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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

600 MILIJONU DOLA
RIŲ NUOSTOLIŲ

Industrinės nelaimės bė
gyje 1938 metų Amerikos 
bizniams, darbdaviams ir 
darbininkams bei jų š i- 
moms atsiėjo po $4,000 per 
minutą kiekvienos darbo 
dienos. Ta suma sudaro 
negautos algos, gydymo ir 
vaistų kaštai ir tt.

Bendrai, 1938 metais in
dustrinių nelaimių nuosto
liai siekė $600,000,000.

Prezidentas ragina “I m- 
gresą padidinti viešų val
džios skolų ribas nuo 45 iki 
50 bilijonų dolarių. Toks 
žygis reikalingas finansa
vimui valdžios veiksmų per 
sekantį fiskalį metą.

AUTO gamyba šiais me
tais dabartiniu laiku patie
kė 50 nuoš. aukštesnį la;o- 
snį negu buvo šiuo pat i e- 
tu pernai.

Pereitą savaitę automo
bilių ir trokų išdirbta 86,- 
725, gi pernai tą pat savai
tę buvo išdirbta 57,555.

Žymiai pakilo automobi
lių pardavimas šių metų 
pradžioje.

4,300 GRYŽO DIRBTI. 
Flint, Mich. — Darbiu’n- 
kų nesusipratimams kilus 
Fisher Body ir Buick auto
mobilių dirbtuvėse, turėjo 
netekti darbo 4,300 darbi
ninkų. Šios savaitės pra
džioje jie gryžo dirbti.

Clevelande eina atkakli 
kova tarp dviejų grupių 
maliavotojų unijos.

PLIENO produktų rei
kalavimai palengva didėia 
ir gamyba stovi apie 57% 
normalio. Pernai šiuo lai
bu buvo tik 32 nuoš.

Nekųriose srityse plieno 
darbai eina virš 70 nuoš., 
kitur žemiau 40 nuoš.

Pennsylvania geležinke
lio kompanija pasiruošus 
pirkti 50.000 tonų geležin
keliams bėgių šį metą.

KLAIPĖDA ATIMTA
, *----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

Už tai pasiūlė Lietuvai Nepuolimo Sutartį ir 
naudojimąsi Klaipėdos Uostu

Berlinas, Kovo 23. — Už Lietuvos sutikimą atiduoti ramiu budu Klaipėdos mie
što ir krašto Vokietijai, nazių valdžia pasiūlė Lietuvai nepuolimo sutartį ir garan
tavimą laisvai naudotis uostu. Ta sutartis pasirašyta šiądien.

Hitleris šiądien apie 12 vai. dienos, Vokišku karo laivu įplaukė į Klaipėdą ir 
buvo Vokietininkų trukšmingai sutiktas kaip jų “iŠliuosųotojas”.

Per tiltą iš Tilžės į Mažąją Lietuvą inėjo Vokietijos kariuomenės, tuomi su
stiprindamos Vokietininkų dvasią. Klaipėda busianti karo bazė prieš Rusiją.

Vokietijos ir Lietuvos nepuolimo sutartis padaroma tikslu sustiprinti Lietuvos 
ir Vokietijos padarytus žygius ir apsaugoti draugingus santikius tarp abiejų.

Sutartis nusako kad abi šios šalys neis kariauti prieš viena kitą ir negelbės ki
toms šalims jeigu kas norėtų Lietuvą ar Vokietiją pulti.

Sutartis pasirašė Vokietijos įgaliotinis, užsienių reikalų ministras von Ribben- 
tropp, nuo Lietuvos — užsienių reikalų ministras Juozas Urbšys ir Lietuvos minis
tras Berline, Kazys Škirpa. Sautartis apima šiuos punktus:

“Straipsnis I—Klaipėdos teritorija, atplėšta nuo Vokietijos Versalio Sutartimi, 
prijungiama prie Vokietijos Reicho nuo šios dienos.

“Straipsnis II—Lietuvos kariuomene ir policija tuojau apleidžia Klaipėdos te
ritoriją ir perveda viską geroje tvarkoje autonominei Klaipėdos valdžiai.

“Kiti klausimai liečianti pasikeitimą valdžios, ypatingai ekonominiai ir finan
siniai klausimai, taipgi valdininkų ir pilietybės klausimai, bus išspręsta toliau.

“Straipsnis III—Lietuvos ekonominiams reikalams patenkinti Lietuvai leidžia
ma įsteigti savo kapitalais ir Lietuvių kontroliuojamą Memel Uosto Kompaniją, ir 
uostas bus išnuomotas 99 metų terminui. Bus nustatyta laisvas plotas, budai ir ki
tos smulkmenos kuriomis bus reguliuojama Lietuvos laivų judėjimas U»ne uoste.

“Straipsnis IV—Sustiprinimui ir apsaugojimui draugiškų santikių tarp Vokie-
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trečios pusės kuri norėtų pulti kurią iš šių dviejų šalių. Sutartis pradeda veik- 
nuo dienos pasirašymo. Ju tekstas paruoštas Lietuvių ir Vokiečių kalbomis.”

tijos ir Lietuvos, abi pusės pasiima sau pareiga nepulti viena kitos ginklu nei'nėrėm 
ti 
ti

KARAS DĖL ŠILKINIŲ 
KOJINIŲ

Amerikos šilkinių mote
riškų kojinių išdirbėjai pa
siryžę atimti Japonijos šil
ko gamintojams rinką, dėl 
ko tikimasi gana karšto 
industrinio karo. To karo 
pasekmė turės žymią reikš
mę.

Amerikoje sutverta sin- 
tetiški siūlai kurie duoda 
galimybės Amerikos koji
nių gamintojams pasek
mingai lenktyniuoti su Ja
ponijos šilko kirminais.

Jau statoma dvi dirbtu
vės kuriose tos kojinės bus 
gaminamos. Viena 7 mi
lijonų vertės, prie Seaford, 
Dėl., antra, 10 milijonų ver
tės, prie Pearlsburg, Va.

Dabar Suv. Valstijos im
portuoja apie 100 milijonų 
dolarių vertės neapdirbto 
šilko iš Japonijos, kurio 75 
milijonų vertės eina į šil
kines kojines.

Kaip Pagrobimas Paruoštas
KAUNAS, Kovo 22. — Lietuvos vyriausybė sutiko perleisti Vokietijai Klaipė

dos kraštą ir uostą, po dideliu Hitlerio Vyriausybės pagrasinimų pulti Lietuvą ir iš 
oro bombarduoti Kauną, jeigu Lietuva bandytų priešintis.

Lietuvos Seimas buvo sušauktas specialiam posėdžiui, kuriame sutiko priimti 
nazių reikalavimus. Tuo pat laiku Lietuvoje apšaukta nepaprastos padėties stovis 
išvengimui kokių nors nelauktų įvykių pačioje Lietuvoje.

Lietuvos delegacija siunčiama į Berliną susitarti tolimesniais santikiais su Vo
kietija ir Memelandu. Lietuva turėjo sutikti su Klaipėdos krašto nazių reikalavi
mais, kuriuos visa savo spėka remia Berlino nazių valdžia.

Lietuvos užsienių reikalų ministras Juozas Urbšys buvo pakviestas į Berliną 
jrieš trejetą dienų, kur. Vokietijos užsienių reikalų ministras von Ribbentrop pa
reikalavo kad Lietuva užleistų Klaipėdos kraštą Vokiečiams patiems valdyti be jo
kio pasipriešinimo. Lietuva šį kartą nesikreipė pagalbos prašyti mekeno, nes to 
nesitikėjo iš niekur, net iš signatarių valstybių, kurios 1924 metais pripažino Klai
pėdą Lietuvai. Taip tai Lietuva neteko 1,099 ketvirtainių mylių ploto žemės.

Oficialiai Lietuva paskelbė jog “sutinka perduoti Klaipėdos kraštą, kas prie
varta iš jos pareikalautas, bet pasiryžus kovoti už pačios Lietuvos nepriklausomy
bę”. Lietuvos kariuomenė pradėjo tuoj apleisti Klaipėdą, o Vokiečių smogikai už
iminėjo visas valdiškas įstaigas. Ties Skirvyte ginkluoti Vokiečiai smogikai sulai
kė iš Klaipėdos krašto bėgančius Žydus su jų gabenama manta ir grąžino atgal.

Vokiečiai užėmė Klaipėdos pajūrio švyturį, radio stotį, iš kurios pradėjo leisti 
savo karštas kalbas ir maršus. Lietuvos karo laivas “Prezidentas Smetona” išplau
kė iš uosto į nežinomą vietą. Tarp Klaipėdos ir Kauno nutraukta telefono susisie
kimas. Iš Tilžės pradėjo bėgti Vokiečiai į sujungtą teritoriją, padėdami Klaipėdie
čiams šturmuoti ir trukšmauti. Lietuvos banko skyrius iškėlė iš Klaipėdos savo 
iždą ir dokumentus. Memellanderiai kėlė didžiausias ovacijas savo laimėjimu.

PRANCŪZIJOS PRE
ZIDENTAS LANKO

SI LONDONE

Londonas. Kovo 20 d. — 
Didelės reikšmės įvykiu ta
po atsilankymas Anglijoje 
Alberto Lebruno, Prancū
zijos prezidento. Tas tiki
ma sudarys dar stipresnę 
Prancūzijos ir Britanijos 
sąjungą.

Laukiama greito sutari
mo Anglijos, Prancūzijos 
ir Rusijos bendram tikslui 
— “sulaikyt Hitlerį”.

Britanija smarkiai ple
čia ginklavimosi programą.

Prancūzija visu smarku
mu vykdo savo apsigynimo 
ginklavimąsi. Pailgino ka
ro reikmenų darbuose dar-

bo valandas ir šaukia prie 
Vokietijos sienos atsargi
nę kariuomenę.

Britanijos karo laivyno 
vyrams įsakyta būti 
viems pašaukimui.

Anglijoje pradėta 
lauti .susiartinimo su 
ja.

gata-

reika-
Ru si-

SUV. VALSTIJOS 
PROTESTUOJA

Washington, Kovo 20. — 
Suv. Valstijos pasiuntė aš
trią notą Vokietijai, pare’- 
škiančią jog nepripažins 
nazių užgrobimo ir pasi
jungimo Čekijos.

Suv; Valstijos pakėlė 25 
nuoš. muito ant Vokietijos 
prekių įvežamų į Ameriką, 
kaip pabaudą Vokiečiams.

DALADIER GAVO 
DIKTATORIAUS 

TEISES
i __________ _

Paryžius, Kovo 18 
Iš priežasties naujo Hitle
rio užsimojimo prieš Furs 
pą, Prancūzijos 
butas nubalsavo 
premjerui Daladier dikta
toriškas teises.

d.

Euro- 
atstovų 
suteikti

PASKYRĖ. Prezidentas 
Roosevelt Kovo 20 d. pa
skyrė jauną, 40 metų žmo
gų, William O. Douglas, 
aukščiausiojo teismo nariu 
j buvusio teisėjo Brandeis 
vietą.

Daugiau žinių rasit 
ant 5-to pusi.

Vokiečių Pagrobtas Klaipėdos Kraštas

L AT VIA
C

t.rRUSSIA

>
O

Klaipėdos Krašto palyginamas dydis prie Lietuvos: tai vi
sai mažas plotas, kurį Nemunas skiria nuo Rytų Prūsijos, ir ku
riame ineina Lietuvai svarbus Klaipėdos (Memel) uostas.

LITHUANIA

oVjLNa

V*

ČEKIJA PRIJUNGTA 
PRIE VOKIETIJOS
Praha. Kovo 16. — Vo

kiečiai, skelbdami kad per 
tūkstantį metų Bohemijos 
ir Moravijos žemės buvo 
išvien su Vokiečiu, užgro
bė suplėšytą Čekiją ir pa
darė ją savo valstybės da
limi.

Prahon inėjo Vokietijos 
kariuomenė, vėliau atvyko 
ir pats Hitleris.

Čekija pervesta Vokieti
jos ribosna po to kai Hitle
ris pasišaukė į Berliną Če
koslovakijos prezidentą ir 
privertė i į pasirašyti per
vedimo aktą.

Slovakija atskirta ir pa
daryta maža respublika po 
Htlerio globa.

Vengrija pasigrobė pa
čią rytinę buvusios Čeko
slovakijos dalį, Karpato- 
Ukrainą.

BRITAI TUOKIA ŠA
LIS “SULAIKYT 

HITLERĮ”

AMERIKOS LIETU
VIU PROTESTAI

Sąryšyje su Vokiečių už
simojimu prieš Lietuvą at
plėšiant Klaipėdą, Ameri
kos Lietuviai subruzdo:

Iš Chicagos pasiųsta te
legramai ir Amerikos val
džios nariams, ir į Lietuvą 
pareiškimai užuojautos.

Telegramus ir rezoliuci
jas siuntė katalikai, socia
listai. tautinė taryba ir tt.

Nekųriose didelėse kolo
nijose atsibuvo, kitur dar 
šaukiami masiniai Lietu
vių susirinkimai.

10 ŽUVO. Alder, Wash. 
— Darant bandymus nau
jo pasažierinio lėktuvo, iš
kilus oran, ištiko nelaimė: 
lėktuvas nukrito, užmušta 
10 asmenų.

Londonas, Kovo 21 d. — 
Po Čekoslovakijos suskal
dymo ir naujų Hitlerio už
simojimų prieš kaimynines 
valstybes. Britų premjeras 
Chamberlain šaukia ketu
rias didžiąsias valstybes — 
Rusiją, Prancūziją, “ 
niją ir Lenkiją 
žygių bendromis 
sulaikyti Hitlerio 
planus.

Rusija sutinka 
gių, bet nori kad į sąjungą 
stotų Vokietijos kaimynės 
Rumanija. Lenkija, Turki
ja ir didžiosios — Rusija, 
Prancūzija ir Britanija.

Ar Rusija prisiruoš prie 
ko nors sunku spėti.

Stalinas bijo kad sovie
tų valstybė nebūtų įstum
ta į karą su Vokietija, nes 
Rusijai, gręsia pavojus iš 
rytų nuo Japonų.

Balkanų valstybės — Ru
manija, Bulgarija, Jugo
slavija ir kitos labai įsi
bauginusios, nes Hitleris 
įsiiudinęs gali pulti ir te
nai.

Brita- 
imtis 

jiegomis 
tolesnius

imtis žy-

IŠ LIETUVOS 
laikraščių 

į•
SU LENKAIS susitarta tu

rizmo reikalais. Kelias dienas 
Kaune viešėjo Lenkų delegaci
ja, kuri susitarė su Lietuvos 
turizmo sąjunga dėl turistinio 
judėjimo. Vykstantiems į Len
kiją Lietuviams turistams bus 
išduodami čekiai tokiu apskai
čiavimu kad dienai išeitų 16 li
tą, o iš Lenkijos vykstantiems 
į Lietuvą bus duodami čekiai 
tokios sumos kad dienai išeitų 
15 zlotų. Tokiu budu nebus 
paliekama kitur savi pinigai 
neribotomis sumomis.

•

KAUNE ruošiama didelė iš
matų vandens valymo stotis, 
apsaugojimui nuo užteršimo 
Nemuną. Valymo stoties sta
tybai yra skirta 1,400,000 lt. 
ir užtraukiama paskolos.

•

MARIJAMPOLĖ auga gana 
; smarkiai. Pernai pastatyta ir 
pradėta statyti apie 120 naujų 
pastatų. Per paskutinius pen
kis metus mieste ir priemies
čiuose pastatyta apie 600 nau
jų įvairaus didumo pastatų, iš 
jų apie 200 mūrinių ir 400 me
dinių.

RUMANIJA APIMTA 
BAIMĖS

Bucharestas, Kovo 20. — 
Britanija, norėdama gelbė
ti Rumanijai atsilaikyti iš 
Vokiečių ekonominio pa
vergimo, siunčia į Rumani- 
ją savo prekybinę komisi
ją siūlydama prekiauti su 
Britanija ir nepasiduoti 
Hitleriui.

Britų prekybinė komisi
ja lankosi ir Varšavoje.

PRIGĖRĖ 42 VAIKAI. 
Lenkijoje, važiuojant per 
upę ledas įlūžo ir prigėrė 
42 vienos mokyklos vaikai.

LIETUVOS ‘baltasis auksas’ 
— pienas ir įvairus jo produk
tai — pasiekia tolimas pasaulio 
dalis. Jį valgo musų kaimynai 
Vokiečiai, Anglai, Afrikos gy
ventojai ir kitų žemynų žmo
nės. Nemaža Lietuvos svies
to suvalgo Morokko gyvento
jai. Iš Baltijos kraštų Lietu
va yra vienintelė kurios maisto 
produktai, ypač pieno produk
tai, pasiekia Afrikos šalis: 
žirą, Tuniją ir Morokką.

Al-

la-LIETUVOJE šią žiemą 
bai siaučia gripas. Daugybė 
serga, ir pasitaiko nuo to mir- 

i čių.

TILTŲ STATYBA. Lietuvo
je visi mediniai tiltai plentuo
se keičiami pastovios medegos 
tiltais, daugiausia gelžbetonio. 
Toks pakeitimas jau greit bus 
baigtas. Per praėjusius 19 
metų naujų tiltų pastatyta ir 
senų atstatyta apie 18 kilomet
rų bendro ilgio ir tam reikalui 
išleista daugiau kaip 20 mili
jonų litų.

PERNAI durpių Lietuvoje 
pagaminta už 4 milijonus litų. 
Durpių gamybos srityje pasku
tiniaisiais metais padaryta di
delė pažanga.

AKLŲJŲ Lietuvos žmonių 
tikrinimas bus baigtas 1939 
metais. Beliko tik patikrinti 
dviejuose apskrityse — Ute
nos, šakių, ir Kauno mieste.

•

NUO AUDRŲ nukentė j tį
siems Lietuvos ūkininkams 
pernai išmokėta 225,000 litų. 
Lietuvoje yra įstatymas teik
ti pagalbą nuo audrų nukentė- 
jusiems. Daugeliu atvejų pa
tys ūkininkai pasidarė sau ke
blumų neprisilaikydami patvar
kymų/ nepranešė laiku apie au
drų sunaikintus pasėlius, ir tt.

•

LIETUVOJE iškelta suma
numas atimti iš policijos mo
kesčių išjieškojimą ir teismo 
raginimų išnešiojimą, nes šios 
pareigos atitraukia policiją 
nuo jos tiesioginių uždavinių. 
Mokesčius turės mokėti patys 
piliečiai, už nesumokėjimą bus 
padidintos baudos. Teismo ra
ginimai butų išsiuntinėjami 
per paštą.

LIETUVOJE pradėta regis
truoti žemės ūkio darbininkus. 
Į sritis kuriose truks žemės 
ūkio darbininkų jie bus perga
benami valdžios lėšomis. Lat
vijon bus leidžiama vykti že
mės ūkio- darbininkams gyve
nantiems pasienio rajonuose.
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pittsburgh DETKMICH ■
DEMOKRATŲ DAUGIAU
Pittsburghe Demokratai žy

miai stipresni negu Republiko- 
nai. Demokratai turi net 87,- 
884 narius daugiau negu Repu- 
blikonai.

Partijų narių yra 
Demokratų 
Republikonų
Smulkių partijų
Vyrų balsuotojų

Demokratų, 61,668 Republiko
nų.

LIETUVIŲ BOLŠEVIKŲ 
“TAUTIŠKUMAS”

*-----—————— i
CHICAGO, III. — Kovo 19 d. Įvyko Amerikos Lietuvių 

Tautinės Tarybos sušaukta vakarinių veikėjų konferencija ap
tarimui bendrų reikalų, susipažinimui su Tautinės 
bais, tikslais ir nuveikimais iki šiolei. ,

Konferencija laikyta Sandaros salėje; posėdį 
bos iždo globėja P. Grybienė 2:00 vai. po pietų,
mo sveikinimų iš rytinių valstijų veikėjų ir Tarybos narių, 
registruota konferencijos dalyviai, kurių buvo virš trijų desėt- 
kų. Užsirašė šie:

J. Steponaitis, Bronius J. Jakaitis, M. Vaidyla, M. Narvi-

Tarybos dar-

atidarė T'ary- 
Po perskaity- 

su-

ŽINIOS
(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)

šitaip:
200,783
112,899

1,416 
yra 113,818

Esu pastebėjęs spaudoje kad 
Brooklyno Lietuviai bolševikai 
jau taip “supatrijotėjo” jog jų 
moterys ir mergaitės net tau
tiškus rubus dėvi viešuose su- į das> Dr. S. Biežis, D. Pivaronas. Dr. A. L. Graičunas, Vincus

’ I.......... ’ ' ' ‘ ‘ ‘ ~ "

Šiais 
valsti-

yra kiek didesnis negu 
tuo* pat laiku 1938 me- 
o lyginant Sausio mėne-

PADIDIĖJO ALGOS, 
metais Pennsylvanijos 
jos dirbtuvėse darbininkų skai
čius 
1. uvo 
tais,
si išmokėtas tų dirbtuvių dar- 
l ininkams algas su pernykštė
mis, šymet algos pakilo 11.6 
nuoš.

Astuonios iš 20 žymiųjų in
dustrijų valstijoje paėmė dau
giau darbininkų negu turėjo! 
metai atgal. Iš 12-kos indus
trijų žinios sako kad jose 
c įdėjo darbininkams algų 
raokamos sumos.

sirinkimuose. Jeigu taip tai 
Detroito bolševikai atsilikę ko
kiu pora desėtkų metų.

Detroite Lietuvių bolševikiš
kos draugijos turi nusinuoma- 
vusios namą ir Įsitaisę neva 
salę, kur ir Estai buvo susirin
kę paminti savo nepriklauso
mybės dieną. Man pirmą kar
tą toje salėje teko būti. Jokio 
ženklo, jokio parašo kad salė' 
Lietuvių nėra, nei lauke nei vi- i 
duje. Tik inėjus Į vidų ant sie
nos kabo sieksninis šviesių i 
spalvų Rusijos žemėlapis, dau
giau nieko. Reiškia, 
užlaikyto jai dvasioje 
Rusų tautos vergai.

Nesenai man teko
rainiečhj bolševikų salėje. In- 
ėjus išvydau ant scenos užlai-Į 
do didelį jų poeto patrioto Šev
čenkos paveikslą, o i Lietuvių 
vietą užėjus toj pačioj vietoj 
pamačiau Rusijos žemėlapį.

Taigi iki musų Detroito bol-1 
ševikai dasieks iki to kad jų i 
salėje matysime ant užlaidos: 
Dr. Vinco Kudirkos paveikslą,, 
ims dar dvidešimts metų. Už
tai iki tol susipratęs Lietuvis 
neturėtų 
lindynę.

šios
yra

būti

pa-
iš-

Kopūstai Tampa Pa
kelti i Mokslišką 

Laipsni
.HARRISBURG, Pa. — Ko

pūstai pagaliau Įgavo sau gar
bę kaip vaistas, o ne vien tik 
pilvui prikimšti maistas.

Valstijos daktarai rekomen
duoja rukščius kopūstus ir jų 
skystimą kaip vaistą nuo jurų 
ligos ir svaigimo; taipgi kaip 
grožio pridavėją, nes nuo jų 
gaunasi graži oda.

Toliau, sako jie naudingi ir 
nuo reumatizmo ir kaip vais
tai nuo skilvio suirimų.

kelti kojos Į tą jų
Korespondentas,

; Y-

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

MARGUTIS
Skaitykit “Marguti”, komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos žurnalą. Eina du kar
tu Į mėnesi. Kaina metams 
$2.00. Prisiųskit 10c pašto 
ženkleliais, gausit vieną nu
meri pamatymui. Antrašas:

A R G U T I S”
6812 So. VVestern Avė.

Chicago, UI

SKAITYKIT 
VIENYBĘ
• VIENYBĖ — seniausias 

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

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

Su v. Valstijose ir Kanadoje 
metams $500; pusei m. $2.75.

Adresuokite:
VIENYBĖ

193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

VETERANŲ DĖME
SIUI

Kaip iš laikraščių matyti ki
tose didesnėse Lietuvių koloni
jose yra susiorganizavę Lietu
vių buvusių pasaulinio karo 
veteranų postus Įvairiais gra
žiais pasįvadinimais. Kas yra 
su Deiroitu, ar čia negalima 

! to padaryti, ar Lietuviai mie
gos? Juk ir čia yra daugybė 

1 Lietuvių tarnavusių Amerikos 
! kariuomenėje laike pasaulinio 
karo. Ar nebūtų grąžus dar
bas kad čia Lietuviai susibur
tų Į vieną postą, kaip kituose 
miestuose turi, ir palaikytų sa
vo draugiškumą? čia mes 
esam išsiblaškę po visus Ame
rikoniškus postus, ką mes iš 
to turime? Jei turėtume sa
vo postą, butų nauda mums 
patiems.

Kitų tautų veteranai 
savo paskirus postus ir 
savęs darbuojasi.

Manau butų nesunku
ganizuoti Lietuvių Legiono Po
stą. Prašau visų Detroitiečių 
buvusių karių išreikšti savo 
nuomonę ar verta imtis pos
to organizavimo, ir po apkal- 

I bėjimo galėsim šaukti savo su- 
į sirinkimą. John T. Kibart. 

14670 Wark

KARO

ir

Uždavinys, Jonas J. Kulis, Antanas Stankus, Antanas P. Pušis, 
Pranas Bastis, Visuodis-D. Šidlauskas, Justina Urbikienė, J. S. 
Vitkus, F. Vitkienė, Kazys Rugis, Juozas Poška, N. Radis, Her
manas Pavilionis, Adv. A. Olis, Dr. K. Drangelis, C. Maskin, 
Grybas, Ona Karpienė, Martinas Kasparaitis, Juozas Kasputis, 
Jurgis Kapočius, Jonas Kasparas (paskutinieji keturi iš ’VVis- 
consin valstijos). Dalyvavo ir keliolika svečių.

Konferencijos pirmininku išrinktas Adv. A. Olis, sekreto
rium — Tautinės Tarybos sekretorius K. S. Karpius; pirminin
ko padėjėju — P. Grybienė.

Tarybos sekretorius Karpius davė platų pranešimą apie Ta
rybos darbus ir nuveikimus nuo Scrantono konferencijos, .Brook
lyno ir Baltimorės Tarybos valdybos posėdžių iki šio suvažiavi
mo Chicagoje. Raportas užgirtas.

Po to sekė vakarinių valstijų veikėjų pasireiškimai, suma
nymai ir pasiūlymai Tarybai. Buvo paklausimų apie reikalin
gumą ar ne Tarybos inkorporavimo; apie Tarybos statutą ir ki
tus bendrus šių dįenų reikalus.

Platesnes kalbas konferencijoje sakė M. Kasparaitis, TMD. 
centro sekretorius, Adv. A. Olis, M. Bėkša, Dr. Drangelis, Kar
pius ir kiti.

Po Dr. K. Drangelio ilgesnės ir konstruktivės kalbos, pa
skirto rezoliucijų komisija patiekimui šio suvažiavimo daly
viams ir Amerikos Lietuvių tautinei srovei šios konferencijos 

, nusistatymų link Tautinės Tarybos ir kitų musų reikalų.
Rezoliucijų komisija sudarė Dr. K. Drangelis, J. Poška

i Visuomis-šidlauskas.

• BROOKLYN, N. Y. — Mo
terų Vienybės rengti šokiai 

naudai Pasaulinės Parodos Lie
tuvių Dienos komitetui, davė 
pelno $65,

ir pareikalavo 
Tarp p. Vokietaičio ir 

Vokietai- 
liko gerokai apdaužytas,

—Kovo 11 d. Į laikrodinin
ko F. Vokietaičio krautuvę Įsi
laužė plėšikas 
pinigų,
plėšiko Įvyko kova, 
tis 
bet plėšikas turėjo bėgti nie
ko nepešęs.

—Visos Lietuviškos paraji- 
jos Brooklyne ir Maspetho a- 
pielinkėje rengia laivu išvažia
vimą, kas Įvyks Birželio 4 d.
• SO, BOSTON,

vo 12 d. Marijanapolio Stu
dentų grupė suvaidino dramą 
“Už Tėvynės Laisvę”. Veika
las patriotiškas, publikai pati
ko.

f

Mass. — Ko-

turi 
tarp

suor-

avė.

žvai-• OR1ON O žvaigždyno 
gždės sakoma yra karščiausios 
ir didžiausios iš visų žvaigž
džių. Jų paviršio temperatūra 
esanti apie 20,000 laipsnių.

,p JT y
Puikiu, pasaulyje greičiausiu laivu 

QUEEN MARY 
Ekspresiniai plaukimai per Cherbourgą 

QUEEN MARY ............. Balandžio 7,
AQUITANIA ........ Balandžio 15,

Specialus Ekskursiniai Išplaukimai: 
QUĖEN MARY ..................... Gegužės
AQUITANIA ................... Gegužės 17,
AQUITANIA .... Birž. 11, 28, Liepos 
Parsivežkit? savo gimines! Reikalaukit 
dykai knygelių: “Kaip parsivežti savo 

gimines iš Europos”.
Dienas Dėl daugiau informacijų kreipkitės

1
i

21
29

CHICAGOS KONFERENCIJOS REZOLIUCIJOS

Chicagos ir vidurinių valstijų tautinės idėjos veikėjai 
susirinkę i konferenciją Sandaros salėje, Chicagoje, sekma
dieni, Kovo 19 d. 1939 m. ir išklausę bei apsvarstę vieni ki
tų nuomones ir, išklausę A. L. Tautinės Tarybos sekreto
riaus Kazio Karpiaus pranešimą, vienbalsiai nutarė ir pri
ėmė sekančias rezoliucijas:

1. Akivaizdoje šiandieninės Europos besikeičiančių 
Įvykių eigos, kurios pasėkoje daugiausia kenčia mažosios 
valstybės, kurių tarpe ir Lietuva turi ir veda sunkią kovą 
už savo nepriklausomybę ir atstatymą bei išlaikymą jai is
toriniai priklausančių valstybės sienų, mes, tautinės idėjos 
Amerikos Lietuviai pasižadame stovėti šalia savo brolių 
Lietuvoje savo brangios tėvynės sargobyje.

2. Kad pakelti veiklos našumą Amerikos Lietuvių 
tautinės ideologijos organizacijose, draugijose bei klubuose, 
šiuo nuoširdžiai pasisakome už jų ne tik idėjų bet ir akci
jos suvienijimą, kuris padės siekti norimų rezultatų grei

tesnių ir našesniu tempu.
3. Susipažinę su A. L. Tautinės Tarybos siekiais ir 

planais, mes užgiriame jos pastangas ir tikime kad ji gali 
ir turėtų būti ta instancija kuri ims reikiamą iniciatyvą 
teiks nurodymus suvienytai tautinei veiklai Amerikoje.

CHICAGOS ATSTOVYBĖ TARYBOJE
Pakelta klausimas apie Chicagos atstovybę Taryboje. 

K. Draugelio pasiulvmu sutikta pavesti Chicagoje Tarybos
riaus ar skyrių sudarymą tiems Chicagiečiams kurie jau yra 
pakviesti Į Tarybos veikiančias komisijas. Tarybos darbą va-, 
ryti Wisconsin valstijoje rekomenduota Įgalioti visus iš ten at
vykusius Į konferenciją atstovus, kuriems daryba suteiks pla
tesnes informacijas ir Įgaliojimus.

Išreikšta pageidavimai kad 'taryba palaikytų ryšius su 
visais reikalingais šaltiniais musų gyvenimą liečiančių žinių ir 
informacijų ir kad tą viską-Tarybos centras tęiktų savo sky- ■ 
riems ir tautinei spaudai kaip greičiausia galima, kad kiekvie
name reikale tautinė visuomenė galėtų žinoti ką veikti.

Pagaliau pareikšta platus pageidavimai iš M. Vaidylos ir i 
kitų kad butų traukiama Į Tarybą visos tautinės draugijos ir 
organizacijos ir kad butų sušaukta jų Įgaliotų atstovų 
žičvvimas sudarymui tikro stipraus tautinio fronto.

Konferencija baigėsi gražioje nuotaikoje, apsireiškė 
tas pasiryžimas dirbti ir tautinį veikimą varyti pirmyn
išeivijoje. Korespondentas.

:»r
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GUNARO WHITE STAR
Dirva — 6820 Superior Avė. — Cleveland. Ohio

Paul Molis — 1.9<82 25th Street — Detroit. Mich.
?»Ictz Fųreign Exchange Bureau,

9128 Oakland Avė., Detroit, Mich.

® MIAMI, Florida. — Vasario
20 d., susirinkęs gražus bū

relis Lietuvių Bubnių namuo
se, 4339 N. W. 7th st., Sutvė
rė Lietuvių Klubą Miami. Na
riais yra vyrai ir moterys.

-—Floridoje vieši tautininkų 
veikėjas J. J. Bačiunas iš Ta- 
bor Farm. Mich. Atvyko su 
savo žmona, kuri nori pataisy
ti sveikatą po operacijos. Ba
čiūnai laukia atvykstant komp. 
A. Vanagaitį su žmona iš Chi
cagos.
• CHICAGO, III. -• Juopas

Karpus, šv. Antano parapi
jos narys, išvyko atsilankyti 
Šventojoj žemėje/ Romoje ir 
Liurdo stebuklingoje vietoje, 
gavęs porą mėnesių atostogų.

—Komp. A. Vanagaitis su 
žmona Kovo 17 d. automobiliu 
išvažiavo Į Hot Springs, Ark., 
iš ten žada vykti i Floridą pas 
Bačiūnus

—Kovo 
Tarcisia 
tė), 32 
gyveno

Dr.

pasisvečiuoti,
10 d. mirė Sesuo M. 
(Marijona Benevičiu- 

metų. Vienuolyne iš- 
18 metų.
K. Draugelis ir Geo.

Nekrošius praleidę tūlą laiką 
Floridoje, gryžo Chi'cagon.

—Chicagos Lietuvių Aušros 
Vartų parapija apvaikščiojo 
savo 35 metų gyvavimo sukak
tuves Kovo 5 d.

rim-
musu

ATSITINKĄS KAS j gramų; bilijonas laiškų ir at-

VALANDA

2500 
apsiveda; 85 persiskyri- 
perdirba 1,000,000 svarų 
ir 800,000 rayon dirbtinio 
i audeklą.

Yjama 65,000,000 sv. 
8,000,000 s v. mėsos.

Gema 6200 kūdikiai;
j porų 
mai; 
šilko 
šilko

Sunav^ej 
i bulvių, 
8) milijonų svarų duonos.

Vištos padeda pustrečio mi
lijono kiaušinių : padaroma pus
antro milijono kvortų vyno, 
500,000 kvortų alaus; 50 mili- 

; jonų puodukų kavos; 700 nau
jų automobilių

Rūkymui per 
' leidžia pusantro 
rių; iš žemės

I virukių ; padaroma 180,000 pė
dų filmų.

Dirbtuvės padaro 2000 tonų 
popieros, atspausdinamą mili
jonas laikraščių.

■ Tos visos žinios yra surink
tos keleto žmonių.

J. J. Nienius.

MONTREAL, Kanada

pagamina, 
valandą pra- 

milijono dola- 
išpumpuojama

170,000 bačkų aliejaus. Auk
so iškasa už $12,000; būna 5 
milijonai telefonu pasikalbėji
mų; pasiunčiama 65,000 tele-

RAMANAUSKAS Vincas, 44 
metų, mirė Vas. 16, Geneva, 

1 Ohio (ūkininkas).. Paliko 
žmoną ir 18 metų sūnų, Ka
zį. Paėjo iš šaudiniškių .k., 
Alvito par. Amerikoje išgy
veno 26 m.

BŲRDULIS Vincas, 38 metų, 
mirė Kovo 8, Pittsburgh, 
Pa. Amerikon atvyko tuoj 
po karo.

GRIGIENĖ Mikasė (Levickai
tė), mirė Vasario 23, Cleve
land, Ohio. Baltiškių vien., 
Raudondvario par. Apie 32 
metų amžiaus.'

VALANTINIENĖ Elzbieta, 52 
m., mirė Vasario- 17, Anso- 
nia, Conn. — Raseinių ap., 
Kaltinėnų par., Sundžių k.

DERENČIUS Juozas, viduram
žis, mirė Sausio mėn., Sao 
Paulo, Brazilijoj.

MIRSKIS Juozas, 54 m., ras
tas gatvėj negyvas, Buenos 
Aires, Argentinoj.

STEPONAVIČIENĖ Agnieška, 
59 metų, mirė Vasario 11 d., 
Akron, Ohio.

NAUJELIS Antanas, sulaukęs 
senatvės mirė Vas. 25, Chi
cagoje. — Seinų ap., švent- 
ažerio p., Ežerėlių k. Ame
rikoj išgyveno 50 metų.

STANKEVIČIUS Andrius, pus
amžis, mirė Vas. 24, Chica
goje. — Suvalkų ap., Puns
ko par., Rudnikų kaimo.

KERULIENĖ Darata, sulau
kus senatvės mirė Vas. 26, 
Chicagoje. — Panevėžio ap., 
Ramygalos p., Butkunų k. 
Amerikoj išgyveno 17 m.

LOVEIKIS Kazys, mirė Vas. 
24, Chicagoje. — Tauragės 
ap., Skaudvilės p., Kaimiš- 
kių k.

GRIGALIENĖ Monika (Guzi- 
kaitė), pusamžė, mirė Vas. 
24, Chicagoje. — Marijam
polės ap.. Amerikoje išgy
veno 50 metų.

SAKAS Petras JM pusamžis, 
mirė Vasario 26, E. Chica
go, Ind. — Rokiškio apskr., 
Panemunėlio p., Mesteliškių 
k. Amerikoj išgyveno 33 m.

STEPANAUSKAS Augustas, 
pusamžis, mirė Vas. 26, Chi
cagoje. — Marijampolės s p. 
Kalvarijos p.. Brazavo kai
mo. Amerikoj išgyveno 41 m.

STRIPINIENĖ Barbora, pusės 
amžiaus, mirė Vas. 26, Chi
cagoje. — Mažeikių ap., ži- 
dikių par. Amerikoje išgy
veno 27 metus.

BACELUNAS Kazys, 54 metų 
mirė Vas. 28, Chicagoj. — 
Kėdainių ap., Josvainių par., 
Grabvos k.

MAKUS Dominikas, 49 m., mi
rė Vas. 26, Oak Forest ligo
ninėje Chicagoj.

i

• MONTREAL, Kanada. — šv. I 
Kazimiero ir šv. Jono E. Lie-, 

tuvių draugija surengė vaka-1 
rienę ir perstatymą komedijos 
“Miręs bet Gyvas”, sekmadie
nį, Kovo 19 d., Vytauto salėje.

DAHON, OHIO
ĮVAIRIOS ŽINIOS

i
i SLA. 105 kuopa rengia lin- 
į ksmą balių Balandžio 22 d., 
The Shell Cafe salėje. Balius 
rengiamas ątžymėjimui šios

i kuopos. 25 metų gyvavimo su- 
' kakties. Tat išanksto
mi visi nariai, ir visi 
viai, rengtis dalyvauti 
linksmame vakare.

Po Velykų, Daytone 
apie tuzinas Lietuviškų 
vių. Tai bus rekordinis
liūs jaunavedžių. Maždaug vi
sos jaunųjų poros bus suriš
tos moterystės sakramentu 
Lietuvių bažnyčioje, klebono 

j Kum P'raspaliaus. D. Kep. 
l i 
į

prasę-
Liefu- 
šiame

Įvyks 
vest, ti
ška it-

SUSIRINKIMAS
Vilniaus Vadavimo Sąjungos 

Montrealo skyriaus mėnesinis 
susirinkimas Įvyksta sekma
dieni, Kovo 26 d., parapijos sa
lėje, nuo 2 vai. po pietų. Na
riai prašomi atsilankyti. Yri 
daug svarbių reikalų aptarti. 
Nariams bus Įteikta pažymė
jimo knygutės.

Kviečia., V VS. sk. vaid.i
I . ..... . .... .. .
j Kas platina Dirvą — tas 

platina apšviela.

PAJIEŠKAU broli Vincą Le- 
I vieką, Paltiškių vn., Raudon
dvario par. Člevclande mirė 
musų sesuo. Jis seniau gyve
no Ohio kasyklų srityje. At
sišaukti antrašu:

Marė Kaminskienė, 
16406 Huntmere avė.

Cleveland, O. (13)

VALIS Antanas, 55 metų, mi
rė Vas. 20, Waukegan, Iii.

DRAUGELIS Juozas, 39 metų, 
mirė Vas. 27, Chicagoj, kur 
buvo ir gimęs.

RUNA VIČIUS Kazys, pusam- 
amžis, mirė Vas. 28, Ghica- 
goj. — Šeduvos m.

STANKEVIČIENĖ Juzė, mirė 
Vas. 27, Pittsburgh, Pa.

KASPUTIENĖ Rozalija, 73 m. 
mirė Vas. 27, Bridgeville, 
Pa., kur išgyveno 40 metų. 
Paliko 3 sūnūs ir 4 dukteris.

SIMANAUSKIENĖ Marė, 84 
m., mirė Vas. 27, Indiana 
Harbor, Ind.

ZABELA Jurgis, 55 metų, mi
rė Vas 21, Detroit, Mich.— 
Anykščių par. Amerikoj iš
gyveno 30. metų.

ŠVIRINIENĖ Marė, mirė Vas. 
22, New Britam, Conn.

EREI V A Jonas, 46 metų, mirė 
Vas. 23, Brooklyn, N. Y.

DANUŠIENĖ Ona, 55 m., mi
rė Vas 17, Toronto, Kanada.

ŠVEDIS Pranas, 13 metų, mi
rė Vas. 13, Worcester, Mass.

ŠUMSKIS Jurgis, 62 m., mi
rė Vas. 26, Brooklyn, N. Y.

RADZVIKAS Antanas, mirė 
Vas. 28, Mahanoy City, Pa. 
Amerikoj išgyveno 35 m.

MATONIS Juozas, 60 m., mi
rė Vas. m., Schuylkill Haven, 
Penna.

PINKUS Antanas, 67 m., mirė 
Vas. 23, Brooklyn N. Y.

BARTUSEVIČIENĖ Adelė, 47 
metų, mirė Vas. 10, Linden, 
N. J. — Gimus Varėnos p.

DAMBRAUSGAITĖ Ona> mi
rė Vas. mėn., Baltimore, Md.

MINKEVIČIUS Jonas, 71 m., 
mirė Vas. 20, Wilkes-Barre, 
Pa.

PRANŠKAĮT1S Pranas, 65 m., 
mirė Vasario 26, Worcester, 
Mass.

MAČIUKENYTĖ Marė, 16 m. 
mirė Kovo 1, Chicagoje, 
buvo ir gimus.

BUDRECKIS Jonas, 34 m., 
re Kovo 1, Chicagoje, 
buvo ir gimęs.

OZALIS Genovaitė, 22 
rė Kovo 2, Chicagoj, 
vo ir gimus.

HERTMANAVIČIENĖ 
nija Ona,
2, Chicagoj. - 
Jorudiškiu d v. 
gyveno 40 metų.

DAČIOLA Ignas, pusamžis mi
rė Chicagoj, Kovo 2, — Pa
nevėžio ap., Šeduvos pąrap., 
Genbogalos k. Amerikoj iš
gyveno 49 metus.

STANKUS Antanas, 41 m., mi
rė Vas. 22, Detroit, Mich.— 
Viduklės par., Alaviškių k. 
Amerikoj išgyveno 25 m.

m., 
kur

kur

mi
kli r

rai
bu-

E u g e-
72 m., mirė Kovo 

Raseinių a p. 
Amerikoj iš-

DIDELE EKSKURSIJA
Dėl informacijų kreipkitės , 

J. & B. AMBRAZIEJUS
168 Grand St.. Brooklyn> N. Y.

A. S. TREČIOKAS
314 Walnut St. Newark, N. J.

JOHN SEKYS
904 Broad St., Hartford, Conn. 

VIENYBE TRAVEL BUREAU
193 Grand St..,-Brooklyn, N. Y.

G. A. KYBĄ
AMERIKOS LIETUVIS
14 Vernon St., Worcesfer, Mass.

PETRAS BARTKEVIČIUS
678 N. Main St., Brockton, Mass. 

PAUL MOLIS
1982 — 25th St., Dotroit, Mich. 

lithuanian NEWS PUB. CO. .
1739 S. Hajsted St., Chicago, III.

OHIO LITHUANIAN PUB. CO,
K. S. KARPIUS .
6820 Superior Avė.,

Cleveland, Ohio

A. VAftASIUS
2316 Sarah St., Pittsburgh, Pa.

-J. P. WASILAUSKAS
.814 Bank St.,. Watorbury. Conn.

DRAUGAS PUBLLSHING CO.
2334 S. Oakley Avė., Chicago, III.

/• | LIETUV
Rengia ir prižiūri

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ 
AGENTŲ SĄJUNGA 

AMERIKOJE ‘
Populiariu Ekspresiniu Garlaiviu

E U R 0 P n
Išplauks iš New Yorko

GEGUŽĖS 13, 1939

Greiti traukiniai prie pat laivo 
EUROPA Bremerhavene užti
krina patogią kelionę į Kaupą 

ir Klaipėdąapq|NORTI{ GERMAN LIOTD NORTH
GERMAN
LLOVO



D I R V A

“Strošnoji” Naktis Kelione po Musų Lietuvą NEDARBO KLAUSI
MAS LIETUVOJE

Žydai, sakoma, turį “štrošnąją” naktį, kada nelaba
sis sako, bent minutą galįs juos pagriebti ir kažin kur 
nunešti. Tokią naktį, matyti, pergyvena musų komu
nistai, kurie nori, vai nori su visais Lietuviais ‘bendrais’ 
klausimais dirbti, bet tie broliai Lietuviai tiek šalti, tiek 
šalti, kad... palyginus, ledynas butų kaip verdanti gele- ’ 
žis. Komunistų ištiestos rankos nepriima nei katalikai, ' 
nei tautininkai, o ir musų broliai socialistai jau pradeda ; 
kumštį rodyti. Trumpai pasakius, koks yra komunistų ; 
tikslas? Tai išrauti žmonėse tikėjimo jausmą, tautybės ’ 
jausmą, ir įkurti sovietinio tipo valstybę. To tikslo siek- : 
ti, jiems visos priemonės geros, įnimant ir veidmainiavi
mą. Tik nesuprantame kodėl jie stebisi ir pyksta kada 
Lietuviai tautininkai, Lietuviai katalikai, ir net Lietu
viai socialistai su jais nenori “bendrais” klausimais 
dirbti!

Paskutinė jų sielvarta susideda iš neįsileidimo Į 
Pasaulinės Parodos Lietuvių Dienos rengimo komitetą. 
Čia jie netiesioginiai kaltina Konsulą Budrį, o tiesio
giniai Lietuvių kunigų suvažiavimą Pittsburghe, kuria
me buk nutarta “su komunistais bendrai neveikti.” Kon
sulas Budrys esą pareiškęs kad Lietuvių Dienai komi
tetas busiąs sudarytas “iš visų srovių, iš visų masinių 
Lietuvių organizacijų atstovų,” bet vėliau “Generalinio 
Konsulo patalpose ir su jo žinia” sukurta komitetas, 
kuris atstovaująs tik “tam tikras šalies plotme veikian
čias organizacijas ir sroves”. Į jį neineina atstovai to
kių “masinių” organizacijų kaip: LDS, LDLD ir LMS. 
LDS esanti broliška organizacija su 8,000 narių; LDLD 
tai komunistinės literatūros leidimo organizacija su 
6,000 narių, o LMS turi 30 chorų ir 1,500 narių. Jos, 
sako, “apima tūkstančius visokių krypčių žmonių”. Po 
kaltinimu pasirašo tokie “visokių krypčių” žmonės kaip 
R. Mizara (komunistas), J. Siurba (komunistas), S. 
Sasna (komunistas), D. M. šolomskas (komunistas), 
Pr. Pakalniškis (komunistas), B. Šalinaitė (komunistė?)

Į kaltinimą atsiliepė Lietuvių Dienos komitetas, 
kurio sekretorius, A. J. Mažeika, rašo: “Komitetas su
darytas iš didžiausių krašto broliškų,' idėjinių ir pro
fesinių organizacijų, ir tiki kad jo darbą rems visi Lie
tuviai patriotai.

“Čia reikia pažymėti kad ir Chicagoie susidarė ko
mitetas, pasiėmęs tikslu sukelti finansus penkiems šim
tams dainininkų iš Chicagos j New Yorką (taip pat, 
priėmimui svečių iš Lietuvos). Šiame komitete, taip 
pat, nepriimta nei vieno komunisto, nors jame yra so
cialistų atstovai, kurie su komunistais “bendrais” klausi
mais Amerikos Lietuvių Kongrese veikia.

Mums rodos kad komunistai, čia pakeldami skun
dus, tik sau kelią pasunkino. Jie privalėtų žinoti kad 
jokia Lietuvių srove neskaito jų ištikimais Lietuvos 
idealams, nes nuo 1918 metų kiekvieną Lietuvos idealą 
komunistai yra apspjaudė, pajuodinę, žeminę ir niekinę. 
Komunistams visų pirma reikia įgyti Lietuvių liaudies 
pasitikėjimą, kad jie yra tikra Lietuviška (o ne Rusų 
Stalino) politinė srovė. Besąlyginis dalyvavimas Lie
tuvių Dienoje butų įrodęs kad komunistai, bendru Lie
tuviams klausimu, yra tikrai linkę pamiršti savo srovės 
reikalus ir nori bendrai su kitais Lietuviais bendru 
reikalu dirbti. To vieton jie pakėlė reikalavimą, be iš
bandymų, įleisti juos kitų srovių greta i tautinį darbą. 
Srovės kurios iš komunistų pusės per 20 metų tematė 
vien visų tautinių darbų juodinimą ir niekinimą, aišku, 
šito nebūtų pakentę! Komunistams reikėjo tyliai stoti 
dirbti ir darbu įrodyti savo širdžių permainą.^ To vie
ton, apsidengę melu, buk jie esą “visokių krypčių” žmo
nės, jie kelia nepagrystus skundus, kurių, tikimės, ne- 
parems nei kitas galas “Amerikos Lietuvių Kongreso” 
ašies — sacialistai. Komunistų atsisakymas Lietuvių. 
Dienoje dalyvauti, tos Dienos pasisekimui nepakenks, 
nes kaip komiteto sekretorius Mažeika sako, “darbą 
rems višį Amerikiečiai Lietuviai patriotai”, kaip rėmė 
Lietuvos Nepriklausomybę nuo 1918 metų ir visus ki
tus su tautos gerove ir geru vardu surištus klausimus 
(Lietuvos Gynimo komitetą, Lietuvos Šaulius, Lietuvos 
Aukso ir Sidabro vajų, Lietuvos Laisvės Paskolos vajų, 
ir tam panašiai). Tie visi reikalai tarpo ir bujojo, Lie
tuvių patriotų remiami, o komunistų ir socialistų nie
kinami. Nėra jokios baimės kad Lietuvių Diena ne
pavyks jei joje komunistai nedalyvaus. Bet komunistai 
čia arba pražiopsojo gerą progą darbu įrodyti savo tau
tinį nuoširdumą, arba labai gudriai pasielgė, dėl men
kos priežasties pasitraukdami nuo darbo, kuris jiems 
vistiek buvo nemielas ir kurio jie širdyje nenorėjo dirb
ti. Visuomenė iš šito komunistų pasitraukimo pasidarys 
atatinkamu išvadų, ir, tikimės, jos nebus komunistams 
mielos. ‘ Vyt. širvydas.

(Tęsinys iš pereito nr.)

ATVAŽIUOJA MUSŲ LAUK
TAS GIMINIETIS

Mums begelbstint sukrauti į 
vežimą valizas, o žydui jas rai
šio jant, pamatėm į stoties kie
mą įvažiuojant vežimą vienu 
arkliu. Pamačiau 
iš vežimo žmogų, 
dėlės prie , stulpo, 
sniuojant į musų 
žus dar tebekraujant, aš kal
bėjau su tuo žydu ar jis pa
žysta mano gimines ir pagel
bės juos surasti. Tuo laiku tas 
atvažiavęs žmogus lėtai ir ne
drąsiai priėjo prie musų lyg 
paklausyti apie ką mes kalbam. 
Kai tas žmogus priėjo artyn 
tada senas žydas pažiurėjo į jį 
ir paklausė 
Kuršėnuose 
šis.

“Lukais”, 
aš. Tai jus esat mano 
nos pusseserė, kuri 
mane jus pasitikti?” 
atsakiau aš, “bet kaip aš nega
lėjau tave pažinti, nes mes su
sipažinom pirmiau”. Bet ma
tomai dėl to kad taip senai su
sitikom, mes buvom persikei- 
tę kiek. Aš vėl pralinksmėjau 
ir pasibaigė mano rūpestis jų 
jieškojimo; džiaugiausi .kad jis 
priėjo prie musų laiku, pirm 
negu nuvažiavom su tuo žydu. 
Aš pamaniau kad gal tai buvo 
jo pirmas kartas vykti į stotį 
pasitikti ką, tai jis ir nežinojo 
kaip tai atlikti. Tuo gi laiku 
nabagas žydas pasijuto apsi
vylęs ir nusiminė, biznis jam 
iš rankų išsmuko; jis vėl tu
rėjo atrišti bagažus ir mes per- 
dėjom juos į kitą vežimą., jis 
zurzėjo iš savo nepasisekimo, 
taigi aš daviau jam litą už jo 
vargą, bet pamačiau kad jis 
nėra tuo patenkintas, bumbėjo 
ir norėjo gauti daugiau. Tada 
aš pasakiau jam kad man nėra 
reikalo duoti jam nei tiek, ir 
mes nuvažiavom palikdami jį 
stovintį. (Gal būt tas antras 
žydelis iš jo pasijuokė.)

Mums važiuoti reikėjo pro 
didelį Pavenčio cukraus fabri
ką, kurį Simanas mums paro
dė. Važiavom paprastais ke
liais vežimu be jokių spiruok- 

, lių, o kai įvažiavom į miesteli 
‘ ant akmenais grysto kelio 

žirno kratymas buvo tikrai 
paprastas., Mes sėdėjom 
šiaudais kimštų maišų, bet 
mažai gelbėjo, tačiau toks 
žiavimas buvo geriau negu 
pėkščia. Po to vėl už važiavom 
ant paprasto kelio, ir buvo ge
riau, nes daug mažiau kratėsi. 
Ir tai jautėsi kiękvienas akmuo 
ir akmenukas ratams per juos 
važiuojant.

Pribuvus į jų namus, mano 
pusseserė Zosė ir jos duktė 
musų laukė. Jie turi tik tą 
vieną mergaitę, ir ji jau suau
gus. Ji yra apie aštuoniolikos 
metų ir labai graži, su skais
čiai raudonais veidais ir ilgais 
tamsiais plaukais, sušukuotais

lėtai išlipant 
pririšant va- 
ir lėtai žing- 
pusę. Baga-

ar jis pažysta ką 
vardu Simas Luk-

pratarė jis, “tai 
žmo- 

at siuntė 
“Taip”,

ve- 
ne- 
ant 
tas 
va- 
eiti

į užpakalį ir supintais į kasas, 
kurios susegtos galvos užpaka
lyje. Zosė yra beveik mano : 
amžiaus, gal kiek vyresnė, ir 
jos veidai tokie raudoni kad net 
reikia pavydėti. Kažin ar tai ; 
juoda duona* ir geras tyras oras 
Lietuvoje suteikia šiems žmo
nėms tokius sveikus veidus.

Vos tik inėjom į namus, ku
rie yra tikras tipiškas Lietuviš
kas namas, su šiaudų stogu, 
vėl tuoj pradėjo mus valgydin
ti. Mano brangi pusseserė ruo
šėsi musų priėmimui, prikepė 
pyragaičių ir pyragų, taipgi 
šviežios juodos duonos ir viso
kių bandukių, su cukrum, ra- 
zinkomis ir riešutais.

Mes tik ką buvom pusryčia
vusios, per tris dienas pas p. 
Gedminą gausiai valgydinamos, 
pereitą savaitę Kaune puota- 
vom, kas vieną dieną tęsėsi iš
tisas dvylika valandų, ir da
bar čia vėl pradėsim išnaudo. 
Ar tai viskas ką čia galim da
ryti? Bet gal būt tai yra ge
riausias būdas šiems žmonėms 
parodyti savo džiaugsmą ir 
meilę savo svečiams ir gimi
nėms, kurie juos taip retai ap
lanko. Jie daro viską ką gali 
ir tai mano kad negana.

štai mano brangi Zosė skai
tė dienas iki aš pagaliau atva
žiavau, ji sunkiai dirbo pasta
romis dienomis paruošdama vi
sus tuos skanumynus musų 
priėmimui. Privalgius kiek tik 
tilpo, ji klausė ar mudvi neno
rėtume ko specialio musų se
kančiam valgiui, ji norėjo kad 
mes jaustumes kaip namie ir 
nepasigestume to ko galim gau
ti. Sakėm jai nesirūpinti, mes 
mėgstam paprastus ūkio val
gius geriausia, nenorim kad ji 
pirktų ar dirbtų ką nors spe
cialio, Ką jie valgo valgysim 
ir mes, mums patinka duona 
su sviestu, rugušis pienas, švie
ži kiaušiniai ir šie visokie pyra
gaičiai bus gerai. Ji gal ma
nė kad mes permandagios, bet 
mes ištikro taip norėjom, ir 
norėjom pasilsėti nuo 
valgių kurių taip daug 
turėjom valgyt.

Kiek pasikalbėjus, ir 
vus linkėjimus iš musų 
ir giminių Amerikoje, Zosė nu
sprendė kad mudvi turim būti 
labai nuvargusios po kelionės 
traukiniu ir ragino mus prigul
ti vąlandai-kitai atilsėti. ži
noma, mes kėlėm labai anksti 
■šį rytą, bet būtume perkentu- 
sios, prie to gerai atsimiego- 
jom Kalnėnuose, tačiau kad ji 
taip spyrėsi mudvi atsigulėm.

Šis mažas namas padalintas 
į du galu. Vieną galą jie nau
doja savo daiktų laikymui, o 
kai duktė ištekės atiduos jai 
gyventi. Kita pusė padalinta 
į du kambariu, virtuvę ir vie
šą kambarį, valgomąjį ir mie
gamąjį. Kambaris didelis, švie
sus ir orus, viename .kampe 
stovi namų darbo medinė lova 
aukštai užkrauta didelėmis pa
galvėmis, užklota skaidrių spal
vų vilnone užklode, tipiško Lie-

tuviško rašto. Kitame kampe 
stovi stalas su suolais sėdėji
mui prie sienos, kitame kamba
rio šone stovi kita lova tokia 
kaip pirmoji, greta jos stovi 
spinta rūbams sudėti, ir ran 
dasi kelios kėdės. Grindys n 
plačių obliuotų lentų, baltai iš
šveistos, švarios, pusė kamba 
rio išpopieriuota senais be 
švariais laikraščiais (Dirva) 
ties stalu ant sienos yra veid 
rodis su maža lentynuke p- 
juo, ant kurios padėta margų 
namų darbo popierinių gėlių. 
Prie kitos sienos randasi ma
žesnis veidrodėlis ir daugiau 
gėlių; ten yra kelios fotografi
jos giminių iš Amerikos, kele
tas spalvuotų kalendorių pa
veikslų, o visos kitos sienos 
yra nubaltintos. Langai, ku
rie atsidaro į lauką kaip durys, 
yra vidutinio didumo ir užtie
sti balto muslino užtiesalais 
šniūrais parištais. Tai yra ti
piškas Lietuviškas tikro kai
miečio namas. Virtuvė yra ma
žesnis kambaris, kuriame telpa 
ugniakuris ant kurio verdama, 
o greta to stovi pečius kepi
mui. Ant sienos prie lango 
yra kelios lentynukės, papuoš
tos iš laikraščių iškarpytais 
marginiais, ant tų lentynų sto
vi puodukai ir stiklai. Prie 
lango taipgi pritaisyta lenty
na, kur apkrauta . įvairių nami
nių gėlių puoduose. Po apačia 
to stovi suolas su dideliu bliu- 
du ir uzbonu, kur prausiamasi 
ir mazgojama indai, o kitame 
kampe stalas ant kurio paruo
šiama valgis. Zosė yra gabi 
šeimininkė, ir jos namas šva
rus ir tvarkus.

Tuos kambarius skiriančios 
durys užtiestos namų austu 
užtiesalu, kurį užtraukė kai 
mudvi su Brone atsigulėm, vie
na vienoje, kita antroje lovoje.

(Bus daugiau)

KAUNAS. — Nedarbo pro
blema Lietuvoje pasireiškia tik 
žiemos metu.

žiemos nedarbo klausimo iš
sprendimu daugiausia tenka 
’upintis savivaldybėms, nes 
:oms pavesta vykdyti viešuo
sius darbus, kurių tikslas yra 
bedarbiams suteikti darbo. O 
uos darbus jos turi išgalvoti, 
iad jie butų visuomenei nau
dingi bei reikalingi, ir prie to, 
darbai turi būti tokie kad juos 
butų galima vykdyti žiemą, 
nesumažinant tų darbų pro- 
duktingumo ir tikslingumo.

Kitas rūpestis Lietuvoje tai 
kaip sustabdyti bėgimą darbi
ninkų iš kaimų į miestus, ir 
kartu radimas būdų kaip 
stų darbininkų perteklių 
žinti i kaimus.

Kas mieste nepajiegia 
versti normalėse sąlygose

2 Asmeniškai Lydimos

puokių 
Kaune

perda- 
šeimos

29 asmenų, pa- 
paaugimas: jo- 
bendras dirban- 
darbo dienų bei 
skaičius.
pramonės įmo-

mie-
grą-

NEW
per. Eothenburgą,

Pirmoji Gegužės-May 31 d. 
(nepersėdant iki Klaipėdos) 
Antroji Liepos-July 1 d.

Antra ekskursija va-
4C dovauja VI. Mučins-

f kas, Švedų Amerikos 
Linijos lietuvių sky- 

a riaus vedėjas.
, Kelionė: Gothenburg- 

K / Stockholm. Iš čia lai- 
vu “MARIEHOLM” į

ATMINKIT SAVIŠ
KIUS LIETUVOJE

Su pradžia metų prasideda 
naujas mokėjimas prenumera
tų už Dirvą. Jus patys savo 
atsinaujinot, bet užmirštat at
naujinti prenumeratą saviškių 
Lietuvoje, kurie taip pat su 
pamėgimu skaito Dirvą.

Kurie esat užrašę Dirva sa
vo giminėms Lietuvoje, būti
nai pasistengkit atnaujinti, nes 
to nepadarius atimsit saviš
kiams ištisų metų džiaugsmą,

kuris kaštuoja jums tik $3.
Mes nenorime sulaikyti siun- 

tinėję jiems Dirvą, bet jūsų 
pareiga yra pasistengti ją at
naujinti.

Dirvos Administracija.

Didelė Žemaitijos 
pramonė — 
Pavenčio cukraus 
fabrikas netoli 
Kuršėnų.
Vaizde matosi: 
Viršuje, gyvenami 
trobesiai fabriko 
tarnautojams ir 
darbininkams. 
Apačioje, cukraus • 
fabriko bendras 
vaizdas.

VDV.

•FILIPINŲ salose yra toks 
kalbų mišinys kad ten varto
jama apie 87 įvairus skirtingi 
dialektai, bet iš jų tik septy
nios yra svarbesnės kalbos.
Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio drau
gas; platįnkit ją tarp savy.

išsi- 
tas 

miestui nereikalingas, .užtat jis 
labiau reikalingas kaimui, kur 
ūkininkas darbininko laukte 
nesulaukia.

Kalbama Lietuvoje apie su
darymą darbininkams tokių są
lygų kad sezoniniai darbinin
kai užsidirbtų per darbo sezo
ną tiek kad jiems užtektų ir 
žiemai, iki kito sezono.

VI. Mučinskas
Abi ekskursijos užgirtos Lietuvių 
Laivakorčių Agentų Sąjungos Am.

Gauk nemokamai suteikiamą musų 
ekskursijų brošiūrą ir retkartini lei

dinį “Turizmo žinios”.
Kiti išplaukimai iš New Yorko:

Gripsholm
Drottningholm
Kungsholm

Kovo 30, Geg. 4
Eal. 15, Geg. 13

Birž. 3, Rugp. 19

Kreipkitės į savo vietinį agentą, ar 
SWEDISH AMERICAN LINE 

4 W. 51st St. Rockefeller Centcr 
New York, N. Y.

| BALTIMORE, MD.

• šiuomi pranešame musų visuomenei kad mes persikė- 
.lėme iš Lietuvių Svetainės į nuosavą ofisą —

684 Washington Boulevard
Mes esam pasirengę patarnauti jums visuose reika
luose, kaip tai:

NAMŲ ir ŽEMĖS PIRKIMO PASKOLOMIS, 
žemės (Ground-rent) paskolas duodame ant 5%.
Visi TAUPYMAI (Savings) su Federal Savings and 
Loan Insurance Corporation Apdrauda iki $5,000.00.

OFISAS BŪNA ATDARAS:
Nuo 7 iki 9 vai. kiekvieną vakarą, 

šeštadieniais: nuo 3 vai. po pietų iki 9 vai. vakare.
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LIETUVOJE AUGA 
STAMBESNĖJI 

PRAMONĖ
KAUNAS. — Stambesnėse 

Lietuvos pramonėse kur dirba 
nemažiau kaip 
sirodė žymus 
se padidėjo ir 
čiųjų skaičius, 
darbo valandų 

1936 metais
nių su nemažiau kaip 20 asme
nų buvo 246; 1937 m. .— 287, 
1938 metų gale — 320..

Per dvejus metus yra atsi
radę net per 70 stambesnių 
įmonių.

Viso 1938 m. gale pramonės 
įmonėse su nemažiau kaip 20 
asmenų dirbo 31,827 asmenys, 
kurių tarpe 28,180 samdytų 
darbininkų. Viso per mėnesį 
tos įmonės išmoka 4,060,100 lt. 
algų.

The Lithuanian Federal Savings

& Loan Ass’n of Baltimore

684 VVASHINGTON BOULEVARD
Telefonas: PLAZA 5866. =

HiiimųmmimimmimmmiiEHmsmimimimimmiiimniimiimiiiiiiiiiimiiiiiir

NIEKUOMET MANE DAR TAIP NEKANKINO PERŠALIMAS 
KRUTINĖJĘ.MANO KRŪTINĖS MUSKULUS TAIP SKAUDA, 

U GAUTI NĖ MINUTEI PALENGVINIMO.

. AŠ ŽINAU KO JUMS REIKIA
PALENGVINIMUI TU MUSKULŲ SKAUDĖJIMO. 
PAIN-EXPELLERIS! GERAI IŠSITRINKITE 
ŠIUO LINIMENTU IR NUSISTEBĖSITE 

^KAIP ŪMAI SKAUSMAS PALENGVĖS.

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 metu



DIRVA

Hitlerio Siekiai ir Lietuva
I/OKIEČIAMS suplėšius Čekoslovakiją, užgrobus Če- 
v kiją, ir įsteigus nepriklausoma dar mažesnę už Lie

tuvą Slovakiją, sunku greitomis suvokti ką Hitleris da
ro ir prie ko ruošiasi toliau. Tiesa, jam svarbu pasiek
ti -Rumanijos aliejaus šaltinius, bet jam svarbu ir Uk
rainos ir lygiai Lietuvos derlingos žemės, nes ta išbadė
jus šalis negalės ilgiau gyvuoti be maisto.

Kurie mano kad Hitleriui rupi prisijungimas prie 
Vokietijos tik Klaipėdos krašto su jo įkaitusiais naziais 
tie klysta. Vokietijos valstybės vadams rupi paėmimas 
savo įtakon savo aplinkinių kaimynių valstybių, su ku
riomis santikiaujant, mainikaujant maistu ir išdirbi
niais Berlino valstybė pasidarytų stipri, nes jos vadų li
kimas priklauso nuo to ką jie Vokiečių visuomenei pri
žada ir ką pajiegs pagrobti (ištesėti).

Prie Čekoslovakijos suplėšymo jie priėjo sukursty- 
darni čekus ir Slovakus vienus prieš kitus. Juos buvo 
labai lengva prie to privesti, nes tarp jų skirtumai ir ne
pasitenkinimai buvo nuo pat tos dvilypės respublikos 
įkūrimo po pasaulinio karo. Slovakai visada aimanavo 
kad Čekai juos laiko žemesniais už save. Mažas jų pa- 
kurstymas naziams davė dideles pasekmes.'

Kad Hitleris į Lietuvą žiuri daugiau negu tik Klai
pėdos krašto prisijungimo norais parodo jo delsimas to 
reikalo nuo rudens iki šiolei. Visu tuo laiku Klaipėdoje 
jis leido veikti kokiems tai “voldemąrininkams” tiksiu 
griauti Lietuvos tvarką iš vidaus, kaip sugriovė Čeko
slovakijoje. Ant tos meškerės pradėjo kibti ir krikde
mai ir socialdemokratai ir nekurie kiti Kauno partijų 
tūzai, kurie norėjo greitai išversti tautinę, vyriausybę, 
tačiau Hitleris to laukęs nesulaukė.

Tokio tipo žmonėms kaip naziai, kurie viską grobi
mu'siekia, tartis gražumų ir kalbėti su maža valstybė
le nepatogu. Gražumu tariantis, Lietuva sutinka duo
ti tam tikrą dalį savo eksporto Vokietijai, ir tik už tiek 
imti Vokiškų gaminių sau. Kitą visą savo eksportą pa
dalina tarp kitų valstybių ir gyvuoja nepriklausomai, su 
Vokietija daugiau santikių ir nereikalaudama turėti. 
Bet tada didelė Vokietija- priklauso nuo tų mažų kai
myninių šalių malonės, kas jai sudaro sunkumų. Tam 
ir yra Vokiečių visko grobimo planas, kad kaimyninės 
šalęs priklausytų nuo jų malonės.

Be kitų, Vokiečiams svarbu mažinti ir. silpninti 
Lenkiją. Kai ji susilpnės, ji ne tik nebus pavojinga. Vo
kiečiams, bet net galės patekti nazių ekonominio užka
riavimo ratan. )

Tokiu budu Lenkija gali būti lengvai sudraskyta il
su visu Danzigo karidorium pajungta Vokiečių įtakon, 
nors jos nepriklausomybė ir nebūtų panaikinta.

Dėl to tai Lenkai tapo Lietuviams tokie geri dabar, 
nes kad ir maža šalis Lietuva gali turėti reikšmės at- 
laikyme Lenkijos nuo suplėšymo.

Lietuvių baimė kad Hitleris atiduosiąs Klaipėdą 
Lenkams už Danzigą buvo tuščia ir bergždžia. Hitle
ris, dabartiniu savo užsispyrimu, gali turėti ir Danzi
gą ir Klaipėdą sau. Žiūrėsim kaip Lenkija imsis ginti 
Danzigą, kuomet naziai apsispręs jį prijungti prie Vo
kietijos. /

KASKĄIlASCJ
(Spaudoje Pasidairius) 

>Rašo Vyt. Sirvydas.
I
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' Klaipėdos prijungimo neskubėjimas ir pagaliau šio
mis dienomis pasikvietimas į Berliną Lietuvos užsienių 
reikalų ministro Urbšio ir pagrąsinimas pulti Lietuvą 
jei Lietuva neužleis Klaipėdos, buvo gerai paruoštas.

Šiuo atveju Lietuvos valdžios viršūnėje stovintiems 
žmonėms prisiėjo būti ITtbai taktiškais kaip kalbantis 
su narių vyriausybe, taip ir savo namie. Juk lengva 
yra karštiems partijų vadams įkurstyti visuomenę prieš 
valdžią, kaltinimais Klaipėdos “pardavimu”. ko Hitleris 
gal ir "troško.Šaltas ^rimtumas ir tvartas pasitrauki
mas iš Klaipėdos krašto gal naziams ir nemalonus, bet 
Lietuviams naudingas. Lietuva nedavė jokios prieka
bės Vokiečiams pulti pačią Lietuvą. Naziai norėjo pa
sinaudoti iš kiekvieno Lietuvių vidujinio subruzdimo.

Jei Vokiečiai norėtų su Lietuva ar kitais savo kai
mynais gražiai, rimtai tartis, jie tą jau senai butų at
siekę. Jie, vykdo griovimą iš vidaus ir iki šiol jiems 
gerai vyksta.

Klaipėdos krašto ir miesto prijungimas prie Vokie
tijos staiga apsunkina Lietuvos prekybą su Britanija, 
ir kitomis užjūrio šalimis. Tą gerai žino ir Vokiečiai 
ir Lietuviai. Ir abi pusės, matomai, derasi, jieško 
riaušių išeičių viena sau, antra sau.

Butų tikras stebuklas jei 
tas kaimynines šalis, Lietuvai 
lengvinimus ir visoje 
naudos.

Lietuvos

Jlitleris. grobdamas 
darytų • kokius nors 
padėtyje ne j ieškotų

* •Y-
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drą frontą Rusams socialis
tams pripažysta: sušaudymą, 
apjuodinimą ir kalėjimą. Tat, 
kuris doras socialistas gali pa
tikėti komunistams ?

Tokiu budu, musų vadinamo 
“Amerikos Lietuvių Kongreso” 
siūlės jau įra. Jas ardo socia
lizme labiau, prityrę asmenys 
negu Grigaitis. Jas ardo eili
niai socialistai, kuriems savo 
principai brangesni negu neapi- 
kanta tautininkams.

Strazdas, pavyzdžiui, teisin
gai klausia: “Socialistai, ar da
bar turime nematyti faktų kad 
komunistams rupi ne demokra
tija, ne bendras darbas su so
cialistais, bet savi diktatūri
niai siekimai?” Tik jis nukly
sta į raistus sakydamas kad 
komunistai galį tapti “midus” 
tautininkams. Brolyti, tauti
ninkams komunistų talkos nie
kados nereikėjo ir nereikės. Ji 
tereikalinga 
Amerikoje 
Grigaitis. 
Amerikoje ’ 
lingi. Tą 
pasakė katalikai, 
ir dabar 
Grigaitį 
mi) eiliniai socialistai Wilkes- 
Barre, Brooklyne, Toronte ir 
Pittsburghe.

, vienam žmogui 
— ir tas žmogus 
jokiai kitai srovei 
komunistai nereika- 
nedviprasmiai jau 

tautininkai, 
sako (maištą prieš 

ir Michelsoną kelda-

1935 metais komunistų inter
nacionalas, kaip žinoma, pama
tė pavojij Sovietijai iš Vokie
čių pusės. Todėl įsakė savo 
“negyvų kaukolių” partijoms 
visame pasaulyje mesti erzinus 
ir niekinus liberalus bei 
listus. To vieton liepė 
“bendrus frontus” kovai 
fašizmą.

To paliepimo atgarsiai
dėjo ir pas musų kairiąsias 
sroves, kurios niekados savi
stoviai politikoje negalvojo. 
Pagimdyta taip vadinamas “A- 
merikos Lietuvių Kongresas”, 
kuris nėra nei kongresas, 
Amerikos Lietuvius 
vau j a.

Socialistai susikibo 
tėm su komunistais ir
“demokratiją” Lietuvoje steig
ti' — ėsdami tautininkus SLA. 
organizacijoje, kurią tautinin
kai sukurė, palaikė ir išauklėjo.

Bet žmonės kurie per 20 me
tų vienas kitam į veiduš spj.au- 

I dė, negali būti nuoširdus drąu- 
I gai. Strazdas Naujoje Gady
nėje gerai sako: “Daugiau pa- 
tyrusieji socialistai netikėjo 
komunistų deklamacijoms apie 
demokratiją.” *

Deja, pas Amerikos socialis
tus nebuvo “daugiau 
socialistų”, tik buvo 
Šis tiek tautininkų 
(nes jie visuomenei 
ja jo bepagrindinę juodą ne- 
apikantą Lietuvai ir gyviems 
tautos reikalams), kad mielu 
noru paėmė komunistų ištiestą 
ranką, bi tik tautininkus Susi
vienijime nugalėti. Jam, kaip 
Jėzuitams, visos priemonės tik
slui geros.

Bet ne visi socialistai taip 
mano. Wilkes-Barre, Brookly
ne, Toronte (Kanadoje), sako
ma ir Pittsburghe, socialistai 
pradeda eiti tikruoju'keliu, ku
riuo ėjo visų apšviestesnių tau
tų . socialistai (Danų, švedų, 
Rolandų, Šveicarų, Anglų) — 
jie nepriėmė 1935 metais atkiš
tos komunistų rankos, nes ži
nojo ją esant nešvarią. Komu
nistai Rusijoje tik vieną ben-

patyrusių 
Grigaitis, 
nekenčia 

nurodinė-

Iš SEPTYNIŲ
KETURI

į Pa-Sandara sako, Lenkai 
saulinę Parodą New Yorke at
siųsią septynis didelius pavei
kslus, kurie, vaizduos Lenkijos 
istoriją. Ta jų istorija, matyt, 
tiek menka kad net keturi pa
veikslai turės ryšio su Lietu
va: (1) Krikštas, (2) Liubli
no Unija, (3) Suteikimas Len
kiškų privilegijų Lietuvos ba
jorams, ir (4) Lietuvos įjun
gimas Lenkijon.

Jei Lenkai. tikrai tuos pavei
kslus atsiųs tai Amerikonams 
parodys kiek svarbi buvo seno
vės Lietuva Lenkijos galybei 
ir garbei. Be Lietuvos, kažin 
kas iš Lenkijos butų buvę.

Paderewskis yra karštas pa
triotas, bet ir jis pripažino 
(įvadoje karalienės Jadvygos 
biografijai, kurią parašė Ame
rikone poni Kellogg), kad Jo- 
gėlos. kraujo karaliai buvę Len
kijai “skaisčiausi deimantai’' 
jos karalių vainike.

Deja, šių gadynių Lenkai sa
vo senovės geradarių ainiams 
tik piktu atsimokėjo — atplė
šė sostinę Vilnių ir visaip Lie
tuvius. ten niekina bei perse
kioja. Gerai tas sakė kad 
prastą šunelį yra daugiau 
kingumo negu pas visą 
Lenkiškų ponų....

JUBILEJ1NIŲ METŲ LIETUVOS 
LITERATŪROS PREMI-

NINKAI

Lietuvoje jau kelintas metas rašytojams 
duodama premijos už žymiausius kurinius. Pre
mijas skiria valstybė ir mažesnes premijas duo
da kai kurios knygų leidyklos bei organizacijos.

Už 1938 metų pripažintus geriausius lite
ratūroj kurinius šymet paskirta septynios pre
mijos, kurios atiteko sekantiems:

SALOMĖJA NERIS gavo Valstybinę pre
miją (5000 litų) už poezijos rinkinį “Diemedžiu 
žydėsiu”.

VINCAS KRĖVĖ-MICKEVIČIUS už istori
nę dramą “Skirgaila” gavo Spaudos Fondo pre
miją (2000 litų).

PRANAS MAŠIOTAS, vaikų literatūros kū
rėjas gavo Raudonojo Kryžiaus literatūros pre
miją (1000 litų) už knygą vaikams, “Ir Aš Ma
žas Buvau”.

POETUI ANTANUI MIŠKINIUI teko Spin
dulio premija (2000 litų) už poemas “Keturi 
Miestai”.

JONAS MARCINKEVIČIUS laimėjo Kata
likų Veikimo Centro premiją (2000 litų) už ro
maną “Kražių Skerdynė”.

PETRAS CVIRKA — “Sakalo” bendrovės 
premiją (2000 litų) už noveles “Kasdienės Is
torijos”.

KAZYS BORUTA gavo Ukmergės miesto 
visuomenės premiją (500 litų) už romaną “Me
diniai Stebuklai”.

Visiems premininkąms jų laimėtos premi
jos buvo iškilmingai įteiktos Valstybės Teatre 
Vasario 13 dieną.

Jau ketvirti metai skiriamos literatūros 
premijos yra padariusios žymią įtaką į Lietuvos 
literatūros augimą ir tobulėjimą. VDV.

RAŠYTOJŲ KEISTENYBĖS

Rašytojai kartais yra keisti žmonės. Pa
vyzdžiui, Markas Twain būdavo toks įsisvajo
jęs ar nemąstąs ką daro kad apvaikščiodavo vi
są Hartfordo miestą savo kambariniuose pan- 
tapliuose....

Thoreau tikėdavo kad kiekvienas gyvena
mas namas nakties laiku išduoda blogą kvapą.

Voltaire taip bijodavosi viešos opinijos kad 
jis užvydėdavo gyvūnams, kurie nežino ką apie 
juos žmonės sako.

Charles Dickens niekad nesijautė ramiai, 
nes nuolat bijodavo kad jį kas gali įžeisti.

Christopher Smart kad ir gatvėje būda
mas klaupdavosi melstis.

Samuelis Johnson nuolat kalbėdavosi pats 
su savim.

Aleksandras Durnas, garsus Prancūzų ra
šytojas, parašęs apie 1,200 knygų, mirė visiš
koje biednystėje.

pas 
dė- 
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ki- 
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Tie musų žmonės kurie pageidauja Lietuvos susiar
tinimo ar net susijungimo su Sovietų Rusija, ■— musų 
komunistu spauda ir vadai, — vietoje rėkti prieš Lie
tuvos vyriausybę, vietoje reikalauti kad demokratijos 
gelbėtų Europos padėtį, lai reikalauja Stalino, visos So
vietų Rusijos, kad nesnaustų, kad stotų užtarti ir kįštų- 
ti į Europos žemėlapio pertvarkymo reikalus, tuokti ap
link save Slavų tautas, užtarti jas, kaip darė caras.

Toks jų piršimas musų tautai beišlyginai pasiduoti 
Sovietiiai dvokia Įsteigimu Lietuvoje sovietų valdžios 
ir tvarkos, o tas reikštų praradimą savo tautinių jaus-1 
mų, savo šalies ir laisvės. Komunistai juk nepripažys-1 
ta "tautybių ir neduotų jokiai tautai nei tiek laisvės kiek! 
Hitleris pažadėjo Čekams. į

LĖKTUVAI TUOJ VEŽIOS PAŠA-
ŽIERIUS PER ATLANTIKĄ

♦

Komercinis skraidymas per Atlantiką pra
sidės tuoj kaip tik bus baigta tarpvalstybiniai 
susitarimai. Lėktuvai tam tikslui jau gatavi.

Pirm negu tie lėktuvai galės vežti pasažie- 
rius jie turi gauti užgynimą Civilinės Oriaivi- 
ninkystės Autoriteto. Kaip tik tas padaryta, 
tie lėktuvai susitaria su kitų šalių valdžiomis 
susisiekimui užvesti.

Lėktuvai galės nešti po 40 iki 50 pasažie- 
rių. Jų pervežimo kaina dar nenustatyta.

Kartu tais lėktuvais bus vežiojama ir paš
tas.

Skridimai bus dviem keliais: šiauriniu At- 
lantiku nuo New Yorko per Shediak, Newfound- 
lande į Airiją ir Angliją. Pietiniu Atlantiku — 
per Baltimorę-New Yorką į Bermuda salą, iš 
ten per Azores salas, į Portgualiją ir Prancū
ziją.

Lėktuvai pastatydinti Pacifiko pakraštyje, 
Seattle mieste, ir jau pergabenti į New Yorką. 
Patys lėktuvai yra po 42 tonu. Statydinama 
dar keli kiti tokie lėktuvai, kurie bus baigti šį 
pavasarį.

ORO PUOLIMAI ANGLIJĄ 
LABIAUSIA GĄSDINA

Didžiojo karo metu puolimai iš oro buvo 
'■ulyginamai menki su tais kas gali būti dabar. 
Yda Vokiečiai darė tik bandymus, ir tai Britą- 
iją buvo užpuolę daugiau kaip 50 kartų.

Vokiečiai numetė 5,806 bombas; nuo tų 
mo puolimų buvo užmušta 557 ir sužeista 1,358 
Įmonės pačioje Anglijoje. Vien tik Londone 
Vokiečių lėktuvai puolė 25 kartus, ir tų puoli
mų metu buvo užmušta 594 žmonės ir 1,708 su
žeista. Bombų išgriauta 793 namai.

Dabartiniu laiku, orlaivininkystei taip išsi
tobulinus ir tiek daug mirtinų pagerinimų lėk
tuvuose įtaisius, visi Anglijos miestai butų su
naikinti į tris valandas. Anglja yra maža sala, 
jos miestai yra arti vienas kito.

Dėl to tik Anglija nenori rizilcuoti jokio 
karo dabar ir stumia visus pavojus šalin nuo 
savęs.

KUR BĖGA ŠEŠUPĖ
(Maironis)

Kur bėga Šešupė,'kur Nemunas teka, 
Ten musų tėvynė graži Lietuva, 
Ten broliai artojai Lietuviškai šneka, 
Ten skamba po kaimus Birutės daina.
Tegul bėga musų upės į marias giliausias, 
Tegul skamba musų dainos po šalis plačiausias! 
Kur rausta žemčiūgai, kur rūtos žaliuoja 
Ir musų sesučių dabina kasas,
Kur sodne, raiboji gegutė kukuoja, 
Ten musų sodybas keleivis atras.
Kur žemčiūgai, žalios rūtos, kur raiba gegutė, 
Ten tėvynė, ten sodybos, ten sena močiutė.
Ten Vytautas Didis garsiai viešpatavo, . 
Ties Žalgiriu mušęs kryžiuočius piktus, 
Ten bočiai už laisvę tiek amžių kariavo, 
Ten musų tėvynė ir buvo ir bus!
Ten kur Vytautas Didysis valdė mus ir gynė, 
Bus per amžius, kaip ir buvus, Lietuva tėvynė.
Apsaugok, Aukščiausias, tą mylimą šalį, 
Kur musų sodybos, kur bcčių kapai. 
Juk tėviška Tavo malonė daug gali, 
Mes Tavo per amžius ^argingi vaikai.

©MIRTYS NO ŠIRDIES LIGOS yra berei
kalingai pertąnkios, vienas gydytojas tikrina 
kad jas butų galima žymiai sumažinti žmones 
mokinant kaip apsisaugoti.

J

• ŠVINU apsiiniodinimas yra vienas iš daž
niausių atsitikimų darbuose kylančių ligų, jis

KAIP DANIEL WEBSTER 
PRAGARSĖJO

Danielius Webster, garsus Amerikos isto
rijoje, jaunystėje buvo menkas, silpnas, kiti sa
kė jis neišgyvens. Jo motina tankiai apverkda
vo jį, laikydama savo glėbyje.

Bet Danielius laikėsi, augo. Motina maty
dama kad jis bus permenkas jų ūkio darbams, 
leido jam užsiimti skaitymu. Jis labai mėgo 
skaityti, taip tai ir buvo pasėta sėkla jo busin- 
čiai garsiai karjerai.

Greitu laiku Danielius pradėjo rodyti ne
prastus atminties gabumus. Mokytojas vieną 
dieną pasiūlė mokiniams atlyginimą kurie iš
moks atmintinai daugiausia eilučių iš biblijos. 
Kada Danielius buvo paprašytas pasakyti ką jis 
išmoko, jis tiek daug jų pakartojo kad moky
tojas turėjo jį sulaikyti toliau.

Beveik tuo laiku jaunas Danielius pradėjo 
įrodyti savo nepaprastus gabumus iškalboje. 
Ką jis išmoko atmintinai tą ir išreiškė tokiu 
sugabumu ir spėka kad visi stebėjosi. Būdamas 
18 metų amžiaus, Danielius Webster sakė pir
mą savo viešą kalbą. Tada jau visi suprato 
kad Amerikai ateina garsusis Webster.

Jis tapo garsus savo laikų oratorius ir val
stybininkas. Jis gyveno tarp 1782 ir 1852 m.yra pavojingiausias ir labai pasalingas.

Lietuviško miestelio prie ežero žiemos vaizdas. VDV.



DIRVA B

(Tęsinys iš pereito nr.)

TRAKŲ UŽPUOLIMAS

žuvusiuosius — jų buvo desėtkas — pagul
dė kitame kiemo gale prie smėlio kauburio. Mi
rusiųjų kunus Lietuviai laidodavę į trečių dieną, 
bet kare žuvusiuosius papročiai leisdavę degin
ti ir antrą dieną. Numirėlis negalėjęs pasilikti 
patamsėję, todėl priešais juos tuojau sukurė 
laužą. Liepsna nušvietė akmeninę sieną, eilę 
išblyškusių, paniurusių veidų, aštriais, sustin
gusiais veido bruožais ir aukštą mirusiųjų žynį*. 
Jis dėvėjo juodą kepurę ir ilgus pilkšvus drabu
žius, kurių apačia ir kraštai buvo apsiūti kaž 
kokio juodo kailio dryžais. Prie laužo jis turė
jo pasilikti per naktį pats vienas, melstis ir kū
renti šventą ugnį, kurią iš titnago pats Perkū
nas buvo įskilęs. Naktį prie mirusiųjų niekas 
nebūdavo prileidžiamas; pilies gyventojai iš to
lo susibūrę krūvelėmis stovėjo ir tyliai sekė lė
tus, Iškilmingus žynio judesius ir mirguliuojan
čius šešėlius, slankiojančius per mirusiųjų vei
dus. Laužas traškėjo. Kartais liepsna suplas- 
dėdavo skaidriau ir, kaip debesų šešėliai, per 
žemę slinkdavo tamsios dėmės; ir rodėsi tada 
kad mirusieji šypsojosi tuo ką jų stiklinės, 
atmerktos akys matė gyviems nepasiekiamose, 
tamsiose aukštybėse.

Sužeistųjų žymiai daugiau nebuvo.
Kunigaikštienė liepė pilyje parengti jiems 

kambarius. Ant akmeninių grindų paskleidė 
šieno ir tuojau paguldė kelis sunkiau sužeistus. 
Kunigaikštienės pratusios rankos greitai ir vik
riai tvarstė žaizdas. Aliutė padėjo jai, numaz
godama j iečių ir kardų padarytas gilias, baisias 
žaizdas.

Rudolfas visas buvo aptaškytas kraujais, 
bet pats niekur nebuvo sužeistas. Raimunto 
vedamas lėtais žingsniais palengvėle jis ėjo į 
žemaskliautį urvą, praraustą pro sienos. apačią, 
iš kur buvo pasirodę slapukai, ir nuėjo į pilį. 
Kambaryje, kuris buvo paskirtas' riteriui, Rai
muntas atsegiojo ir nuėmė nuo jo šarvus ir 
sunkų šalmą. Tada tik pamatę kad riterio jun
tamas nuovargis ne be reikalo buvo. Seno did
vyrio veidas buvo sumūkęs ir pajuodavęs kaip 
žemė; akys apsitraukusios.

Raimuntas atnešė didelį gurklinį stipraus 
vyno, ir Rudolfas godžiai jį išlenkė, tik jau ne 
vienu malku kaip tat būdavo pirmiau, bet atsi
kvėpdamas.

Vynas atgaivino jį. Bet Raimunto prašo
mas nesutiko gulti į jam parengtą guolį, o pa
siliko kunigaikštienės laukti. Raimuntas ėmė 
raišioti ryšulius ir tvarkyti daiktus.

— Ar pažinai iš jų vieną žmogų? — pa
klausė jis, pamatęs ir išgirdęs kaip Rudolfas 
susmuko į krėslą ir giliai atsiduso.

— Kurį? — atmerkdamas akis paklausė 
Rudolfas.

— Juk tai žemaičiai ir Lenkai buvo....
.—■ Tai kas?
— Bet tas kuris kirto tau per šalmą ir nu

jojo buvo Palangiškis kunigas!
Rudolfas išsiblaškė miegus.
— O, o! — sudundėjo milžinas, ranka trin

damas veidą. — Tai gaila kad aš jį gyvą palei
dau ! Minėsiu kitą kartą! žiūrėk, tuo tarpu 
nepasakok apie jį Aliutei!

Raimuntas truktelėjo ir pasakė:
— Vistiek ji sužinos. ...
Jau senai buvo pirmieji gaidžiai nugiedo

ję kada pagaliau pilis paskendo į gilų miegą. 
Tik sargybos bildėdamos slankiojo sienomis. 
Kartais buvo girdėti toli gaidžiai giedant ir ne
aiškus žynio maldos žodžiai, retkarčiais mėčiu
sio į laužą ąžuolų šakas. Tarpais jis šuktelėda
vo balsiau, ištiesdamas rankas ant ugnies, ir vėl 
nutildavo. Gaisras pasibaigė. Už pilies sienų 
tamsa apsupo visą pasaulį ir jos priedangoj, 
kiek arklys iškerta, prikritęs prie kilpinio skri
do per ežerą kunigaikštienės Birutės lakūnas pas 
Kęstutį.

* Senovės Lietuvoj kiekvienai žynys turėjo savo 
darbą: vaidylos nešė aukas, gydė ir mokė žmones, žval- 
gunai ėjo vestuvių apeigas; ligasuniai ir tylasuniai 
laidojo numirėlius, ir tt.

MARGUČIO DAINO®
Pasiskubinkit įsigyti šią mažą, kišeninę 
“MARGUČIO”-VANAGAIČIO dainų knyge
le — tai yra trečia Dainų knygelė, naujau
sių, gražių dainų rinkinis, nekurtos jų su 
gaidomis. Iš šios knygelės galėsit išmok
ti pasidainuoti sau visas mėgiamiausias 
Vanagaičio dainas, kurių gaidas mokat, « 
žodžių pilnai nežinot. Apie 40 dainų — 

KAINA TIK 25c.

Reikalaukit “Dirvoia”
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohic
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) Patekėjus saulė žvilgterėjo į murinės pilies 
sienas, bokštus, ir jie sužibėjo purpurais.

Bet į pilies kiemą spinduliai dar negalėjo 
pažvelgti; ten buvo nyku ir šalta.

Ant mirusiųjų kauburio ir ąžuolo šakų ir 
rąstų buvo sudėtas didelis laužas. Aplink jį 
sustingusiu ratu tyliai stovėjo minia; kiti ran
kose turėjo smilkstančius žibintus. Ant laužo 
glaudžiai greta suguldyti gulėjo žuvusiųjų kū
nai; kiekvienam ant krutinės buvo uždėtas kar
das; sustingusios, kaip vaškas geltonos jų ran
kos laikė suspaudusios rankos laikė suspaudu- 
sios rankenas; ties alkūnėmis gulėjo j ietys ir 
brūkliai; prie kojų stovėjo gurkliniai vandens 
ir valgis, kurie turėjo keliauti drauge su miru
siųjų vėlėmis į aną pasaulį. Tylasunis lėtai 
vaikščiojo ant laužo ir jiems ant kojų dėliojo 
po džiovintą lokio leteną su dideliais nagais. 
Šitais nagais numirusiųjų velės turėjo kopti i 
staigų kalną, kur sėdėjo vyriausias dievas Uka- 
pirmas ir teisė žmonių vėles, prieš įleisdamas ver
tąsias į palaimos dausas. Prasikaltusių jų vė
lės buvo pasmerkiamos amžinoj tamsoj klajoti.

žynys vis dairėsi į dangų: dausojimas tu
rėjo prasidėti tą akimirksnį kai į mirusiuosius 
pažvelgs saulė.

Auksinio rutulio kraštelis prasiskverbė pro 
sieną ir skaidria šviesa apžėrė laužo viršūnę.

— Saulė! — sušuko tylasunis, išskėtė ran
kas ir, sudėjęs jas maldai ant krutinės, pradėjo 
melstis. Visi žibintus sumetė į laužą, ir juodi 
durnai gniužulais iš visur ėmė verstis aukštyn. 
Durnų debesyje paskendęs žynys pradėjo laido
tuvių giesmę ir palengvėle nukopė nuo laužo. 
Minia pagavo tą liūdną gaidą, ir vienodai, su
tartinai sužvangėjo kardai, į kuriuos skamb
čiojo peiliais.

Jų niekas neraudojo — artimų giminių 
žuvusiems nebuvo, o ir pačios mirties Lietuviai 
nebijojo; jie tikėjo po mirties esant geresnį ir 
skaistesnį gyvenimą. Paliegėliai, seniai, gyveni
mo išvargėliai labai dažnai patys kopė į laužą 
ir mirė liepsnoje, džiaugsmingai tikėdami grei
tai pateksią į naują gyvenimą.

Lietuvis tik ir svajojo apie ano pasaulio 
gyvenimą ir iškeliaujančius tenai nelydėjo šir
dį graudinančiomis apeigomis. Jie nenorėjo kad 
jų kūnai trūnytų, ir savo numirėlius degino, pa
leisdami ugnies numazgotą vėlę skaisčiais sau
lės spinduliais skristi į visa valdančio Ukapir.mo 
kalną. Ir pati laužo giesmė nebuvo koks grau
dus verksmas, bet tik atsisveikinimas ir linkė
jimas laimingos kelionės ir laimingų amžinų/ 
dienų iškeliaujančiam į tolesnę kelionę.

Liepsnos pluoštai švilpdami ir traškėdami 
pradėjo veržtis pro tirštus durnus; mirusiųjų 
kūnų jau nebuvo matyti. Nuo didelio karščio 
minia pasitraukė atgal; tada kardai suskambėjo 
dar tankiau, gaida pagreitėjo ir tą akimirksnį, 
kada per visą laužą sutvatėjo liepsna, labiausiai 
šniokšdama ir sukdamasi tame daikte kur gulė
jo kūnai, suaidėjo linksma giesme — dievų auk
štinimas. Tą valandą liepsnos numazgotos žu
vusiųjų vėlės auksiniais takais, kilo į dangų. Mi
nia pradėjo šaukti; atsiveikindami ir linkėdami 
visi pradėjo mosikuoti kardais ir rankomis.

Nuo bokšto stoginės Birutė ir Aliutė stebė
jo dausojimo apeigas. Jos matė kas dėjosi 
laužo viduryje.

— žiūrėk... jie kruta! — kiek išsigandus 
ištarė, žvelgdama į laužą. Liepsnos apgaubti 
kūnai tikrai ėmė raičiotis; kiti mėgino ir sėstis, 
tik urnai skaidrus liepsnos liežuviai apsupo juos 
ir viską uždengė.

Minia ėmė sukauti. Birutė pagriebė baltą 
skarelę ir suplazdeno ore; panašiai padarė ir 
Aliutė.

Liepsna greitai viską naikino. Laužas su
krito, sumažėjo ir, galop, ant žarijoto kauburio 
beliko tik keli nuodėguliai. Tylasunis rūpestin
gai susėmė pelenus , į didelį puodą. Tuo tarpu 
piliakapio atkriaušyje du vyrai jau kasė duobę, 
į ją įleidė indą ir apipylė geltonu kaip gintaras 
smėliu.

Dalis susirinkusiųjų sukopė ant pilies sienų; 
kiti pasiliko ir susėdo aplinkui piliakapį: prasi
dėjo pakastuvių iškilmės.

Juos pradėjo vaišinti alum ir kepta mėsa. 
Suskambėjo kankliai, pasigirdo virpanti žynio 
giesmė, aukštinanti mirusiuosius. Dalis valgio 
buvo atskirta ir padėta ant piliakapio mirusie
siems; jei tą valandėlę kam. nors kas nukris
davo —- tai to niekas nepakeldavo, nes, matyti, 
kieno nors vėlė to daikto buvo reikalinga. Ūž
esys didėjo; žemai kieme vis darėsi linksmiau.

O už pilies sienų, ant eižėjančio ežero ledo 
buvo kitos pakastuvių apeigos: šimtai juodvar
nių ir kuosų pešėsi tarp savęs ir juodu debesiu 
dengė Lenkų kunus; jų kvarkimai toli aplinkui 
aidėjo.

Birutė dar ilgai žiurėjo į tų nelemtų dvis

JUOZAS ŠAUČIULIS, 
Studa, Pa.:

Mano tokia yra nuomonė: 
Lietuvai su Lenkija susiarti
nus, ir padarius santaiką yra 
geras ir svarbus dalykas dėl 
abiejų valstybių, bet mums 
kalbant tai nereikia nei many
ti kad Lietuva patektų po Len
kijos valdžia, nes kiekvienas 
geras Lietuvis žino ką reiškia 
Lenkija. Mes turim džiaugtis 
kad musų brangi Tėvynė Lie
tuva išsivadavo iš tos sunkios 
vergijos ir susitvėrė nepriklau
somą valstybę ir gyvuoja savi
stoviai; dabar jau atšventė ir 
dvidešimts pirmus nepriklauso
mybės metus. Mes visa išei
vija nors esam toli atskirta 
nuo savo gimtinio krašto, vis
tiek visi sykiu švenčiam ir mi
nim, ir nereikalaujam jokios 
pagalbos iš Lenkų.

Kalbant apie susiartinimus 
su Vokietija, tai irgi geras ir 
naudingas dalykas abiem val
stybėm. Bet klausimas jei 
Lietuvai grėstų pavojus iš bent 
kurios tų valstybių kaip iš Ru
sijos arba iš Lenkijos, ir Lie
tuvai nebūtų kito išėjimo kaip 
tik dėtis prie kurios nors iš tų 
trijų valstybių, tai mano nuo
monė nesidėti prie jokios kitos 
kaip tik Vokietijos.

žinomas dalykas kad Lietu
vai suėjus su Sovietų Rusija 
į artimesnius santikius butų 
nebloga, tiktai ne prisijungti; 
galim tik tą suprasti jog kai
mynas su kaimynu nesutinka, 
tai yra pavojus kaimynystei: 
vienas kitam prieštarauja, no
ri kaip nors pažeisti vienas ki
tą, o kuris yra menkesnis tas 
turi daugiau nukentėti. Tokie 
pat santikiai yra ir tarp vals
tybių.

Jeigu Rusija susitartų su 
Hitleriu tai Lietuvai nebūtų 
jokio pavojaus dėl kilimo pa
saulinio karo. Nes jeigu ka
ras kiltų tada Lietuvai butų 
pavojinga, Lietuva turėtų lei
sti nekuriu valstybių kariuo
menes per savo žemę. Būda
ma maža, Lietuva turėtų išpil-'

dyti tų valstybių reikalavimą.
Jeigu Vokietija ir Lenkija 

sudarytų stiprią sąjungą prieš 
Rusiją, tai Lietuvai butų dide
lis pavojus. Jei Lietuva nebū
tų užtarta kitų valstybių tai 
Lenkija ir Vokietija pasidalin
tų Lietuvą.

Kitaip Lietuva negali dary
ti kaip tik laikytis neutraliai.

Jeigu Rusija susitartų su 
Lenkija ir griežtai pasiprie
šintų Vokiečių svajonėms tai 
pavojus laikinai apsistotų, nes 
Vokietija nedrystų perdaug į 
visus kabintis, nes prisibijo

sitars su Vokietija; jeigu ir 
susitartų tai ilgai ims. Kolei 
Hitleris ir Stalinas vadovaus 
tas valstybes nėra ‘jokios vil
ties kad jos kada susitartų.

KAZYS GURKLIS, 
Cleveland, Ohio:

Į jūsų patarimą pareikšti sa
vo nuomonę kaip Lietuvai bu
tų geriau ir prie kokių valsty
bių prisidėti, turiu tiek pasa
kyti. Aš dabartiniu visų vals
tybių nusistatymu neturiu ge
ros vilties ir sunku pasakyti 
kuri butų, geresnė Lietuvai. 
Jos visos kiekviena sau apsiru- 
bežiavusios ir neduoda žmo
nėms sueiti ir persitikrint kat
ra butų geresnė mažoms tau
toms.

Rusijos.
Mano manymu Rusija nesu-'rą respubliką.

Butų gerai kad kas sugal
votų sudaryti visoms vieną ge-

BUK VILNIEČIŲ DRAUGAS!
Vilniaus Lietuvių spauda ga

lėtų greit būti pavadinta Lie
tuvybės barometras Lenkų pa
grobtoje Lietuvoje,
kai spaudai bendrai nėra leng
va, tai ką bekalbėti apie Vilni
jos spaudą.

Lietuviš-

Jaunimo Draugas 
(Wilno,

Aidas
(Wilno,

$1.25
ui. Cicha, 3-1) 

metams
ui. Dąmbrowskiego

m.

$3

SKIRIA $116,500,000
GINKLAVIMUISI

Washington, Kovo 22.— 
Atstovų Buto komisija už- 
gyrė Prez. Roosevelto pra
šymą skirti netikėtam ap
sigynimo programui vyk
dyti $116,500,000 sumą.

Tie pinigai reikalingi pa
kraščių apgynimams stip
rinti ir reikmenų Įgijimui.

Amerikos Lietuviai yra pa
kartotinai ir iškilmingai pasi
žadėję remti brolius Vilniečius 
kaip Lietuvių tautos dalį, mo
raliniai ir materialiniai. Tą 
savo pažadą turėtume vykdyti 
nuoširdžiai ii’ noriai.

Vienas geriausių pažadų pil
dymo būdų be abejo yra Vil
niečių spaudos nuolatinis rėmi
mas, užsisakant vieną ar kelis 
jų laikraščius. Reikalinga kad 
šis paraginimas pasiektų kiek
vieną Amerikos Lietuvį. —

Gali būti kad atskiram žmo
gui keblu Vilniaus laikraščius 
užsisakyti. Tada draugijų se
kretoriai gali čia pagelbėti ir 
draugijų valdybos savo paragi
nimais galėtų čia labai daug 
Vilniečiams patarnauti.

Tarpe žinomų Vilniečių laik
raščių yra šie:
Vilniaus Aušra $1 metams 

(Wilno, ui. Sw. Mikaloja 8-7)
Vilniaus žodis metams $1

(Wilno, ui. Wilenska, 15) 
Lietuviškas Baras $1 m.

(Wilno, ui. Stara, 31-2)

5-1)
Mokestį galima ‘siųsti paštu, 

galima ir asmeniškais čekiais?
Taigi, bukim Vilniečių drau

gai ne vien žodžiu bet ir darbu.
Lietuvos Draugai Amerikoje.

PAUKŠČIŲ IR GYVU
LIŲ PERNAI LIETU
VOJE PADAUGĖJO
KAUNAS. — Per paskuti- 

nius metus Lietuvoje' gyvulių 
ir paukščių dar padaugėjo.

Taip pav., 1937 m. pabaigoje 
Lietuvoje arklių buvo priskai- 
toma 552,070. 1938. m. pabai
goje jų buvo 557,840.

Galvijų 1937 m. buvo 1,172,- 
240; 1938 m. pabaigoje buvo 
1 192,840..

Kiaulių 1937 m. — 1,149,- 
470; 1938 m. — 1,192,040.

Avių 1937 m. — 614,310, 
1938 m. — 618,880.

Vištų 1937 m. — 4,381,170, 
1938 — 4,592,720; žąsų 1937 
— 246,070, 1938 — 258,430.

Skerdyklose pernai viso gy
vulių buvo paskersta: galvijų 
275,678; avių — 84,717; kiau
lių 422,582. "

ITALIJA REMIA HIT
LERĮ

Roma. — Italijos aukš
čiausioji taryba panaujino 
savo užgyrimą Hitlerio žy
gių ir užkariavimų.

Italija ruošiasi pastatyti 
Prancūzijai galutinius sa
vo reikalavimus trumpu 
laiku. ,

Tuo tarpu kai Hitleris 
grabistosi po Europą, Ita
lija nėra nieko gavus. Ita
lija matomai ryžtasi ir sau 
ką nors griebti, nes Pran
cūzija surūpinta Vokiečių 
žygiais.

Viena žinia skelbia kad 
Prancūzija ir Italija pra
dėjo tartis susitaikymo ti
kslu.

ISPANIJOS kairieji vis 
derasi su Gen. Franco vy
riausybe už karo paliaubas 
ir prašo palengvinimų.

Kairiųjų prašymas teli
ko kad nors 5,000 smarkes
niųjų lojalistų vadų ir val
džios'narių butų leista iš
važiuoti iš Ispanijos..

Gen. Franco ruošia puo
limą kairiųjų jeigu jie ne
pasiduos beišlyginai trum
pu laiku.

LENKIJOJE ėmė bruz
dėti valstiečių partija rei
kalaudama prezidentą Ig
nacą Mošcickį sudaryti val
džią iš visų partijų, kuri 
sako butų stipresnė, aki
vaizdoje šių dienų įvykių 
Europoje.

parnių puotą.
— Mes jų nenugalėsime! ■— ištruko jai 

žodis.
Aliutė krūptelėjo ir pažvelgė į kunigaikštie

nę. Išblyškęs ir paniuręs jos veidas baugino 
Aliutę.

— Ko, kunigaikštiene? šitų? — ir ji galvos 
mostelėjimu su neapykanta parodė krantą, ku
riame, gana toli nuo sienų, kur-ne-kur margavo 
krūvelės Lenkų.

— Sugryš kunigaikštis ir išblaškys juos, 
kaip avis laukuose!

— Kunigaikštis iškapos juos, kaip šuny
čius !... — pasididžiuodama pabrėžė Birutė. ■— 
Tik ne apie juos aš kalbu. — Slenka kitas de
besys ... — ji pratiesė ranką į tyrus, žydrius 
vakarus. — Didysis Lizdeika teisus buvo: jau 
bepasiliko tik šešios plytos iš atsiųstų į romu
vą — už šešerių metų romuva turi žlugti.

— O kas jos vietoj bus?
— Į paskutinę plytą kryžius išpjautas: 

kryžius nugalės romuvą!
— Prie kryžiaus jų Dievas buvo prikaltas, 

—• tyliai pasakė Aliutė. — Kryžiaus jie turėtų 
nekęsti, o dabar garbina jį. Albrechtas taip 
ir neišaiškino man kodėl.

Jos žodžių Birutė jau negirdėjo. Jos vei
das dar labiau išblyško, paakiai smarkiai pamė
lynavo : kunigaikštienę pagavo įkvėpimas.

— Lizdeika tik apie Vilnių išpranašavo, o 
aš išpranašausiu dar daugiau — apie visą 'Lie
tuvą! Ji žlugs, kaip žlugs romuva, kada prie 
kryžių bus kryžiuojami žmonės. Bijokitės kry
žių!

Aliutė sustingus ir prietaringos baimės ap
imta klausėsi jos: Birutė buvo plačiai žinoma 
pranašė ir burtininkė.

Urnai ji ištiesė į priekį rankas, lyg nuo 
kaž kokio baiso atsitraukdama; jos veidą ap
traukė neapykantos ir baimės šešėlis: krante 
ant Lenkų galvų aiškiai juodavo didelis kryžius. 
Prie jo buvo prikaltas Nukryžiuotasai, ir vė
jas plazdeno trumpą skudurą, dengusį jo kūno 
dalį.

Minia, stovėjus krante, nusivožė kepures; 
į jos priešakį išėjo aukštas žmogus baltai apsi
siautęs: Lenkai meldėsi už savo žuvusius.

Valandėlę kunigaikštienė paslėpė veidą į 
delnus, paskui dar sykį pažvelgė į krantą ir 
puolė pro angą žemyn iš bokšto.

Sumišus Aliutė paskui nubėgo.
(Bus daugiau)

SUV. VALSTIJOS sten
giasi sudaryti prekybos su
tartis su keturiomis dides
nėmis Pietų Amerikos ša
limis. Tos Jalys bendrai 
per metus perka iš S. Val
stijų už apie 300 milijonų 
dolarių.

Washington, D. C. — Čia 
buvo iškilęs streikas tryli
kos viešbučių patarnauto- 
tojų. Po dviejų savaičių 
streikas baigėsi.

VOKIEČIAI sako kad 
dar apie 30 milijonų Vo
kiečių. gyvena išsimėtę vi
sose pasaulio dalyse, šalip 
80 milijonų Vokietijos ri
bose esančių.

neti Gatvekariais

VAŽIUOK GATVEKARIŲ AR MOTOR KOČU

Pinigai Atlikę Man ši Mene
sį! Tikrai Apsimoka Važi

Lengva yra subalansuoti savo biudžetą kuo
met , taupai važinėdamas gatvekarių arba 
motor koeu j darbą. Daugybė taupių Cle- 
velandiečių pątyrė kad tuo budu sutaupymai 
virš jų važinėjimo ir pasistatymo automo
bilio kaštų sudaro tiek jog užtenka nusi
pirkti naujus rubus. Kodėl nesinaudoti tan
kiau šia ekonomine transportacija ?

1938 METAIS Suv. Val
stijose įvyko tik šeši neg
rų nulinčiavimai. Tai yra 
aštuoniais mažiau negu bu
vo nulinčiuota 1936 ir 1937 
m. ir 14 mažiau negu 1935 
metais. Seniau būdavo nu- 
linčiuojama p.o kelis desėt- 
kus negrų, daugiausia pie
tinėse valstijose, kur neg
rai papildydavo kokį kri- 
minališką darbą prieš bal
tuosius. Daugiausia lin
čiuojama už užpuolimus 
baltų merginų ir moterų, 
nors kartais ir nekaltas 
nukenčia, kur tikrasis kal
tininkas neišskiriamas.

I VAISTAI j
5 SKEIVIUI I
| ■ (HEPATię) |
| Šis garsus Europinis naturalis g 
= vaistas rekomenduojamas vi- g 
| siems tiems kurie kenčia nuo g 
i SKILVIO ir VIDURIŲ KATA- | 
| RO, LIEMENS, NEVIRŠKI- g 
| NIMO, IŠPŪTIMO ir GAZŲ. g

KAINA $1.00. |

f Siųskit užsakymą, i (15) g 

| Mrs. Margaret Leskovar | 
g 507 E. 73 St. New York, N. Y. ’ J



METROPOLITAN STATO TRIS DAR NEMA
TYTAS OPERAS CLEVELANDE .

Vyrai, Apsirupinkit 
Velykoms Rūbais

Vyrai! Jau pavasaris atei
na, gieda ve veršeli s! Moterys 
perkasi naujas suknias Vely
koms ir vasarai.

Jus taipgi privalot apsižiurę-1 
ti — jeigu jūsų siutas jau ži- į 
ba ir nudėvėtas, nėra vilties 
iš jo ką nors padaryti, yra iš
eitis _ Įsigyti puikų naują 
siutą už jums prieinamas kai
nas Lietuvių rubsiuvykiose — 
Brazis Bros. Clothes, Ine.

Taipgi kviečiami kitų aplin-, 
kinių miestų Lietuviai ir far-1 
meriai atvažiuoti pas savą Lie
tuvį apsipirkti sau rubus pa
vasariui ir visai vasarai.

Šiame Dirvos numeryje tel
pa jų skelbimas, patėmykit jų į 
kainas ir jums artimiausias1 
tris Brazis Bros-. rūbų parduo-1 
tu ves CIevelande.

• VOKIEČIŲ Konsulas CIe
velande davė spaudai paaiški
nimą kad Vokiečių nusistaty
mas į rytus nereiškia militariš- 
ką užgrobimą šalių, tik komer
cinį susirišiipą su tomis „šali
mis kurios gyvena į rytus nuo 
Vokietijos. __

Formai Cleaners lnc-
Vyriškų 

Moteriškų
RŪBŲ
Taisymas
Valymas

GREITAS 
PATARNAVIMAS

Painiam visą darbą 
iš jūsų namų ir pri- 
statom gatavą atgal.

Telefonuokit 
HEnderson 3050

.1. Bindokas ir Sunai, Sav.
1194 East 79th Street

KAIMYNIŠKOS
UŽEIGOS

K. STONIS
RESTAURANT

Lietuviška ir Rusiška 
Importuota Degtinė 

Skanus Lietuviškas Skilandis 
Pietums laike švenčių 

Vieta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Avė.
ANSEL ROAD

C A F E
1066 Ansel Road

SMAGI LIETUVIŠKA 
UŽEIGA

Degtine — Alus — Vynai 
Valgiai

ŽUVIS KAS PENKTADIENIS 
Muzika Penkta, ir šeštadienį.

Budvveiser, Duąesne, Porter Alus 
duodamas tiesiog iš bačkų. 

K. Nekrošius, Savininkas.

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 \

JUZĖ ir ANTANAS ČIAPAI, Sav.

PYTHIAS 
C A F E 

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

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI 

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
Penktadienio ir šeštadienio vakarais 

J. Verbyla ir A. čiutelė 
savininkai.

Į GRACE MOORE Į

GIOVANNI MARTINELLI MARJORIE LAWRENCE

KIRSTEN FLAGSTADĮ

Pradedant operų sezoną Clevelan
do miesto auditorijoje, Kovo 27 iki 
Balandžio 1 d., Metropolitan Opera 
Association iš New Yorko persta
tys tris operas kurios niekad iki 
šiolei nebuvo šiame mieste stato
mos Metropolitan, pastangomis

Tos operos yra “Otelio”, Itališ
kai, pirmadienio vakare, Kovo 27, 
su Giovanni Martinelli Lawrence 
Tibbett ir Helen Jepson; “Die Wal- 
kuere” trečiadienio vakare, Kovo 
29, su Kirsten Flagstad, Marjorie

Lawrence, Thorborg, Melchior ir ki
tais; ir “Thais”, Prancūziškai, ket
virtadienio vakare, Kovo 30, su He
len Jepson, Thomas, Tokayan ir kt.

Kitų operų sąrašas telpa šiame 
laikraštyje, iš kurio galit pasirink
ti sau mėgiamiausias, vieną ar ke
lias, ir pamatyti. Susipažinsit su 
opera kurie dar nesat operų matę, 
o nuolatiniai operų lankytojai gali! 
matyti tas kurių dar iki šiol nema
tėt.

REIKALINGI PARDAVĖJAI
Išimtinam pardavimui Neon 
laikrodžių. Geras atlygini
mas tinkamam. Kreipktis 

1019 Citizens Big.
HAN’S ČAFE

PARANKI UŽEIGA

Užkandžiai — Alus iš Kranų 
šešios Bowling Alleys 
John Schweizer, Prop.

5325-27 SUPERIOR AVENUE
Prie E.- 55th St. (14)

ENdicott 8908

P F P R V’ Q

WINE HOUSE
7205 Wade Park Avė.

ENdicott 9276
•

VYNO IŠPARDAVIMAS 
Kiekvieną šeštadienį.

Turim net 22 rūšių California 
Vyno — 20%.

Taipgi STIPRAUS ALAUS — 
—$1.65 dėžė. 6 bonkos 49c.—

•

Atsilankykit pamatyti musą pre
kes ir patirkit žemas kainas.
------ Trys, parduotuvės ------
7205 Wade Park Avė. 

4934 Payne Avenue 
2355 E. 4th Street

■
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Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Avė. HEnderson 9292

The Wilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuvė

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

Savininkas Vedėjas

ANGLIS IR MALKOS
9.25

b

Bishop Pocahontas geriausia anglis ką galima gauti 
duoda daug šilumos, tik bušelis pelenų iš tono------------

Standard Pocahontas visai mažai durnų, daug kaitros 
Blue Diamoildgera anglis furnasui arba pečiui --------

WEST VIRGINIA Lump J 25
K O M E R

Wood & Coal Company
(Lietuvis)

1409 East 92nd Street
Telef. GArf. 2921

PARSIDUODA
Elektriška Siuvama Mašina 

(domestic portable), kaip nau
ja, kainuoja $112.50, parduo
dam už $35.

14206 Thames avė.

Pasitaisykit 
rubus

Skrybėlių, Rūbų Valymas
VALO SKRYBĖLES, TAISO 

IA PROSINA. RUBUS.
Naujai įrengta vieta. Paima iš 
namų ir pristato atgal. Greta 
Ezella Teatro. (15)

Telef. HEnd. 4646
EZELLA CLEANERS 

and HATTERS 
7005 Superior Avė.

DIRBTINOS GĖLĖS
PUIKIOS DIRBTINOS GĖLĖS 
Jos yra daug spigesnės ir lygiai 

gražios. Kainos visai žemos.
Velykoms puikus korsažai.

Greitas patarnavimas. (15)
MMS. WM. C. KOLBE 

6503 Superior Avė.
<8
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8.25
8.25
6.75ECOMONY Lump

DIRVA

DR. BENEŠ IR MASA- 
RYK KALBĖS BA

LANDŽIO 2

Sekmadienį, Balandio 2 d., 
CIevelande lankysis du žymus 
buvusios Čekoslovakijos vals
tybininkai, buvęs prezidentas 
Dr. Eduard Beneš, ir Jan Ma- 
saryk, buv,ęs Čekoslovakijos 
ambasadorius Londone. Jie kal
bės miesto auditorijoje, nuo 3 
vai. po pietų.

Įžanga į auditoriją bus nuo 
50c iki $1.50. Likęs pelnas 
nuo šių ineigų paskiriamas šel
pimui pabėgusių politiškų vei
kėjų, kurie turėjo apleisti sa
vo šalį kuomet Vokiečiai pra
dėjo užgrobinėti.

Senatvės Pensijoms 
Pinigai

Federalė Socialės Apdraudos 
Taryba paskyrė Ohio valstijos 
senųjų pensijoms mokėti per 
Balandžio, Gegužės ir Birželio 
mėnesius $4,217,165. Dalį pen
sijų pinigų skiria pati valstija.

ARENA

Juozas Komaras Imsis 
Kovo 27 d.

Pirmadienio vakare, Kovo 27 d., 
Arenoj įvyksta smarkios imtynės, 
kuriose pirmą kartą po sugryžimo 
iš pasaulinės kelionės dalyvauja ir 
Juozas Komaras. Jis imsis su ki
tu smarkuoliu, Jack Donovan.

Kitos imtikij poros bus: Ali Ba- 
ba, iš Turkestano, buvęs pasaulinis- 
čampionas, kuris imsis su atkakliu 
Jugoslavu, K. O. George Koverly.

Prie šių imtikų, Walter A. Tay- 
los turės dar kelias poras kitų ge
rų imtikų, taigi šios imtynės bus 
labai įdomios ir trukšmingos.

Musų stipruolis Juozas Komaras 
pora savaičių atgal sugryžęs iš Eu
ropos, kur plačiai važinėjo ir daug 
imtynių laimėjo, apsibuvo CIeve
lande ir tuoj tapo pakviestas imtis 
Arenoj, kur būna parkviečiami žy
miausi Amerikos ir kitų šalių stip
ruoliai.

JĮIPPODROMĘ 

“Love Affair”
Irene Dunne ir Charles Boyer su

poruoti įdomiame veikale, vadovau
jamose rolėse, “Love Affair”, ku
ris pradedamas rodyti Hippodrome 
Theatre šeštadienį, Kovo 25.

Miss Dunne vaidina turtingo vy
ro mylimąją, kuris tankiai ją siun
tinėja į Europą rinkti jam meno 
kurinių. Vienoje tokioje kelionėje 
ji susitinka su Charles Boyer, pasi
žymėjusiu savo laisvu gyvenimu. 
Tarp jų greitai išsivysto meilė.

Jiedu turi slaptus pasimatymus 
Nevv Yorke, kur tęsia savo meiliš
kus ryšius, iki Miss Dunne vykda
ma jį pamatyti būna sužeidžiama jr 
patenka į ligoninę. Ji manydama 
kad tapo ant visados sužeista, atsi
sako toliau su juo matytis. Bet 
iš abiejų jų pasirodo didelio pasi
aukojimo vienas kitam ir veikalas 
baigiasi gražiai.

K. ŠTAUPAS
Kambarių Popieriuotojas 

Namų Aptaisytojas 
KAINOS PRIEINAMOS 

Duokit man apkainuoti jūsų 
namų aptaisymo darbą.

9114 St. CIair Avė.
Telef. MUlberry 0744. (17)

METROPOLITAN OPERA
Association of New York

• CLEVELAND PUBLIC HALL •

OTELLO—Pirmadienį, Kovo 27:
_______Jepson, Votipka, Martinelli, Tibbett, Cordon, Panizza.

LOUISE—Antradienį, Kovo 28:
Moore, Doe, Bodanya, Kullmann, Pinza, Baletas, Panizza.

DIE WALKUERE—Trečiadienį, Kovo 29:
Flagstad, Lawrence, Bhorborg, Melchior, List, Schort, Leinsdorf.

THAIS—Ketvirtadienį, Kovo 30:
_______ Kaskas, Jepson, Thomas, Tokatyan, Baletas, Pelletier.

MANON—Penktadienį po pietų, Kovo 31:
______ Moore, Browning, Kiepura, Brownlee, Cordon, Pelletier.

LOHENGRIN—Penktadienio vakare. Kovo 31:
______ Flagstad, Thorborg. Melchior, List, Janssen, Leinsdorf.

TOSCA—šeštadienį po pietų, Balandžio 1:
_________Lawrence, Petina, Kiepura, Tibbett, Cordon, Papi.______

LUCIA DI LAMMERMOOR šeštad. vak. Bal. 1:
Pons, Votipka, Martinelli, Pinza, Massue, Baletas, Papi.

KAINOS: $6, $5, $4, $3, $2, $1. (Taksų nebus)
UNION BANK OF COMMERCE

Lobby. Euclid ir Ninth. MAin 8300
Pardavimas kasdien nuo 9 ryto iki 5:30 vakare.

(Knabę Pianas naudojamas išimtinai)

THE KRAMER & REICH CO.
7002 Superior Avė. Kampas Giddings Rd.
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STATĖ WINDOWSHADE| 
Velykoms Sutaupysit, Pinigu

Atpiginta kainos langų užtraukalams (shades) nuo 10c. = 
E ir aukščiau. Venetian Blinds — nuo 1.85 ir aukščiau. E 
| KAINOS PAS MUS ŽEMOS — DARBAS GERIAUSIAS.

E Mes pasirengę patarnauti Lietuviams. Lietuviška išdirbystė. H 

= HEnd. 2149 • 1248 East 79th Street • Cleveland E 
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Į APDRAUDOS REIKALE |
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- E 

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 
| ir Apdraudos Agentūra E
E 6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729 =

Mokytoja Lankėsi 
Floridoje

Miss Frances Zverina, kuri duo
da privatines Angliškos kalbos pa
mokas Citizens Buildinge, gryžo iš 
atostogų Floridoje. Ji keliavo lai
vu iš Baltimorės į Floridą, paskui 
apvažinėjo visą valstiją. Oras ten 
šiuo laiku yra gražus ir šiltas.

Kelionė į Key West, kuris yra 
pats rytiniausias miestas Suvieny
tose Valstijose, yra įdomi. Miss 
Zverina sako, reikia važiuoti keliu 
kuris eina- tiesiog juromis per virš 
šimtą mylių. Ten yra suvirs trys 
desėtkai tiltų, kurių vienas net sep
tynių mylių ilgio! Gale to kelio 
stovi Key West tarp Atlantiko ir 
Meksikos užlajos.

Floridos plotuose važinėdama ji 
matė didžiausius laukus įvairių tų 
kraštų augalų ir vaisių, kur laukuo
se juodukai dirba rinkdami. Žem
uogės ten parduodamos po 5c pusės 
kvortos kašelė. Kitose dalyse ma
tė žmogaus nepaliestas girias, ku
rios priminė jai senąjį pasaulį.

Prie Daytona Beach ji petvažia- 
vo garsiu pajūrio vieškeliu. Ato
stogavimui Miss Zverina sako Flo
rida yra puikiausias kraštas.

TMH THMeTta wataoat

( TTY rpHEATEJ^

“Forbidden Music”
City Theatre nuo penktadienio 

pradedama rodyti gražus muzikalis 
veikalas, kuriame vaidina žymus 
dainininkas Richard Trauber Vei
kalas pavadintas “Forbidden Music” 
(Uždrausta Muzika). Tai yra Os
karo Strauso operetė, pagaminta 
filmoje. Artistas Tauber yra pabė
gėlis iš Vokietijos, kaip turėjo pa
bėgti daugybė kitų negalėdami pa
nešti dabartinės valdžios priespau
dą.

Šiame veikale vaizduojama gyve
nimas artisto kuris nežinomas su- 
gryžta į savo šalį ir savo dainomis 
sukelia žmonėse “muzikalę revoliu
ciją”.

Feliksas Baranauskas

RUBSIUVIS
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ 

RŪBŲ SIUVĖJAS
RŪBŲ VALYMAS, TAISYMAS, 

PERSIUVIMAS.
SIUVA NAUJUS RUBUS 

Darbą paima iš namų ir grąžina 
greitai. (26)

985 E. 128 St. MUI. 3540
MUlberry 3549

K E L L E R 
SHOE REPAIRING

AVALŲ TAISYMAS
DARBAS GARANTUOJAMAS 

Vienatinė įstaiga kaimynystėje 
turinti paskiausio išradimo 

mašinerija. 
Darom ir taisom avalus viso- 
Greitas patarnavimas. (19) 

kioms kojom sulyg reikalo.

8125 Superior Avė.

VELYKOMS
GĖLĖS

Gėlės Puoduose ir Palaidos
VELYKINIAI CORSAGES 

Lietuvių Kaimynystėje

BRAMLEY & SON CO.
1181 E. 71 St. HEnd. 1850

SKAITYKIT!
ir platinkit šiuos laikraščius:

AMERIKOS LIETUVIS 
DIRVA 

MARGUTIS 
VIENYBĖ 
SANDARA

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

“Kol jaunas, o broli, sėk pasėlio grūdą” —
(Dr. Vincas Kudirka).

*

Amerikos Lietuvių Jau
nimas Gyviau jau Or
ganizuojasi į Skautus

Paskutiniu laiku vienoje ir 
kitoje Lietuvių kolonijose pra
deda Lietuvių jaunimas orga
nizuotis į mažesnius skautų ir 
skaičių būrelius. Iš vieno ir 
kito Lietuvių laikraščių maty
ti kad Amerikos Lietuvių jau
nimas yra patenkintas skautų 
organizacija ir todėl jau vieno- 
je-kitoje kolonijoje susiorgani
zavę,

štai, CIevelande Skautų Sky
rius, Pittsburgho — merginų 
skaučių būrelis; Wilkes-Barre, 
Pa. — berniukų skautų būre
lis; Chicagoje — tveriama Lie
tuvių skautų skyrius; Baltimo- 
rėje — skautų skyrius, ir dar 
keletoj kitų kolonijų, apie ku
riuos menkai težinome. Visi 
gražiai veikia ir laukia vienos 
bendros susijungimo darbuo
tės.

Ištikrųjų yra gražu matyti 
Amerikos Lietuvių skautų jau
nimą dirbantį Lietuvių kultū
riniuose darbuose su skautiška 
energija ir pasiryžimu, kuris 
ne vien vierfą-kitą jaunuolį su
žadina dėtis prie jų, bet ir žy
mesnius Amerikos Lietuvių 
veikėjus pajudina padėti jiems 
ir organizuoti naujus skautų 
būrelius.

Tikimasi kad netolimoje at
eityje šie išsiskyrę skautų vie
netai susijungs į vieną bendrą 
broliją, o susijungę daug dau-j 
giau galės savo darbais pakel
ti Lietuvių garbę Amerikos 
svetimtaučių akyse.

ANGLŲ KALBOS 
PAMOKOS

Pamokos pradiniam pramokti kal
bėti, skaityti ir rašyti Angliš
kai. Taipgi aukštesnės Angliš
kos painokos: Privatinis moky
mas. , (9)

FRANCES ZVERINA
310 Citizens Bldg. CH. 4050
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■ DEL.EA C. JAKUBS

(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 
Vežimai ligoniams pervežimui į HgonbuČius.

Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.
LITHUANIAN FUNERAL HOME 

8621 EDNA AVENUE ENdicott 1762
I
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Jau Bus Tuoj Laikas!
pasirinkti sau naujus Pavasarinius

RUBUS IR REIKMENIS
© Būtinai ateikit į musy vyrišky reikmeny 

parduotuvę — čia patirsit kad musy kai
nos prieinamos ir prekės geriausios.

F\ V7 TZ A T Eagle Stamps su kožnu pirkiniu TA W ĮZ Ą T
LZ I IX/ \ 1 už 10 centų ir auk§aau LJ I l

Pas mus galit iškeisti savo Štampų knygeles į prekes.
I

Pasiryžk, o Pasiryžęs
Išpildyk

SKYRIAUS SUEIGA
Sekmadienį, Kovo 26 d., nuo 

2:30 vai. po pietų, Dirvos ad
ministracijoje įvyks Skyriaus 
sueiga, kurioje bus bendras 
pasiruošimas egzaminams, įžo
džiui, uniformos įsigijimui ir 
Balandžio 23 d. minėjimui.

Prašau visus skautus, o ypač 
kandidatus, tą di^ną punktua
liai susirinkti.

Skyriaus Adjutantas.
2.

FOTOGRAFUOSIMES
Sekmadienį, Kovo 26 d., vie

tos skautų skyriaus artistai 
skautai fotografuosis.

Prašau skautus artistus pri
sidedančius prie veikalo “Su
drumstoji Ramybė” ir baleto 
susirinkti prie Dirvos patalpų 
apie 2 vai. po pietų.

Skyriaus Vadas.

• AKORDIONAI •
Padaromi sulyg Užsakymo 

ir Taisomi.
Naujų' stilių, geriausios 
medegos. 20 metų pa
tyręs. (14)

JOHN MIKUS
6607 Edna Avė. HE. 3899
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EVA’S | 

•J Dry Cleaning t
Senas Drapanas padarom t 

J* kaip naujas, išvalom ir ?
sutaisom. ❖

| EVA PETRAITIS | 

| 6702 Superior Avė. Ž 
t CLEVELAND, OHIO į
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e■ LIETUVOS MIESTELIAI
MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS
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DVI UKMERGĖS
gavo tašytų akmenų grindinį, 
kuris ir pačiam miestui teikia 
visai kitokį vaizdą.

O kur lūšnos? Jos arba nu
griautos, . arba perstatytos.

Lūšnų vietoje išdygo gražus, 
stilingi valdiniai, savivaldybių 
ar privatus pastatai, kurie da
bartinei Ukmergei duoda tik
rai modernaus miesto išvaizdą.

Per tą trumpą nepriklauso
mo gyvenimo laiką miestas 
praturtėjo tikrai nepaprastai 
daugeliu gražių statinių. Iš jų 
žymesni yra valstybinės An
tano Smetonos gimnazijos rū
mai, kurie yra geriausi ir gra
žiausi visoje Lietuvoje, be to, 
ligonių kasos rūmai., trejetas 
didelių pradžios mokyklų pa
statų, milžiniški valstybės a-

ANTRA IŠAUGO PER 20 
NEPRIKLAUSOMO GY

VENIMO METŲ
Jeigu Ukmergės gyventojas, 

apleidęs miestą prieš 15—20 
metų, vėl netikėtai čia atvyks
ta., jis nors ir butų čia gimęs, 
bet miesto jau negali pažinti— 
taip visur matyti permaina.

Toks “buvęs Ukmergietis” 
turi stebėdamasis traukyti pe
čius, o neretai prieina ir prie 
tokių kraštutinumų kad praei

vio ar policininko paklausia kur 
randasi viena ar kita gatvė. Iš 
viso to matyti nepaprastai di
delė pažanga, kurią Ukmergė 
padarė per 20 nepriklausomo 
gyvenimo metų visose srityse.

Todėl pravartu butų tą pa
žangą čia labiau paminėti, kad
butų matyti tiek miesto šeimi- matų rūmai, Marijonų vienuo- 
ninkų, tiek pačių Ukmergiečių 
darbai bei pastangos savo mie
sto augimo ir kulturėjimo ke
lyje.

Gal labiausia miestas pažen
gė į priekį statybos ir tvarky
mosi srityse.

Kas matė LTkmcrgę prieš 20 
metų — su aplūžusiais šalivat- 
viais, su tipiškai Rusiškais gat
vių grioviais, į kuriuos įvažia
vęs vežimas turėdavo . daug 
vargti kol išsikapstydavo, su 
duobėtu gatvių grindiniu ir su 

•f gausybe lūšnų — tas dabar 
galvą kraipo ir tiekia visiems 
klausimą kaip per tokį trumpą 
laiką buvo galima taip iš pa
grindų pakeisti miesto vaizdą.

Aplūžę mediniai šaligatviai 
dabar virto gražiais, plačiais, 
cementiniais, kuriais vaikščioti 
ne tik nepavojinga ir vakarais 
nereikia elektrinės lemputės 
neštis, bet patogu 'ir net ma
lonu. O nepaprastai gilus gat
vių grioviai ir pats; gatvių grin
dinys pakeista visur moderniu 
grindiniu, kuriame 
užima 
būtinai reikalingas 
nubėgti. Gi centrines gatvės

lynas ir daug kitų valdinių ir 
privatinių statinių.

Be viso to, reikia pažymėti 
didžiulį gelžbetoninį tiltą per 
šventąją ir kanalizaciją su van
dentiekiu. Pastarus du daly
kus Ukmergė įsivedė pirmuti
nė iš visų apskričių miestų.

Apskritai, Ukmergė stengia
si taisyti ir tobulinti ne tik 
tuos reikalus kurie tiesiog 
šaukte šaukiasi “remonto”, bet 
ir tuos kurie kulturingesniam 
bei patogesniam miestiečių gy
venimui trukdė.. Todėl iš pa
grindų pertvarkytas senasis 
miesto sodas, aptvėrus jį ge
ležine tvorele ir pastačius ja
me Nepriklausomybės pamink
lą, prie kurio įrengtas gražus 
fontanas.

Dabar sode yra nuolatinė vi
sų tautinių bei valstybinių iš
kilmių vieta.

Prie senojo miesto sodo bu
vusioje turgavietėje įrengtas 
dar vienas naujas miesto sodas, 
kuris būdamas ant aukšto upės 

grioveliai J šventosios kranto, teikia labai 
tik taki įdubimą koks' gražų šventosios ir tolimų a- 

vandeniui pielinkių vaizdą.
Senoji turgavietė nukelta į

Lietuvis Laikrodininkas
Taisymas mano speciališkumas.

Parduodame visokios rūšies brang- 
menis, laikrodėlius, laikrodžius, zie-JH 
dus, stalinius setus, rašomas plunk-" 
snas žemesnėmis 
durmiestyje, bet

SAMAS
E W E L E R
Superior Avenue

i
* %

NAUJAUSIOS ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS

buvusią gyvulių turgavietę, ku
rią praplėtus ir pastačius di
džiulę halę, miestas dabar turi 
daug patogumų.

Be to, miestas padarė žymią 
pažangą ir kitose srityse: pra
vesta daug naujų gatvių, įren
gta moderni auto stotis. Pi- 
vonijos kurortas sutvarkytas, 
sureguliuota šventosios, tėkmė, 
neduodant griauti gražių kran
tų, . ir tt.

Negalima nutylėti ir pažan
gos padarytos kultūriniame gy
venime. Pastatyta daug kul
tūrinių įstaigų pastatų, kurių 
čia aukščiau truko.

įsteigta amatų mokykla, mo
kytojų seminarija, darbininkų 
kultūrinis klubas, liaudies uni
versitetas, ir nuolat rengiami 
įvairus savišvietos kursai. To
dėl ir kultūriniame gyvenime 
Ukmergiečiai pradėjo gyventi 
visai kitaip. Pradėta domėtis 
spauda, literatūra ir visuome
nių gyvenimu.

Prie kultūrinio darbo daug 
prisideda ir tautiškos organi
zacijos, kurios pastarais metais 
žymiai sustiprėjo ir patobulė
jo. Tam pačiam darbui yra 
atsidavę ir draugijos.

Socialinė globa irgi nėra pa
miršta. čia jau nuo seniau 
veikia šv. Vincento Pauliečio 
Draugijos išlaikoma prieglau
da, kuri turi tris medinius na
mus ir, kuri be senelių, globo
ja dar. ir vaikus-našlaičius. 
Prie šios prieglaudos yra ir 
vaikų darželis bei pradžios mo
kykla. Yra dar ir kita, dides
nė prieglauda Smėlių priemies
tyje, kurią išlaiko Krikščionių 
lafcdarybių draugija, fei drau
gija veikia nors dar tik kelin
ti metai, bet jau Įsigijo gerą 
vardą Ukmergiečių tarpe.

Kalbant apie socialinę globą, 
tenka pažymėti ir sveikatos 
reikalus, kurie ypač paskuti
niais metais žymiai pasistūmė
jo į priekį. Mieste veikia ap
skrities savivaldybės ir Žydų 
ligoninės, be to, Motinoms ir 
Vaikams Globoti Org. Sąjun
gos sveikatos centras, kuriame 
neturtingi gyventojų sluogs- 
niai gauna reikalingą pagalbą. 
Nesenai pradėjo veikti ir svei
katos punktas, kuris čia buvo 
labai reikalingas. Be finansi
nės paramos minėtiems sveika
tos organams, savivaldybės be
turčiu gydymui kasmet iš savo 
biudžetų skiria žymias

Taigi, visose srityse Ukmer
gė padarė didelę pažangą ir 
dabar į prieškarinę visai nepa
naši. Anoji Ukmergė yra vi
sai kitoks miestas ir nuo da
bartinio visai skiriasi. Tat ga
lima pasakyti kad Lietuvoje 
yra dvi Ukmergės — sena su- 
kežus, kuri jau visai nyksta, 
ir naujoji — šviesi, moderni 
ir kultūringa, kuri turi tikrai 
gražią ateitį. L.A.

• &

1 
kainomis negu vi- 
prekės tos pačios.

Atsakantiems žmonėms duodame iš
simokė j imu ilgesniam laikui.
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Telefonas: Ofiso MAin 1773

P. J. KERSIS
809 Society for Savings Bldg.

Namą KEnmore 4740-W

ar priemiesčiuose, krėipki- 
Taipgi gausit patarnavimą

Noredami pigiai pirkti namus mieste 
tęs į mane, gausit už pigią kainą, 
įvairios apdraudos-insurarice reikaluose.

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo 
mortgeeio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
kitės Į mane telefonu arba asmeniškai.
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sumas.

AKINTAI
galima gauti pas

D-RĄ MATULAITI
(Lait)

1155 East 79th St.

J. Žemantauskas
NOTARAS 

“Dirvos” Agentas” 
130 Congress Avenue 

Waterburv. Conn.

tikSKį Lietuvišką Duoną

Kepa skanią Lietuvišką Ruginę Duoną,

NEW DEAL
B AKER Y 023 E. 141 ST\

Telefonas WAshington 3227

šviesią baltą Duoną, visokius Pyragaičius, Py
ragus Vestuvėms, Baliams ir privatiškiems naminiams pokiliams. Pristatymas greitas.

URBŠYS
ROMOJE
• ROMA,

vos

LANKĖSI

Kovo 14. — Lietu- 
užsienių Reikalų minis

tras Urbšys lankėsi pas Itali
jos Užsienių Reikalų Ministrą 
Grafą Ciano.
NAUJAS POPIEŽIUS 
LAIMINO LIETUVIUS 
® VATIKANAS, Kovo 11.

Popiežius Pijus XII priėmė 
Lietuvos Užsienių Reikalui Mi
nistrą Juozą Urbšį, p. Urbšie- 
nę ir Lietuvos atstovą prie Va
tikano, p. Graužinį. Ta proga 
Popiežius palaimino Lietuvos 
Valstybės Prezidentą, vyriau
sybę ir visą Lietuvių tautą.

ATVYKO VYTAUTAS 
STAŠINSKAS
® NEW YORK. N. Y. — Kovo

15 d. laivu Ile de France at
vyko į Lietuvos Generalinį 
Konsulate], paskirtas attachė 
Vytautas Stašinskas su žmona. 
Iki šiol p. štašinskas dirbo Lie
tuvos Pasiuntinybėje Brusse- 
lyje, Belgijoje.

YOUNGSTOWN

ŠAULIŲ IŠTIKIMYBĖ 
VYRIAUSYBEI
® KAUNAS, Kovo 11. — Šau

lių rinktinių vadų sąjungos 
dvidešimtmečio suvažiavime iš
kilmėse, dalyvaujant Preziden
tui Smetonai, Min. Pirminin
kui VI. Mironui, -ministrams, 
kariuomenės vadovybei, šauliai 
pareiškė vyriausybei ištikimy
bę.

nei su
muose.

dabar kuo- 
vyriausias 

narys.
kad šioje

ATSAKYMAS SAULĖS BRO
LIUI

Saulės Brolis “L. Ž.” po kelis 
kartus rašydamas SLA. 157-tą 
kuopą laisvamaniuoja ir tikri
na kad ją palaiko “sautsaidiš- 
kiai” (pietinės miesto dalies 
Lietuviai). Dėl to tą kores
pondentą galima pavadint pec- 
keliu, nieko nežinančiu apie šią 
kuopą, bet rašinėjančių.

SLA. 157 kuopoj yra vietos 
visiems, nes SLA. yra visų sro
vių organizacija. Ir kuopos 
viršininkais per kelis metus 
buvo Lietuvių parapijos komi
teto rimti nariai: 
pos iždininku yra 
parapijos komiteto

Turiu pasakyti
kuopoje yra tik keli nariai ką 
nepriklauso prie parapijos.

S. B. rašo kad kas tai išbu
dinęs katalikus iš miego, ir jis 
taip turi sunkiai dirbti katali
kams ir tautai. Kode! nepasi- 
sakvt ką taip nuveikė tautos 
labui. Kai ta jo vadinama ‘‘lai
svamanių” kuopa rengė Lietu
vos nepriklausomybės 21 me
tų minėjimą, Saulės Brolis bu
vo kur tai pasislėpęs. Prie to, 
du metai atgal iš Clevelando 
buvo atvykę katalikų būrelis 
ir suvaidino tai pačiai kuopsi 
veikalukus, taipgi padainavo; 
jie buvo priimti be sunkaus 
darbo. Nejau S. B. priima 
sunkiai dirbdamas?

S. B. rašo kad “sautsaidiš- 
kiai” kaip kada atsilanko į mu
sų bažnytėlę. Bet kai buvo iš
duota pereitų metų parapijos 
atskaita pasirodė kad Saulės 
Brolio į parapiją įmokėta nuo 
25c iki $5, o sautsaidiškių ir

VISADA PRAŠYKIT NEW DEAL DUONOS | 
EE Pristatom tiesiog į namus ir parsiduoda jūsų maisto krautuvėse g
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Visos šalies trafiko eksper
tų akys šiądien atkreiptos į 
Cievelandą dėl šio miesto dide
lių laimėjimų pereitą metą, ka
da padaryta didelis rekordas 
išgelbėjimo daug gyvasčių. Ly
ginant su pirmesnių metų tra
fiko nelaimėse žuvimais, 1938 
metais Clevelande išgelbėta 
47.6 nuoš. gyvasčių.

Kaip turimi rekordai parodo 
iš praėjusių 29 metų trafiko 
nelaimių, 1919 metais tose ne
laimėse žuvo 140 Clevelandie- 
čių ; 10 metų vėliau •— 1929 
metais — užmušimų pasiekta 
275; 1937 metais buvo 247, o 
1938 metais — 130! Niekad 
pirmiau Clevelandas neparodė 
tokio žymaus sumažinimo tra
fiko mirčių kaip pernai!

Rekordai parodo kad viena 
iš didžiausių priežasčių trafi
ko užmušimų yra visiškas ne
paisymas esančių trafiko įsta
tymų iš pėkščiųjų pusės. Jie 
daugiausia žūsta miesto gatvių 
nelaimėse. Tiesa, jie nelaužo 
įstatymus taip kaip krimina
listai daro. Kriminalisto tiks
las yra pakenkti kam nors. Gi 
pėkstieji yra didžiausi savo pa
čių priešai. Jie daugelis išmo
ksta laikytis taisyklių tik kuo
met nukenčia, būna sužeisti. 
Bet kiti taip ir žūsta.

Senų ir vaikų neatsargumas, 
nepripratimas apsižiūrėti 
nant per gatvę būna jiems 
tina kelionė.

Visur ir visada, norint 
per gatvę, reikia pirmiau
rėti iš kur trofikas eina, ir ne
nulipti nuo šaligatvio iki nėra 
saugu pereiti. . Nebėgti sker
sai gatvę per tarpą gatvėje 
stovinčių automobilių, neapsi
dairius ar neatvažiuoja kiti au
tomobiliai.

Už visokius netvarkius gat
vių skersavimus, kuriuose ne- 
prisilikoma taisyklių, žmogui 
butų geriau jeigu policija jį 
suimtų ir kiek pabaustų, negu 
leistių rizikuoti, netekti gyva
stį.

1937 metais automobilių 
laimėse šioje šalyje žuvo 
700 žmonių! 375,000 kitų liko 
sužeisti visam amžiui! 
000,000 žmonių laikinai 
sti.

.1938 metais užmušta 32,000. 
Iš jų .4,944 žuvo gatvėse ir ant

vieškelių Ohio valstijoje.
Mes nuolankiai prašome jus 

padėti mums, policijai, darbuo
tis gelbėjimu gyvasčių trafi
ko nelaimėse. Įsigykit Police 
Safetv P'rogram, kuriuo išgel
bėsit 
paties 
Main

gyvastį. Gal būt savo 
gvvastį. Telef onuokit

9970.
Lieutenant A. Foley,

REIKALINGA MOTERIS 
namų darbui, šeima iš dviejų 
asmenų; 15 mailių nuo Cleve
lando. Mokestis pagal susita
rimą. Kreipkitės (12)

Stanlev Lukassus 
North Olmstead, Ohio

JIEŠKAU brolį Juozą Ber- 
niką, iš Nosaičių k.. Skaudvi
lės par., ir pusbrolius Aleką ir 
Izidorių Vainauskus, Upynas 
p., šiurpiškčs k. Visi Taura
gės ap. _ (12)

Uršulė Petrulis
534 E. 143 St. Cleveland, O.

PAJIEŠKOME dėde . Praną 
Šeštoką, kilęs iš Pilviškių. Gy
veno Toronto, Kanadoj, dabar 
rodos turi ūkę Kanadoje. Kas 
apie ji žino prašomi pranešti, 
arba jis pats lai atsišaukia. Jie- 
kšo Antanas ir Juozas šešto
kai. (12)

Juozas šeštokas 
1364 E. 68 St. Cleveland. O.

re-

dar SLA. kuopos narių įmokė
ta suvirs po $66. Vienok 
viniesi bažnytėlę ir sakai 
Kristaus nurodytu keliu, 
drysti prisipažinti kaip keli 
tai atgal slaptai veikei su 
cialistų grupe.

Sakai sautsaidiečių negalima 
žvake matyt parengi- 
Teisybė, Saules Bro

lio niekas negali matyt nei 
didele elektriška lempa.

Keista kad ir tų “L. Ž.” 
daktorius Česnulis taip greitai
galėjo pamiršti kaip jis ėjo į 
Valparaiso universitetą, kokią 
pagalbą jam davė sautsaidiš- 
kiai. Česnulis iš čia turėjo pa
rauną ir iki nuvažiavo į Lietu
vą, o kai dėl kokios nors prie
žasties negalėjo sugryžti deį 
litų trukumo, tai sautsaidie-' 
čiai pasitarę perėjo per namus 
ir surinkę siuntė jam pinigų 
į Lietuvą. Tuo laiku Saulės 
Brolis nebuvai prisidėjęs nei 
pirštu, česnulis ir dabar ge
riau pažysta musų sautsaidie- 
čius, bet nežinia kodėl leidžia 
savo gazietėlėj tam korespon
dentui juos laisvamaniuoti.

M. Subonis.
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DIDELE 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, nemigos ir 
visokių kitokių ligų.
C. Pakeltis Vaistinė 

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

Vaistine Hienas

/

Prep Suits
Ekstra Kelnes $3.50

Richman Brothers
X

“f

736 Euclid Avenue 
Prospect ir Ontario 

5716 Broadvvay

18TH FLOCR • MIDLAND BUiLDING » PROSPECT 5522

® Jeigu yra vienas dalykas virš visų ką 
Richman Brothers žino kaip atlikti ge
riau negu kas kitas. .. .tai įdėjimas jau
nu vaikinų mokinių stilių ir medegų idė
jų į aukštesniųjų mokyklų mokinių ru
kus. Jie apiba naujus Angliškus palai
dinius, sporto modelius, spalvuotus sto
rų siūlų tavecds ir cheviots, ir begalę 
kitų puikių grynos vilnos medegų. Pir
kit tikrus pirkit Richman.

■

/B
EVERY MEMBER OF THE FAMILY NEED5 A StGHT-SAViNG 3-A?4P"

Nenori Sakyti?
dalykai suerzina vyrą—verc’a jį 
tą ką jis nenorėtu, paveizdan— 
paliestas “NERVŲ”. ® Akių 

tankiai paliečia savo aukas šituo 
■ paeina galvos skaudėjimas, ne- 
kitoki negerumai, prie to naiki- 

® Lengvas ir nebrangus apsau- 
akių Įtempimo yra tai GERA

DVI DRAUGĖS, Lietuvaitės, 
aukšto ūgio, ramaus budo, Ire
na 25 metų, ir Dangolė 23 m., 
yra baigusios po keturias kla
ses gimnazijos, turinčios auk
što išsilavinimo ir mokančios 
po kelias svetimas kalbas, nori 
susipažinti vedybų tikslu su 
Amerikos Lietuviais, pageidau
tina nuo 30 iki 45 metų. Į rim
tus laiškus atsakysim. Siun
čiant laišką pageidautina foto
grafija. Adresas: (12)

Irena Jarašunaitė ir 
Dangolė Palilionaitė, 

Vilniaus, g. 243 Šiauliai
' . Lithuania

You'll get a. thrill when you see 
the Nevz Spring

RICHMAN BROTHERS

Kuomet maži 
sakyti žmonai 
jis gali būti 
įtem pimas 
budu. Nuo to 
virškinimas ir 
na regėjimą. < 
gojimas nuo 
ŠVIESA—tokia šviesa kurią teikia moderniš
kos Akis Saugančios Lempos—artimam ma
tymui panašiai kaip skaitymas. © N'audokit 
Akis Saugančias Lempas savo namuose. Jos 
yra moksliškai pritaikytos duoti “geresnę švie
są ir geresni matymą”.

Pamatykit puikius 1939 moti.liūs Sighl- 
Saving Lempu krautuvėse DABAR Jų 
kainos prasideda nuo visai žemai.
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PHONE: ENdicott 4486

Masinis mitingas Sekmad. Kovo 26 d.
Lietuvių Saleje 7 vai. Visiems dykai

__________________ h------------------------------------------------------------------------------------------ -

Kalbės Lietuviai, Latviai ir Čekai Kalbėtojai MIRIMAI

Youth’s Forum
Traveling in our Lithuania

BY ANNA KARPIUS

(Continued from lašt week)

6820 SUPERIOR AVĖ. - CLEVELAND, OHIO

GOSSIPER’S GRIDIRON
. • By Comma Dee •

Amerikos Lietuvių Tautinės Tarybos Clevelando 
skyrius šaukia nepaprastą Clevelando Lietuvių masinį 
susirinkimą LIETUVIŲ SALĖJE, Sekmadienį, Kovo 26, 
nuo 7 vai. vakaro. Visi dalyvaukit. Įžanga dykai.

Bus gerų kalbėtojų, kurie padarys svarbių naujau
sių pranešimų apie šių dienų dalykų eigą, apie Klaipė
dos ir Lietuvos reikalus.

Kiekvienas vietos ir apielinkių Lietuvis privalo at
silankyti į šį susirinkimą — eikim ir mes kartu su visu 
pasauliu — reikalaukim “Sulaikyti Hitlerį, tą moderniš
kų laikų Huną, nuo plėtimo savo įtakos ant visos Eino- 
pos, ant musų tėvynės Lietuvos ir kitų kraštų.

ATMINKIT vietą: Lietuvių salė, 7 vai. vakare. Mi
tingas ir kalbos prasidės lygiai 7 vai., taigi nevėluokit. 
Massmitingas bus trumpas.

Atsiveskit savo kaimynus Lietuvius ir ne-Lietuvius, 
nes kalbėtojų bus Čekoslovakų ir kitų.

P. J. Zuris, ALTT. skyriaus pirmininkas. 
K. S. Karpius, ALTT. centro sekretorius.

STREIKAS VAISTI
NĖSE

Pereitą savaitę Clevelande 
iššaukti j streiką Standard, 
Marshall ir Weinberger vaisti
nių patarnautojai. Tos kompa
nijos bendrai turi virš 100 
vaistinių Clevelando srityje.

Streikuoja ir jų provizoriai. 
Streiką vadovauja ADF.

Marshall vaistinių kompani
ja praneša jog panaikins didu
moje savo 45 vaistinių vaistų 
receptų skyrius, pardavinės tik 
gatavus vaistus ir kitas pre
kes. Be darbo liks daug jų 
provizorių.

GRYŽO Iš CHICAGOS .
Dirvos redaktorius Karpius 

gryžo iš Čhicagos pirmadienį. 
Kartu parvažiavo ir Ona Kar- 
pienė ir Bronė Kasiulytė.

Kovo 19 d. Chicagoje įvyko 
pasekminga x Tautinė Konferen
cija, kurioje Karpius dalyvavo 
kaip Amerikos Lietuvių Tauti
nės Tarybos sekretorius. (Pla
čiau apie tą konferenciją telpa 

z ant 2-ro pusi.)
Z_________

©OHIO legislaturai siūlo ki
lių parūpinti 20 mil. dolarių 
valstijos šelpimo reikalams.

GERI PIRKIMAI
NAMŲ

su mažu įmokejimu
Likusieji Rendomis

I 5,500—2 namai G šeimų, dideli-' 
lotas. Ant Whitney avė.

$1,800—Vienos šeimos namas, 6 
kambariu, didelis lotar, 4 
garadžiai, ant E. 6?. st.

$4,900—2 šeimų namas, po 5 kam
barius; garo šiluma. Ant E. 
66th Street.

$3,500—2 šeimų namas po 5 kam
barius, garažai; ant Hark- 

ness avė,
$3,000—7 kambarių vienos šeimos, 

didelis lotas, ant E. 71 st.

P. P. Muliolis
LAISNUOTAS REAL ĖST ATE ir

APDRAUDOS AGENTAS

6606 Superior Avė.

LIETUVIŲ SALĖS 
REIKALAIS

Lietuvių Salės Bendrovės di
rektoriai susirinkime Vasario 
28 d. priėmė nutarimą atsi
šaukti į visas vietos Lietuvių 
draugijas, kuopas, ratelius ir 
klubus salės reikale.

Šiuomi primename kad kuo
met jus rengiat kortavimo va
karėlius bei šokius, nors ir ne
mokamai gaunat vietą kitur, 
tuomi darot skriaudą sau ir 
visiems Lietuviams. Tai yra 
didelis nuostolis šiai Lietuviš
kai Įstaigai.

Daugelis sako kad Lietuvių 
salė yra perbrangi mažiems 
parengimams. Gal tas teisy
bė. Bet pažiūrėkit į salės už
laikymo kaštus, tada kitaip 
kalbėsit.

Šiuomi pranešame kad liku
sios neužimtos salėje dienos 
trumpu laiku .bus galima gau
ti visai prieinama kaina.

Gerbiamieji, atminkime kad 
mes tik tą vieną Lietuvių na
mą turime, todėl privalom vi
si stengtis jį palaikyti daryda
mi čia savo parengimus, susi
rinkimus, ir tik taip galėsim 
jį išlaikyti ir būti patys jo sa
vininkais.

Pasitikime kad šis atsišau
kimas sujudins jus ir sugry- 
šit į savo Namą.

Salės Bendrovės Direktorių 
Nutarimų rašt. F. B.

• SIFILIS Cuyahoga apskri
tyje paplitęs ant tiek kad, su- 
lyg Clevelando Sveikatos Tary
bos direktoriaus raporto, ketu
ri asmenys iš kiekvieno 1,000 
gydomi nuo tos ligos.

Cuyahoga. apskrityje sudaro 
pavojų ir laisvai slampinėjan- 
ti protiškai nesveiki asmenys, 
kuriais ir valstijos įstaigos už
pildytos.

KORTAVIMO VAKARAS
Moterų Labdarybės Draugi

ja rengia kortavimo vakarą 
paramai Kun. E. šteigmano, 
920 E. 79 st. salėje. Pradžia 
3 vai. po pietų, sekmadienį, Ko
vo 26 d. Prie kiekvieno stalo 
bus duodama dovanos. Įžan
ga 35c. Komisija.

T £ M Y K 1 T

Dantų Laboratorijos
DARBAS tiesioginai Jums.
VISKAS LANGVU IšSIMOKĖJIMU.

Dantų Platės Padaromos ir Pataisomos

Danty Taisymas Danty Ištraukimas

Vartojama Gasas ir Noyocain

Dr. Silver
DENTISTAS

7042 Superior Avė. HEnderson 3157

Užsimušė Jaunas Lie
tuvis

Charles W. Brown (Lietuviš
ka pavardė Karuža), 22 metų 
amžiaus,_ nito 1318 S. 114 st.', 
užsimušė automobiliu išvažia
vęs pasivažinėti su p-le Marjo- 
rie Foley, netoli Northfield 
Center. Nelaimė atsitiko už 
12 valandų kai jis nusipirko 
automobilį ir išvažiavo pasiva
žinėti. Nelaimė ištiko sekma
dienio naktį, 1:50 vai., tik .12 
valandų po to kai vaikinas nu
sipirko sau automobilį.

Su juo važiavus mergina su
žeista mirtinai, ji už poros die
nų mirė ligoninėje.

Palaidotas trečiadienį, laido
tuvėse pasitarnavo N. A. Val
kelis.

AUGUSTAS SIMOLAITIS
Augustas Simolaitis, 69 m. 

amžiaus, nuo 9701 Kempton av. 
mirė Kovo 19 d., palaidota 22 
d., su pamaldomis šv. Jurgio 
bažnyčioje. Liko duktė, Kat- 
rina Žukas.

Laidojime pasitarnavo lai
dotuvių direktorius N. A. Mal
kelis.

VINCAS MAROZAS
Vincas Marozas, 48 m. am

žiaus, nuo 7306 IJecker avė., 
mirė Kovo 22 d. Laidojamas 
Šeštadienį, su pamaldomis šv. 
Jurgio bažnyčioje. Pašarvotas 
D. Jakubauskienės laidotuvių 
namuose, 6621 Edna avė.

Liko žmona, Ona, dvi poduk- 
rės ir vienas posūnis.

VINCAS JONUŽIS
Vincas Jonušis, 63 m. am

žiaus, nuo 1024 E. 77 st., mirė 
Kovo 22 d. Pašarvotas Jaku
bauskienės namuose. Laidoja
mas šeštadienį, su pamaldomis 
Šv. Jurgio bažnyčioje.

Liko žmona, Ona, du sunal, 
P'ovilas ir Vincas, ir duktė So
fija.

Nori Išjudint Namu 
Statybą

. Clevelande šymet vėl bus 
visomis pastangomis stūmė ja- 
ma naujų namų statyba. Apie 
60 įvairių kompanijų kurios 
turi ką nors bendro su staty
ba stoja namų statybos užpa
kalyje. Norima išjudinti sta
tybą pigių namų, tarp $2,000 
ir $5,000, kuriuo^ galėtų išlai
kyti kiekvienas darbininkas tu
rintis bent kokias nuolatines 
ineigas, nes jis nuomomis iš
moka daug pinigų, o už juos 
nieko neturi.

Statyba Clevelande branges
nė. Paveidaa, gyvenamą na
mą, mažai šeimai, pastatyti čia 
atsieina $4.118. Detroite at
sieina $3,598.

Su žemės sklypu, vidutiniai 
gyvenamas namas pasistatyti 
1938 metais atsiėjo $6,224.

©TAI PASIRYŽIMAS! Jau
nas vaikinas, 19 metų amžiaus, 
Rav Stana, baigęs high moky
kla ir negaudamas darbo, su
galvojo šitokį sėdėjimo strei
ką: užsilipo ant aukštų Supe
rior tilto atramų ir pasakė sė
dėsiąs ten iki kas nors duos 
jam darbą. Policija ir ugnia
gesiai pagaliau jį nuo ten nu
nešė ir uždarė policijos nuo
vadoje. Tas įvyko Kovo 10 d.

• OHIO Republikonai kalba 
apie du savo žmones kaipo bu
simus kandidatus į Suv. Vals
tijų prezidentus 1940 metais: 
tai gubernatorius Bricker ir 
senatorius Taft, buvusio prezi
dento Tafto sūnūs.
piiiinnigmiiiiiiiiiiiimiiiiiiniiiiiiiiimii

Rosedale Paper Co.
6702 Superior Avė. 
Vyniojamas Popieris, 
Popieriniai Krepšiai, 
Visoki šniūrai ir kt.

o
SAM PONGONIS, Sav.

HEnderson 1919
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While we were busy helping to 
get the1 boxes loaded in, and the 
Jew was tying them down, a hor.se 
and wagon was coming slovvly along 
into the station yard. 1 could see 
the man slowly get out, and fix 
the reins to the post, and in no 
special hurry, sauntered along in 
our direction. Whilc our baggage 
was being loaded into the wagon 
f was talking to the old Jew, hop- 
ing that he might knovv my cousin 
or pcrhaps could help us find
them. Just about this time- that 
other man slowly and timidlv drew 
eloser to us as if to Jisten in to 
vvhat vve vvere talking about. When 
he came elose enough the old Jevv 
looked at him and asked him if 
he might knovv someone in Kuršė
nai by the name of Simon Lukšis.

“Lukšis,” he said, “that’s me. Soj 
you mušt be my vvife’s cousin, •— i 

! whom she. sent me here to meet,” į 
i “Yes” I said, “and hovv is it that 

I did not recognize you, because 
I have met you before.” It mušt 
be because it vvas so long ago 
and vve mušt have changed since
then. I vvas happy again and my 
vyorries of looking for them vvere 
over, I vvas so glad he sauntered 
up to us in time, before we drove 
away vvith the old Jevv. I thought 
to myself this vvas probably the 
first time in his life he had oc- 
casion to go to the railroad station 
and so did not even knovv hovv . to 
go about it.

In the meantime, the poor Jevv 
vvas dissappointed, and had a long 
face, here vvas business slipping 
through his fingers, he had to un- 
tie the- boxes again and vve piled 
them into the other vvagon, vvhile 
he vvas muttering, at this bad luck, 
so I gavę him a lit for his troub.e 
and to console him, ar.d can you 
imagine, he vvasn’t satisfied, he vvas 
muttermg and grumbling ab..ut it 
and expected us to give him more. 
Būt I told him I didn’t even have 
to give him. that, and vve left him 
standing. (I ^uppose the other Jevv 
vvas laughing up his sleeve.)

The road vve took led us past the 
big sugar factory in Pavenčiai, and 

; vvas pointed out to us by Simon. 
j We rodė along over the dirt roads 
1 i n the vvagon that had no springs 
i and, vvhen vve came to the cobble 
paved roads of the tovvn the vibra- 
tion of the vvagon vvas terrible. We 
vvere sitting on stravv cushions būt 
this did not help much, hovvever 
riding vvas better than vvalking. 
Again vve turried off the paved 
road onto the dirt and again this 
vvas better for the vibration is 
much lešs. Yet you can feel every 
pebble and stone as you go over 
it.

When vve got to their home vve 
found my cousin Zosė and her 
daughter Bronė vvaiting for us. They 
have only this one child, and she 
is already grovvn up. She is just 
about eighteen years old and very 
pretty, vvith a milk and roses com- 
plexion, and long dark hair that is ' 
combed back very plain and braid- 
ed, the braids then p'nned at the 
back of the neck. Zose is .^bout 
my age, perhaps a little older and 
she too has the complexion that 
should be envied. I vvonder if it 
is the black bread and rich pure 
air in Lithuania that gives these 
people such healthy complexions.

No sooner did vve enter the l ttle 
eozy house, vvith a stravv roof, typi- 
cal lithuanian style, than a feast 
was laid out for us. My dear 
cousin had prepared for our com
ing. and she had baked cookies, 
and raisin bread (pyrago) and also 
there vvas fresh black bread, and 
small rolls of various kinds, vvith 
sugar, and raisins and nuts.

We had just had breakfast a 
fevv hours before, vve had been eat- 
ing heavy at Mr. Gedminas for 
three days, lašt vveek vve had been 
feasting in Kaunas every day, in 

.fact one day it lasted tvvelve full 
hours, and novv here vve are at 
the beginning again. Is that all 
vve can do here? Būt I guess 
this is the best vvay people ean 
shovv their affection and love "or 
their guests and relatives vvho visit 
them so seldom, if ever. The very I 
most they* can do they believe is i 
not enough.

Here vvas m y dear Zose count- 
ing the days until I finally came, 
and she vvas vvorking so hard these 1 
lašt days to have all these del’ea- 
cies ready vvhen vve got here. Af
ter vve ate all we could, she asked 
us if there vvas anything special 
vve vvould liko for our next meal. 
she vvants us to feel at home and 
not long for something vve could 
have. We told her not to vvorry, 
vve likę simple country food best, 
vve don’t vvant her to vvork at pre- 
paring anything special. What they 
eat, vve yvill eat, vve likę b-ead 
and butter, sour milk, fresh eggs, 
vvhite cheese, tea. and these little 
cakes that she has suits us just 
fine. Perkaus she thought vve vvere 
too polite, būt vve really meant it, 
and vve vvanted to ręst from rich 
foods of vvhich vve had so much 
i n Kaunas.

After vve talked a vvhile, and I 
extended all the greetings from mv 
family and our relatives in Ameri- 
ca, Zosė decided that vve mušt be 
very tired after our trip on the 
train, so she insisted that vve lie 
dovvn for an hour or tvvo to ręst i 
Of course vve had risen very early 
this morning būt vve could have 
lived through it, and besides vve 
had slėpt so vvell at Kalnėnai, būt 
since she" insisted vve did her bid- 
>ling.

This little house is divided into 
tvvo sections. One half they are 
using as a store room novv and 
later they vvill give it over to their

daughter vvhen she gets married. 
The other half they have divided 
into tvvo rooms, a kitehen and 
combination living room, dinning 
room and bedroom. It. is . a large 
light airy room, in one corner is 
a home made vvooden bed piled high 
vvith big pillovvs, and covereci vv.th 
a vvool, bright colored homespun 
eloth of typical Lithuanian design. 
In another corner is a table vv.th 
henchęs to šit on along the wall. 
and opposite the table in the othei 
corner another bed, and beside th’s 
bed a vvardrobe eloset for clothes, 
just likę the first, vvith a fevv odd 
chairs. • The floor is bare smooth 
vvide boards, that are scrubbcd an 
immaculate vvhite, half of the room 
i s panered vvith old būt clean. nev/s- 
papers (Dirvas in this case), right 
above the table is a mirror vvith a 
little sholf unaer it, on vvhich is 
a vase vvith home made' bright 
colored flovvers. On another vvall 
is another smaller mirror and more 
flovvers, there are soveral photo- 
graphs of the family in America, 
a fevv bright colored pieture calen- 
dars, and the ręst of the walls 
are just the boards vvhite washed. 
The vvindovvs vvhich open likę a dcor 
outvvardlv are average size vvith 
vvhite muslin eurtains on a string. 
This is a typical Lithuanian house, 
the home of a peasant. The kitehen 
is a smaller room that has an open 
fireplace vvhere the cooking is 
done, and next to this is the oven 
vvhere the baking is done. There 
are a fevv shelves on the vvall near 
the \vindow, that are lined vvith 
nevvspapers eut in fancy design, and 
dishes, glasses, eups, etc. are on 
these shelves. There is a shelf on 
the vvindow sill, vvhere there are a 
number of potted olants. Under 
this is a bench vvith a basin and 
piteher, that is used to vvork on 
vvhen preparing meals. . Zosė is a 
very fine housekeepcr, and her par- 
ticular home is very clean and neat.

The door that separates these 
tvvo rooms has a eurtain of home
spun material that she <]rew up 
after *we got to bed, Bernice in 
one and I in the other.

(Continued)

REFUSING to commit herself to 
making any other comment than, 
“I can’t' decide vvhich job I likę 
best,” iVTiss Agnės Victoras, John 
Hąy graduate, vigorously denies 
having any interesting hobbies or 
boy-friends., Ilmm! Well. Agnės, 
permit us the courtesy of remind- 
ing you of tvvo “great guys” w‘no 
are determined to “sweep you off 
your feet.”

DOROTHY O’Bell, another ‘nifty’ 
daughter of Eve, is found to be 
attending Notre Dame High. Could 
it be that Dorothy, too, “vvishes io 
be alone” as far as masculinity in 
general is concerned ? What is 
there about ihe “domineering malė” 
that you don’t approve, Miss O’Bell?

“IN the Spring a young man’s 
fancy lightly turus to thoughts of 
romance,” echoes Al G..____ , Ur
ban infant, as he attempts to ex- 
plain the presence of Miss Nellie 
Chipple’s photograph nestling in. the 
snug security of the breast pocket 
of his coat. Golly, gee! We’d mo- 
mentarilv supposed that Nellie is 
fond of distributing samples.

FELIX Gettsevich, dental labora- 
torv employee, sadly bevvails hi\ 
ignorance of car-driving. His em- 
ployer recently informed him he 
mušt learn to drive, or else —1

AMAZING! Reliable eye-vvitnes- 
ses have informed us of a genuine, 
ravishing blonde, Miss Josephone 
G.------ , in our midst. Here is an
opportunity for those vvho believe 
in the old adage, “Gentlemen pre- 
fer blondes.”

LITHUANIAN A. C.

The Serbians vvalloped the Pio
neers, ' lašt Wed., March 15th, to 
vvin the right to play the .Lithuan
ian A. C. in a tvvo of three series 
for the Inter-Lodge League Cham
pionship. The club team played an 
exhibition game vvith the Zumber- 
aks as a preliminary and beat 'chem 
38—31.

The Litts are being favored to 
vvin the crovvn by almost everyone 
in any vvay interested or connected 
vvith the league. Hovvever, the Ser
bians may have the lašt laugh on 
all this pre-series dope, as, they 
already have beaten the Litts' twice 
this season. These defeats came 
vvhen the club team vvas in the 
throes of a.terrific slump.

This series should be one of the 
greatest in the history of the lea
gue. Rival’s papers have lauded 
the Litts passing in the recent Pio- 
neer and Soca games as the best, 
precise and most perfect ever ex- 
hibited by an Inter-Lodge League 
team. The Serbians got away to 
a slovv start būt are now moving 
in high gear. A roster, packed 
vvith such stars as Niek Lalieh, 
forrner All-Ohio at Ohio U, Johnny 
Petrus, Bill Zvveigart and Malatin, 
is capable of giving any team the 
time of their lives trying to beat 
them. Anyhovv, our lads vvill give 
their best to do it. The first game 
vvill be played Wcd., March 29, at 
St. Clair Bathhouse, at 8:00 P.M. 
Preliminaries vvill begin at -7:15 p.m. 
Come early and get a good ssat.

The Club’s Community Center A 
team entered the Community Cen
ter League Tournament and vvere 
eliminated in tvvo consecutive heait- 
breaking defeats.

Playing the Ed’s Service Stations, 
lašt vveek, the Litts led all the vvay 
only to lose out in the finai thirty 
seconds of the game 37—36. Ejec- 
tion of Ralph. Wise, star gutvrd of 
the Litts on personai fouls late in 
the game, proved to be, the decid- 
ing factor in the Servicer’s vietory.

Monday, the club team lošt to 
the Zieskie Services, 30—27, in an 
o vertime game. The Litts trailed in 
most of this game būt a great 
finishing snurt, capped by Elrner 
Mazeika’s field goal, tied the score 
at 27 all just, before the gun. The 
Zieskies, hovvever, put in three foul 
shots in the extra session to vvin. 
The club team vvill novv ręst and 
practice, avvaiting the National L:th- 
uanian Tournament.

© B O W L I N G
Al Samolis, anchorman for the 

Cleveland Lettering Co., rappcd 
225—161—205, a 591 series, to lead 
his team into a tie for first pl?cs 
in the Lithuanian A. C. Bovvling 
League. The Grigaitis Cleaners, vvho 
vvere leading the Letterers by one 
game before the mateh started, lošt 
2 of 3 games to th^lr rifais. Sa- 
mol’s’ series vvas ovr-r h~dowed by 
Ralph Wise’s pin-blas' in'v :n tlie Co- 
ventry Recreaticms rout of the .Lith
uanian A..C. in three games. Wise 
elouted 221—1.92—189, a b’g C02 
series. Stan Halaburda, Wise’s 
Coventry teammate, hit .201—171— 
216, a 588 series. Joe Sirokv of 
the Letterers, shot the hlffh game 
of the day, posting a 226 score. 
These scores presage record pin 
blasting for the fevv remaining 
games of the season. The feature 
mateh, this Sunday, brings together

HELP ADAMIC
I ask all Lithuanians to help 

Louir Adamic, well-known vvriter, 
in his task of gathering data on 
the Lithuanians in America. I 
have had personai contacts vvith 
Adamic and I knovv the significance 
of his undertaking. It vvill be of 
some eventual irnportance to our 
neople in the U.S. Tt vvill present 
the story of the Lithuanian-Ameri- 
can to all America.

I am aiding Mr. Adamic in gath
ering material for the chapters on 
the Liths. Any information you 
may offer regarding past. present 
or future material on Lithuanians 
wdi be deeply appreciated. Louis 
Adamic is a friend of the Lith
uanians, so help him.

George R. ' Wayloniš.

“FOUR years of service and on
ly tvvo minor repairs,” says Mrs. 
Wm. Rakauskas, Eddy’s charming 
mom, as she refers to the three 
excellent vvooden models of a sail- 
eraft and two cars vvhich Eddy has 
painstakingly constructed. In vievv 
of the artful vvorkmanship vve ac- 
knovvledge that Eddy’s mother has 
every right to appraise his vvork.

TTIOMAS Aldrich vvrit.es the / fol- 
lovving in memory of our vvintry 
vvcather entitlpd, “Frost Work”:

These vvinter nights against the 
vvindovv pane

Nature vvith busy pencil draws 
designs

Of ferns and blossoms and fino* 
sprays of pines, oak leaf, ac- 
orn, and fantast:c vines.

Whicb she vvill make vvhen sum- 
mer cornes again.

IT is generally runiolred tha't 
Rose Saukev ic-h and her alluring 
cousin, both employees of the Rich- 
man Bros. Clothiers, are deliberate- 
ly avoiding the sočiai lime-light. 
Why?

DURING a recent heated discus- 
sion concėrning Fascism, John Ver- 
bitis, pseudo-politician, asserted hav
ing read that II Duce’s 20-year-old 
son, Vittorio Mussolini, had stated 
that the purpose of his lašt book, 
“Flying Over Ethiopian Mountain 
Rangės,” is “to have Italian youth 
learn to be above vvar’s sorrow, 
seeing only its beauties.” To Vit
torio, his seven months’ service 
bombing Ethiopians vvas a period 
of “magnificent sport”. Then John. 
guoted part of the book: “We
arrived upon them unobserved and 
immediately dropped our explosives. 
One group of horsemen gavę me 
the impression of a budding rose 
unfolding as the bombs fell in their 
midst and blevv them up. It vvas 
exceptionally good fun.” So that’s 
just good, clean Fascist fun! Brr!

JOE ‘BULL’ KOMAR 
RETURNS

After an absence of four or five 
years. our own Lithuanian shovvman- I 
vvrestler, Joe ‘the Bull’ Komar re-. 
turus to Cleveland. It vvas here ■ 
that Joe. really got his “start” to 
tour some 25 countries, exhibiting 
his provvess as a “boo stimu’ator.” i 
On this extended vvrestling tour 
Mr. Komar received many honers, 
in the form of medals, buckles, 
toasts, etc. The most important of 
these prizes is the gold and silver 
buckle he vvon in South America. 
(This buckle is on exhibition vvith 
other articles of interest i n the 
Dirva vvindovv).

Novv being something of an au- 
thority on countrįes and national- 
ities, Joe replies that he is very 
happy to be “home” again. When 
asked vvhich of all the •■’ountries 
he had toured does he likę best, 
he replied vvith honesty, “Amerika”.

the Cleveland Lettering Co. and the 
Coventry Recreaticns. The Rec’s 
vvho are seven games out of first 
place, štili have a good chance to 
finish on ton as 18 more games 
are to be rolled.

LIETUVIŲ 
BANKINĖJE
ĮSTAIGOJE

G AT IM A ATLIKTI TRYS 
SVARBUS BANKINIO 
BIZNIO REIKALAI:

1 Paskolos sutaisymui, page- 
rinimui arba padailinimui 

namų dėl savęs, ir geresnių in- 
eigų.

Perkant namą — paskolą 
padarykite — arba gali

ma su pasirinkimu iš šios įs
taigos nusipirkti namą su ma
žu įmokejimu, ir po tam mė
nesinėmis, kaip nuoma, mokes- 
timis, su laiku tapsi namo sa
vininku.

3 Depozitai šioje įstaigoje 
kiekviena knygutė yra po 

Federal Insurance iki $5,000.
Dabar jau pavasaris, geras, 

laikas ką pradėti. O turini 
bankinius reikalus ateikit į 
savo Lietuvių Bankinę įstaigą.

THE LITHUANIAN 
SAVINGS & LOAN 
ASSOCIATION

6712 Superior Avė.

lemos iekcs.
sulyg jūsų mieros padaromi

. IR L IB A II
yra musu garantija

PUIKIAI PASIUTU

PAVASARINIS OO50
S uitas •- Topcoatas j

Pasiuvami bent kokio stiliaus hp ekstra nrimokėiimn IPasiuvami bent kokio stiliaus be ekstra primokėjimo

Gabardino, M7orsteads, Tweeds ir Cheviots
Spalvos: Horizon Blue, Heclge Green, etc. 

taipgi įvairių bryžių (stripes)
Gatavi dėvėjimui
Siutai — Topkotai $17.75

<»

I
i

3 krautuvės
6905 Superior Avenue
6122 St. Clair Avenue
404 East 156th Street

• Atdara kas vakaras •

*
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