Rygoje, 
kaipo Lietuvos Vyriausybės 
specialus atstovas Latvijos ne
priklausomybės iškilmėse, šy
met, kaip ir kas metas Kaune 
buvo suruoštas iškilmingas 
Latvijos nepriklausomybės mi
nėjimas, į kurį atvyko Latvių 
propagandos ministras Berzi
nis. 'fa proga Kaunas ir vi
sa Lietuva pasipuošė Lietuvių 
ir Latvių tautinėmis vėliavo
mis.
• KAUNAS, Lapkričio 18. — 
Šiomis dienomis Lietuvos Tele
gramų Agentūra Elta susitarė 
su Lenkijos Telegramų Agen
tūra Pat betarpiškai keistis in
formacijomis.

įs-
iki

gru
k.

Taigi 
kilogramų

sviesto ir 
Nuo me

ti- 
klg. 
lai-

NUSTATYTAS ALAUS sti
prumas. Kainų Tvarkytojas 
paskelbė įsakymą kuriuo nu
statyta Lietuvoje ąlaus stipru
mas: normalus alus turi 
3.5 laipsnių stiprumo, o 
rusis alus — 5 laipsnių,
kymas galioja nuo pradžios se
kančių metų.

ITALIJA nupirko Lietuvoje 
1,500 tonų bulvių, kurios per 
Klaipėdą išvežtos švedišku lai
vu.

auti 
stip-
Įsa-

E VASt
♦

Dry Cleaning

J
4 44 f4

i
t

Senas Drapanas ondarmt 
kaip naujas, išvnlom 
šutai som

j 
i

EVA PETRAITIS
i 6702 Superior \ve

CLEVELAND. OHIO
4
4
į

•M-

DARBO DRABUŽIAI LIE
TUVOS DARBININKAMS. Ne
laimingų atsitikimų kasa iki 
šiol pagamiro apie 3,000 darbo 
drabužių, iš kurių apie 2,000 
jau išplatinta. Darbo drabu
žiais aprūpinami ne tik Kau
no bet ir provincijos darbinin
kai.

i
4

Ž

Namų KEnmore 1710- W

ar priemiesčiuose, kreipki- 
Taipgi gausit patarnavimų

f
?

Norėdami pijeiai pirkti namus mieste 
tės i mane, gausit už pigią kainą. 
Įvairios apdraudos-itisurance reikaluose.

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo 
rrortirečio. Patarnavimas ir išnik!'n.as garantuojama Kreip
kitės i mane telefonu arba asmeniškai.

1

T

4

Atvėstant orui, prieš pabai
gą rudens, keletas Įžymių Lie
tuvių šeimų turėjo išvažiavimą 
p. TalaloS ukėje. Laiką pra
leido gražiai, linksmai jasidai- 
nuodami. Visi dalyvavusieji 

j buvo patenkinti.
Spalių 12 d„ LRKSA. 173 

kuopa surengė vakarėlį ouvu- 
sioje Lietuvių šv, Petro para
pijos salėje. Iš Cleve.r.ndo at
vykus grupelė suvaidino “Kup
rotas Oželis", sudainavo keletą 
dainų. Kalbėjo Clevelando oiz- 
nierius ir veikėjas P. P. Mu- 
liolis, vietos Kun. ArJžiuiaitis, 
abu Lietuviškai, o šios bažny
čios klebonas Kun. Bourgeois 
AngT-kai.

Programą vedė J. Ramoška, 
ne narys LKRSA. Po progra- 
"no buvo šokiai, šokiams grie
žė K. Prospaliausko rkestras.

Jaunuolis A. škarnulis. at
vykęs iš Lietuvos, paviešėjęs 
pas S. Muckus, išvažiavo Chi- 
•ajl>n pas savo tetą. Jis yra 
Amerikoje gimęs, jo Levai gj- 
ero Akrone. Poni Muckierc 

tvetį palydėjo Chicagon. Ji 
ten atlankė savo sūnų ir kitus 
.'•iminės.

K. Norkus ir M. Andruške- 
vicius lankėsi Vandergrift, Pa. 
Atlankė žiogus ir Adomaičius. 
Vaišes ir kelionę turėjo gerą.

Kalnas. I

i

I

KAUNAS. — P a ž y mėtina 
i kad šymet beveik visų stam
besnių žemės ūkio gaminių eks
portuojama gerokai daugiau 

I negu pernai arba kitais krizės 
ir pokriziniais metais.

šymet nuo metų pradžios iki 
Spalių pradžiai “Maistas” par
davė užsieniams gyvų kiaulių, 
bekono ir kitų mėsiškų produk
tų 25,500,000 kilogramų, o per- 

; nai per tą patį laikotarpį buvo 
išvežtu 18,500,000 klg. 
šymet išvežta 7 mil. 
daugiau.

Taip pat padidėjo 
kiaušinių išvežimas,
tų pradžios “Pienocentras” 
met jau išvežė 13,100,000 
sviesto, o pernai tuo pačiu 
ku 11,100,000 klg.
/ Kiaušinių pernai per pirmus 
devynis mėnesius buvo išvežęs 
apie 70,000,000, o šymet jau 
83,600,000 štukų.

Per “Lietuvį" sparčiai eina 
ir javų išvežimas. Vyriausybė] 
norėdama paremti ūkininkus,' 
nustatė javams tvirtas kainas, 
kurios yra aukštesnes negu 
užsieniuose. Tokiu budu javų 
eksportas eina su primokėji- 
mais. Tas dalykas valstybės 
iždui apsieis apie 9 milijonus 
lių, nes norima parduoti užsie
niuose apie 120,000 tonų javų.1 
Nors ir su nuostoliu, bet javus j 
reikia eksportuoti į užsienius. 
Šymet Lietuvoje gautas visai 
geras javų derlius. Ūkininkai 
turi žymų javų perteklių. Jei
gu javai nebūtų perkami eks
portui, jie visai butų pigų3 vi
daus rinkoje ir ūkininkams ne
apsimokėtų jų auginimas. Ta
da kitais metais gali sumažėti 
javų gamyba. O Lietuvos vy
riausybė yra įsitikinus kad že
mės ūkio produktų gamybos 
mažėjimas yra visam kraštui 
žalingas. Ir taip Lietuvos že
mės ūkis neduoda tiek įvairių 
gaminių kiek galėtų ir turėtų 
duoti. Todėl įvairias 
ūkio šakas vyriausybė 
skatina jas plėsti.

žemės 
remia ir 

VDV.

sešupės jiega ap
švies MARIJAM

POLĘ
MARIJAMPOLĖ. — Ilgus 

metus ši miestą švietė konce- 
sininkų šiluminė elektros sto
tis. Pagaliau šią stotį perėmė 
miesto savivaldybė, sumokėda
ma koteesininkams apie 239,- 
009 litų. Tačiau Marijampolės 
r liestas išaugo ir dar nuolat 
auga, dėl to miesto savivaldy
bės turimai elektros stočiai pri
reikė talkos. Šią talką jai pa
siryžo suteikti kelių Lietuvių 
verslininku įsteigta akc. “Van
dens Jiegos” bendrovė. Ji neto
li Marijampolės, ties Kuskel- 
niais, pastatė ir jau baigia į- 
rengti vandeninę elektros sto
tį, iš kurios duos energijos ir 
Marijampolei. Stotis naudosis 
Šešupės vandeniu.

Už $3 metuose pral»nksminsi1 
visą kaimą — išrašykit Dirvą 

saviškiams i Lietuva.

LIETUVIŠKA DUONKEPYKLA

NEW DEAL BAKERY
PRANAS KUNCAITIS. Savininkas

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

Kepam skanią Lietuvišką Ruginę Duoną, taipgi šviesią ir baltą Duoną, visok is 
P.vragaiėius-Kėksus. 'fortus ir Pyragus Vestuvėms, Baliams ir privatiškiems nan i* 
niams pokiliams. Kreipkitės asmeniškai, arba laišku ar telefonu.

Pristatėm tiesiog j namus, į jūsų maisto parduotuves ir visur

visada klauskit NF.VV DEAL DUONOS
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^
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JUS NESIVAD1NK1T 
MOKYTOJAIS. VIE
NAS IUSŲ MOKY
TOJAS KRISTUS

Visu laikraščių 
išbindydami naują “L 
kuriuos tveda gatvekarų 
j", ir laikrafčių atstovai 
'pačiu moderniškiausių 
zatvekai iu”.

"Jis pradeda ir sustoja 
ir lengvai kaip modeminis rttitomo- 
Ml:s”, pasakė Krank" R. Jlanrahan. 
gatvekarių kompanijos rrezHentus. 
‘Jis yra beveik be jokio bildesio. 
Šildymo, apšvietimo,* ventiliacijos ir 
kiti patogumai ir saugumo įtaisy
mai negali susilyginti su šiuo •susi
siekimo- prietaisu niekur kitur”.

Naujasis Streetliner paima spė- 
beveik be jokio pajuntamo ruju- 

Jėjimo. Pradeda važiuoti nuo savo 
-*ovėfmo vietos taip švelniai kad 
nustebina visus važinėtojus. Nesi
girdi jokio užmo ir bildesio, ir na- 
sažieriai gali sau tyliai kalbėtis lai
ke Jo važiavimo.

Dabar š;s tanias giį.ekaris ban
domas supažindinimui keleivių su 
juo. Nuo vienos linijos bus perves
tas į kitą.

Vakarais tas naujasis Streetliner 
bus pastatyta' vidurmiestyje, Pub-

iii*atstovai važiavo 
Streetliner”, 

kompani- 
brlpažino 

Amerikoje

taip g.eit

I'c skvero a.kš.ėje priešais Iligbej 
Co. krautuvę, kur publika gale- . į 
apž:urėti. Nauji p ietaisai r'pjv’e* 
timui ir ventiliac jai jžtikrin Važ- 
nėtojams visus patogumus. Tapgi 
nebus juo.-e b?dos su -it’darymu . r 
uždarymu lango, nes 1 ingei <••« iru 
bbs uždaryti arba atidaryti pa-itk'- 
mu rankenukės, kaip yri : ulonu<- 
bi Ii uore. Motormanas tame nauju
me gatvekaryje naudos savo rau
kas tik pastumimui sagių skambi
nimui varpo, uždegimui šviesos ir 
kontroliavimui šilumos. Visą kon
troliavimo 
lais, kaip

Naujas 
žiuoti po 
lyginant su 2.2 mylių per sekundą 
greičiausiu dabar vartojamu gatve-

Kadangi Cevelando motor- 
manai dar nepripratę naudotif to
kiu greitumu, tų naujų gatveKarių 
"radėjimo greitis bus sumažintas 
iki trijų mylių sekundai.

Greitas ir švelnus pradėjimas va
žiuoti paeina nuo to kad Juose yra 
290 laintai isisukimo, kuomet se
nos rūšies gatvekariuose tik devyni.

Saugumo atžvilgiu jis turi trijų 
cu.'ių stabdžius. Vienas yra orinis, 
kitas motoro, ir trečias magnetinis. 
Kai motormanas pasiliauja spaudės 
koja ant pedalo gatvekaris automa
tiškai rustoja.

darba atliks kojų peda- 
daro busuose.
Streetliner pradeda va- 
4.75 mylių per sekundą,

PINIGAI
I LIETUVĄ

Matt. 23:19.

pažinti MALONUS UGNIAKURISDievo

TIK RANKOS PALOTINU

IMLIA C. JAKUBS 
(J AKUBAUSKIENE—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

Vežimai ligoniams pervežimui j ligonbučius. 
Kambariai' pnšarvojimui leidžiama nauotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
AVENUE ENdicott 176?

minus aiškiaiŠventas raštas 
mokina kad tikėjimas reiškia 
supratimą Dievo žodžio. Krik
ščionių tikėjimas yra parem
tas ant Dievo pažadėjimų, šią
dien nerasime nei vieno pasau
lyje kad tikėtų į savo sutver
tąją Viešpatį, bet užsitiki šė
tono d°rbams ir jo pamoks
lams. Vagystė, žmogžudyst 
išnaudojimas, stabmeldystė 
tai šėtono darbai.

Mano brangus draugai, m 
gerai tą viską sakom. Biblija 
šį reikalą gerai išaiškina. Skai
tykit Biblijoj, 1 Tim. 5: l.e. :r 
2 Tim. 3. 1-2 e. šventame raš
te teisybės durys atsivėrė prieš 
visus kurie nori surasti tiesą, 
Biblijos mokslą, todėl Dievas 
vadina pasaulį. Taip sako Ap
reiškimas šv. Jono 18:4: Iš
eikite iš jos mano žmonės kad 
nepastotumet dalyviai jos nuo
dėmių. člv,.................. .......
bele reiškia 
draugijos ir 
bos 
Viešpats 
Matt 11: 
Eikite šian 
vargingieji ’r

Apsunkinimas 
rus pamokslus, 
ba: 
kia 
k u,s 
na m o k.siu 
žę.

Šv. Jono E v. 4:14 
’ia: Jėzus sako: kas 
der® gers kuri aš i 
siu tfts amžinai netrokš, 
duo perstato < 
•’ts:davimo L._..z

čionai vėl Jėzus 
spuli: šv. Jono Ev 
ins nenorite nas mane 
kad rvvastį turėtumėt. 
• p'riiilect-'vo moniios.

Skaitykit šv. Raštą, 
randasi Išganymas.

Sk^blM S B S D Cleveland. 
O. W. F. S. K.. 1150 E. 76 St. 

(Skelbimas)
JIEšK A U savo broli Baltrų 

Kazlauską, prieš 15 metų gy- 
••'•’'o A krone. Tezno įjari piios, 
IJnkvni” k. lis pats "r kaš 
apie ii žim r r ^s "y va s ar tu- 
ręs, oraneškit šiuo antrašu:

I Kaz av.skas
818 Sherman st. Akron, O.

Kalėdų Dovanoms
Jūsų gimir.ėms greičiausia 
nueina per Dirvos Agentūrą 

DABAR PATS LAIKAS 
SIŲSTI.

Kreipkitės tuojau i 

“Dirvos” Agentūra 
6820 Superior Avė.

Čionai užvadinta Ba- 
visos politiškos 

organizuotos tiky- 
vadinas Babclės. Musų 

vadina pas save. — 
28-29. Taip sako: 

ma: espi visi jus 
apsunkintieji.

viškia įetik- 
Tezus taip kal- 

Aš jus atgaivinsiu. Reiš- 
atgaivinti. 
nlanus ir mokytis 

rpig
taip kal
to van- 

iums duo- 
' ’L Van- 

> gyvastis pilnas 
Dievo, vadovystei.

kalba į pa- 
. 5:49: Ir 

ateiti.!
Jėzus;

jame j

J. A. Urbonas
“Dirvos" Agentas Daytone 

534 Michigan Av. Daytea. O

J. Žemantauskas
notaras 

“Dirvos" Agentas" 
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn.

t 

RASINIS Radiantfirc sutaupo daug valandų 
ir daug dienų nuo šaltumo ir nepatogumų. 

Jo maloni, tikra, sveika šiluma gaunama stai
ga, ir taip pat greitai sulaikoma kaip tik luina 
nereikalinga.

Nereikalinga nieko paruošti kuomet prireikia 
šilumos iš jūsų namuose esančio Radiantfirc. 
Taipgi nėra nieko kas reiktų atlikti paskiau— 
gaso šiluma yra švari ir nepalieka pelenų.

Gasiniai Radiantfires yra pigus operuoti, ir vi
sai lengva nusipirkti. Juos galima gauti dau
gybėj pavidalų ir ::r. sjdrtfngaa kainas. Jūsų 
pardavėjas įdės jums tokį kokio reikia, arba 
mes pasirūpinsime kad jus įsigytumet.

THE EAST OHIO GAS CO
East Eixth ?nd llockwcll

I Imti'? M \»n 6610



8 DIRVA

j CLEVELANDO IR APIELINKĖS ŽINIOS Į
______ _________________________ X 

“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4186—Atdara vakarais t PHuNE: ENdicott 4486

Youth’s Forum
6820 SUPERIOR AVĖ. - CLEVE LAND. OHIO

MOTUZŲ FILMOS PUIKIOS 
IR TURININGOS

Mečius Mo- 
ir Lietuvos, 
d. rodė sa-

Broliai Kazys ir 
tūzai, iš Brooklyno 
Lapkričio 2J ir 21 
vo naujas iš Lietuvos parvež
tas filmas, kurias gamino per 
ištisą metą ir padarė tokias 
puikias ir užimančias kad su
sirinkę šimtai žiūrėtojų per abu 
vakaru gėrėjosi ir per ašaras 
džiaugėsi.

Parodyta buvo Klaipėdos at
vadavimo 15 metų sukaktuvių 
iškilmė Klaipėdos kapuose, Va
sario 16-tos minėjimas Kaune, 
Ler.kų ultimatumo pasekmės 
ir vaizdai kur įvyko nušovimas 
Lenko sargybinio atlindusio į 
Lietuvos pusę.

Labai įspūdingos buvo Karo 
Mokyklos iškilmės, baigusių tą 
mokyklą kariūnų kardų įteiki
mas ir priesaikos sudėjimas.

Kariuomenės ir visuomenės 
šventės didingumas, pradžios 
mokyklų mokinių šventė tie
siog žavėjo žiūrėtojus. Tiek 
daug puikiais puošniais rūbais 
pasipuošusių naujos Lietuvos 
žmonių, darbininkų, jaunimo 
ir vaikų! Viskas tas spalvose, 
kurios tokios gražios, aiškios.

Panašiai įspūdinga ir marga 
buvo didėji Pavasarininkų iš
kilmė Kaune. Tai Lietuvos ka
talikiško jaunimo šventė.

Labai įdomi filmą buvo Mo
tuzų sukombinuota antra da-

lis, Pavasario Rūpesčiai,, ir 
to Vasaros darbai.

Šiuose vaizduose parodė 
puikius žydinčius sodus, ir 
šokių Lietuvos paukščių, ir 
veik visų Lietuvos sričių tau
tiškus moteriškus rubus.

Matėsi daug Lietuvos paski
rų miestelių, juose bažnytinės 
iškilmės, taipgi jų apielinkėso 
laukų darbai, ir tt. ir tt.

Visko neaprašysi ir neapsa
kysi. Didžiausį malonumą ir 
įspūdi gauni tik atsilankęs tų 
filmų pamatyti.

Kadangi jų filmos nuo pra-1 
džios iki pabaigai yra spalvuo
tos, jos tuomi gražesnės ir 
si vaizdai gyvesni, aiškesni, 
siems suprantamesni.

Darbas atliktas meniškai, 
skoniu.

Prie tų savo filmų, Motuzai 
parodė ir Clevelando Lietuvių 
Darželio vaizdus ir iškilmes 
Dr. Kudirkos paminklo atiden
gimo Spalių 2 d.

DAR NE VISKAS
Broliai Motuzai per visą me

tą pasigamino Lietuvos vaizdų 
ir gražių vaidinimų daugiau 
negu gali vienu vakaru paro
dyti. Taigi šį kartą rodė cik 
pusę jų, o kitą kartą, kai gryš 
iš Chicagos, parodys daugiau. 
Tie žada būti dar įdomesni, nes 
patys geresni palikti kitam 
kartui.

PIRMYN CHORO AKORDIO-
N1STAS

Su Pirmyn choru atvyksta ir žy
mus akordionietas, kuris važinėjo 
Lietuvoje ir koncertavo.

¥• V *
ATVYKSTA SU PIRMYN CHORU

Traveling in our Lithuania
BY ANN A KARPIUS

(Continued from lašt vveek)

DIRVOS KALĖDINIS 
BALIUS ARTĖJA

MIRIMAI
šias Kalėdas Dirva vėl ren

gia savo smagų Kalėdinį balių 
dykai visiems Dirvos skaityto
jams. Programas bus naujas 
ir labai puikus.

Balius bus antrą Kalėdų die
ną, Gruodžio 26, Lietuvių sa
lėje. Tėmvkit Dirvoje prane
šimus apie tą balių.

Tuo tarpu pasiskubinkit at
eiti užsimokėti savo prenume
ratą ir gauti tam baliui dykai 
tikietą ir gražų 1939 metų sie
nini kalendorių.

Vokiečiai Bruzda prieš
Hitlerį

Lietuviai tankiai kalba kad 
tarp kitų tautų žmonių yra su
tikimas ir vienybė. Bet pas 
kitus tas pats kas ir pas mus.

Štai Clevelando Vokiečių di
dysis dienraštis tVaechter und 
Anzeiger ir čia veikianti Vo
kiečių Kultūros Draugija vie
šai išėjo net Amerikonų spau
doje prieš Hitlerio darbus, o 
to laikraščio ir tos organizaci
jos sekėjų darbai tarp savo 
žmonių kelia didžiausius bar
nius ir ginčus, nes čia yra stip
rios grupės Vokiečių kurios ga
tavos guldyti galvą už Hitlerį 
ir jo žygius.

VINCAS VAITEKŪNAS
Vincas Vaitekūnas, 48 metų 

amžiaus, nuo 1359 E. 66 St., 
mirė Clevelande Lapkričio 13. 
Palaidotas 16 d. Pamaldos at
sibuvo šv. Jurgio bažnyčioje. 
Čia liko brolis Petras Vaiteku-1 
nas ir sesuo, Veronika Pran- 
kaitienė. Lietuvoje gyvena ki
ti du broliai, Jonas ir Juozas.

Iš Lietuvos paėjo Budronių 
k., Pušaloto parap., Panevėžio 
ap. Amerikon atvažiavo 1908 
metais, Clevelande išgyveno 27 
metus.

Laidojime 
dotuvių 
kelis.

I

ANDRIUS NORBUTAS
Žinoma Amerikos Lietuvė daini

ninkė, Pirmyn Choro vedėjo žmona, 
dalyvaus su visu choru, kuris duos 
koncertą Lietuvių salėje sekmadie
nį, Gruodžio 4 d., nuo 5:30 vai. vak.

1939

pasitarnavo lai- 
direktorius N. A. Wil-

Kalendoriai Jau 
Gatavi

1939 metų kalendo- 
gatavi, ateikit pasi-

Dirvos 
riai jau 
rinkti pasiuntimui savo gimi
nėms ir draugams į Lietuvą ir 
i kitus miestus Amerikoje.

Didelis Statybos Metas
Clevelando srityje gyvena

mų namų statyba šymet pasie
kė aukščiausio laipsnio negu 
kada buvo pasrekus ruo 1930 
metų. Numatyta kad šymet 
iki meto pabaigai bus praleis
ta statymai apie $3,000,000.

• SENELIAI Ohio valstijoje 
šiomis dienomis vėl gaus savo 
pensijų čekius, kurie buvo su
trukdyti. Pensijas gauna 
je valstijoje apie 112,000 
iių.

viso-
sene-

LANKĖSI DETROITE
Julė ir Jurgis Salasevičiai 

pereitos savaitės pabaigoje iš
vyko Į Detroitą, ten pasiviešė
jo pas gimines, aplankė pažys
tamus, ir grvžo atgal pirmadie
nį. Kelionę atliko automobiliu.

• DARBAI Clevelande rude
nop aiškiai gerėja, nes šį rude
nį į darbus imama daugiau ir 
daugiau žmonių. Sakoma kad 
šį mėnesį per pirmas 10 dienų 
privatinės industrijos pašaukė 
atgal į darbus 18,200 darbi
ninkų.

Iš PWA darbų į industrijas 
kas savaitę pašaukiama po ar
ti 500 darbininkų.

• OHIO Republikonai Lap
kričio 8 d. rinkimams laimėti 
valstijoje praleido apie $160,- 
000. Demokratai praleido $98,- 
188 ir pralaimėjo rinkimus.

Apie pusė visų pinigų Repu
blikonų vajuje praleista Cuya
hoga apskrityje, kurin ineina 
Clevelandas, bet šiame apskri
tyje Republikonai gavo mažu
mą balsų.

GINČAS DĖL VARDO
Clevelando politikieriai 

Amerikoniška spauda pakarto
tinai daro priekaištus tūlam 
advokatui, Kutras, kuris 1936 
metais perkeitė savo pavardę 
į Allen ir kandidatavo į teisė
jus. Pasipiktinama todėl kad 
svetimšaliai arba iš kitataučių 
paeiną asmenys pasirenka ko
kių pragarsėjusių politikoje 
žmonių vardus ir jais nori pa
šokti aukštyn.

Ohio valstijoje yra 
Aukščiausio Valstijos 
teisėja Florence Allen.

Yra siūloma valstijai 
ti įstatymą kad tokie 
pavardes politikieriai neturėtų 
teisės kandidatuoti per dešimts 
metų nuo pakeitimo laiko.

Kutras nėra Lietuvis, 
jo pavarde Lietuviška.

ir

moteris 
teismo

praves- 
pakeitę

nors

DR. VINCO KUDIRKOS 
DR-JOS NARIAMS

Svarbus metinis Dr. V. Ku
dirkos Draugijos susirinkimas 
bus laikomas ketvirtad. vaka
re, Gruodžio 1, Lietuvių salė
je, nuo 7:30 vai. vakare. Bus 
rinkimas valdybos ir apkalba
ma kiti svarbus reikalai.

Valdyba.

Balsuos už Miesto Elek
tros Bondsus

Clevelando miesto taryba pa
siryžus didinti ir gerinti mies
to elektros gamybos stotį. Tam 
tikslui reikalinga trys milijo
nai dolarių. Numatyta leisti 
tą klausima piliečių nubalsavi- 
mui Gruodžio 20 J.

Miesto taryba taip pat kal
ba apie atpirkimą gatvekarių j 
linijų iš privatinės kompanijos 
ir operavimą gatvekarių kaip 
miesto nuosavybę.

Už tinkamą naudojimui gat
vekarių kompanijos turtą siu- 
loma arti 13 milijonų dolarių. (

Oantu Laboratorijos
DARBAS t’.esioginai Jums.
VISKAS LANGVU IŠSIMOKĖJIMU.

Dantų Platės Padaromos ir Pataisomos

Dantų Taisymas Dantų Ištraukimas
Vartojama Gasas ir Novocain

Dr. Silver
!) E N T I ST AS

7042 Superior Avė
HEnderson 3157

1137 Hayden Avė.
GLenville 1950

KAINAS, JUNE 10 —
It vvas lovely in these back yards. 

Gardens, and fiovvers everyvvhere, 
little flagstone vvalks, we almost 
felt likę vve vvere loc:t in a dream. 
fhere! Now vve came to a nigh ! 
board fence, hovv ean vve get thru . 
that vvithout trespassing? 1 won- 
dered hovv this arrangement vvas, 
made. There vvas all this space, ai! 
of these backyards right next to j 
each other vvithout a neutral >valk-j 
ing zone; some of these homes j 
vvere nevv and lovely, and were 
hidden among the trees vvith chose 
lovely gardens all around. 1 began 
to think I had better ask someone 
vvhere number 38A is before vve get 
ehaied out. The lady that ansvver- 
ed my knock vvas very helpful and 
:.ook us through the paths in her 
garden and opened the gate of the 
lighboard fence into another alley 
and directed us štili farther back io ‘ 
the. address that vvas 38 A. We 
came through another garden. vvith j 
paths, and a pond and our voices i 
vere heard by Miss Daniels bechuse j 
she and her mother came out to | 
meet us.

This is the home of Mrs. Daniel’s Į 
sister, Mrs. Jačionis vvho lives here 
vvith her daughter and son-in-lavv 
Mr. and Mrs. Kersnauskas. Mrs. 
Jačionis is a widovv and her hus- j 
band had been a director of Lietu
vos Bankas. Mr. Kersnauskas is 
an architectural engineer and is 
employed at žemės Ūkio Rūmai.

We visited vvith them for a vvnile 
sat out on the porch and enjoyed 
the flovvers and gardens, and then 
Josephine (Miss Daniels), s’novved us . 
hovv to get back to Laisves Alėja 
vvithout going thru other peopies 
yards. We had to go dovvn nu-
merous steps, and into tome back 
streets, that vvere one continuous 
stairvvay, going dovvn, and dovvn. 
It had begun to rain novv so vve 
tried to hurry.

So novv I discovered the reason 
for there being no streets up op 
that hid. As 1 had mentioned be.- 
fore hills surround Kaunas and as 
the city is grovving and spreading, • 
they are making the best of every 
oit of land they have, and it is 
hard to eut streets on hillsides and 
a lot of filling in and grading is 
necessary, and of tourse this ineans 
a lot of expense. Even so I could 
see there was a lot of labor put 
into building these stairwąys. Af-! 
ter vve finglly got out into Laisves 
Alėja, vve discovered that there was 
no need of our going out there 
the vvay vve did, vve vvalked a couple 
of kilometers vvithout necessity; 
had vve knovvn it vve could have 
gone up the vvay vve came dovvn, 
vvhich vvas very elose to vvhere vve 
lived.

We took Peter Aiži s vvith us to 
Konrad’a for some ice cream and 
after vve stayed there for a while 
and listened to the five o’clock mu
sic, vve vvent over to Pienocentras 
for a light supper. We got back 
home about seven o’clock and the 
Motuzas boys came to take us over 
to shovv us the latest pietures they j 
had taken. It vvas vvhat they call
ed a “private showing”. . |

The pietures vvere simply beauti
ful, and vvill be shovvn in the statės. 
Beautiful vievvs and landseapes, es- 
pecially fascinating and interesting 
are the beautiful girls in Lithuan
ian costumes. of every type. and 
design. I hope everyone vvill go 
to see these pietures because they 
certainly are unusual, especially be- I 
cause they are in colors. After a1 
very entertaining evening, vvhere vve 
met more nevv people, and best of 
all the šame girls that vvere in the 
pietures vve departed for home.
JUNE 11, SATURDAY —

Today is the day vve are going 
out to visit General and Mrs. Na
gevičius, at their Dvaras. Our boat 
dovvn the Nemunas leaves at 3 P.M. 
So, this morning, vve prepared for 
our trip, and got our things to- 
gether because vve intend to stay į 
there a fevv days. Then vve vvent 
out for luneh to Pienocentras (vve 
skipped breakfast today), vvhere Pe- | 
ter vvandered in and treated us to i 
our dessert. After dinner vve vvent 
back home to get our little over- 
night suiteases, vve boarded a bus 
and vvere on our vvay to the' river | 
pier and the boat which vvill take 
us to “Žemaitkiemis” and Babtai.

This vvas really the first ride 
in the Kaunas bus vvhen I vvas 
able to notice that there vvas not

a single advertisement around. it j 
seemed strange. Sūrely these peo
ple ought to knovv the motto, “lt 
paye to advertise”. Goodness, our 
busses and streetears are full of 
bright colored fascinating lifelike 
pietures that tell stories of the use- 
t'uilness and neeessity of the ad- 
vertised article. It sometimes gives ; 
one the idea you are in need of 
exactly that vvhich you see adver-! 
tised, or it looks so good you are I 
tempted to try it. Here the inter- i 
iors of the bus is decorated i n tvvo 
shades of gray, and even though i 
it is conifortable and in good order, 
you have nothing to occupy your 
attention to vvhile avvay a fevv min Į 
utes until you reach your destina- i 
vion.

The eonduetor comes to every pas- ' 
senger vvith tvvo or three rolls of 
tickets attaehed in his ovvn clever ■ 
manner by a rubberband to his [ 
fingers, you pay him your fare to I 
vvherever you are going, and be ■ 
tears a ticket from one of the colis. ) 
as each roll is for a different zone, j 
you keep this ticket until you get! 
off. The bus route is in zones,! 
20 Lithuanian cents for a zone.

In a fevv minutes vve vvere at į 
the ticket office on the landing pier < 
and soon the vvheels of the steam- į 
boat vvere turning and churning 
the vvaters of Nemunas, and vve į 
vvere on our vvay dovvn the river to Į 
Žemaitkiemis.

There vvere many other passen- ' 
gers būt it "as not crovvded, and 
the steamer vvas just a small river
boat. lt think it could carry 50
to 75 passengers comfortably, al-z
though there vvere about 20 on
ooard novv.

It vvas a lovely day, and the
banks along the river vvere fresh 
and green, and the trees and pines ■ 
in their graceful height made a 
beautiful setting in che background. 
Dovvn the river vve went, 'arther 
and farther and as vve looked uack 
vve could see Kaunas in the dls-1 
tance, vvith the Vytautas ehurch! 
elose to the river-edge, and che 
high hills of Aleksotas on the op- 
posite side. lt vvill take us three 
hours to get to our destination. 
As vve sailed along past villages, 
and farms, and stravv roofed houses 
at times vve could see some vvomen 
doing their vvashing in the old-fas- 
hioned vvav, by standing in the river ■ 
at the edge, vvith their skirta hoist- 
ed up to their Hcnees, bending over 
and paddeling and rinsing.

Soon vve were in sigiit of an 
imposing looking structure far on 
a hill in the distance, not far from 
the river. It vvas a vvhite building 
that resembled a church, I guessed 
what it wae, and to make sure I 
asked a fellovv passenger, and I 
was right, it was Raudondvaris.

Here vve vvere making a turn 
into one of the tributaries of the 
Nemunas, it vvas the river Nevėžis. 
A s vve turned Raudondvaris vvent 
out of sight behind the vvoods and 
beyond the hills, būt soon came 
back into sight in all its glory high 
ud on the hill, as vve passed on. ! 
From here the nassengers began 
to get off. at different points. As 
the boat is small and has a flat 
hottom, they rv.n it up elose to 
the bank and throvv out a olank | 
from the deck to the ground letting 
the passengers off elose to vvhere 
they are going.

We had asked to be let off at 
Žemaitkiemis, and vve vvere toid 
vve soon vvould be there. As we! 
neared our stopping place vve could 
:ee the General and Mrs. Nagevi
čius vvaiting for us vvith their auto- 
mobile. As their side of the river 
vvas steep an inconvenient to get 
off at, vve vvere unloaded on the 
other side, and one of their ser- 
vants, helped us on to their rovv- 
boat and rovved us to the other 
side.

There, a short distance avvay,: 
vvas the “Dvaras”, vvliite beautiful | 
buildings in all their splendor and 
grandeur. I had been here ten' 
years ago vvith my husband. visit- j 
;ng the General and his vvife, and 
novv again vvith mv friend Bernice. 
Wp vvere delighted vvith the sur- 
roundinsrs, and fresh green farms, 
in the distance vve could see rolling 
hills on both sides. Ah! I thought 
to myself, for these past fevv years 
that I have been planning on this 
trip to Lithuania, alvvays upper- 
most in my mind vvas the thought 
that here at the General’s Dvaras 
"’ithout ouestion I vvould hear the 
song of the Cuckoo (Gegute) .about 
vvhom I have heard no end of stor
ies. That vvas one of the reasons 
vve left for Lithuania so early in

the ceasoh, so that we vvould get 
there in time, before the cuckoo j 
cease3 so coo. 1 asked the General 
if there vvas štili a chance to near 
it, as the season vvas getting lale 
and I understand it leaves the lat- 
ter part of May. He assured ine 
that it štili stays around until the 
middle of June and if I listened 
elosely I might hear it yet.

We got to the house vvhich is 
huge and sturdy looking, an old 
mansion, just one story in height, 
and built i n the skape of a vvide 
letter U. The outside vvings have 
gables that make them two stories 
high. The roof is covered vvith n 
special tin roofing, the walls are 
a yard thiek, the vvindovvs are all 
double, and the rooms are large 
and spaeious. There is a small I 
veranda at the entrance, vvith vwo j 
posts on each of vvhich are perched I 
vvhite stone owls likę sentinels, I 
and there are tvvo large lantems I 
on the vvalls on either side of the Į 
door. i

This Dvaras is over three hun- 
dred years old, and could it talk 
it vvould have much to tell. It prob- 
ablv belonged to a titled nobleman 
and landovvner in olden days. Mest 
of us that vvere born in Ameriea 
heard our parents tell of hovv che 
vvealthy “dvarininkai” lived and 
feasted, vvhile they vvere the help i 
and servants, and gavę all of that 
service.

And so it vvas here in this šame 
Dvaias that my husband’s 'parents 
we:e employed, and he vvas born. 
Hovvever they did not stay here 
long for vvhen M r. Karpius vvas 
four and a half vears old his par
ents left to live in Vilkija, a small 
tovvn on the Nemunas, then n 'eve 
years later they left Vilkija and 
vent to Ameriea.

We vvere taken 'to the room that 
vve vvere to sleep in. It vvas large 
and snacious, and there vvas n bed 
for each of us at opposite sides 
of the room. We almost felt as 
if vve vvere in seperate rooms vve 
vvere so 'ar apart.

(Continued)

IŠSINUOMOJA 5 KAMBA
RIAI

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

6702 Superior Avė.

B R A N G M E N Y S
Musų brangmenų parduotuvė i i 
laikrodėliu taisymo Įstaiga -veikia f 
daug metų, nes Cerne Jewelry Co. 
supranta žmonių reikalavimus.

PARDUODAM RADIOS. LAIK
RODŽIUS, SIDABRINIUS DAI

KTUS, DEIMANTUS ir tt. j

Frank Cerne, Jewe!er
6101 ST. CLAIR AVENUE 

CLEVELAND, O.

DARBAI NAMUOSE
Mes TAISOME vonias, pečius, ' 

furnasus ir viską už žemą kainą 
ir Įdedam NAUJAS vonias. Ap- 
kainavimą patiekiam išanksto.

The Lorentz Plumbirig
& Heating Co.

6203 SUPERIOR AVĖ.
GEO. LORENTZ 

Telefonas HEnd. 5224

Garo ir Elektros Kabineto Vonios 
Masažai, Elektros Šviesos Gydymas

F. J. SKOK
MASS E U R

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

6120 St. Clair Avė. viršuje
Valandos: 9 ryto iki 8 vakare, 

šeštadieniais nuo 9 iki 3.
Sekmadieniais uždaryta.

RUBSIUVIS
Plačiai žinomas Siuvėjas

Feliksas Baranauskas
siuva naujus Vyriškus ir 
Moteriškus rubus, taipgi 

atlieka visokį rūbų taisy
mą. Paima iš namų ir 

pristato.

895 E. 128th Street
' Telef. MUlb. 3549

Lee May and
His Nine-Piece
Orchestra

Weekly dances are novv 
being held at the Lithuan
ian Hali, 6835 Superior, un- 
der the sponsorship of the 
Lithuanian Hali Societies, 
Ine. Dancing starts at 8:30 
every Tuesday nite.

It’s not just dancing — 
būt gliding aeross a smooth 
high polished floor, in the 
atmosuhere of a moder- 
nistically decorated hall. ■ — 
And here’s the big PLŪS, 
music is furnished by the 
Popular Lee May’s Orcnes- 
tra. These boys play vvhat 
you vvant., how you vvant it, 
and vvhen you vvant it.

Drop dovvn this Tuesday, 
you’re bdund to meet many 
old friends and make :tew 
ones — the kind you likę. 
Admission is only 30c for 
gentleman and 20c for la
dies. checking included.

LITHUANIAN A. C.

As only the score of the opening 
basketball game cf the season was 
printed lašt vveek, vve vvill dvvell 
on some of the highlights of this 
vietory over the George Wasning- 
ton team oy a 35 to 16 score. 
Johnny Malokas turned in the top 
individual rhovv by sinking 16 points 
for his team, besides playing n 
vvhale of a defense game.

“Doc” Kubilus again played his 
steady, sure-fire game and led tho 
team from the floor. Bill Obrai- 
tis played a star game. Georgo 
Venslovas vvas back in harness as 
manager of ’the team. Jack Gregg, 
the old veteran, returned to action 
after a year’s absence. .Joe Sa- 
dovvskas, another newcomer, show- 
ed plenty of basketball sense. Scoru 
at half time vvas 19 to 10.

The St. Joseph’s Band gavę a 
star peiformance vvith music dur
ing halves and intermissions. The 
team played the Spartaus, Wed- 
nerday, būt no score was available 
at press time.
• BOAVLING

The Lithuanian A.C. Bovvling 
League created little excitement at 
Coventry Recreation lašt Sunday in 
the vvay of scores. Būt, in che 
team standings, the situation "-as 
different) as at the end of the 
afternoon three teams vvere tied for 
first place. Bill Norbert’s squad 
upset fii-st place Stan Halaburda’s 
team in 2 of 3 games to tie and 
Al Samolis’ team made it a 3-vva.v 
tie for first place by taking 2 of 
3 games from Pete Vitonis’ outfit.

Pete Vitonis took individual high 
honors for one game vvith a 225 
game, vvhile A1 Samolis took top 
honors for high three games. Al 
bovvled: 190; 173; 222 for a 585 
series. The top three teams are 
"'pll-ba'n’iced and sliould vvage a 
great fight all season vvhile Vito- 
ms’ team is steadily improving and 
might easily prove the dark horse 
of the race, upsetting the bovvlere 
appiecart. ____

PIGIAI PARDUODAMA 
ALINĖ SU 5-D LEIDIMU 

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

6606 Superior Avė.

KALĖDINĖS .
ATVIRUTĖS

ženklukai įvyniojimai
SU ŠIUO SKELBIMU GAUSIT 

10% NUOLAIDĄ KALĖDI
NIAMS DAIKTAMS.

Deike’s
8311 Superior Avė.

Atdara kas vakaras iki Kalėdų.

PERRY S
WINE HOUSE

7205 Wade Park Avė.
Telefonas ENdicott 9276 
antra musų parduotuvė 
1934 Payne Avenue 

Parduodame 22 rūšių California 
Vyną. Kas šeštadienis special is 
išpardavimas Vyno. Vynas nuo 
95c. galionas ir aukščiau, saldus 
arba rukštus.

N. PERRY, Mgr._______

ATGAUKIT SAVO 
SVEIKATĄ 

Jeigu Jus Turite 
SOCIALE LIGA

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

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

311 SUPERIOR AVĖ. N.E. 
Superior Bldg.

(Priešais Public Library) 
ĮSTEIGTA JU8V APSAUGAI 
Pasitarimai: Iki 8 vakare kas

dien, išskyrus sekmadienius. 
Svarbiausias šios Klinikos tik

slas yra apsaugoti pacientus 
nuo nekompetentiškų gydytojų 
šioje mokslo šakoje. (50)

Susitarimui Telefonuokit 
CHerry 1666
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