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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

PLIENO gamyba Ohio 
valstijoje eina gerai. Cle
velande dirbama su 72% 
normalio. Plieno dirbtuvių 
kaminai rūksta, išrodo kad 
prasidėjo naujas atkiuti- 
mas industrijose.

Youngstowne, dabartiniu 
laiku dirba 61 nuoš. nor
malio, tikisi pakilti aukš
čiau.

Visoje šalyje bendrai pa
ėmus, pastaromis dienomis 
plieno darbai šiek-tiek ap
mažėjo.

CHICAGOJE, gavus fe- 
deralės valdžios pagalbą, 
pradėta kasti požeminiai 
susisiekimo tuneliai (sub- 
ways), kurie kaštuos 40 
milijonų dolarių. Kasimo 
darbas pradėta didelėmis 
iškilmėmis Gruodžio 17 d. 
Chicaga senai norėjo po
žeminių kelių, bet nebuvo 
kuo juos pravesti.

32 UŽMUŠTA. Rio de 
Janeiro, Brazilija. — Pre
kiniam traukiniui atsiliuo- 
savus ir susibėdus su paša- j 
žieviniu, susimušime žuvoį 
32 žmonės, 60 kitų sužeis
ta.

BEDARBIŲ EILĖS ma
žėja. Federalis viešų dar
bų administratorius Hop
kins skelbia kad iš viešų | 
darbų dar vis pasitraukia! 
darbininkai ir gryžta i sa-Į 
vo senas darbavietes. Per 
savaitę Gruodžio 10 pasi
traukė net 45,415.

JAPONIJOJE, prie Mae-! 
baši, ištiko sprogimas ka
riuomenės parako dirbtu
vėje. Sunaikinta keturi pa
statai, užmušta daug žmo-, 
nių.

Nevv York. — Brookly
ne baigėsi Linotype darbi- 
kilo dėl kompanijos suma- 
ninkų- streikas, kuris užsi
tęsė 5 savaites. Streikas 
nymo numažinti 10 nuoš. 
darbininkų algas.

Buffalo, N. Y. — Maisto 
produktų išvežioto j ai pa
siryžo streikuoti negalėda
mi susitaikyti su darbda

viais dėl algų.

10 UŽMUŠTA. Čili, Pie
tų Amerikoje, anglies ka
syklos sprogime užmušta 

. 10 darbininkų. Sprogimas 
paėjo nuo angliakasio ciga- 
reto.

Kalėdų Pokilis Žemėse. 
Ishpeming, Mich. — Mor- 
ris geležies kasykloje dar
bininkai Įvedė Kalėdų po- 
kilį rengti žemės gelmėse, 
ten kur jie dirba. Ten Įsi
rengia eglaitę ir kitus pa
puošalus, ten pas juos at
silanko Kalėdų Diedukas 
su dovanomis.

UŽMUŠTA 30 ARABŲ.
Palestinoje pereitos savai- 

. tiks pabaigoje Britų karei
viai išžudė 30 Arabų suki- 
lė/hj.
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Lietuva Pasiryžus Nepaleisti Klaipėdos
DUOS VOKIETININ
KAMS DAUGIAU 
TEISIŲ, BET BER- 

LINUI NEUŽSL 
LE1S

NAUJA DVASIA LIN
KUI LIETUVIU 

VILNIJOJE

JAUNAS ŽVEJYS NUOLATINĖJE JUROS SARGYBOJE

Kaunas. — Po galutinų 
Klaipėdos krašto seimelio 
rinkimų davinių paaiškėji- 
mo, Lietuvos naujasis už
sienių reikalų ministras J. 
Urbšys, pareiškė kad Lie
tuvos vyriausybė turi noro 
patenkinti Klaipėdos Vo
kietininkų pilnos autonomi
jos reikalavimus, bet atsi
sako bent kokią to krašto 
dali užleisti Vokietijai.

Užsienių reikalų minis
tras Urbšys sako Lietuva 
yra pasirengus daryti ga
limus nusileidimus prisi
taikant prie 1924 m. Klai
pėdos krašto statuto, kuris 
pervedė tą ruožą buvusios 
Vokietijos žemės Lietuvai, 
ir ką užtvirtino Britanija, 
Prancūzija, Italija ir Vo
kietija.

Lietuva, toliau sako jis, 
yra nusistačius neužsileisti 
bent kokios didelės Euro
pos valstybės pastangoms! 
paimti ją savo ekonominėn 
ar politiškon itakon.

Vokietininkai šiuose rin
kimuose gavo 25 atstovus, 
Lietuviai — 4. Vokietinin
kai pirmiau turėjo 21 at
stovus, taigi savo barbariš
ku trukšmu laimėjo tik 1 
vietą daugiau.

VOKIEČIAI užsikvietė Į 
Berliną Amerikos komisa
rą, kurio tikslas yra rūpin
tis įvairiais tremtiniais, 
norėdami aptarti su juo i.š 
Vokietijos išgabenimą Žy
dų kitur apsigyventi.

Vokiečiai sako sunaudos 
dalį pinigų surinktų iš Žy
dų' pabaudomis už nužu
dytą Vokietį Paryžiuje, iš
kėlimui Žydų iš Vokietijos.

PRANCŪZIJOS užsienių 
reikalų ministras Bonnet 
šiomis dienomis pareiškė 
jog Prancūzija teiks visa- 
pusią pagalbą Britanijai 
jeigu ją kas užpultų.

Prancūzija, t ė m y dama 
Italijos judėjimą, paskyrė 
naujas dideles sumas savo 
kariuomenės ir gynimosi 
reikalams 1939 metams.

Prancūzija pareiškė Ita
lijai kad neužleis nei colio 
savo žemių, prie kurių Ita
lai stato pretenzijas.

ARGENTINOJ, mokyk
lų mokiniai, nazių agentų 
sukurstyti, rengia demon
stracijas prieš Suvienytas 
Valstijas. Jie nori “gelbė
ti” Argentiną nuo “Yankių 
imperializmo”... Mokiniai 
surengė protestus prieš Li
mos konferenciją, kur abie
jų Ąmerikų atstovai taria
si vieni kitus gelbėti ir ar
timai santikiauti.

Kaunas. >— Sekmadienis1 
rašo:

“Iš informuotų šaltiniųĮ 
patyrėme kad Lenkai ren
giasi Vilnijoj atstatyti an
kstyvesnę Lietuvių kultūri
nių organizacijų ir įstaigų 
padėtį. Tuo tikslu nunia- 

| tomą atidaryti visą eilę 
lanksčiau uždarytų organi
zacijų ir mokyklų.”

* * *
(Šita ir kitos žinios rodo j 

Lenkų tikrą rvžimąsi ar
čiau ir rimtais kaimyno! 
santikiais su Lietuva gy- i 
venti. Lenkams gal būt da- 

1 bar akys kaista iš gėdos 
kad naudojo visokiausias 
priemones Lietuvių tautai 

! ir valstybei kenkti, keršy
ti ir persekioti,, dabar ne- 

I žino iš kurio galo su Lietu- 
i viais artintis, o artintis yra 
didelis reikalas.)

KAUNE, be “Maisto” par
duotuvių yra dar ir daugiau 
mėsos ir jos gaminiu prekiau
tojų. Viso Kaune yra net 247 
mėsos ir dešrų parduotuvės ir 

■ 16 dešrų ir konservų dirbtu- 
; yių. Skerdykla visam Kaunui 
| su priemiesčiais tėra tik vie

nintelė — tai “Maisto” sker- 
; dykla. Niekas kitas mieste ir 
; priemiesčiuose neturi teisės 
; skersti mėsai galvijus, kiaules, 
ožkas, avis ir arklius. Miesto 
gyventojai kurie skerdžia savo 
suvartojimui kokį gyvulį apie 
tai turi tik pranešti policijai. 
Gyvuliai maistui skersti gali
ma jei prieš skerdimą nerodo 
jokių ligos žymių.

PASIKORĖ. Jurbarke, kal
vėje rastas pasikoręs žinomo 
kalvio K. padėjėjas. .Jis bandė 
visaip verstis, bet nesisekė, to
dėl gryžo atgal į savo seną vie
tą ir joje baigė savo gyveni
mą.

•

LIETUVOJE yra 
tižios njokvklos ir 
5,258 mokytojai.

ISPANU KARO EIGA

Hendaye, Gruodžio 20.— 
Šaltas oras ir potviniai su
laikė Gen. Franco ruoštą 
dideli puolimą kairiųjų.

Sukilėlių vadas atsisako 
daryti paliaubas su vyriau
sybininkais Kalėdų proga, 
kaip nekuriu siūloma.

Sukilėlių vyriausybė nu
tarė sugrąžinti pilnas pi
lietybes teises buvusiam 
Ispanijos karaliui Alfonso.

Alfonso neteko sosto ir 
pasišalino iš Ispanijos Ba
landžio 14, 1931 m.

Pereitą savaitę kairiųjų 
vyriausybė nuteisė ir su
šaudė 200 Ispanų, kuriuos 
apkaltino dirbimu sukilėlių 
naudai. Šimtus kitų žmo
nių nubaudė kalėti. Taigi, 
patys kairiųjų valdomi Is
panai nori jų atsikratyti.

Iš Paryžiaus praneša a- 
pie Įvykusius sukilimus su
kilėlių kareivių tarpe.

FEDERALĖ VALDŽIA 
išnešė kaltinimą Amerikos 
Medikų Draugijai ir eilei 
gydytojų Washingtone, už 
laužymą anti-trusto akto. 
Daktarų draugija ir dakta
rai kaltinami trukdymu ki
tiems rūpintis teikimu vai- 

, stų ir gydymo pagalbos, 
Į kurie turi tam teisę. Jie 
nori patys vieni žmonių 

! sveikatos * reikalus savo ži- 
: nioje laikyti ir iš to pelnus 
darytis.

■

up?

CHAMBERLAIN PER 
SPĖJA VOKIEČIUS

Londonas. — Premjeras 
Chamberlain išnaujo atvi
rai pareiškė Vokietijai kad 
Britų finansinė galybė gali 

i laimėti karą, jeigu Vokie
čiai prie to prives. Cham
berlain imasi griežtesnių 
priemonių prieš nazius ir 
jų graibstymus po sveti- 

j mas šalis.
—

NUŽUDĖ 15. Iš patiki
mų šaltinių sako kad buvo 
pasikėsinta nužudyti Hitle
rį. Sugaudyta 15 jo prie
šininkų ir slaptai nužudy
ta. Daug kitų areštuota.

PRANCŪZIJOJE reika
laujama uždaryti komunis
tų partiją.

(Iš Uk. Patarėjo, specialiai Dirvai)

m i e s tas 
Staty- 
Dabar 

mūriniai

MARIJAMPOLĖS
smarkiai auga, plečiasi, 
tyla kasmet didėja, 
daugiausia statomi
namai. Be to, mūrinių pasta
tų išdygo nemažai Tarpučiu,

i Degučių priemiesčiuose, gele
žinkelio stoties ir cukraus fab
riko rajonuose, naujamiestyje 
ir kitur.

AMERIKOS TARIASI 
PRIEŠ UŽPUOLI

KUS

SMARKUS ŠALČIAI 
EUROPOJE

KINAI praneša apie sa
vo naujus laimėjimus mū
šiuose su Japonais centra- 
liniame fronte ir Šiaurinė
je Kinijoje. ' I

Taipgi praneša kad Ki
nai ir Formosiečiai bruzda ‘ 
prieš Japonus Formosa sa-1 
Joje.

Dėl Kinų Aštuntos Smo-' 
gikų (Armijos puldinėjimui 
Japonų valdomos Manču-I 
kuo. Japonai priversti sių
sti ten savo kariuomenę.

Lima, Peru, Pietų Ame
rika. — Čia einančioje vi
sų Ąmerikų valstybių at
stovų konferencijoje vysto
si mintis sudaryti bendrą 
galingą frontą apgynimui 
Amei’ikų nuo bent kokio 
svetimo militariško ar po
litiško užpuoliko.

Dideliausiu plojimu bu
vo priimta pareiškimas jog 
visos 21 Ąmerikų valstybės 
suras bendrą apsigynimo 
planą, šie kontinentai ne
privalo įsileisti i savo že
mes jokių užpuolikų arba 
su jais susidėti į kokį nors 
draugingumą, pasakė Suv. 
Valstijų Sekretorius Hull.

Londonas. — Per kelias 
pastaras dienas Britaniją 
ir Europą užklupo smar
kus šalčiai. Britanijoj nuo 
šalčių žuvo apie 55, bend
rai Europoje apie 100.

ŠIŲ METŲ PABAIGOJE iš- 
j eis iš spaudos Tautosakos Dar

bų penktas tomas, šis tomas 
tuo įdomus kad jame spausdi
nama studija apie Lietuvių 
liaudies melodijas, čia bus pa
tiekta 350 liaudies dainų ir 
būdingiausių melodijų.

•
UŽMUŠTAS. Lapkričio 19 

d. Susninkų k. (Marijampolės 
va].), ūkininkas Antanas Ban- 
sevičius vežėsi iš cukraus fab
riko runkelių išspaudų. Kelyje 

I sutemo. Krosnos - Liudvinavo 
plente ūkininkas susitiko auto- 

; busą, kurio šviesų pasibaidė 
arkliai ir staiga apvertė vežA- 

; mą. Subėgę žmonės nelaimin- 
Į gą ūkininką iš po vežimo iŠ- 
i traukė jau negyvą.

VENGRIJA pradeda la
biau varžyti savo ribose 
gyvenančius Žydus.

LENKIJOJ Gruodžio 18 
d. Įvyko rinkimai. Laimė
jo kairieji, o vadinami fa
šistai dikčiai pralaimėjo.

TURKIJOJE Įvyko dide
lis žemės drebėjimas, pa
daryta daug nuostolių, žu
vo dikčiai žmonių.

NUSIŽUDĖ. Nevv Yorke 
pereitą savaitę nusižudė di
delis spekuliantas, F. Do- 
uald Coster, svetima pavar
de veikęs Italas, Musica. 
Jis prųhibicijos .laikais at
sižymėjo tokiais darbais, 
vėliau “išnyko”, tik paga
liau atsirado vėl, ir pasiva
dinęs Coster Įsisuko Į fi
nansines sferas, kuriose su- 
graibstė desėtkus milijonų 
dolarių. Kai dabar tapo 
susektas, jis nusišovė.

rastas
Virba- 
užmu- 
parda-

Kriminalinė po-

S U S E KTAS ŽMOGŽUDIS. 
Buvo pranešta kad Marijampo
lės-Kauno plente buvo 
nužudytas J. Kliauga iš 
lio, kurio vežamas žąsis 
sėjas nuvežęs į Kauną 
ve ir pabėgo,
licija išaiškino šią žiaurią žu- 
dystę ir sučiupo patį žmogžudį. 

(•Juo yra vienas jaunas Mari- 
1 jampolietis P—tis.

•

KAUNE padėta smarkiai ko
voti su nesilaikančiais trafiko 
taisyklių važiuojančiais ir pčk- 

, ščiais. Pradėjus griežtą tvar- • 
kos vykdymą, viena diena bu-

Nevv Yorko miesto ma- vo sulaikyti 1,176 Kauniškiai, 
vorą La Guardia iš užpaka-! kurių vieni nubausti pinigine 
lio užpuolęs įširdęs ant jo pabauda vietoje, o kiti gavo
žmogus, apdaužė einanti Į' baudos kvitus ir turėjo nueiti 
miesto salę Gruodžio 20 d.ii 
Užpuolikas suimtas.

policijos nuovadą sumokėti 
savo bausmes.i



2 DIRVA

PENNSYLVANIJOJE
pittsburgh PHILADELPHIA
Lietuvių Choras Gerai 

Pasižymėjo
Gruodžio 18 d. buvo suruoš

tas Kalėdinių giesmių progra
mas Carnegie Muzikalėj Salėj, 
Carnegie Instituto direktorių. 
Dalyvavo 21 choras įvairių 
tautų šiame mieste. Lietuvių 
choras buvo šv. Jurgio tautiš
kos parapijos, kuris sugiedojo 
“Gul’ šiandieną jau ant šieno”. 
Kurie tėmijo sako kad geriau
sia atsižymėjo Lietuvių cho
ras, kurie turi senų patyrusių 
giesmininkų, prie kurių prisi
dėjo ir gražus buris jaunų 
rūkų ir panelių, šį chorą 
dovauja patyręs muzikas, 
bert Steele, taigi šis choras
vienas iš geriausių šioje apie- 
linkėje.

Kalėdų naktį, Gruodžio 24, 
12 vai. naktį, Lietuvių šv. Jur
gio parapijoje atsibus Berne
lio mišios. Kurie nori paklau
syti gražaus giedomijo Kalėdi
nių giesmių prašomi atsilanky
ti. P. P.

BIZNIERIŲ IR PROFESIO
NALŲ SĄRYŠIS DAUG 

NUVEIKĖ

Atvyks Kauno Universiteto Choras
Gandai apie Atvykimą Kipro Petrausko, ir Šaulių Sąjungos Choro

*—------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

vy- 
va- 
Al- 
yra

TRUMPOS
ŽINIOS

(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)

DAYTON, 0H!0 MIRĖ KUN. V. 
TULAITIS

MA-

Jungtines Valsty-

Nei
ne-

i
su-

PASIKORĖ. Pittsburgh. — 
Stephen Lehotsky, 32 m., nuo 
Sumner st., pasikorė prie sa
vo namo ant tvoros. Jis par
ėjo namon girtas, žmona bijo
jo įsileisti į vidų, kad nepradė
tų ją ir vaikus mušti. Kada 
vėliau paliepė dukteriai atida
ryti duris ir pažiūrėti kur 
vas, mergaitė pamatė tėvą 
banti ant tvoros negyvą.

tė- 
ka-

šaTAI NELAIMĖ! Pereitą 
vaitę trys plėšikai užpuolė klu
bą ant Sguirrel Kalno, kur su
sieina vyrai kortuoti iš pini
gų. Visiems klube buvusiems 
vyrams jie įsakė nusimauti kel
nes ir atiduoti jiems, iš kurių 
kišenių iškratyta keliolika tūk
stančių dolarių. Plėšikai su 
pinigais dingo.

Pittsburghas vis Bus 
“Plieno Sostine”

PITTSBURGH, Pa. — Pitts- 
burgho srityje United Statės 
Plieno Korporacija išstatė di
deles plieno dirbtuves, kurias 
pavadino Irvin Works, buvusio 
tos korporacijos prezidento 
William A. Irvin.

Dirbtuvių atidarymo iškil
mėse dalyvaudamas, Irvin pa
sakė kad Pittsburghas ir to
liau palaikys savo pirmenybę 
kaipo pasaulinis plieno centras.

Tie nauji plieno dirbtuvių 
pastatai išrengti už 60 milijo
nų dolarių, randasi ant Camdec 
kalno prie Monongahela upės 
kranto palei Glassportą. Tai 
yra pats moderniškiausias iš
vystamas tos rūšies produktų 
gamybai įrengimų kokius tik 
žmogus galėjo sugalvoti.

Dirvą galima išsirašyti už 
vieną dolarį — pusei metų.

Iš paskutinio šių metų susi
rinkimo paaiškėjo kad Lietu
vių Biznierių ir Profesionalų 
Sąryšis, kuris tik vieni metai 
kai suorganizuotas, labai daug 
pasidarbavo Lietuvybei kaip 
Amerikoje taip ir Lietuvoje. 
Gal svarbiausis nuveiktas dar
bas bus tai pasiuntimas j Lie
tuvą keturių sportininkų iš ši
tos kolonijos, dalyvauti Lietu
vos Tautinėje Olimpiadoje, 
senos musų organizacijos 
dryso tai kėsintis.

O kiek vietinio Lietuvių
koncentravimo atlikta, ir kiek 
gražių dalykų tilpo musų spau
doje iš šios organizacijos vei
kimo. Už tai ačiū tiems musų 
laikraščiams kurie noriai ir 
pilnai talpino prisiųstus prane
šimus. Ir rašančiam šiuos žo
džius teko dalinai tame ben
dradarbiauti.

Atsidėkojant netur tingai 
musų spaudai prie progos už- 
prenumeruokit šį laikraštį sa
vo giminėms ir geriems drau
gams čia Amerikoje arba Lie
tuvoje, kaipo Kalėdų dovaną. 
Jei kam yra nepatogu su už- 
sirašymu ar atnaujinimu laik
raščio prenumeratos, kreipkitės 
Į mane, aš mielu noru pagel
bėsiu.

Pirmi- 
aišku- 
nuvei- 
Tegul

Sąryšis nutarė laikyti meti
nį savo susirinkimą ir valdy
bos rinkimą sekmadienį, Sau
sio 15, nuo 2:30 vai. po pietų, 
Lietuvių Tautinėje salėje. Per 
susirinkimą, vienas narys ar
gumentavo kad šis Sąryšis šy
met permažai nuveikęs, 
ninkas jam patėmijo, ir 
mo delei, išvardino daug 
ktų darbų, pridėdamas:
kasmet būna po tiek nuveikta, 
tai bus labai gerai. Dar pami
nėjo kad Sąryšio sekantis vei
kimas visų vietos Lietuvių 
naudai bus toks: įsigijimas di
delės patogioje vietoje ūkės už 
miesto, įrengimui Lietuvių va
sarinės vietos (Country Club). 
Toliau Sąryšis yra pasiryžęs 
išleisti 50-ties metų visų Phi- 
ladelphijos Lietuvių gyvenimo 
ir draugijų veikimo istoriją. 
Taipgi rūpinsis sustiprinti Lie
tuvių reprezentaciją vietinėje 
politikoje, ir tt.

Taigi, 1939 metams Sąryšis 
turės Lietuviško veikimo aps
čiai, tik reikia visiems Lietu
viams sutartinai veikti.

Fr. Pūkas.

• YOUNGSTOVVN, Ohio. — 
Iki pereitos savaitės pabaigos, 
Mahoning apskrityje trafiko 
nelaimėse žuvo 47 asmenys, 
kas yra 37 mažiau negu buvo 
pernai tuo laiku. Pernai žu
vusių buvo 84. Pačiame mies
te žuvusių šymet buvo 28 prieš 
48 pereitą metą.

Lietuvos Aidas praneša Ame
rikos Lietuviams smagią ži
nią, sekančiai:

šiuo metu Vytauto Didžiojo 
Universiteto choras intensy
viai ruošiasi naujam repertua
rui. Pasibaigus mokslo me
tams choras ketina išvykti į 
Amerikos
bes, kur aplankysiąs didesnes 
Lietuvių kolonijas ir sureng
siąs visą' eilę koncertų.

Dabar' studentų chore yra 
196 choristai. Tai yra didžiau
sias Kaune choras. Į Ameri
ką išvyks choras su 60 rinkti
nių choristų. Pažymėtina kad 
studentų choro gastrolės už
sieniuose visuomet buvo labai 
palankiai 
šią vasarą 
Slovakijoje 
visos eilės
spaudoje, kaip garbės ir pasi
žymėjimo ženklus, 
keturis vainikus 
dalį.

ku-
At-
ap-

įvertinamos. Pvz., 
gastroliavęs čeko- 

studentų choras be 
palankių recenzijų

ir
gavo 
vieną

net
me-

Leonas, 38 m.r 
10, Montevideo, 
— Obelių vals., 
kaimo.

Vaclo-
11 d..

MATULAITIS, KUN. 
vas, mirė Gruodžio 
Minersville, Pa. Buvo apie 
70 metų amžiaus.

BALINSKIENĖ Morta, 65 m., 
mirė Gruodžio 14, McKees 
Rocks, Pa. Po tėvais buvo 
Vitkauskaitė. Amerikoje iš
gyveno apie 47 metus. Mi
rė kelis mėnesius pasirgus 
ir galiaus regėjimo netekus. 
Buvo pavyzdinga, visų ger
biama moteris. Palaidota su 
bažnytinėmis apeigomis, šv. 
Marijos kapinėse, Gruodžio 
17. — Paliko nuliudime sūnų 
ir dukterį ir keletą anūkų. 
Iš Lietuvos paėjo Alytaus 
ap., Ūdrijos par., žagariu 
kaimo. J. S.

VARKALA Jonas, x 53 metų, 
mirė Gruodžio 7, Dayton, O. 
— Vaiguvos k., Darsūniškiu 
par., Trakų ap.

BELESKIENĖ M., rasta ne
gyva lauke Gruodžio mėn., 
Eynon, Pa.

KUODAITIS Pranas, užmuštas 
automobilio einant į darbą, 
Gruodžio m., Rochester, N.Y. 

PETERSON Marijona. 58 me
tų, mirė Lapk. 30, Chicago- 
je. — Raseinių ap.. Girdiš
kės par., žukaimės k. Ame
rikoje išgyveno 40 metų.

MAŽIENIENĖ Kazė, pusamžė, 
mirė Lapk. 28, Chicagoje.— 
Panevėžio ap., Ramygalos p., 
Gabulų k. Amerikoje išgy
veno 27 metus.

MAČIUKEVIČIUS,Ruožas, pus- 
mirė Tapk?. JįO,- Chi- 

' cagoje. — šakių ap,, Lukšių 
p., Vidusilių k. Amerikoje 
išgyveno 34 metus.

RIMKUS Aleksandras J., 27 
m., mirė Gruodžio 3, Chica- 

1 goję, kur buvo ir gimęs. 
! URBONAS Jonas, mirė Gruo

džio m., Mahanoy City, Pa.
BAGDANSKIS Jonas, 64 me

tų, mirė Lapk. 20, Benld. III. 
— Jurbarko miestelio. Ame
rikoj išgyveno 26 metus.

TURONIENĖ Katrė, 45 metų, 
mirė Spalių 16, Trenton, N. 
J. — Alytaus ap., Varėnos 

Amerikoje išgyveno 25 
metus.

GRAŽIOS LIETUVOS FII.- 
MOS. Filmininkas J. Janus-* 
kevičius Gruodžio 14 d. čia ro
dė gražius spalvuotus Lietuvos 
paveikslus. Iš jų aiškiai ma
tyti kokia didelė ir visokiario- 
pa pažanga Lietuvoje padary
ta per taip ganą trumpą laiką. 
Reikia tik prisiminti kokiose 
sunkiose aplinkybėse prisiėjo 
Lietuvai savo valstybę kurti. 
Taigi Lietuva yra daugiau at
siekus progreso negu papras
tai galima. Todėl malonu yra 
matyti tokius Lietuvos paveik
slus. Visokių politikierių bur
nojimai ir šmeižimai Lietuvos 
tautinės vyriausybės yra me
las ir išgamų darbas.

ZEKUS Povilas, 10 mėnesių, 
mirė Gruodžio mėn., Worces- 
ter, Mass.

JANUŠIONIS 
mirė Lapk. 
Argentinoj. 
Pakriausnių

GIŽAUSKIENĖ Katrė, 39 m., 
(Vilnaitė), mirė Lapkr. 7, 
Argentinoje. — Paėjo nuo 
Alsėdžio.

INTIENĖ Dora, 47 metų, mi
rė Lapk. 11, Berisso, Argen
tinoj.

MITRIKEVICIUS Juozas, 47 
metų, mirė Gruodžio mėn., 
Mahanoy City, Pa., kur bu
vo ir gimęs.

UZA Pranas, 57 metų, mirė 
Gruodžio 13, Chicagoje. — 
Amerikoj išgyveno 35 m.

STUMBRIS Vincas, mirė Gr.
11, Chicagoje. — Tauragės 
par., Paberžio k.

GIEDRA Stasys, pusės am
žiaus, mirė Gruodžio 12 d., 
Chicagoje. — Telšių apsk., 
Triškių par., Nebulitių k.

IVAŠKEVIČIUS Antanas, pus
amžis, mirė Gruodžio 8 d., 
Chicagoje. — Šiaulių apsk., 
Kuršėnų par. Amerikoj iš
gyveno 33 metus.

BLOŽIS Simanas, 49 m., mirė 
Gruodžio 6, St. Charles, III. 
— Alytaus aps., Stakliškių 
par. Amerikoj išgyveno 30 
metų.

AMALEVICIUS Vincas, 45 m. 
mirė Gruodžio 11. Shenan- 
doah. Pa.

PRIZGINTAS Kazys, mirė 9 
Gruodžio, Braddock, Pa.

LOS ANGELES, Cal. — Čia 
vieši Vincas Uždavinys, 

ris keliauja po Ameriką, 
vyko čia patirti plačiau ir 
rašyti.

• PITTSBURGH, Pa. — Ame
rikos Lietuvių R. K. Federa

cijos tarybos suvažiavime 15 
Gruodžio išnešta keletas rezo
liucijų dienos klausimais. Vie
na rezoliucija pasiųsta į Wa- 
shingtoną, Anglijos, Prancūzi
jos, Italijos ir Japonijos amba
sadoriams. Lietuvos vyriausy
bei pasiųsta keletas pageida
vimų, “kad veiktų išvien su 
valstybei ir tautai ištikimomis 
srovėmis”, “apgailavimas” kad 
areštuojami “katalikų veikė
jai”, pageidavimas “kuogrei- 
čiausia sutvarkyti santikius su 
šventuoju Sostu” ir tt.
• SO. BOSTON, Mass. — Vie

tos sandariečiai gausiai re
mia savo organą, Sandarą, štai 
šiomis dienomis pasiuntė cen
trui visą šimtą dolarių.

• CHICAGO, III. — Lietuvio 
B. Grybo trokas užmušė vai

kiną. Sužinojęs kad jo tėvai 
gyvena New Yorko valstijoje, 
B. Grybas pasiskolinęs $125 
pasiuntė žuvusio vaikino tė
vams kad galėtų atvažiuoti j 
laidotuves. Vaikinas buvo su
važinėtas ne iš Grybo kaltės.

—Birutės choras dideliu pa
sisekimu pastatė du kartu ope
retę “Perikola”. Publika pa
geidauja kad tas veikalas bu
tų pastatytus ir trečią kartą. 
Birutės choYui vadovauja Inž. 
J. Byanskas.

—Dėl Chicagos Lietuvių Au
ditorijos kilo karas. Vieni ^tu
vi už tai kad auditorijos ben
drovę perorganizuoti, kiti nori 
auditoriją parduoti iš varžy
tinių.

—Gruodžio 14 d. Chicagos 
Lietuvių dylegacija, susidedan
ti iš biznierių, politinių orga
nizacijų atstovų ir šiaip veikė
jų lankėsi pas miesto mayoyą j 
Kelly, prašyti kad jis ir vėl 
statytų sftvo kandidatūrą į Į 
mayorus. Lietuviai pažada jį 
remti. Mayoras Kelly buvo 
apdovanotas Gedimino Ordinu, 
pereitą vasarą.

• PHILADELPHIA, Pa. — Iš 
kalėjimo paleistas Pranas

Endrukaitis, kuris, savo laiku, > 
iš didelės meilės, nužudė savo 
sužiedotinę, Mortą Korytę, už 
ką išsyk buvo pasmerktas mir
ti, bet vėliau bausmė pakeista. 
kalėjimu iki gyvos galvos. Už ' 
pavyzdingą užsilaikymą kalėji
me jis paleistas laisvėn.

AKRONIEČIAI LAIMĖJO. 
Gruodžio 17 d. čia įvyko krep
šinio lošimas (basket bąli) tar
pe Daytono Lietuvių Vyčių 96 
kuopos ir Akrono Lietuvių tau
tinių čampionų komandos.

Lošimas buvo energingas ir 
smarkus. Išpradžių atrodė kad 
Daytoniečiai bus laimėtojais, 
bet Akroniečiai pradėjo savo 
gabumus rodyti smarkiau, ir 
pasekmės buvo tokios: Akrono 
Lietuviai — 30; Daytono Vy
čiai — 14.

Tat Akroniečiai lieka ir ant 
toliau krepšinio tautiniai čam- 
pionai.

*
kita žinia

*
tagretu, atėjo 

ir Lietuvos šaulių Sąjungos 
Choras^ apie 100 žmonių, ren
giasi per Pasaulinę Parodą vy
kti į Ameriką ir pasirodyti su 
savo dainos menu, šis choras 
matomai atvyks tik trumpam 
laikui ir dalyvaus tik Pasauli
nėje Parodoje Lietuvių 
programe. 
dalijama kad 
ną-kitą musų

*

¥

kad

Butų labai 
aplankytų 
koloniją.
* *

ATVYKS

Dienos 
pagei- 

ir vie-

pas
i

IR KIPRAS 
PETRAUSKAS?

Taip pat yra žinių kad 
mus į Ameriką žada atvažiuo
ti ir žymiausias Lietuvos ope- 
vos dainininkas, Kipras Petrau
skas. Jis atvažiuos greičiau
sia dalyvauti Amerikos opero
se, per Lietuvių kolonijos kon
certuoti nevažiuos. Jeigu su
tiks kur padainuoti tai specia- 
lėse keliose vietose.

Lietuvių Dienos New Yorko 
Pasaulinėje Parodoje proga iš 
Lietuvos atvyks daugiau artis
tų. kuriuos Lietuviai galės ma
tyti ir girdėti atsilankę į Pa
rodą.

Atvyks ir Lietuviškų tautiš
kų šokių instruktoriai, kurie 
paruoš Amerikos Lietuvių jau
nimą Lietuvių Dienos progra- 
mui, pamokindami įvairių se
nų ir gražių Lietuviškų 
ir žaidimų.

Tdigi, ateinantį metą 
va žymiai prisidės prie 
fikps
venimo.

i

PAGERBĖ ORLAIVIO IŠ
RADĖJUS. Gruodžio 17 d. su
kako 35 metai nuo pirmo mo- < 
torinio orlaivio išradimo"!i,,,su 
juo pasikėlimo į orą. Išradę*, 
jai yra du broliai Wright, Day
toniečiai. šiose sukaktuvėse 
jiedu buvo pagerbti kaip mok
slininkai išradėjai. Vienas iš 
jų, Wilbur, yra miręs, palaido-j 
tas Woodland kapinėse. Buvo i 
aplankytas'jo kapas ir padėtas 
puikus vainikas. Antras, Or- 
ville, gyvena čia. Jis buvo pa- į 
gerbtas puikiu programų, ku- Į 
riame dalyvavo daug moksli
ninkų, industrialistų, ir auto
mobilių karalius Henry Ford, 
iš Detroito.

Daytone yra įrengta Wright 
vardu kariška orlaivių stotis. ■ 
Jos patobulinimui ir įsteigimui 
orlaivininkystės tyrinėjimams 
vesti federalė valdžia iš viešų 
darbų fondo paskyrė 3 milijo
nus dolarių. D. Rep.

m.

SKAITYKIT 
VIENYBĘ
• VIENYBĖ — seniausias ir 

geriausias Lietuvių laikraš
tis Amerikoje, einantis 52 mė- 
tus ir antrus metus populiariu 
dienraščiu. Leidžia Lietuvių 
Spaudos Bendrovė.

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

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

Adresuokite:
VIENYK Ė

193 Grand Street 
Brooklvn. N. Y.

Importuotos iš Lietuvos — Tikros

šokių

Lietu- 
Ame- 

Lietuvių kultūrinio gy- 
Rep.

WINN1PEG, MAN. 
Kanada

TREJOS-DEVYNERIOS
GARSUS IR LIETUVIAMS ŽINOMAS VAISTAS 

Įsigykit sau pakelį tuojau.

PKAHA SUČEKINTA 
PER 10 DIENŲ

susi-

Su užsakymu siųskit ir užmokestį, pašto ženkle
liai priimami mažiems užsakymams.

Kaina 25c. Į kitus miestus 30c.

Sveikiname M Kalėdų Šventėmis

ir
Linkime Laimingą Naujų Metą!.

GDYNIA - AMERICA LINE

plomi žinia iš Čekijos, kuri 
ptareša kad Prahos miesto ma
gistras įsakė per dešimts dienų 
pakeisti Pragos mieste visas 
firmų iškabas ir reklamas sve
timomis kalbomis ir pusiau su
durtines (Čekų ir kurios sveti
mos kalbos junginius).

Pavyzdžiui, visiškai uždrau
sti pavadinimai “restaurant”, 
“bar”, “danzing”, ir tt. Tiktai 
viešbučiams Prahoje leidžiama 
ir toliau vadintis hotel, tačiau, 
restaurantams ar kavinėms 
uždrausta bent kurie svetimi 
pavadinimai. Viskas turi bu- 
pakeista sava čekiška kalba. 
Kas to laisvanoriai nepadaro, 
tiems iškabos ii' reklamos pa- 

I keičiamos varu, jų kaštais.

NEW BRITAIN, Conn
Pradedant Sausio 3 

darys antro pusmečio 
niai Lietuvių kalbos

DIRVOS KRAUTUVĖ
6820 Superior Avė. Cleveland. Ohio i
— - ----- -

1’2

NORI SAVO SALĖS
Winnipege gyvuojančios Lie

tuvių draugijos bendrai
tarusios pasiryžo įsigyti savo'
nuosavą salę. Ta proga pasi-, 
taiko dabar neblogomis sąly- 

i gomis pirkti tam tinkamą salę, ■
todėl imdamasis to darbo, ko- s!*nHlliniiilliimiiiHiihililiillillliliiiiinilllllHllllllMllllinillllllllllllllllllllillllllii;
mitetas atsišaukia į visus Su-, 

j vienytų Valstijų ir Kanados’ 
i Lietuvius prašydamas para-' 
mos. Kas gali tokią paramą j 
suteikti prašomi pasiųsti savo 

. auką šiuo antrašu: Pašto pezr-’ 
pirmadienio, laidą išpirkti vardu A. Urban, j 

J. Paliliunas, 463' 
Bus. Magnus avė., Minnipeg, Man. 

Pasirašo komitetas:
J. Paliliunas,
P. Pūras,
P. Gutauskas,
M. Vidrukas.

PARDVOOU DAUGIAU 1 
PAlNTKPiLLf AIO.M5U WIŲB 

I VArtTUMiiKANKlNANIltMS ■ 
KUAMTZM0 ą
TOKtS PUIKUS VAISTAS,

KAD IR AŠ PATS JĮ AlU / I

Naudokite lq linimenfą, kurį jūsų tėvoi Jr tėvų tėvai nau« 
doįo nuo 1867 metų palengvinimui muskulų skaudėjimo. 
Nusipirkite bonkulę Poin-E»pellerio su Inkoru ant deiutol 
pos savo vaistininkų.

^PAINEXPELLER

R6UMATŠKI 1 
____ U MANE STAČIAI 

P20T0VAR0 AR NETURITE 
KOKIŲ VAISTŲ, 

. KAD MAN 
i PALENGVINTŲ’l

d., atsi- 
vakari- 
kursai, 

kurie laikomi Centrai Junioi’ 
Į High mokykloje
antradienio ir trečiadienio va-;0 siųsti: 
karais nuo 7 iki 9 vai. 
dėstoma Lietuvių kalbos gra
matika ir Lietuvos istorija.

šie kursai padės jums Lietu
viškai sustiprėti ir giliau su
prasti ką reiškia būti Lietuviu 
ir kaip tą Lietuviškumą ge
riau išlaikyti. Tokiam kilniam 
ir dideliam darbui reikia jau-Į 
nuolių pasiryžimo ir lankymosi 
tuose kursuose.

Todėl jaunuoli ar jaunuole, 
kokį tu darbą bedirbtum, bet 
dabar tau yra proga mokintis 
Lietuvių kalbos.

Studijavimas savo tėvų kal
bos ir istorijos pagelbės gintis 
nuo ištautėjimo pavojaus ir : 
sutirpimo svetimųjų tarpe. [Į

J. P. Jr. j

.miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Reikia Jums
| ANGLIES? I
Į UŽSISAKYKIT DABAR! : 
: Geros rūšies anglis sulyg: 

jūsų pasirinkimo, pristato- : 
ma į namus greitai, kainos : 
visai žemos. Užsakyti ga-: 
lit telefonu arba laišku. :

Anna Pongonis
1076 East 78th Street : 

Telefonas ENdicott 2562 =

APDRAUDOS REIKALE
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musu pa- 

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

P. P. M lUOL I S
\ ienatine Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra
S 6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729
- miiiii nu m i mini iki nu iiiiiimi iiiiiiii uiiiii muilui niii'innnnnnnnniiiiiiiiiiih

| Nikodemas A. VVilkelis |

% 
’ i

I

I
I

Laisnuotas Laidotuvių Direktorius
IR BALSAMUOTOJAS

6522 Superior Avė. HEnderson 9292
• •

The Wilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautume

630f-ll Superior Avė. ENdicott 2343
N. A. VILKELIS JURGIS ARBUCKA8

Sa nninkas < Vedėjas

i
I
I
I

ii
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Ar Hitleris Būtinai Nori Pasigrobti
Klaipėdos Kraštą?

Lietuva Sukirto Berlino Nazius prie Diplomatišku 
“Kortų”? — Klaipėdos Krašto Laukia Liūdna 
Ateitis jeigu Atsimestų nuo Lietuvos. — “Vol- 
demarininkų” Atsiradimas, ar tik ne Berlino 
ir Klaipėdos Nazių Sąmokslas prieš Lietuvą?

Artinantis Klaipėdos Krašto 
Seimelio atstovų rinkimui, Lie
tuvius didumoje apėmė kokia 
tai neaiškumo padėtis. Rinki
mai pasitaikė tik ką po naujų 
Vokietijos nazių laimėjimų Au
strijoje ir Čekoslovakijoje. Tų 
laimėjimų delei, Klaipėdiškiai 
naziai, kurie įsivaizduoja kad 
Hitleris yra lyg koks dievai
tis, ir kad prisidėjus prie di
džiosios Vokietijos jie patektų 
lyg į dangų, įsižiūrėję ką Hit
leris darė siekdamas pagrobti 
Austriją ir suplėšyti Čekoslo
vakiją, tiesiog patrako ir pra
dėję prieš Lietuvius savo tero
rizavimo planą, laukė kada i 
Klaipėdą Hitleris atsiųs savo 
kariuomenę juos “vaduoti”.

Jie gal būt, panašiai kaip 
ir dalis Lietuvių, tikėjo kad 
po Klaipėdos Krašto seimelio 
atstovų rinkimų, kuriuose jie 
žinojo gaus savo atstovus di
delėje daugumoje, Klaipėdos 
kraštas bus nuo Lietuvos at
plėštas.

Tačiau, rinkimams praėjus, 
padėtis pasilieka ta pati: Hit
leris Klaipėdos krašto neprisi
jungia, ir patrakę Klaipėdiš
kiai bei išgąsdinti Lietuviai to 
nesulaukia....

Kaip toliau bus, prie ko pa
tys Klaipėdiškiai naziai prisi
varys dabar dar nekalbėsime. 
Tik pati ateitis parodys kas 
vėliau bus. Spėjimai tankiai 
apvylia, dažniausia išeina ki
taip negu manai, nes padėtys 
nėra pastovios ir išanksto ne
visai tiksliai numatomos. Ga
li spėti, pranašauti vienaip, o 
išeina visai kitaip. Taigi, sa
kymas kad Hitleris Klaipėdos 
kraštą, ar net ir visą Lietuvą, 
užims ar neužims, yra toks 
pat geras.
KĄ REIŠKIA ŠALTOS DERY

BOS TARP KAUNO IR 
BERLINO?

Kalbant kaip šiądien dalykai 
stovi, “Mileris visai nesiskubi
na to -'rašto imti, ar reikalau
ti jo prijungimo. Tą aiškiai 
paro ė prieš rinkimus ir laike 
rinkamų Vokietijos pasiuntinio 
Ka mui tankus važinėjimas į 
P liną vedant derybas tarp 

no ii Berlino valdžių.
V -čigu' butų buvę numatyta 

Ž1D . Jikti prijungimas, tokių dery- 
bų nebūtume matę, nes iš Lie

tuvos pusės nebuvo dedama to- 
■kio pasipriešinimo- kaip dėjo 
Čekoslovakija, ir Lietuvą nie
kas nežadėjo remti, kaip dary
ta Čekoslovakijos ginče su Su
detijos prisijungimu.

Po rinkimų, Lietuvos užsie
nių reikalų ministras p. Urb
šys važinėjo j Berliną ir vėl 
kalbėjosi su Vokietijos vyriau
sybe apie Klaipėdos krašto li
kimą.

Tos visos plačios bet ramios 
derybos mums aiškiai pasako 
kad Berlino nazių vyriausybei 
ne tiek rupi Klaipėdos krašto 
“atvadavimas”, arba nuo Lie
tuvos atplėšimas, kiek patenki
nimas arba nuraminimas Klai
pėdos krašto patrakėlių, kurie 
jieško Hitlerio globos.

Iš to išeina kad Berlinas su
tinka leisti Lietuvą patenkint 
Klaipėdos krašto Vokietininku^ 
suteikimais jiems autonomijos 
ir su tuo einančių privilegijų, 
o ne imtis juos į savo sterblę 
ir paskui rūpintis kuo juos šer
ti. Patys Vokietijos valdžios 
galvos žino kad pas juos duo
nos ir sviesto ir lašinių stoka. 
Pasiėmimas ė savo globa tokio 
nuošalaus krašto kaip Klaipė- Kas liktų Berlinui daryti? Ne 
t's kraštas butų pasiėmimas kas kitas kaip rūpintis Klaipė- 

bėdos.

Norint prisijungti Klaipėdos ( 
kraštą be pačios Lietuvos, bu
tų kaip nubaudimas to krašto 
gyventojų, palikimas jų skur
dui ir vargui.

O visą Lietuvą užpulti ir pa
sivergti Vokiečiai šių dienų są
lygose negali, ir neims.

KAIP JIE BUTŲ NUBAU
STI

Atplėšimas Sudetijos nuo 
Čekoslovakijos atidarė Vokie
čiams kelią į Ukrainą, kuri ne
turi savo valstybės. Ukrainie- 
čiai be abejo ims bent kokį 
planą, kurį kas nors pasiūlys, 
kad tik pasidaryti savistove 
valstybe. Per Sudetiją Berli
no valdžia prieina ir prie kitų 
Centralinės Europos šalių, su 
kuriomis nori artimus ekono
minius santikius turėti.

Su Lietuva tokius santikius 
turi. Pagaliau Hitleris žadėjo 
negrobti svetimų žemių, kurios 
savistoviai gyvuoja. Gal savo 
žodžio ir bando laikytis.

Jeigu Klaipėdos kraštą pasi
jungtų, Lietuva gali nutraukti 
visus ryšius su pačiu Klaipė
dos uostu. O ką tas reikštų 
Klaipėdiškiams pagalvokite iš 
to kas seka.

Klaipėdos patrakusiems na- 
ziams nutraukus ryšius su Lie
tuva, ji padarytų tą patį su 
jais. Nors Lietuva panešti] 
nuostolius dėl Klaipėdos uosto 
netekimo, į kurį sudėjo daug 
milijonų litų pagerinimams, 
tačiau tokia pakantri tauta 
kaip Lietuviai, turėdama dau
giau priėjimo prie juros negu 
tik per Klaipėdą, palengva iš- 
sistatydintų sau kitą uostą.

Amerikos Lietuviams ge- 
, rai žinoma yra Palanga, prie 

tų pačios Baltijos juros. Ame
rikiečiai ir mano kad Lietuva 
galėtų naudotis Palanga kaip 
uostu. Bet ne. Palangos pa- 
kraštis labai seklus - negilus 

i eina toli į jurą. Tas pakraštis 
■ tinka tik vasarotojams, nes 

tai vienas iš gražiausių pajūrio 
rezortų Baltijos pakraščiais.

Lietuva jau kelintas metas 
darbuojasi prie kito uosto sta
tydinimo — šventosios uosto, 
šiaurėn nuo Klaipėdos krašto, 
visai netoli Latvijos rubežiaus. 
Tas uostas, tiesa, taikomas 
žemaičiams Baltijos juros žu
vininkams. Ten privesta gele
žinkelis, išstatyta mūrinis mie
stelis. Ten į Baltijos jurą iš
teka upė šventoji.

Užsispyrę Lietuviai tą uos
tą parengtų mažesniems lai
vams prekes iškrauti ir išvež
ti. Ekskursijos į Lietuvą ga
lėtų vykti per Rygos uostą — 
kodėl Lietuvai nedaryti biznį 
su drauginga kaimyne, vietoje 
naudotis Klaipėda, kurios pa
trakę naziai nuo jos šalinasi?

Kas atsitiktų su Klaipėda? 
Tam miestui užeitų vargo die
nos. Dabar miestas, ačiū Lie
tuvos bizniui, padidėjo, išaugo. 
Tie patys Vokietininkai, ačiū 
Lietuvai, pavalgę, apsirėdę, ir 
pilnais kišeninis pinigų. Kas 
su jais nutiktų jeigu ten Lie
tuvos prekyba butų 
Vokietija Klaipėdai 
nio neatneš, nes ji 
uostus, kurie taip 
daug gyvi dėl nazių susipyki
mo su pasauliu.

Ką veiktų Klaipėdos darbi
ninkai, kurie arba patys yra 
nazių pasekėjai, arba verčiami 
tokiais būti? Su kuo darytų 
biznį Klaipėdos parduotuvės, 
jei Lietuviai ten nevažinėtų?

sulaiky ta ? 
jokio biz- 
turi kitus 

pat neper-

do 
sau diečių maitinimu....

Taigi, ar geriau juos plėšti 
nuo Lietuvos ir patiems rūpin
tis jų maitinimu, ar su Lietu
va sugyvenant, naudotis Lie
tuvos daromu bizniu ir varo
ma prekyba su užjūrio šalimis?

O koks likimas ateitų Klai
pėdos krašto ūkininkams, ku
rių dalis yra geri Lietuviai, 
kiti palinkę į nazius, bet visi 
turėtų atsidurti po Berlino na
zių globa? Jie dabar parduo
da viską ką turi iš už Ne
muno ateinantiems Vokietijos 
piliečiams, ką jiems neparduo
da 
ja 
ną 
rę 
retų atiduoti vyriausybei, ir 
turėtų tylėti prieš Berlino pa
tvarkymus.

Tokia padėtis gali išsivystyti 
Klapėdos kraštui ir uostui dėl 
pačių to krašto įkaitusių nazių 
užsidegimo bėgti nuo Lietuvos.

LIETUVOS VYRIAUSYBĖS 
POLITIKA GERA

Nors nekuriems norėjosi kad 
Lietuva skelbtų karą Vokieti
jai ir pultųsi ginklu į Klaipė
dos kraštą tenaitinius nazius 
malšinti, bet tai buvo neapgal
votas jų protavimas. Ginkluo
tas kiršinimasis su įkaitusiais 
naziais butų iššaukęs Vokieti
jos ginkluotą įsikišimą kad ir 
ta priekabe jog jie turi “gelbė
ti” savo “skriaudžiamus” žmo
nes. O kas galėjo užtikrinti 
kur Vokietijos kariuomenė su
stos? Ji butų galėjus užgrob
ti visą Lietuvos pajūrį ir tada 
diktuoti Lietuvai savo sąlygas.

Dabar gi, Lietuva turėjo rei
kalus. tik su Berlino vyriausy
be, kuri rodė savo didelį norą 
būti Klaipėdos krašto nazių 
“užtarėjais”, ir tuose kalbėji
muose- su Berlinu galėjo drą
siai ir atvirai parodyti į kokią 
padėtį visą Klaipėdos kraštą 
tas nazių užsidegimas nuo Lie
tuvos atsimesti stumia. Berli- 
nas nepasikarščiavo tą kraštą 
prisijungti, ir Klaipėdos uostas 
ir visas tas 1,099 ketvirtainių 
kilometrų plotas liko po seno- 

’ vei su Lietuva.
Jeigu ateityje Klaipėdos kra

što naziai varu veržtųsi prie 
Berlino prisidėti, Lietuvai ne
liktų kitokios išeities kaip tik 
su pačiu Berlinu susitarus pa
leisti juos ir atiduoti anų glo
bai. Už tokį Klaipėdiškių ne- 
apsigalvojimą jie verti geros 
pabaudos iš Lietuvos pusės, ir 
jie tos pabaudos susilauktų 
netekimu Lietuvos biznio.

Tas kas viršuje pasakyta yra 
mano paties samprotavimai ir 
privedžiojimai. Bet kaip įkaitę 
Klaipėdos naziai galėtų išbėgti 
tokio savo liūdno likimo kitaip 
kaip tik visos Lietuvos užgro
bimu, kas dabar neįmanoma.

Ką pagelbėtų ir visos Lietu
vos užgrobimas, jeigu visas pa
saulis Vokietiją boikotuoja ir 
atsisako imti jos produktus? 
Tada uždarytų duris ir Lietu
vos produktams, gaminamiems 
po Vokiečių priežiūra. Jeigu 
Vokiečiai ir turėtų maisto iš 
Lietuvos, bet jis su laiku ap- 
menkėtų, ir taip visas to kraš
to gyvenimas nusmuktų, Klai
pėdos uostui biznis užsibaigtų.

“ VOLDE M ARININK AI ”
Iki ateis iš Lietuvos tikros 

žinios, nežinosim kas buvo tie 
“Voldemarininkai”. Bet galim 
savo išvadas daryti sekančiai: 

Paskilbęs “Voldemarininkų” 
“sukilimas” ir pareikšti jų no
rai suartinti Lietuvą su Vokie
tija gal būt buvo ne kas kita 
kaip pačiu Vokietijos ir Klaipė
dos nazių sąmokslas surišti 
Lietuvą su Vokietija ekonomiš
kai, palaikymui Lietuvos biz
nio santikių su Klaipėda, o Vo
kietijai davimui daugiau Lietu
vos produktų ir daugiau ėmi
mui Vokietijos gaminių į Lie
tuvą, ką dabar Lietuva ima iš 
eilės kitų sau draugingų vąls-

Lietuvos pagalba eksportuo- 
i kitas šalis, ir gauna gry- 
pinigą. Ką gautų atsidu- 

nazių valdžioje? Viską tu-

tybių, kurios randasi net Užjū
ryje.

Čekoslovakija, įstumta į tą 
padėtį kokioje ji šiądien yra, 
labiau ir labiau susiartino su 
Vokietija. Tas atsitiko todėl 
kad į jos valdžią pateko — 
dideliu Hitlerio spaudimu — 
Čekoslovakijos “Voldemarinin- 
kų” rūšies žmonės: ten vyriau
sybė visiškai persikeitė laike 
Sudetijos atplėšimo.

Gal būt Berlino planas buvo 
Klaipėdos krašto rinkimų pro
ga padaryti perversmą ir Lie
tuvos vyriausybėje, pakišant 
iš kur nors ištrauktus “Volde- 
marininkus”, kurių tikslas bu
vo “artintis su Vokietija”....

Tada Vokiečių butų buvę 
apsidirbta su Lietuva, be jos 
užėmimo.

Pats Voldemaras, kuris gy
vena Prancūzijoje, gal būt su 
tuo mažiausia reikale turėjo, 
tačiau kad jis keli metai atgal 
rašė Vokietijai palankius raši
nius, ir kadangi jis yra žymi 
figūra Lietuvių tarpe, jo var
do panaudojimas Berlino sky- 
meriams gal 
pasikėsinimas 
į savo įtaką.

Netikrinu
nebūtų gryžęs užimti Lietuvos 
vyriausybės vairą, kuomet jam 
dirva butų buvus paruošta.

Tačiau Kauno vyriausybė 
buvo gudresnė negu Prahos, 
kur nazių spaudimu pavyko iš
stumti Dr. Benešą ir pastaty
ti vyriausybę tokią kuri gieda 
Berlinui patinkamą giesmę.

Tai 
kit. 
nom. 
buvo 
buvo 
įėjo

rodėsi geriausias 
Lietuvą paimti

Kelione po Musų Lietuvą

kad Voldemaras

tik išvados — įsitėmy- 
Kaip ištikro buvo neži- 
Kalbam tik apie tai kas 

išėję aikštėn — o jeigu 
aišktėje, tai ir tikslus 
maždaug tokius kaip 

privedžiojama.
Nei Kauno krikdemams su 

socialdemokratams, nei “Vol- 
demarininkams” nepavykus iš
versti Smetonos-Mirono vy
riausybės, Berlinas su ta vy
riausybe santikiauja po seno
vei, ir pasakė kad jokių “tra
dicinės neapikantos” Lietuvai 
neturi.

Vietoje “tradicinės neapi
kantos” Berlino naziai, mato
mai, norėjo pasinaudoti ultra- 
moderniška politiška suktybe: 
pasistatyti Lietuvos valdžioje 
sau prielankius žmones, vieto
je rimtai kalbėtis ir derėtis su 
Lietuva, kaip valstybei su val
stybe priklauso, ir bendrai sa
vo ateitimi rūpintis. Tik šis 
vienas faktas parodo kad Vo
kietijos valdžioje nėra rimtų 
diplomatų, bet tik žemos rūšies 
senovės 
o-roHkm. 
nudėvėtu 
galėti.

Ka Hitleris ir jo partija už 
dantų turi ir kas ateitvie išsi- 
vvstys tai ateities klausimas. 
Dabar, išrodo. Lietuvos tauti
nė vyriausybė Berlino nazius 
prie kortų sukirto.

Nediplomatas.

tu- 
čia

(Tęsinys)

KAUNE YRA LIETUVIŲ 
MOHAMETONŲ. — OPE

RA AIDA SU BARBO
RA IR KIPRU

BIRŽELIO 15, Trečiadienis. 
Šį rytą dangus buvo apsiniau
kęs ir kiekvieną minutą išro
dė kad gali lyti, tačiau mudvi 
turėjom daug ką atlikti ir kur 
eiti, taigi apsiavėm savo kalio
šus ir išėjom. Pirmiausia ėjom 
į D.U.L.R. pažiūrėti laiškų ir 
apsirūpinti informacijomis apie 
šios vasaros programą. Aš tu
rėjau mažą lakštelį kuriame 
sužymėta dienos visų žymesnių 
įvykių kurie atsibus šios vasa
ros bėgu, bet aš norėjau persi
tikrinti ar nebus kurios dienos 
pakeistos. Mudvi ruošėmės ap
leisti Kauną šeštadienį, 18-tą 
Birželio ir vykti į Klaipėdą pa
matyti Tarptautinę Regatą ju
roje, o paskui į Rambyną me- 
tinėn Joninių iškilmėn. Ren
gėmės būti išvažiavusios sa
vaitę laiko ar daugiau, nes tu
rėjau aplankyti nekurtuos mu
sų draugus Pagėgiuose, kurie 
yra netoli nuo Rambyno.

DULR. įstaigoje p. Vilkaitis 
peržiurėjo programą kartu su 
manim ir patikrino kad kiek jis 
žino visas tas programas yra 
toks pat, ir kad Joninių iškil
mė atsibus Birželio 21. Man 
ypatingai rūpėjo ta iškilmė ir 
nenorėjau jos praleisti, 
taip pat patyrėme kad ] 
pitis išvažiuoja į Pietų . 
ką, kur prabus visą ’ 
Tai buvo liūdna žinia 
mes jo tikrai pasigesim.

Apsirūpinusios programų iš
ėjom nunešti dovaną, kūną 
musų draugas Vladas Selickas 
Clevelande įteikė prašydamas 
perduoti jo brolio žmonai. An
trašas buvo ant Br.gos gatvės. 
Kaip ten nueiti mes klausinė- 
jom žmonių kuriuos gatvėje 
susitikom; buvo juoko sulaiki-1 
nėti ir kalbinti nepažystamus, 
ir taip mes ėjom iš gatvės į 
gatvę, kurios tūlos išrodė kaip 
užpakalinės alėjos, grystos ak- 
menais, o šaligatviai raudono
mis plytomis. Vienas vyras, 
kurio paprašėm nurodyti kaip 
patekti kur mums reikia pasi
siūlė mus palydėti iki tai pa
čiai gatvei, ir kuomet ėjom 
pro Kauno kapines, jis nurodė 
mums į mažą baltą pastatą, ry
tiečių arkitekturos. Ji išrodė 
gana puiki, su keletu bokšte
lių ir išrodė kaip moska iš ma
tytų paveikslų. Jis pasakė 
mums jog tai yra Mohametonų 
maldnamis!

“Mohametonų maldnamis?!” 
nusistebėjus tariau aš. “Kaip

yra Mohametonų tiky-

buvo daugiau negu nuo- 
bet jis mums paaiškino

barbarams panašus 
kurie nori tuo senu, 
budu pasaulyje įsi-

TAMSTOS PRENUMERATA UŽ “DIRVĄ” JAU

PASIBAIGĖ^]
• ANGLIJOJE vilkų nėra. 

Paskutinis vilkas ten užmuš
tas 1680 metais.

ir

DIDELE LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy 

1117 East 79th Street 
(Kampas Pulaski Avė.)

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

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

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

Mes 
p. Ski- 
Ameri- 
vasarą. 
mums,

tai yra kad Mohametonų mald- 
namis randasi Lietuvoje?”

“Aha”, sako jis, “nesistebė- 
kit, bet mes turim Lietuvių 
kurie 
bos”.

Tas 
stabu,
kad, Romos Katalikų tikybai 
nepripažystant persiskyrimų, o 
visada yra žmonių kurie per
traukia savo vedybinius ryšius 
ir vedasi su kitais, taigi čia 
visi kurie priima Mohametonų 
tikybą gali legaliai persiskirti, 
žinoma, mažai yra tokių kurie 
taip daro, tačiau tai yra fak
tas, ir jis paminėjo mums ke
letą pažymių žmonių vardų. 
Taigi, teisinga 
“Kur yra noras 
das”.

Pagaliau mes 
numerio kurio 
dėkojom musų geram vadovui, 
ir ėjom per vartus į kiemą. Vi
si kiemai šioje gatvėje aptver
ti tvoromis, kas yra čia priim
ta, kaip jau minėjau anksčiau. 
Ėjom taku per kiemą, kuris 
kaip paprastai margavo gau
sybe gėlių. Selickų neradom 
aamie, kaimynas pasakė mums 
kad jie abu tarnauja Finansų 
Ministerijoje.
iiems kortelę su pažymėjimu 
atsilankyt pas mus kada ga
lės.

Iš ten gryžom atgal į Lais
vės Alėją ir eidamos pietų už
sukom į gėlių parduotuvę už
sakyti buketą musų brangiai 
draugei Barborai, kuri šį vaka
rą dainuoja “Aidą” operoje. 
Išeidamos iš gėlių parduotuvės 
susidurėm su ja pačia, ir visos 
nuėjom į Pažangos Rumus už
valgyti. Kadangi diena buvo 
nuobodi ir nemaloni, mes gry
žom namon rašyti laiškus ir 
rengtis vakare į operą.

Apie 6 valandą atsilankė po
ni Selickienė, mes pasikalbė
jom valandėlę, atidaviau jai 
atvežtą dovaną, ir ji užskvie- 
tė mus pas save į svečius, bet 
kadangi mes rengėmės apleis
ti Kauną už kelių dienų, todėl 
prašėm atidėti atsilankymą pas 
juos ant vėliau.

Mudvi pasirėdėm savo pui
kiausiom formalėm sukniom 
Operai, kaip darom namie kuo
met vykstam į Metropolitan, 
kai ji atsilanko Clevelande; 
bet kadangi lijo gana smarkiai, 
pasišaukėm taksi. Mudvi bu
vom labai linksmos rengda- 
mosi tokiam didžiam musų gy
venime nuotikiui. Operai Kau
ne, “Aidai” Lietuvių kalboje, 
o labiausia visko kad dainuo
ja Barbora ir pragarsėjęs Kip
ras Petrauskas.

sena patarlė, 
ten yra ir bu-

priėjom prie 
jieškojom, pa-

Mes palikom

Per daug metų aš turėjau 
viltį kada nors matyti operos 
perstatymą Kaune, ir dabar, 
sunku net tikėti, tas malonus 
sapnas išsipildo.

Mes buvom nuvestos į sėdy
nes priešakinėje eilėje, teat
ras buvo pilnai užpildytas, net 
iki pat viršaus; ten matėsi vi
si, aplink mus matėm savo pa
žystamų ir draugų veidus, ir 
toje pačioje eilėje kur mudvi 
sėdėjom, buvo tie du kunigai 
kuriuos susitikom ant laivo 
Britannic: Kun. Ambotas iš 
Hartford, Conn., ir Kun. Bal- 
kunas, iš Maspeth, N. Y., Ju
zė ir ponia Daniels, broliai Mo
tuzai, Jonas Valaitis iš Brook
lyno, Stasys Pilka, dramos ar
tistas, ir daug kitų, ypatingai 
svečių iš užsienio.

Orkestras priešakyje musų 
taikė stygas overtiurai. Ten 
buvo apie 40 ar 50 muzikantų. 
Orkestras visiškai puikus, ir 
“Aidos” vaidinimas didingas. 
Scenos įrengimai arti panėšė
jo tam ką aš mačiau laike Met
ropolitan operos vaidinimų Cle
velande. Kostiumai, spalvos, 
šviesų ofektas, viskas nuosta
biai puiku. Virš visko, didžiau
sias malonumas buvo girdėti 
šią mano mylimą ir didžią ope
rą Lietuvių kalboje; kiekvieną 
žodį supratau, kiekvieną judė
jimą kuris su turiniu ėjo. 
nininkai yra 
vinti, ne tik 
vaidinime.

Tarp aktų
pasivaikštinėti po foyerą — 
foyere buvo pilna žmonių, ir 
bufetas darė biznį su gėrimais 
ir užkandžiais.

Po operos mes nuėjom prie 
scenos išeigos durų palaukti 
Barboros, su mumis buvo jos 
draugas p. Neveravičius. Po 
vaidinimo paprastai vaidinto- 

■ i ai būna išalgę, taigi mes visi
• vykom į Metropolį vakarienei.
i Kadangi ta vieta visada užpil-
• dyta žmonėmis, musų atsilan- 
'■ kymas sukėlė šiokį-tokį suju-
• dimą, nes mes atėjom pilnai 
1 pasirėdžiusios, o prie to visko 
i buvo šio vakaro žvaigždė, Bar

bora su savo buketu. Rodės 
kad tai buvo tik pradžia sma
gaus vakaro, nors jau buvo 
ir vidurnaktis.

Per Barborą ir p. Neveravi- 
čių mes susipažinom su dau
giau žmonių, ypatingai jaunu 
leitenantu, kuris atkreipė vi
są savo dėmesį į Bronę ir dė
jo visas pastangas kad ji šok
tų su juo kiekvieną šokį. Taip 
tai vėl mes prašokom visą nak
tį iki 4 ryto, kuomet su mumis 
buvus kompanija palydėjo mus 
namon. (Bus daugiau)

Dai-
puikiausia išla- 

dainavime bet ir

čia yra paprasta

Kurie gavot šitokį pranešimą

reiškia, jau laikas atnaujinti. Prisiųskit vėl $2.00, ir pridėkit 10c., jūsų Dirva bus atnau
jinta ir gausit 1939 metams kalendorių. Atlikit savo pareigą linkui savo laikraščio.

SKAITYTOJAMS
APIE KALENDO

RIUS

Dirvos prenumeratoriai ku
rie užsimokėję už 1938 metus 
ir moka už 1939 metus, gaus 
vieną puikų sieninį kalendorių 
dovanų. Kurių mokestis užsi
vilkus, prašomi baigti mokėti 
už šį metą ir atnaujinti už 
1939 metus.

Kada jūsų prenumerata pa
sibaigia matot iš skaitlinės ša
lę jūsų vardo ant adreso: pa- 
veizdan: 48-9, reiškia baigiasi 
su nr. 48, 1939 m. Kurių nu
meriai mažesni, tų jau pasi
baigę su tuo numeriu kaip pa
žymėta.

Atsiteiskit su laikraščio lei
dėjais, nes jie savo užduotį iš

pildo, siunčia jums Dirvą, jus 
privalot užsimokėti laiku.

Pridėkit 10c kalendoriaus 
persiuntimui. Kalendorius bus 
duodamas tik mokant $2 už vi
są metą. Už pusmetį mokant 
kalendorius nesiunčiamas kad 
ir pridėsit 10c.

Dirvos Administracija.

Tškirpkit šį surašą, pažymėkit kurio 
ir kiek kalendorių norit ir prisiųskit 

kartu su pinigais (mažiau negu 
$1 priimam pašto ženklais)

------- Kražių Skerdynė

------- Vytauto Priesaika
------- Lietuvaitė su Vėliava
_____Lietuvos žemėlapis 
_____Ežeras ir Kalnai 
_____Upelis tarp Kalnų 
_____Darius ir Girėnas

_____Gražuolė ir Povas

------- Gražuolė prie Fontano
---—Upelis ir Pagirys žiemą
------- Jura Naktj ir Žibintas 
------- Vaikučiai prie Fontano 
------- Elniai prie Upelio
------- Kristus Vaikelis
------- Marija Motina
------- Nuėmimas nuo Kryžiaus
------- Kristus Perverta širdimi
------- Angelas Sargas
------- Šventa šeimynėlė
_____šv. Juozapas
_____Marija Sopulinga
_____šv. Antanas ir Jėzus

•
(Pridėkit 10c taksams ir pašto 

parsiuntimo kaštams)

“DIRVA”
6820 Superior Avė. 

Cleveland, Ohio 
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Dienos Klausimais
KAM TIE KEISTI PRIEKAIŠTAI?

KAS KĄ RAŠO
i (Spaudoje Pasidairius)

Rašo Vyt. Sirvydas.

TZLAIPĖDOS Krašto Seimelio atstovų šiųmetiniai rinkimai, Įvykę Gruodžio 11 
1 * dieną, sudarė kuo ne didesni sąmišį musų tautoje negu Vokiečiuose, kurie yra 
kaltininkai visų Europos šiųdieninių negerovių. Dėl tų rinkinių, kurie atsibuvo be
veik ta pačia procedūra kaip buvo 1935 metų rudenį, kuomet Lietuvos parubežiu zy
liojo pats Hitleris ir kiti atkakliausi naziai, grąsindami tiems kurie balsuos už Lie
tuvių sąrašus, “pakorimu” jr kitomis žiauriomis Vokiškomis bausmėmis, Lietuvių 
tarpe išsivystė ir pasikėsinimas išversti dabartinę Tautinę Lietuvos Vyriausybę, 
ir studentų riaušės, ir Voldemarininkų pasišokimas prijungti Lietuvą prie Vokie
tijos, ir įvairiausios fantastiškos nesąmonės musų išeivijos spaudoje, priešingoje da
bartinei Lietuvos vyriausybei.

Tie musų fantastiškų pasakėlių platintojai — katalikų, socialistų ir komunistų 
laikraščiai — savo skaitytojų klaidinimui, visai neatsižvelgia kad Klaipėdos rinki
mų šių dienų nuotikiai buvo ne iš Lietuvos vyriausybės ir ne iš Lietuvių tautos ko
kios nors mažiausios kaltės, bet pasekmė Vokietijos pastarų kelių mėnesių bėgiu 
laimėjimų AUSTRIJOJE ir ČEKOSLOVAKIJOJE. Visos Vokietijos žiauria jiega 
pravestas Austrijos prisijungimas ir Čekoslovakijos suplėšymas padrąsino ir Klai
pėdos krašto nazius jieškoti atsimetimo nuo savo “nekenčiamų Lietuvių” ir siekimo 
pasilysti po Hitlerio sparnais. Jie tik ten sau laimę tejaučia....

Bet musų politikuojanti redaktoriai visa tai neskaito bent kokią reikšmę tu
rinčiu. Jie tik kovoja prieš dabartinę Lietuvos vyriausybę savo paprastu nusista
tymu, nori gelbėti savo draugams Lietuvoje įsibriauti į valdžią — ir tik tą tikslą 
turėdami, skleidžia tokias fantazijas Amerikos Lietuvių tarpe.

Skaitant tuos musų laikraščius randi jų “išminties perlus”, iš kurių tačiau iš- 
skaitai kad tie musų visuomenės klaidintojai tik dabar sužinojo kaip jie “geriau” 
butų Lietuvą nuvaldę, po to kai naziai savo rinkimus Klaipėdos krašte jau pravedė.

Šiokia-tokia nesutarmė toje trijų srovių spaudoje yra tik ačiū tam Įvykiui kad 
Lietuva pastaromis dienomis pradėjo daugiau santikiauti su Lenkija. Musų ko
munistai, dėl Lietuvos-Lenkijos, Lenkijos-Rusijos santikių pasirinko daugiau užtar
ti, dabartinę vyriausybę, gal dar ir dėl to kad tie paskilbę Voldemarininkai parodė 
užsimojimą Lietuvą tempti link Vokietijos. Komunistų spauda jungia Voldemari- 
ninkus su krikščionimis demokratais, ko, tačiau, musų katalikų spauda kratosi.

Katalikų ir socialistų spauda aiškiai ir nedvejoiamai skelbia buk visos Klaipė
dos krašto nazių sukeltos bėdos yra tiesioginė kaltė Tautininke Vyriausybės....

Draugas garsiai rėkia kad “KAUNE AREŠTUOJAMI KATALIKŲ VADAI”, 
nors tikrenybėje tai ne katalikų (kaipo tikinčių žmonių) vadai, bet krikdemų par
tijos laimės jieškanti trukšmadariai: jie pasišokėjo kėsintis įsiskverbti į valdžią — 
laimės ką, gerai; nelaimės, tiek to....

Sunku, net perspausdinti visas tas jų paskleistas nesąmones. Jų išvados, tačiau, 
aiškios: jeigu jie (socialistai ir katalikai politikieriukai) iki šiol butų Lietuvą val
dę, Vokietijoj nebūtų atsiradęs Hitleris, nebūtų buvus drumzdžiama Europoj ra
mybė; Vokietija nebūtų militariškai sustiprėjus; Lietuviai butų Klaipėdos Vokieti
ninkus sulietuvinę, jei dar kokios ir sukatalikinę; Klaipėdos kraštas butų buvęs pa
darytas grynai Lietuviškas, ir tt. ir tt., kas liečiasi Klaipėdos krašto, ir nebūtų įvy
kę ten jokių Seimelio rinkimų su visomis jo žiauriomis pasekmėmis. Dabar gi, 
kad naziai sustiprėjo ir siaučia, kalta Lietuvos tautinė vyriausybė....

Kaslink Vilniaus: Lietuviai su Lenkija butų seniau susitaikę, nebūtų įvykę to 
pažeminančio ultimatumo, nebūtų reikėję uždaryti Vilniaus Vadavimo Sąjungą, 
Lenkai butų Vilniaus krašto Lietuvių nes m augę, o priedui dar ir Vilnių butų su
grąžinę....... Tik reikėjo prisileisti į valdžią musų redaktorių draugus....

Galima kritikuoti, galima pykti ir koliotis, bet tik nedora yra meluoti. Bet to
kį kovos būdą pasirinko musų socialistai ir krikdemų rėmėjai Amerikoje.

Lietuvos Vyriausybė reikalus tvarkė sulyg kiekvieno laiko sąlygų ir reikalavi
mų. Keitėsi laikai, kitėjo reikalavimai, pakilo sąlygos kurioms reikėjo taikytis.

Pykti ant Vyriausybės kam ji neskelbė Berlinui karo dėl to kad Klaipėdos na
ziai Įtūžę nori rinkimus laimėti, yra nesąmonė, bet iš musų opozicijos spaudos aiš
ku kad jų to norėta — o ar žinot kam? — Kad Lietuvoje kiltų daugiau negerovių ir 
kad tuo budu jų nekenčiami tautininkai butų išversti, ar dar labiau apkaltinti....

Visa tauta — ir vyriausybė — iki šiol turėjo vienodą pažiūrą ir nusistatymą i 
Lenkiją Vilniaus užgrobimo delei; visa tauta — ir vyriausybė — geriausiais no
rais dirbo ir visas pastangas dėio išlaikyti Klaipėdą ir savo priėjimą Į jurą per tą 
uostą. Jeigu vyriausybė butų darius bent kiek kitaip, arba taip kaip tie ‘išminčiai’ 
dabar tikrina jie butų darę, jie patys butų vyriausybę visomis pastongomis ėdę.

Pasakojimas kad koalicinė valdžia (reiškia įsileidimas visų partijų politikie
rių Į kabinetą) dar ir dabar “išgelbės” Lietuvą (iš ko?) yra tik mažai suprantan
tiems kurstyti, nes matom kad tos šalys kurios valdomos vienalitės valdžios yra 
tvarkios, stiprios, o ten kur valdoma per didelės demokratijos priedanga, ten vis
kas nusilpnėjo, net savo tiesioginių priešų bijoma, ir nuo savųjų kenčiama.

VOKIEČIAI 
ATSIDĖKOJA

1935 metais renkant Klaipė
dos krašto seimelio atstovus, 
Vokiečiai į savo “vienybės” 
sąrašą pridėjo nemaža Lietu
vių, ir direktorijos pirmininku 
išrinko Lietuvį Baldžių. šy
met Vokiečiai jau kitaip pasi
elgė. Naujienų koresponden
tas sako: “Lietuvių tik kelis 
įsileido, bet ir tuos tik kilme 
Lietuviais galima vadinti. Ne
įtraukta net direktorijos pir
mininkas, neabejojamas Lietu
vis, Baldžius, kuris visur Vo
kiečius palaikė. Tai pamoka 
daugeliui vietos Lietuvių, kurie 
Vokiečiams į skvernus įsikibę 
ėjo.”

GYVENIMO PAMOKOS
Socialistų Naujienų bendra

darbis Lietuvoje prieina prie 
tautininkų senai skelbamos1 iš
vados kad Lietuvių tautai vie
nu svarbiausių darbų yra sa
vyje išauklėti stiprų tautinį 
atsparumą, o ne šildytis viso-i 
kiais tarptautiniais obalsiais. 
Pasižiūrėjęs j dabartinę Lietu
vos būklę užsienio politikoje, 
jis sako kad viskas priklausys 
nuo to “kad busime tiek atspa
rus ir mokėsime blogiausiose 
sąlygose savo nepriklausomą 
gyvenimą išlaikyti.”

Jeigu, sako, ir reikėtų pasi
duoti išimtinai vieno kurio Lie
tuvos kaimyno įtakai, jis siū
lo pasiduoti Vokietijai (tą pa
tį ir Naujienų bei socialistų 
niekinamas Voldemaras siūlo), 
nes, sako, “Visos tos tautos ku
rios buvo ar Slavų pavergtos, 
ar su Slavų valstybėmis ben
dradarbiavo, žymiai kultūroje 
atsiliko. Tos valstybės kurios 
prieš karą su Vokietija ūkiškai: 
bendradarbia- o, pasiekė aukš
tos kultūros, net čekai.”

i

MJR. S. NARUŠIS.

SKAITYMAI

LIETUVOS VALSTYBĖS 20-TOS SUKAKTUVĖS
KAIP LIETUVA STEIGĖSI, KILO IR SUSTIPRĖJO PER PORĄ 

DESETKŲ METŲ

(Tęsinys iš pereito numerio)

KAME TAS 
“PRIEŠINGUMAS”?

Draugas, Gruodžio 19 d., 
nei iš šio nei iš to pareiš
kia : “Dirva Prieš Tautos 
Vienybę”. Ir tame straips
nelyje prikaišioja kam Dir
va gina dabartinę Lietuvos 
vyriausybę, o net “kolioja 
tuos kurie trokšta tautos 
vienybės”.

Draugas visai klysta sa
kydamas visa tai. Dirva 
stovi už tautos vienybę, ir 
remia tą vyriausybę kuri 
tautos vienybę įvykino.

Draugo peršama partija 
į Lietuvos valdžią toli ne
parodo jokio noro tautos 
vienybę palaikyti, nes ko 
tos partijos vadai butų kė
lę suirutę Kaune, laike šą
li surūpinusių Klaipėdos 
krašto rinkimų? Tuos Dr- 
go “gerus vadus” prisiėjo 
net nubausti.

Gabaus, Dirva savo per
eito numerio straipsniuose 
nei vieno žmogaus nepako- 
liojo, taigi toki priekaištą 
Draugas daro nesąžiningai.

Į kitus Draugo argumen
tus atsako šiame puslapy
je telpantis straipsnis.

BLAIVUS LIETUVIS

Musų laikraščiai, čia 
tuvoje, pradėjo rūpintis tautai 
begalo svarbiu klausimu, kuris 
šiek-tiek apleistas. Tai blai
vybės klausimas. Visi mato 
kad neabejojamai Lietuviai 
perdaug geria svaigalu. Kiek 
nuostolių Lietuvių sveikatai ir 
visuomenės gyvenimui perdi- 
delis girtavimas atnešė (ir dar' 
neša), turbut, niekas surašyti 
negalėtų. Tokiu budu, visi 
rimti ir sąmoningi Lietuviai 
pritars vieno Lietuvos dienraš
čio pasiūlymui:

“Nesusivaldymą geriant lai
kyti prasižengimu prieš 
gų ir tautą.”

-m?

ir Lie-

žmo-

KŪČIOS
Širdis, rodos, jau suakmenėjo nuo besiblaškančių 

baisių juros bangų —
Bet galva dar palinko ant krutinės sukietėjusios nuo 

ilgų pasninkų,
Ir drebančios išbalusios lupos sujudo kalbėti maldai — 

dar viltis yra....
Nors buvo pranešta kad šiądien paskutinė kančioms 

diena,
Bet akis akies per šienu pridengtą stalą klausė — ar 

tiesa....
Ir gyslotos rankos dar kartą siekė pasninko duonos 

sausos.
Rytoj Kristus gims, su paskutiniu Kūčių kąsniu viltis 

didesnė sužibo,
Visi paskui viens kitą persižegnoję nuo Kūčių stalo 

pakriko,
Ir matai kaip slaptai kiekvienas savo širdyje jau 

švenčia....
Rytoj visi po Kalėdų pusryčių šypsosis viešai,
Viens kitam nepavydės Galingos šviesos aukštai....
Ir giedos, “Vakar žinojom kad šiądien ateis....”

Ona Pucetaitė.

MALONIOS ŽINIOS
Katalikų Amerika

SUSISIEKIMAS
1920 metais Lietuva turėjo 965 kilometrus 

plačiųjų geležinkelių, o šiądien jų turi 1212 klm. 
pagrindinių ir 468 klm. geležinkelių šakų ir kt.

Kaip Lietuvos geležinkeliai dirba matyti iš 
to kad prieš 20 metų keleivių perveždavo tik 
porą šimtų tūkstančių, o pernai jų buvo per
vežta jau 3,300,000. Prekių 1919 metais per
vežta 9,172,254 to-km., o pernai — 315,000,000 
to-km. Atlikta didelė naujų stočių statyba. Pa
statyta 33 nauji dideli geležinkelių tiltai.

Plentų 1918 metais buvo perimta 1,190 klm. 
Jie nebuvo visiškai pritaikinti krašto reikalams, 
buvo išardyti. Tiltai buvo nugriauti. Padėtį 
galima įsivaizduoti jei priimsime dėmesin kad 
per 20 metų suremontuota 1,247 klm. plentų ir 
pastatyta 937 tiltai. Be to, 213 klm. nutiesta 
naujų plentų ir juose pastatyti reikalingi tiltai. 
Plentų išlaidos per 20 metų praneša 60 milijonų 
litų, o iš jų 40 milijonų tenka plentams ir 20 
milijonų tiltams.

Didelis darbas atliktas ir paštų susisiekimą 
tobulinant. 1918 metais Lietuva turėjo tik 11 
pašto įstaigų, šiądien yra 260 pašto įstaigų, 425 
pašto agentūros ir 238 pašto punktai. Tuo tar
pu kai 1918 m. pašto vežiojimo kelio ilgis siekė 
690 klm., dabar jis artimas jau 10,000 klm. Paš
tas vežamas ir autobusais.

Telefonas padarė taip pat didžiulę pažangą. 
1920 m. buvo 75 telefono stotys, 1920 klm. te
lefono linijų ir vos 360 abonentų, o šiądien Lie
tuva turi 508 telefono stotis, 12,000 klm. .tele
fono linijų ir daugiau kaip 20,000 abonentų (te
lefonus turinčiųjų savo namuose arba įstaigo
se). Kaune ir Klaipėdoje yra modernios auto
matinės stotys.

Atsižvelgiant į tuos kuklius šaltinius ką 
Lietuva turėjo ir kurie buvo reikalingi visoms 
Lietuvos gyvenimo sritims, susisiekimas Lietu
voje jau galima laikyti pusėtinai aptvarkytu, 
šiądien auto susisiekimas gali ne tik plentais 
ir pirmos rūšies vieškeliais, bet galimas ir per 
sodžius, trečios rūšies keliais.

ŠVIETIMAS
Pradžios Mokslo švietimo Keliai

Lietuvos švietimo takai pradėjo skaidrėti 
1995 metų rezoliucijos. Nuo to laiko ir pra-Po 

sidėjo laisvesnis švietimas.
Pagal 1913 metų statistiką buvo apie 

pradžios mokyklų su 1,002 mokytojais ir 
50,000 mokinių. Tuo budu kiekvienam valsčiui 
teko apie 1—2 mokyklos.

Didysis karas, o su juo ir Vokiečių okupa
cija, nutraukė bent kokį pradžios mokyklos dar
bą. Susikūrus nepriklausomai Lietuvai, kaip ir 
viską reikėjo iš nieko pradėti kurti ir švietimo 
židinius. Pirmieji keliai buvo sunkus: nebuvo 
mokytojų, mokslo priemonių, mokykloms patal
pų. Visos inteligentinės pajiegos buvo įtrauk
tos į kitas valstybės kūrimo sritis, tada labiau 
jų reikalingas. Bet ir mokykla nebuvo palikta 
nuošaliai. Tuojau pradėjo dygti naujos mokyk
los. įvairus kursai, gamino naujus mokytojų 
kadrus, pradėta mokyklas steigti ir kaimuose.

1919 metais mokyklų turėjome 1.036. mo
kytojų — 1,232, mokinių — 45,540; o iau 1920 

1.173, mokytojų — 1,438 ir 
mokinių — 71,648. Kasmet mokyklų tinklas

790 
apie

praneša
Omaha, Nebr., Lietuvių džiau
gsmą dėl išrinkimo Petro Gu
dausko Nebraska valstijos sek* 
retorium. Jis yra buvęs tos 
valstijos senatorium. Butų gra
žu jei kas pateiktų musų spau
dai biografinių žinių ir paveik- metais mokyklų 
slą šio Lietuvio.

Dienraštis Draugas praneša sparčiai augo, jis plačiai aprėpė visą nepriklau- 
pakvietimą, kurį Lietuvos uni
versiteto geografijos profeso
rius Pakštas (buvęs Amerikie
tis) gavo iš Kalifornijos uni
versiteto, duoti paskaitų iš Ry
tų Europos geografijos, 1939 
metų vasarą.

Naujienos praneša kad pa
vasario rinkimais miesto val- 
dybon Chicagoje Lietuviai ža
da statyti savo kandidatus be
ne penkiuose “vvarduose”.

Tarp kankidatų minima Adv. 
Vasalle, Kumskis, Adv. Kai ir 
kiti.

• SUV. VALSTIJOSE su
naudojama kviečių po keturis 
ir pusę bušelių nuo galvos, kas 
prilygsta apie 200 svarų mil
tu.

somą Lietuvą ir pasiekė palyginti milžiniško 
skaičiaus, šiądien (be Klaipėdos krašto) turi
me 2,092 ketverių metų kurso pradžios mokyk
las ir 295 šešerių metų, išviso 2,387 mokyklas, 
kuriose dirba 5,107 mokytojai.

Pradžios mokyklas lanko 269,950 mokinių. 
Gimtosios kalbos atžvilgiu mokiniai skirstosi: 
Lietuvių — 238,696, žydų — 17,500, Rusų — 
8,503; Lenkų — 2,229; Vokiečių — 2,022; Lat
vių — 1,099; kitų tautybių — 351.

šiądien kiekviename valsčiuje yra po 8—12 
mokyklų, jų atstumas Yienos nuo kitų 3—5 ki
lometrai. Pradžios mokykla pasidarė visiems 
ne tik prieinama bet ir privaloma, nes yra įves
tas privalomas pradžios mokslas.

VIDURINĖS MOKYKLOS
Jei buvo sunkus pradžios mokslo keliai, dar 

sunkesni vidurinio mokslo. Dėl mažo prieš Di- 
dyiį karą tos rūšies mokyklų tinklo, retas kuris 
tėvų išgalėdavo savo vaiką siųsti į tolimą ap
skrities ar gubernijos miestą vidurinio mokslo 
eiti. Rusų paskelbtais duomenimis Kauno gu-

bernijoje tuomet buvo šešios valdžios 8 klasių 
gimnazijos, 1 realinė mokykla, viena 4 klasių 
progimnazija, 15 aukštesniųjų pradžios mokyk
lų; išviso buvo'23 mokyklos su 273 mokytojais. 
Be valžios, buvo dar devynios privatinės mokyk
los su 122 mokytojais.

Suvalkų gubernijoje buvo viena valdžios 
gimnazija su 21 mokytojų, 1 privatinė berniu
kų ir dvi mergaičių gimnazijos; viena privatinė 
mergaičių gimnazija, išviso 4 privatinės mokyk
los su 40 mokytojų.

Didysis karas Lietuvių mokyklų tinklą su
ardė į dvi dalis: vienos pasilikusios skurdo Vo
kiečių okupacijoje, kitos išsikėlė į Rusijos gilu
mą. švietimo Ministerija perėmė iš okupantų 
aštuonias gimnazijas ir 11 progimnazijų. Vi
sos tos mokyklos buvo įkurtos privatinių drau
gijų ir komitetų. 1920 metų Gegužės mėnesį 
tokių mokyklų buvo 38.

Gimnazijų ir progimnazijų skaičius, kaip ir 
pradžios mokyklų, pradėjo nepaprastu spartumu 
augti. Jau 1920-21 mokslo metais Lietuviškų 
vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų skaičius bu
vo toks: vidurinių — 29, aukštesniųjų — 32, 
išviso 61 mokykla su 9177 mokiniais, kurios 
1920 metais davė 41 abiturientą.

šiądien Lietuviškų vidurinių mokyklų tu
rime 27, aukštesnių — 37, išviso 64 mokyklas 
su 16,014 mokinių ir 1,050 mokytojų. Visos 
Lietuviškos gimnazijos per 20 nepriklausomo 
gyvenimo metų išleido apie 11.000 abiturientų.

šių mokslo metų pradžioje išviso Lietuvo
je buvo 89 vidurinės mokyklos. Iš 29 progim
nazijų: 21 valstybinė, 2 Lietuviškos privatinės, 
1 Latviška privatinė, 1 Vokiška privatinė, 4 žy- f 
diškos privatinės; iš 60 gimnazijų: 31 vaistyti-* 
nė gimnazija, 10 Lietuviškų privatinių; 14 Žy-I 
di.škų privatinių; 3 Lenkiškos privatinės; 1 V‘ į 
kiška ir 1 Rusiška privatinės gimnazijos. Į

Visose nepriklausomos Lietuvos mokyklo- Į 
se vidurinio mokslo siekia 18,838 jaunuoliai į 
(9,562 berniukai ir 9,376 mergaitės). Iš jų, ■ 
Lietuvių tautybės 14,435, kiti mažumų.

Lietuvos progimnazijos ir gimnazijos ne-.- 
priklausomo gyvenimo pradžioje buvo tvarko-r, 
mos atitinkamų prieškarinių Rusų mokyklų pa
vyzdžiu. Nuo 1925 metų tose mokyklose moks
las buvo tvarkomas trimis kryptimis: (a) su 
privaloma Lotynų kalba, (b) bt Lotynų kalbos, 
bet su sustiprintu svetimų kalbų vmu. Vi
sose mokyklose Ihivo privalomos d\ svetimos į 
kalbos: Vokiečių ir viena iš trijų: A^glų, Ru
sų, arba Prancūzų.

1936 metais, ryšium su šešerių n. *tų pra
džios mokslo Įvedimu, kaip žinome, buvo, 
rijų mokslas pertvarkytas iš aštuonis 
metų į septynis; vietoje privalo!'osfą 
kalbos, privaloma kalba įvesta Praic<'

(Bus daugiau)
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DVIDEŠIMTS METŲ
Metų dvidešimts prabėgo 
Kaip senoji Lietuva 
Vergijos pančius sutraukus, 
Nepriklausoma — laisva!

Metų dvidešimts ne amžius. 
Kova pradėta senai.
Dėl jos laivės daug patyrė
Mus didvyriai-milžinai.

Buvo laikai kad už žodį 
Gręsė Sibiras žiaurus, 
Bet mus laisvės pionieriams 
Jis nebuvo ir baisus.

Kudirkos “Varpai” aidėjo, 
Basanavičiaus — “Aušra”; 
Maironio lyra skambėjo — 
Kėlės iš miego tauta!

Nusivilko rūbą seną
Paskelbė visiems, visiems:
Kad Lietuvis nebemano 
Jau vergauti svetimiems.

Ir tie žodžiai neužgęso, 
Jie skambės mums amžinai. 
Tat ir šiądien musų tautai 
Reikalingi milžinai.

Pr. Kumetis.

MARIJA BOČKAREVA
Rusijos Moterų “Mirties Batalijono” Vedėja Marij® 

Bočkareva, jos gyvenimas ir kariavimas; prisiar- ,
tinimas Rusijos revoliucijos. Parašė Isaac Don 
Levine. Vertė K. S. K. 295 pusi.--------------

Reikalaukit *Dirvojew
W į ■
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ALIUTĖS ARKLIO ŽUVIMAS
Albrechtas staiga pašoko; jam atrodė kad 

jo tebesėdima kalėjime. Aplinkui buvotamsu. 
Tiktai arklių prunkštimas atminė jam visa kas 
atsitiko. Atkėlęs žievę nuo ineigos į medį, jis 
pastebėjo kad jų gerokai pamiegota, nes jau 
buvo didelė diena. Apsižvalgęs nieko įtartina 
nematė.

Aliutė dar tebemiegojo. Nenorėdamas jos 
budinti, Albrechtas atsargiai išlindo iš duobos, 
užstatė vėl žieve landą, ajiėjo aplink ąžuolą ir 
apsidairė.

Girioje nebuvo nei gyvos dvasios. Medžių 
lapai, lietaus nuskalbti, rodos, džiaugės ir šyp
sojos giedrai dienai ir žydriam dangui, kurio 
pragiedruliai žvelgė pro šakų pynę. Drėgnoje 
žemėje mėtėsi medžių šakelės, audros nuplėšy
tos. Oras buvo grynas ir gaivus.

Albrechtas išsivedęs pagirdė arklius ir tik 
tada tepažadino savo kelionės draugę.

Papusryčiavę ir atsigaivinę šaltu ir tyru 
šaltinėlio vandeniu, jie toliau kelią keliavo, lai
kydamiesi pietų krypties. Kelią jie paliko nuo-Į 
šalyje, vengdami ką susitikti.

— Baisu buvo naktį.... — tarė Aliutė, 
šliedamasi prie Albrechto. — Man atrodė kad 
musų patekta į Medininkų girią.

— Ar jau taip baisu toje giriose?
— Taip.... Joje gyvena piktos laumės. Į 

ką dėbtelėja jos savo žalsvom akim tas jau ne- 
gry7
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uodega 
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įsikibęs 
medelio
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prie avo naminių kaukų (dievukų), 
rp ’žių mėlynavo; upė jos viduryje 

kaz *kie bokščiukai. Albrechtui 
id upė užtvenkta, todėl jis sustabdė 
• liepdamas ir mergaitei sustoti, 
iurėk, tvanka upėje! čia tur būt 
ių gyvenama.
Į pažvelgė per krūmą ir nusijuokė.
i ne žmonių bet bebrų darbas.
htas kaip gyvas nebuvo dar matęs 
į žvėrelių, todėl atsidėjęs žiurėjo j 

Trys bebrai sustoję baigė graužti 
eikalingą medį, kuris pagaliau pa- 
ir įvirto į upę. Tuoj vienas bebras 

.andenį, kitus du palikdamas pagraužti 
medienos likučius. Kai medelis buvo 
bebras, kojomis irdamasis ir 

damas, tempė jį į vieną kupetą, 
dar keli kiti draugai. Vienas jų, 

.išovusią iš vandens šėkštą, laukė
iartinant. Kairiaja koja jis pačiupo mede- 

paskui dantimis nuvilko kur reikiant; dabar 
įbėgo du jo draugai, ir visi sutartinai ėmė 
irtinti medį prie medžių kaugės, kurią jie bai- 

» krauti.
Ilgiau gėrėtis šiais įstabiais gyvulėliais ne- 

uvo kada. Aliutė pažvelgė į tvanką, ketinda- 
ia perjoti ja: bebrų statyba gana stipri buvo 
’ačiau nuo to sumanymo atsisakyti teko, nes 
vanka vienoje vietoje dar nesujungta buvo.

Pajoję paupiu, jie raiti perplaukė per pa
čią siauriausią upės vietą.

pamatė krūmais ir žole apžė- 
usį py Imą, už kurio juodavo milžinkapiai.

Jas gi čia? — paklausė Albrechtas. 
f<apai,
js netoli turi būti; teks į
kas nepastebėtų.

sukę į šalį, jie jojo greta 
laiko, kai jau sodžius, Aliutės

atsake rūpestingai Aliutė. — 
šalį pasukti

PER TVORA
PASIŽVALGIUS

Kitur vėl dvi tautos kaujas, 
Beveik upėm teka kraujas.
0 trečiur taip smarkiai baras 
kad ant dūšios bloga daros.
Bet gyvenimas iš arti

i taipgi medžiagėlė karti.
Imk tu kroniką ar kita — 
vis negera padaryta.
čia viens kitą sužaloja, 

! o Čia kasa netvarkoje.
čia šeimyna vėl subyra,,., 
šimtai tokių vaizdų yra,
Jie iš puslapių spaudoje
į skaitytoją byloja.
Tokia laikraščiuose stovi 
šių dienų šiurpi tikrovė.
Gal ateis ir tokis laikas 
kai dings šitas bjaurus tvaikas. 
Tada spauda dabartinė 
bus kaip šmėkla panaktinė.

LINKSMŲ KALĖDŲ
ir

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
Visiems musų draugams, giminėms ir pažystamiems 
Clevelande, Amerikoje, Lietuvoje ir kitose pasaulio 

dalyse gyvenantiems.
K. S. ir ONA KARPIAI.

kė ir, besitraukdamas atgal, užpakalinėm kojom 
įsmuko į klampynę, bet vėl

— Sustok! Sustok! —
• jodama persigandus Aliutė.

— Mirtis? Kodėl?
— Juk ten bedugnis liūnas: butum nugar- 

1 mėjęs su visu arkliu.... Buk atsargesnis: pel
kės tai piktų dvasių bustynė. Daug žmonių jos 

’ įtraukia į požemį. Leisk mane pirma!
1 Atsargiai aplenkus Albrechtą, ji žingine 

nujojo pirma, žiūrėdama takelio, kad arklys ne- 
pakryptų.

Saulė kepino be malonūs. Ištisi spiečiai 
gylių, įvairiausių muselių ir uodų apipuolė juos. 
Aliutė apsirišo prijuoste; Albrechtas, neturė
damas kuo apsirišti, gyniojosi rankom, bet į 
užmuštų vabzdžių vietą nutūpdavo tūkstančiai 
kitų kraugerių.

Nematytos plokščios musės kibo ir gylė 
kaip ildagčiai. Arklių kaklai, nugaros ir papil
vės tuoj aprasojo krauju. Vargšai arkliai blaš
kėsi kaip įmanydami, paskui labai įbingo ir ėmė 
piestu šokti.

Iki miškingo kalno, ties kuriuo baigėsi rai
stas, galėjo dar būti trys varsnos suvirš.

— Varyk arklį! — riktelėjo Albrechtas, 
matydamas kad įbingęs jo arklys gali nustum- 

I ti Aliutę į balą. Tą akimirksnį Aliutės arklys 
stojo piestu, šoko didžiulį šūksnį ir ėmė bėgti 
paakiui, kaip galvą perdaužtas. Įkandin nusi- j 
vijo ją Albrechtas.

Kietos žemės takelis, kuriuo jie lėkė, ėjo į 
kauburį, nuo kurio staiga sukosi į dešinę.

— Aliute! — riktelėjo Albrechtas, paste
bėjęs pavojų. — Aliute, pasisaugok!

Aliutė, pati pastebėjus pavojų, iš visų jie
gų sutėmpė ddšinįjį pAvadį, bet još arklys, lyg 
patrakęs, kaklą įręžęs lėkė paakiu.

Albrecstas net žado neteko.
Aliutės arklys, kaip išprotėjęs, vienu vėju 

užšoko ant kauburio ir, pastebėjęs pavojų, smar
kiai šoko į dešinę, bet jau buo vėlu, ir jis šo
nu įkrito į klampynę.

Albrechtas nei juste nepajuto kaip jis at
sidūrė prie klampynės.

Aliutės arklys kaip galėdamas stengėsi išsi- 
kaparnoti, bet jam tat nesisekė, nes jau buvo 
iki papilvės įgrimzdęs.

Aliutė tebesėdėjo ant jo. Jos kojos irgi 
buvo klampynėje.

Albrechto arklys su visais diržais nubėgo 
vienas, todėl paduoti Aliutei įsikibti nebuvo kas.

Matydama neišvengsianti galo, mergaitė su
nėrė ant krutinės rankas ir lyg stingte sustin
go tokiame pavidale.

Arklys nuo takelio galėjo būti per pusantro 
sieksnio atstu. Albrechtas, ilgai nedvejodamas 

'taip lūšis šoko ant jo. Jo kojos paslydo; laimė 
iar kad spėjo nusitverti Aliutės pečių. Tik 
per plaukelį betruko duotis pro šalį, ir jis butų 
'smukęs į marmalynę.

Stiprios rankos apkabino Aliutės liemenį ir 
ėmė traukti iš marmalynės.

Arklys jau iki pusės šonų buvo įgarmėjęs.
Albrechtas, visas jiegas sukaupęs, pakėlė 

Aliutę; jos kojos išsivadavo, bet užtat arklys 
giliau jau buvo įgrimzdęs; vos bebuvo matoma 
jo galva ir nugaros briauna.

Arklys pilnu išgąsčio gudžiu balsu sužvin
go, tarytum prašydamas pagalbos.

Albrechtas, greit sunėręs rankas, paėmė 
Aliutę, bet ir jo kojas apsėmė rusva tešla, o ar
klio nugara visai pasinėrė. Atsargiai laikyda- 
nasis ir saugodamasis nuslysti nuo nebemato- 
nos atramos, Albrechtas atsigręžė takelio lin
kui ir šoko ant takelio.

Jo kojos atsitrenkė į kietą takelio žemę. 
Sunku apsakyti jo džiaugsmas, kurį jis jautė, 
išgelbėjęs Aliutę. Jis stipriai tebelaikė ją sa
vo rankose, lyg nenorėdamas nei valandėlės nuo I 
os atsiskirti.

Kai jis Aliutę pastatė ant takelio, ji, nusi- 
•išus nuo galvos prijuostę, ėmė karštai mels
is dievams, o Albrechtas šluostėsi nuo veido 
prakaitą, kuris stambiais lašais varvėjo.

Pasimeldus Aliutė tyliai apglėbė Albrech
to kaklą ir pareikšdama savo ištikimą meilę ir 
iėkingumą, maloniai jį pabučiavo.

Jos arklys jau visai grimzdo, 
iau siekė 
pažabotas 
malynės. 
Jaudamas 
'o suteikti, 
štimas pakeitė jį.

greit išsikaparnojo. 
suriko iš užpakalio 
— Mirtis ten!
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Linkiu visiems Clevelando Lietuviams.

JOHN O. McWlLLIAMS
County Engineer.

savo pabėgusį arklį, kuris vartaliojosi po šilojus 
ir iš visų jiegų trynė prusnas į smėlį.

Albrechtas nudėjo^ kelis prisisiurbusius gy
lius, nuėmė balną, numovė kamanas ir paleido 
arklį miške ganytis; paskui abu atsisėdo po pu
šim, norėdami pasilsėti po tokio klaikaus atsiti
kimo.

Ilgai jie kalbėjosi, nuleidę kojas nuo slan
kiaus. Raistas ir visas nueitas kelias buvo ma
tyti kaip ant delno. Vieta, kur nugarmėjo ar
klys, ištolo juodavo. Aliutės žvilgsnis vis kly
dinėjo apie tą daiktą.

Drąsus ir sumanus Albrechto žygis, kurio 
nebūtų ryžęsis padaryti nei vienas pažystamas 
jai žmogus, rodė didžią jo meilę ir darė Vertą

SPAUDA BYLOJA
Gerb. P. Pakštiranka Kauno 

Sekmadienyje štai kaip: 
Seniau laikraščių skiltyse 
džiugiai galėjai skaityti: 
čia tau knyga, čia tau menas, 
čia žmogus gražiai gyvena. 
O dabar beskaitant spaudą 
vis dažniau tau galvą skauda. 
Tiesiog nesupranti žmogus 
ko pasaulis toksai blogas. 
Pirmam puslapyje karas, 
ar kita kvaraba daros. 
Skaitant žinią paskui žinią 
reikia nervų geležinių.
žiūrėk viena smarki tauta 
kitą tautą verčia autu; 
Koneveikia, spardo koja 
ir ant sprando atsistoja.

jos meilės.
Albrechtas, apžiūrėjęs likusias tarbas, be

rado porą kampelių duonos. Nepraimtos mai
sto tarbos nugrimzdo su Aliutės arkliu. Laimė 
dar kad strėlos, kilpinis ir abu peiliai liko Al
brechtui.

Palikęs Aliutę ugnies sukurti, Albrechtas 
nuėjo pamedžioti ir greit gryžo nešinas keliais 
paukščiais.

Aliutės sukurtas lauželis jau tratėjo. Al
brechtas labai stebėjosi, kodėl jis nerūksta. 
Tada Aliutė jam pasakė savo tautiečių paslaptį, 
mokėjusių sukurti ugnį kad ir netoli priešų ne
pastebimų lauželių. Tam tikslui buvo vartoja
ma ąžuolo žievė. (Bus daugiau)

JEIGU SLA. nariai nubal
suotų palikti SLA. centrą toje 
pačioje vietoje, klausimas: ar 
iš centro “flakhauzės” žiurkės 
išvytų gerb. Redaktorių, ar 
Redaktorius žiurkes ?

KODĖL GERB. SPRAGILAS 
TYLI?

Jus gal 
klausykit: 
Spragilas 
atsilankymo Brūkly ne su ponu 
Redaktorium ir apžiūrėjimo S. 
L. A. “flakhauzės” gerb. Spra
gilas daugiau neburbtelėjo?

Ne, nemislykit kad Centro 
ponai jį papirko tylėti ir apie 
centro kėlimą nerašyti.

Kitokia priežastis ištiko:
Ištiko susipykimas ir susiba- 

rimas gerb. Spragilo su ponu 
Redaktorium už Bruklyno “du> 
šimtpročentinius tautininkus”: 
gerb. Spragilas parašė Dirvai 
ilgą straipsnį išgirdamas juos 
už jų smarkų “darbavimą- 
si”, o ponas Redaktorius atsi
sakė talpinti, ir pats įdėjo sa
vo ilgą straipsnį nupeikdamas 
juos.

norit pletkų ? Tai 
Ar žinot kodėl gerb. 
tyli, kodėl nuo jo

Linksma Kalėdinė Nuotaika

Kalėdinis sezonas 
kaip tai iššaukia geros valios 
jausmą mimyse visuose. Mes įverti
nam savo draugus labiau. Mes pa
rodom sąjausmą nepažystamiems ku
rių paprastai nepatėmijam. Mes gal
vojam budus kaip kitus žmones pa
daryti linksmais.

Ar nebūtų malonu jeigu kiekvie
nas tą dvasią savyje nešiotų per išti
są metą!

Mes kurie operuojant gatvekarius 
ir motorinius kočus, pravežiojančius 
šimtus tūkstančių žmonių kasdien, 
ypatingai įvertiname šį geros valios 
sezoną. > » 4

Musų karai užpildyti Kalėdų do
vanų pirkėjų, prie reguliarių važinė
toji!. Mes žinom kad nemalonu yra 
stovėti užgrūstame kare, būti stum
domam ir kitų alkūnėmis badomam

ir rišuliais glėbyje 
bei pervargusiais vaikais. 

Mes norėtume kad butų sėdynė kiek
vienam atsisėsti, bet taip nėra gali
ma, ypač didžiausio susigrūdimo va
landomis.

M

pylimo. Po 
manymu, Ii 
arklius pir-

i
I

| ko toli užpakalyje, jie vėl paleido 
mykščia kryptimi.

— Juk jūsiškiai degina lavonus, — tarė 
kiek patylėjęs Albrechtas. — Kam dar kapai 
jiems reikalingi?

— O kur pelenus dėsi? — atsakė ji. — 
Juos sužeria į molinius puodelius ir palaidoje 
aukštame kape. Su pelenais kartu padeda ir 
įvairių velionies daiktų. Vieną kartą per me
tus mes švenčiame kapuose didelę šventę, kuri 
trunka bent kelias uita išeilės. Tada visos 
apielinkės žmonės susirinkę prikuria laužus 
degina aukas, minėdami savo sentėvius.

— Turbut tada ir nakvoja kapinėse?
— Taip, tolimesnieji nakvoja.
Albrechtas pakraipė galvą. Vidurinių 

žiu Vokietis to niekados nebūtų išdrysęs daryti.
Ąžuolynas pamaži ėmė keistis mišriu miš

ku, kelias darėsi vis slėsnesnis, miškas vis skur 
dyn ėjo; kiek toliau rados samaninių kupstų.

Aliutė susirūpino. Ji žinojo kad Lietuvoje 
yra tiek didelių raistų jog ilgai-ilgai tenka ke
liauti norint juos aplenkti. Raistai pereiti 
buvo galima tik kai kuriose vietose.

Ilgai jojo jie paraisčių, kol, pastebėję šio- 
kį-tokį takelį, pasuko juo.

Siaurutė kietos žemes juostelė iš abiejų 
pusių buvo apsupta marmalynės. Šian-ten buvo 
matyti akivarų. Abipus takelio augo rusva 
žiaudri žolelė. Albrechtas pamanęs kad ir ta 
Žole galima joti pasuko arklį, kuris tik suknar-

ii

am-

Mes esam dėkingi musų važinėto
jams už jų mandagumą ir linksmumą 
šiuo laiku. Musų vyrai bando pasi
tarnauti ir būti mandagus, ir jiems 
būna lengviau tai atlikti kada kiti 
taip pat atsineša į juos. Visos musų 
galimybės sudėtos duoti gerą patar
navimą šiuo didžiausio važinėjimo 
laikotarpiu. Mes planuojame iki ki
tos Kalėdos vėl ateis, jeigu tik sąly 
gos leis, dikčiai pagerinti musų prie
mones ir patarnavimą.

Marmalynė 
jo baisių išsprogusių akių; tiktai jo 
snukis bebuvo kiek pakilęs nuo mar- 
Arklys vėl baisiai sužvengė, lyg mal- 
pagalbos, kurios jam niekas negalė- 

žvengimas staiga nutruko, prunk- 
Prunkštimui nutilus, besi-

kilnojo jo viršutinė lupa, kuria jis graibstė žo
lelę, tarytum norėdamas už jos nusilaikyti. Po 

ma.nuuyuėje dingo ii jo snukis.
Toje baisioje vietoje klampynė vėl pasida

rė plyna ir standi, nepalikdama jojuo pėdsako.
Albrechtas su Aliute skubėdami ėjo toliau. 

Jau nebetoli ir miškas buvo ir uodų nebe tiek 
besirado; piktosios muselės ir gyviai, turbūt, 
nusivijo Albrechto arklį.

Nebesidomėdami uodų gyiimu, keleiviai su
sikibę rankom, įlipo į smėlio slankių ir pamatė

te-1 valu n u let
I

1 aigi mes linkime visiems musų 
važinetojams Linksmų Kalėdų ir Lai
mingų Naujų Metų.
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BEDA JUMS RAŠTO 
MOKYTIEMS

Klausimas yra tokis 
karalius ant pasaulio.

ELEKTROS BONDSAI 
PRIIMTI

Balsavimuose Gruodžio 21 d. 
už paskolą didinti miesto elek
tros stočiai paskolos užtrauki
mas laimėjo 88,575 balsais. 
Prieš paskolą balsavo 35,113.

Taigi $5,500,000 darbas jau 
ir pradedamas prie miesto elek
tros stoties didinimo.

SPORTAS JJIPPODROMJ,]

kas bus 
šventa

sis raštas aiškiai sako: Teisy
bė užviešpataus pasaulyje. Te
gul visi šėtono agentai dabar 
tėmija kad artinasi galas. Vi
si protaujanti žmonės sutinka 
kad reikia geresnės valdžios. 
Visi turi sutikti, kad ant žemės 
žmogus negali įvykdyti paten
kinančią valdžią. Nėra jokio 
pagrindo manyti. Per ilgus 
amžius tie kurie myli Dievą, 
laukė Kristaus Jėzaus ir Jo 
karalystės atėjimo. Bet dabar 
karalius sėdi savo soste ir Die
vas nori kad ši stebėtina tiesa 
butų apskelbta pasaulio žmo
nėms Visagalinčio Dievo aky
se. Tokis darbas šiądieną pa
gal šventa raštą, Dievas isirin- 
ko tokius žmones kurie tą dar
bą ir dirba, skelbia pasaulių pa
baigą ir naują karalystę ir jo 
karalių, Jėzų Kristų. Skaity
kit bibliją, ten aiškina Isajo 
62, per. 6, e. 51, per., 16 e. 
Psa. 91, per. 10 e. Nesiliauki
te nei dieną nei naktį, nebijo
kite,. nieko pikto jums neatsi
tiks. Aš įdėjau savo žodžius 
i jūsų burną, skelbkite kad ir 
kiti žinotų kad aš Dievas. Ti
kėjimas j Dievo žodį, pranaša
vimų žodžiai švento rašto pa
rodo kokios bus sėkmės. Die
vo dešinė ranka arba Jo vy
kintojas yra Kristus Jėzus.

šėtonas su visomis savo mi
niomis yra Dievo neprietelius, 
ir apie juos yra parašyta Psa. 
21, 8-10 e. Sunaikins visus ku
rie tik priešinosi Dievui ir Jo 
karalystei. — Skelbia S.B.S.D. 
Cleveland, Ohio. W. F. S. K.

(Skelbimas)

UŽKLUPO ŽIEMA
Šymet Clevelande ruduo 

vo ilgas ir gražus, ir žiema ge
ra. Tik Lapkričio pabaigoje 
buvo atšalę ir prisnigę. Po to 
visas Gruodis buvo gražus be 
sniego, nors vėsus, per tris sa
vaites. Gruodžio 21 d. vėl pa
sirodė sniegas ir labiau atšalo.

bu-

pasinaudokit!
Maloniai kviečiame 
Jus Taupyt Savo 
Pinigus

Mes mokame ant
Jūsų depozitų

3%

NORIU NAMŲ DRAUGĖS
Esu našlė, noriu gauti savo 

namuose gyventi rimtą vidur
amžę moterį arba merginą, dėl 
draugiškumo. Duosiu labai ge
ra kambarį. Susitarimui tele- 
fonuckit CLearwater 0819-T.

Apolonija Salagubienė, 
1439 E. 92 St. (D

I

69cįSPECIAL
♦ <9 LAIMES DRESSES

• Visos Depozitų Sąskai
tos apdraustos iki $5000 
per Federal Deposit In
surance Corporation.

• Jeigu manote pirkti, sta
tyti, taisyti namą, arba 
skolą atsimokėti, prašo
me ateiti pas mus pasi
tarimui. Reikale paskolų 
patarimus duodame ne
mokamai.

• Paskolos duodamos leng
vomis, prieinamomis są
lygomis. Jūsų patogu
mui, naudai ir garbei, 
leiskite mums Tamstoms 
patarnauti.

THE

Lithuanian Savings & 
Loan Ass’n.

T (plain)
i O MEN’S SUITS and
X ---------- ------

::
• I

6712 Superior Avė

• •

t 

•S-M-

TOPCOATS
Cleaned and Pressed
Pasinaudokil šia proga.

E V A ’ S
Dry Cleaning
6702 Superior Avė.

!
i

¥

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

ANSEL ROAD

CAFE
1066 Ansel Road

SMAGI LIETUVIŠKA 
UŽEIGA

Degtinė — Alus — Vynai 
Valgiai

ŽUVIS KAS PENKTADIENIS 
Muzika Penkta, ir šeštadienį.

Budweiser, I)uqesne, Porter Alus 
duodamas tiesiog iš bačkų.

K. Nekrošius, Savininkas.

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. ČiutelS
savininkai.

Linkime savo draugams 
LINKSMŲ KALĖDŲ

K. STONIS
RESTAURANT

Lietuviška ir Rusiška 
Importuota Degtinė 

Skanus Lietuviškas Skilandis 
Pietums laike švenčių 

Vieta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Avė.
..... ..........

BLACK CAT 
C A F E 
• Night Club • 

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

Rengkites pasitikti Naujus 
Metus musų užeigoje

Vakarienė — 50c. 
Muzika visą naktį. 

JUZĖ ir ANTANAS ČIAPAI, Sav.

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

jus ištisą metą.

Kalėdoms Pasiūlymas
I EI norit kad Dovanos kurias perkat butų puikios ir 

• ' kartu ekonomiškos, apsilankykit musų didelėje 
krautuvėje, kur rasit pasirinkimą dovanų visai šeimai.

PARDUODAM SUKNIAS IR PLOŠČIUS MOTERIMS 
Visokius rubus Vaikams ir Reikmenis Vyrams.

LINKSMŲ KALĖDŲ JUMS

AYZLOV
6202 St. Clair Avė.

’S
Cor. 62nd ir St. Clair,

i

Imtynės Arenoj Gruodžio 
26 d.

Svarbiusi šio vakaro pora 
bus Maskuotas Imtikas su pa
garsėjusiu Bob “Strangler” 
Wagner. Kitos poros: Vladas 
Talun su Jerry Monahan, Ed 
Don George su Don Evans, ir 
kitos poros.

Moterys įleidžiamos nemo
kamai į rezervuotas vietas su 
vyru perkančiu vieną bilietą, 
užmokant tik taksus.

“THE DAWN PATROL”
“THE DAWN PATROL”, Wamer 

Bros. įdomus aviacijos atvaizdavi- j 
mas iš Pasaulinio Karo dienų, yra 
sekanti filmą kuri bus rodoma Hip-I 
podrome Theatre. Vaidinime visas 
roles turi vyrai, garsus filmų vai
dinime, Errol Flynn, Basil Rath- 
bone, David Niven, Donald Crisp, 
ir Melville Cooper, prie kurių vai
dina daug kitų. Ta filmą pradeda
ma rodyti Gruodžio 24 d.

Tai yra atvaizdavimas karžygiš- 
kumo ir tragedijos narsių jaunų vy
rų kurie Pasaulinio Karo dienose 
turėjo dalyvauti vakariniame fron
te oro mūšiuose. Dalykas einasi 
apie vieną iš Britų Royališko Lakū
nų Korpuso 1915 metais.

Skautų Dalis
Skyrių

“Jei

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

pradedi lovoje 
*

Skautų

IR

vartytis, reiškia laikas keltis.” 
¥ ¥

krais skautais musų idėjos 
darbuose.

Už darbavimąsi skautiškoje 
dirvoje brolius skautus vyčius: 
Kostą Savicką ir Povilą Šukį 
švenčių proga pakeliu į skauto 
vyčio paskiltininko laipsnį.

(Pagrindas Dr. V. Kudirkos 
Skautų Vyčių būrelio vaoo 
rap. nr. 6.)

J. A Urbonas 
“Dirvos ’ /ratas Daytone 

534 Mir: igan A v. Dayton, O.

Lietuviški Grybai Kalėdoms
Tikri importuoti iš Lietuvos, Džiovinti

Taipgi Skanus Lietuviški Kumpiai
Tuoj kreipkitės, gausit pas mus svarais.

JUOZAS BLAŠKEVIČIUS
1168 East 77th St. kampas Donald avė, netoli E. 79th

Linkiu Linksmų Kalėdų ir Laimingu naujų Metų
DR. A. F. SADD

7901 Superior Avė.Dentistas

■
r«l

Sveikinu visus savo draugus ir rėmėjus ir linkiu
LINKSMŲ KALĖDŲ

Musų užeigoje pasitikit Naujus 1939 Metus!

STONIS RESTAURANT
6824 Superior Avė. Kazys Stonis, Savininkas

I

WAP£Y Y£AR TO ALŲ
LINKSMŲ KALĖDŲ

Linkime visiems savo seniems pažystamiems ir 
draugams Clevelandiečiams.

WALDORF CAFE
Antanas ir Antanina Wirbickai 17320 St. Clair Avė.

Penktas 
Įstatas

SKAUTAI MANDAGUS 
. .RITIERIšKI

Sakoma kad iš žmogaus iš
vaizdos sprendžiama ir jo bū
das.

Ištikro, iš žmogaus apsiren
gimo, rūbų nešiojimo, veido iš
raiškos ir iš jo veiksmų ar ju
dėsiu galima,- maždaug, atspė
ti koks tas žmogus yra.

Visiems patinka žmogus ku
ris yra gražus. Vyrams graži 
moteris, o moterims gražus 
vyras suteikia simpatiją ir gei
smą būti su juo arčiau-draugy- 
stėje.

Mums malonu kuomet tas 
gražus asmuo yra mandagus, 
bet klausimas ar visi jie yra 
mandagus? Mandagumas vir
šija grožį, žiūrėk, vienas ir 
antras, kuris tau geriau patiks 
ir su kuo tu palaikysi ilgiau 
draugiškus ryšius? Aišku kad 
mandagumas viršins grožį ir 
mandagus žmogus ilgiau liks 
tau draugiškas ir meilesnis ne
gu tas gražuolis ar gražuolė. 
Taigi mandagumas yra visų 
kelrodis į tolimesnį gyvenimą.

Mes iš gyvenimo žinom kad 
mandagus žygis sulaukia pri
tarimo ir paramos, tuo budu 
skautams mandagumas, kaipo 
auklėjimui yra būtinas. Skau
tai būdami mandagus su visuo
mene, tiek ir su gamtos grožiu 
susilaukia tai kad jų žygiai 
yra remiami, o pats skautas, 
kaipo mandagumo pažymys, 
visų yra gerbiamas ir mylimas.

Kaip, kur ir kada savo man
dagumą parodyti — negalime 
išvardinti, tik galima pasakyti 
kad skautai visur ir visaip 
prisitaiko ir yra mandagus.

Kas yra ritieriškumas, mums 
yra žinoma. Mes žinome tuos 
senus laikus ir tų laikų ritie- 
rius. Argi nežinome Mindau
gą, Gediminą, Algirdą, Kęstu
tį, Vytautą ir kitus, kurie irgi 
buvo ritieriais, kurie savo dide
liais darbais parodė ritierišku- 
mą. Daug ir įvairiuose kraš
tuose buvo ritierių vyrų ir net 
moterų, kurie aukodami savo 
gyvybę laimėdavo ritierio var
dą.

Tai buvo senais laikais, kuo
met drąsa, tvirta ranka ar ga
lingumas laimėdavo ritierio 
vardą.

Dabar jau ne kardas ir ne 
tvirtumas ritierių atsiekiamas 

i bet drąsa, pasiaukojimas ide- 
i jai, tau ritierio vardą neša. 
Daug vyrų, o dar daugiau mo
terų nori dirbti, nori pasirody- 

I ti, bet deja, neturi drąsos ir 
idėjos.

štai ką rašo Lietuvos- skau
čių vadė sktn. S. Čiurlionienė: 
“Ką aš padarysiu kad esu ne
drąsi .... Pagaliau ar mergai
tės kuklumas leidžia jai drą
siai būti? — Daug mergaičių 
taip galvoja ir stingsta neveik
lume, užmigdo savo geriausius 
jausmus, pasidaro atsilikusios 
ir niekados nebus naudingos sa
vo krašto pilietės.

“Pagalvokim apie drąsos es
mę.

“Drąsa kyla iš veiklios mei
lės: idėjos, darbo ir žmonių 
meilės. Drąsa susijus su pa
siaukojimu ir puikiausia bičiu- 
liuojasi su kuklumu. Nereikia 
drąsos painioti su akiplėšišku
mu, kurs kyla iš tuštybės ir 
veržimosi į priekį ne pareigas 
atlikti bet tuščios garbės j ieš
kant. Taigi tikrąją drąsą tu
ri auklėti savyje skautė jeigu 
ji nori būti naudinga Dievui, 
Tėvynei ir artimui.”

Taigi penktu įstatymu iš 
skautų yra reikalaujama būti 
mandagiu visais atžvilgiais ir 
ritierišku savo idėjos darbuo
se. Jeigu mes busime manda
gus ir savo idėjiniuose darbuo
se ritieriai tai musų siekimai, 
musų Tautos ir Tėvynės liki
mas bus užtikrintas ir 
nas musų priešas ar 
nedrys kišti savo nosį į musų 
reikalus arba rengti 
pražūtingus žygius musų Val
stybei ar Tautai.

Tat, broliai ir sesės, bukime 
visi vieningi, mandagus ir ri- 
tieriški šios idėjinės šeimos 
nariai. Kovokime prieš blogą, 
bet kovokime gerumu ir lau
kime to momento kuomet mu
sų tauta šauks mus Tėvynės 
sargybom Lai nemano Lenkas 
ar Vokietis kad mes užmiršo
me Vilnių ar atsižadėsime Klai
pėdos.

šių šv. Kalėdų ir Naujų Me
tų proga sveikinu visus skau
tų rėmėjus ir brolius ir seses 
skautus ir linkiu jums būti ti-

Sveikiname savo draugus 
ir linkime

■ J ui nūsSeason 1939 I

nei vie- 
išgama

kokius

LINKSMŲ KALĖDŲ
ir

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

ANSEL ROAD CAFE
1066 Ansel RoadK. Nekrošius, Sav.

Sveikiname savo draugus 
ir linkime

LINKSMŲ KALĖDŲ 
ir

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

J. ir Ona Blaškevičiai
1168 East 771 h Street

Linkime visiems Lietuviams

LINKSMŲ KALĖDŲ
ir

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Portage Markets
7040 Wade Park Avenue 

8702 Hough Avenue
7018 Superior Avenue 

1403 Addison Road 
1611 E. 79th Street

Visiems savo draugams linkiu

LINKSMŲ KALĖDŲ 
ir

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Andrius Urbšaitis
Lietuvis plaukų kirpėjas

7013 Superior Avė.

:yklo- 
uoliai

varko-r
LINKSMŲ KALĖDŲ““ 1U Pa*

I jr moks-

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ^” 

Linkime visiem® Lietuviam^1* 
etimoš 
ų, Ru-J. C. BLASER

6933 Svperior Avė. u pra 
gimna 
i ’oksl

Visiems savo draugams linkiu

LINKSMŲ KALĖDŲ
ir

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Feliksas Baranauskas
Rūbų siuvėjas ir taisytojas

895 East 128 Street


	1938 Gruod.23 0001
	1938 Gruod.23 0002
	1938 Gruod.23 0003
	1938 Gruod.23 0004
	1938 Gruod.23 0005
	1938 Gruod.23 0006

