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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

NEW YORKE pereitą 
savaitę sustreikavus keltu
vų darbininkams, streikas 
praplito į daugybę komer
cinių budinkų. Apie 100,- 
000 siuvėjų negali pasiekti 
savo darbavietes viršutinė
se budinkų dalyse. Nuos
toliai milžiniški. Miesto 
valdžia griebėsi streiką su
taikyti ir baigti.

Streikavo viso apie 7,000 
keltuvų darbininkų, kurie 
šios savaitės pradžioje bai
gė streiką.

AUTO gamyba pereitą 
savaitę žymiai sumažėjo— 
padaryta 79,410 auto ir 
trokų, arba 10,000 mažiau 
negu savaitė anksčiau.

Sausio mėnesi pagaminta 
viso 368,000 auto. Vasa
rio mėnesį tiki pagaminti 
apie 300,000.

SUSITAIKĖ. Amerikos 
radio stočių programų pil
dyto jai išnaujo susitaikė 
su savo samdytojais,. gau
dami sutarčių atnaujinimą 
porai metų. Streikas to
kiu budu nekilo.

GALVOJA KAS NE
REIKALINGA. Amerikos 
Darbo Federacijos aukštie
ji vadai, suvažiavę Mianii, 
Floridoj, kur vasaroja 
tys didžiausi Amerikos 
pitalistai, tariasi apie 
tvėrimą tokios naujos 
ganizacijos kuri galėtų

pa- 
ka- 
su- 
or- 
su- 

daryti konkurenciją CIO 
organizacijai. Taigi pla
nuoja kaip įvesti dar di
desnes suirutes darbininkų 
tarpe, vietoje susitaikyti su 
CIO ir dirbti išvien darbi
ninkų gerovei.

PLIENO gamyba 1938 
metais pasiekė gana aukš
to laipsnio, išdirbta 73 mi
lijonai tonų, arba daugiau
sia negu kada tos indus
trijos istorijoje vieno me
to bėgiu.

UŽMUŠĖ TRIS DARBI
NINKUS. Picher, Okla.— 
Kasykloje užgriuvo kelio
lika darbininkų, iš jų trys 
užmušti, kiti sužeisti išgel
bėti.

PASIRAŠĖ $725,000,000 SKYRIMĄ, TAČIAU 
TIKRINA KAD TOS

Washington, Vas. 7. — 
Prezidentas Roosevelt pa
tiekė Kongresui persergė
jimą kad bedarbių šelpimo 
klausimas yra svarbus da
bartiniu laiku ir rekomen
davo tuojau svarstyti sky
rimą dar .$150,000,000 vie
šų darbų administracijai.

Kongresas atmetė pir
miau prezidento patiektą 
prašymą skirti $875,000,000 
ir paskyrė $725,000,000. Jis 
pasirašė tą Kongreso skir
tą sumą, tačiau pareiškė 
kad .laikysis savo pirmes- 
nio reikalavimo ir nori kad 
Kongresas vėl persvar
stytu dalvka ir skirtu dar 
$150,000,000.

Prezidentas įrodo kad iš 
viešų darbų negalima pa
leisti darbininkus per Ko
vo ir Balandžio mėnesį, ku
rių yra apie 3,000,000. Jei 
Kongresas nepadidins sky
rimo tam tikslui, iš viešų 
darbų turės būti pradėta 
paleisti darbininkai nuo 1 
dienos Balandžio.

Apie Balandžio pradžią 
bedarbių eilės turės staiga 
pasidauginti visu milijonu 
žmonių. Jeigu gi butų ski
riama jo pageidaujama su
ma, galėtų dirbti iki Bir
želio pabaigai, sako prezi
dentas.

I

SUMOS NEGANA
y

NORI PRAPLĖSTI
SOCIALŲ APDRAU

DĄ

Washington, Vas. 7. — 
Administracija siūlo Kon
gresui padaryti pagerini
mus socialės apdraudos įs
tatyme. Tarp tų pagerini
mų yra . praplėtimas ir pa
greitinimas mokėjimo se
natvės apdraudos, apėmi
mas į senatvės apdraudą 
kelių milijonų darbininkų 
daugiau. Siūlo parūpinti 
nesveikatos apdraudą ir 
pagalbą našlėms ir našlai
čiams.

KINŲ-JAPONŲ KARO 
EIGA

MUSŲ GRAŽI LIETUVA

Gražus Zarasų miesto vaizdas. Zarasai yra šiaurinėje Lietuvoje. VDV.

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

PREZIDENTO KIVIR-
ČIAI SU SENATU

Rubsiuviai susitaikė. New 
York. — Po penkių mėne
sių tarybų, moteriškų rūbų 
siuvimo unija susitarė su 
siuvyklų savininkais dvie
jų metų laikui. Algos lie
ka tos pačios kaip buvo, ir 
darbo valandos 35 savaitė
je. Tas paliečia virš 100,- 
000 darbininkų.

Washington, Vas. 7. — 
Tarp prezidento ir senato 
iškilo atkakli kova, 
toriai atmetė du preziden
to nominuotus federalius 
teisėjus ir ėmė kištis į val
džios slaptus oro laivyno 
reikalus, už ką prezidentas 
juos aštriai pabarė.

Ši kongreso sesija matyt 
bus viena iš audringiau
sių, kurioje eis tik tąsynės 
ir daugiau nieko. Jeigu tą 
vadinsi “demokratija” tai 
kam nsiuda iš jos? Sena
to ir atstovų buto nariai, 
virš 500 asmenų, ima tūks
tančius dolarių metinės tik 
už tai kad gali Washingto- 
ne parėkauti.

SUV. VALSTIJOS pa
siuntė 3,300 svarų vaistų 
per Raudonąjį Kryžių pa
galbai Čilės žemės drebė
jime nukentėjusiems.

Šanghai, Vasario 7 d. — 
Kinų laisvų kariautojų bū
riai varo savo kovas su jų 
šalyje įsiveržusiais Japo
nais keleto.j frontų. Jie iš
ardo kelius kuriais Japo
nai turi naudotis, griauna 
tiltus ir geležinkelius, ir 
sprogdina traukinius ku
riais vežami Japonai.

Per tris pastaras dienas 
Kinai nužudė Šanghajuje 
penkis Japonijos valdinin
kus, kurie vykdė Japonijos 
tvarką.

Japonų lėktuvai bombar
davo Kweiyang ir Wanh- 
sien. Užmušta keli šimtai 
gyventojų.

Nugalėti Kairieji Nori Tęsti Savųjų žudymą

Sena- RIAUŠĖS Londone. Va- 
savio 7 d., į viešbutį kuria
me buvo surengta puota 
Anglijos karaliaus broliui, 
įbėgo penki bedarbiai ir 
pradėjo rėkauti visokius 
papiekinimus. Jiems buvo 
pasiūlyta skanus pietus, bet 
jie atsisakė valgyti. Tada 
juos areštavo.

OHIO upes pakraščiais 
pradėta apsemti miestai, ir 
padaryta daug nuostolių, 
nors gyvasčių dar nežuvo.

SOCIALISTAI PRA
LAIMĖJO

Paryžius, Vas. 7. — Sei
me socialistų atstovai buvo 
įnešę kad butų paskelbta 
bausmių dovanojimas vi
siems darbininkams kurie 
dalyvavo streike Lapkričio 
11. Tam įnešimui prieši
nosi premjeras Daladier, 
ir socialistų įnešimas pra
laimėjo. z

Daladier reikalavo kad 
bausmių mažinimas, baudi
mas provokatorių ir kiti 
tokie klausimai butų palik
ta teisingumo ministerijai.

BRITANIJA sako gaji 
gaminti lėktuvus taip grei
tai kaip ir Vokietija, jeigu 
kiltų toks reikalas. Šio
mis dienomis Anglija ga
vo 200 karo lėktuvų, pirk
tų iš Suv. Valstijų.

Premjeras Chamberlain 
perorganizavo savo kabi
netą, priduodamas daugiau 
jiegų apsigynimo ir agri
kultūros ministerijoms, ku
rios yra labai svarbios at
sitikime karo.

NAZIAI dar nėra prisi- 
ruošę kariauti ir negali ei
ti Į karą iki rudens, prane
šimai iš Europos tikrina.

POPIEŽIUS SERGA
Iš Vatikano miesto pra

neša kad Popiežius palies
tas nesmarkios influenzos 
ir atsargai paguldytas.

New Yorke, išleista pa
raginimas i 10 milijonų ka
talikų melstis už Popie
žiaus sveikatą.

VOKIEČIŲ spaudoje pa
skelbta kad Britanija, Ru
sija ir Prancūzija bendrai 
turi 20,000 kariškų lėktu
vų. Kareivių turi: Brita
nija 2,000,000; Prancūzija 
4,600,000 ir 1,500,000 juo
dųjų; Rusija — apie 11,- 
000,000.

SUV. VALSTIJOS pakė
lė reikalavimą kad Vokie
tija atmokėtų Austrijos 
skolą.

Valencia, Vas. 8. — Lo- 
jalistų vadas Gen. Miaja, 
kuris pragarsėjo kaip “iš
gelbėtojas Madrido”, pasi
skelbia jog jie varys karą 
“iki galo, iki paskutinio vy
ro”, nes, sako, turi dar apie 
500,000 vyrų išžudymui. Jis 
pats, suprantama, į mūšį 
neis, o šimtų tūkstančių 
Ispanų, kuriuos gali varu 
į frontą pastatyti, jam nie
ko nereiškia.

♦y* v

Le Perthus, Prancūzija. 
— Sukilėlių kariuomenėms 
vejant kairiuosius ir už
imant paskutinį Kataloni- 
jos kampelį, iki Vasario 6 
d. į Prancūziją per sieną 
kas valandą bėgo po 6,000 
kairiųjų kareivių. Bėgan
tieji kareiviai, visai nuga
lėti, apdriskę, suvargę, nu
stoję ūpo, kiti sužeisti.

Su kareiviais ėjo neku
riu jų moterys ir vaikai.

« ¥ ¥

Kairieji nori baigti
Kairiųjų vyriausybė, pa

bėgus į Prancūziją, pradė
jo siūlyti sukilėlių vadui 
Gen. Franco taikymosi iš
lygas. Bet stato savo tam 
tikrus reikalavimus. Gen. 
Franco jų reikalavimus at
metė. Jis sako, kairieji 
turi pasiduoti visai be jo- 

! kiu sąlygų.
i Kairiųjų lojali stų karo 
vadai, vadindami save “vi- 

I suomenės atstovais”, skel- 
, bia jog jie tęs karą.

Kairiųjų prieštaravimas, 
sako Franco, tik prailgina; 
karą ir bereikalingai žudo 
žmones ir naikina turtą.

Gen. Franco pareiškė 
kad sukilėliai gali sulaužy
ti Valencijos ar Madrido 
frontą į pusę valandos.

Kąirieji prašė Prancūzi
jos tarpininkauti karo pa
liaubose. Kairiųjų reikala
vimas yra kad po atidavi
mo Valencijos ir Madrido 
nebūtų baudžiami kairieji 
vadai ir kariautojai ir kad 
butų prašalinta Vokiečių ir 
Italų įtaka Ispanijoje.

Franco Vyriausybė bus 
pripažinta

Londonas. — Prancūzija 
ir Britanija tariasi pripa
žinti Gen. Franco vyriau
sybę pilnateise ir vienatine 
Ispanijos valdžia, nors su
kilėlių atstovai to 
prašo.

Tos dvi šalys, 
rupi nuspaudimas 
ir Vokietijos įtakos Ispa
nijoje, nori tinkamai susi
tarti su Gen. Franco pada
rydamos savo pasiūlymus.

Už pašalinimą Italijos ir 
Vokietijos įtakų iš Ispani
jos kaip greit karas baig
sis, Britanija ir Prancūzi
ja siūlo Ispanijai dideles 
paskolas šalies atstatymui, 
ko Italija ir Vokietija ne
galėtų' duoti.

dar ne-

kurioms
Italijos

PASKENDO. Japonijos 
vandenuose paskendo Ja
ponų submarinas su desėt- 
kais jūreivių jame. Neku- 
rie vyrai jau išgelbėti, ki
ti gal bus žuvę.

RUSAI praneša kad Ja
ponai vėl kėsinosi užgrobti 
vieną Sovietams priklau
sančią salą Argun upėje.

TOM MOONEY, paleis
tas iš kalėjimo, pradėjo ne
sutikti su savo senute žmo
na, kuri yra 61 m. amžiaus. 
Jis nori atsiskyrimo. Ji 
per 22 metu kovojo už jį, 
nepripažino jį kaltu, tai jis 
taip jai atsilygina. Moo- 
ney bėgioja su radikalais 
darbininkus kurstydamas.

JUGOSLAVIJOJE apsi
reiškė vyriausybės krizis 
dėl Kroatų klausimo. Mi- 
nisterių kabinetas atsista
tydino. Sudaryta kitas ka
binetas.

VOKIETIJA formaliai 
paskelbė pasauliui kad ji 
pradės statydinti savo po
vandeninių laivų daugiau 
ir apginkluos savo kariškus 
laivus didesnėmis kanuolė- 
mis.

LONDONE sprog i m a i 
pasikartoja. Už juos kal
tina Airių respublikos ko
votojus, kurie norį atsikra
tyti Britų įtakos savo ša
lyje. Specialė sargyba pa
skirta saugoti karalių 
karalienę.

ir

iš-KAINŲ TVARKYTOJAS 
leido įsakymą kuriuo normuo
jama vaistų importas į Lietu
vą. Pagal tą įsakymą užsie
nio vaistų gamyklų atstovai 
Lietuvoje tegalės imti už Lie
tuvon Įvežamus vaistus tik 10 
nuoš. komiso. Iki šiol lupo kiek 
patikdavo ir vaistai buvo bran
gus.

STIPRINA SUTARTIS 
SU DIKTATORIAIS

.Tokio, Japonija. — Ja
ponijos seime buvo paklau
sta ar Japonijos-Vokietijos 
ir Japonijos-Italijos sutar
tys kovoti prieš komuniz
mą nebus paverstos į mili- 
tariškas sutartis. Premje
ras atsakė kad dabar dar 
negalima pasakyti kokius 
žingsnius daro, bet tos su
tartys bus sustiprintos.

LAUKŲ SAUSINIMO dar
bams šymet jau pasiruošta ir 
numatytam planui pravesti 
reikalinga bus du milijonai lt.

LENKAI pakvietė Lietuvą 
dalyvauti Lenkijos pramonės 
parodoje, kuri įvyks Poznanė
je Balandžio pabaigoje.

•

DUSETOSE, ant Sartų eže
ro, kas žiema ruošiamos grei
tųjų arklių ristinų rungtynės, 
šymet be lenktynių dar ruo
šiama ir arklių paroda. Į šias 
arklių lenktynes šymet pasi
žadėję atvykti kai kurie vy
riausybės nariai ir šiaip daug 
svečių net iš tolimų vietų.

•

PER KLAIPĖDOS uostą gy
vai vyksta grudų išvežimas — 
“Lietūkis” šiais metais jau iš
siuntė per 15,000 tonų grudų. 
Išvežami daugiausia į Belgiją.

VILNIAUS darbo biuro duo
menimis šiuo metu Vilniuje 
yra apie 7,000 bedarbių. Pra
ėjusiais metais Vasario mėne
sį bedarbių buvo per 8,000.

•
LIETUVOS prekyba su Len

kija prasidės Vasario mėnesio 
vidurį. Iki to laiko bus nusta
tyta kiek ir ko kuri šalis iš 
kitos ims.

•
IŠEINA Į PENSIJĄ. Pa

gal paskutinį Ministrų Tarybos 
nutarimą atleisti į pensiją ją 
išsitarnavusius valdininkus, i 
pensiją išeis apie 30 aukštes
niųjų valdininkų, jų tarpe ke
li teisėjai.

•
KLAIPĖDOJE traktierinin- 

kai savo suvažiavime priėmė 
rezoliuciją, kuria ' direktorija 
prašoma uždaryti Valstybinės 
degtinės monopolio krautuves 
mieste ir krašte, nes tos krau
tuvės konkuruojančios traktie
rius. Tai vis Vokietininkų ko
va prieš viską kas Lietuviška..

•
LIETUVIAI LAIMI Vilniaus 

krašte. Trakų-Vilniaus apskr. 
Kaniavos, Daržininkų ir Bud
rios seniūnijose rinkimų komi
sijos nebuvo priėmusios Lietu
vių kandidatų sąrašų. Lietu
viams pasiskundus ir Storastai 
paskyrus naujus rinkimus, vi
sose seniūnijose laimėjo Lie
tuviai, gaudami per 80 nuoš. 
balsų ir išrinkdami po 16-17 
tarybininkų.

•
NUO SAUSIO vdurio Lietu

voje visai prasidėjo pavasariš
kas oras. Sniegas nutirpo, ir 
prasidėjo potviniai. šymet žie
mos buvo dar tiktai apie tre
jetą savaičių.

•
SUMAŽINUS kainą už tele

fono įvedimą, daugelis ūkinin
kų įsiveda telefonus, kai kur 
ūkininkai įsiveda telefonus su
sidėję keli.

•
PLATELIAI pripažinti tin

kama vieta vasarojimui. Kre
tingos apskrities valdyba sten
giasi Platelius tvarkyti ir pa
versti tikra vasarviete.

•
MIŠKŲ departamentas me

džioklei patogesnėse vietose, 
miškuose statys patalpas me
džiotojams apsistoti.

•
KLAIPĖDOJE šymet padi

dėjo bedarbių skaičius iki 1800 
žmonių. Kitais metais žiemą 
būdavo apie 800-1000 bedarbių.

•
NAUJOS MOKYKLOS BUS 

TIK MURINĖS. Lietuvoje iki 
šiol daug pradžios mokyklų 
dar buvo statoma medinės. Bet 
nuo medinių pradžios mokyk
lų jau atsisakė visos apskričių 
valdybos. Naujus mokyklų pa
status statys tik iš plytų.

•
TAISOMI LMMD. ĮSTATAI. 

Vilniaus vaivadija grąžino pa
taisyti Lietuvių Mokslo Mylė
tojų Draugijos įstatus. Pasi
tarus tos draugijos steigėjams 
nutarta vaivadijos pasiūlytas 
pataisas priimti ir Įstatus per
redaguoti.
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PENNSYLVANIJOJE
PITTSBURGH DAYTON, OHIO

Ar Manot Važiuoti i Lietuvą?
Jau Suruošta Ekskursijos, Viena Eis Tiesiog į Klaipėdą Nepersedant

________________ *---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4AI
LIETUVIAI

VISI LAUKIA MOTU
ZŲ LIETUVOS 

PAVEIKSLŲ

pra-Pittsburghiečiai laukia 
garsėjusių Lietuvos filmų ro
dytojų brolių Motuzų, kurie 
atvyksta su nepaprastai pui
kiais vaizdais. Jų vaizdai visi 
yra spalvuoti, naturalėse spal
vose, ir garsiniai. Rodys iš
kilmingas Lietuvos šventes, 
paradus, sporto olimpijadą, žy
mias vietas, tautiškus šokius, 
meto sezonų vazclus ir daug 
daugiau kitų dalykų kokių čia 
ir aprašyti negalima.

Didelės minios žmonių suei
davo jų pažiūrėti Chicagoje ir 
apielinkėje, Clevelande ir ki
tur.

Pittsburgho ir apielinkes 
Lietuviai taip pat turės progą 
matyti jų filmas du vakaru —

Penktadienį, 
nuo 7:30 vai., 
Įėję.

Sekmadienį,
elys L. M. D. salėje.

Įžanga tik 35c., vaikams 15c. 
Rodymo laikas — apie 2:30

PUIKIOS MOTUZŲ FILMOS

Dėka SLA. 105 kuopos, Va
sario 2 d. čia broliai Motuzai 
rodė gražias spalvuotas filmas 
Lietuvos 20 metų nepriklauso
mo gyvenimo, visokių iškilmių 
ir įvykių. Rodė pirmą dalį sa
vo filmų. Publikos prisirinko 
pusantro šimto asmenų, suva
žiavo apielinkes ūkininkai, trys 
Lietuvių šeimos iš Springfield 
ir Jonas Ruika su žmona iš Co- 
lumbus. Pusę publikos sudarė 
Lietuviškas jaunimas ir kele
tas svetimtaučių. Kadangi jau
nimas turi geresnį supratimą 
apie filmų vaizdus, negu mes 
senesnėj i kartai, tai jaunimas 
pripažino kad brolių Motuzų 
filmos pagamintos pilnai ar
tistiškai. Visi gėrėjosi Lietu
vos gamtiškais puikiais
dais ir žmonių gyvenimu. Mat, 
Lietuva jau ne tokia kai esam 
ją palikę 30—25 metų atgal.

Lietuva yra savistovė vals7 
tybė, ir padarius visokiariopą 
pažangą.

Kur tik broliai Motuzai ro
dys savo filmas, visi stengki- 
tes jas matyti, ir raginkit sa
vo sūnūs ir dukteris pamatyti, 
o jie bus patenkinti.

vaiz-

Vasario 10 
rodys L. P. sa-

Vasario 12, ro-

v.
i

West Side Moterų
Vakarienė

End šv. Vincento pa- 
moterų klubas turėjo 
vakarienę, kaip atsily- 
savo vyrams kad lei- 

išeiti į mitingus ir 
Vakarienėje dalyva-

170 asmenų, vyrų ir

West
• rapijos 
metinę 
ginimą
džia jas 
sueigas.

' vo apie 
moterų.

Po vakarienės, moterų klubo 
pirmininkė Eva Milerienė api
budino moterų darbuotę, susi
klausymą, ir kiek jos nuveikė 
parapijos labui. Taipgi apsa
kė ką toliau mano veikti.

Kalbėjo: Kun. J. Vaišnoras, 
Kun. V. Skripka, Edv. Edv. 
Schultz, Kun. J. Misius, kalbų 
programą baigė graborius. Po 
.to sugiedota Lietuvos himnas.

Šis klubas gyvuoja jau pen
ki metai, o narių turi apie 170, 
ir dar vis daugiau prisideda. 
Klubietės kas mėnesi turi sa
vo 9 mitingus su arbatėle, kor- 
tavimų ir tt. Ten Buvęs.

PRADĖJO SMARKIAI DIR
BTI. General Motors Corp. 
dvi dirbtuvės Daytone, kurio
se yra gaminami elektriniai 
šaldytuvai, pradėjo gana smar
kiai dirbti. Buvę atleisti dar
bininkai baigiami šaukti atgal. 
Dirbama po šešias dienas į sa
vaitę, o nekurie darbininkai 
gauna dirbti net po 
dienas.

žinoma, ilgai taip 
nedirbs, tik laikinai, 
btuvėse dirba keletas 
vių.

septynias

smarkiai
Šiose dir- 
ir Lietu-

D. Rep.

Parsiduoda
■ 133 AKRŲ FARMA

Nauji bučiukai, elektra, moder
niškai Įrengta; 6. kambariai su mau- 

- dyne gyvenimui; naujas tvartas, 2 
-mašinų garažius ir Įrankių sandėlis; 
vištinė, kornų sandėlis, mileli house. 
Tikras pirkinis už cash. Mainysim 
Į išmokėtą 2 šeimų namą arba lotą 

, rytiniame Clevelando šone. -— Atva
žiuokit pažiūrėti: Rt 6 iki Chardon, 
pasmui iki Hamden, 1 mailė į pie
tus nuo Hadmen prie Rt 608. (6)

MIKE VALENTĄ

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
APVAIKčšIOJIMAS

Vasario 19 d., Lietuvių 
Įėję, šv. Antano parapijos cho- Į 
ras rengia Lietuvos nepriklau
somybės paminėjimą. Bus su
vaidinta gražus veikalas ir pa
dainuota puikių dainų.

Muzikalį vaizdelį prirengė ir 
išpildys p-lės Delfiną ir Ona 
Bakšaitės, kurios kas metą 
prisideda prie Nepriklausomy
bės paminėjimo programo.

Viso vakaro programą va-

sa-

Jei galvojate apie važiavimą 
apsilankyti Lietuvoje, tai jau 
laikas pasirūpinti dokumentais 
ir, svarbiausia, užsisakyti lai
ve vietą, sumokant mažą dalį 
laivakortės pinigų (depozit).

Pas mus Lietuvius kaž ko
dėl yra priprasta vis vilkinti 
iki paskutinių dienų. Iš prak
tikos patirta kad kitų tautų 
žmonės kurie rengiasi pavasa
rį vykti į Europą, kelionės rei
kalais pradeda rūpintis jau 
Gruodžio ar Sausio mėnesį. 
Mat, užsisakius anksčiau laive 
vietą galima dar pasirinkti ge
resnį kambarį, ir tas nekaš
tuoja brangiau, nes laivų kom
panijos laikosi tvarkos, kas 
pirmiau užsiregistruoja tam 
užsakomas geresnis kambarys.

Ypatingai tiems keleiviams 
kurie ketina vykti trečia kla
se kainose skirtumo nėra, ar 
užsisakysi dabar ar prieš lai
vo išplaukimą, jei dar bus vie
tos, bet jau kambario patogu
me skirtumas yra: reikės imti 
tokį kambarį kokį dar bus ga
lima gauti. Vėliau tenka gir
dėti nusiskundimų buk kaip 
mums Lietuviams tai ir vietos 
prastesnės duodamos. Toks 
sakymas neturi mažiausio pa
grindo, nes taip nėra, bet kal
tė pačių keleivių kurie vilkina 
vietos užsisakymą.

Taigi šiuomi savo rašiniu 
noriu atkreipti savo tautiečių 
dėmesį kad jau laikas pasirū
pinti apie kelionės kambarį jei 
manoma šią vasarą vykti į 
Lietuvą. Reikia suprasti kad 
vasaros sezone, kada judėji
mas per Atlantiką būna labai 
didelis, tada laive vietą jau ne 
lengva gauti.

Vedusioms poroms ypač su
sidaro sunkumų su kambariais 
laive, kai kuriems prisieina va
žiuoti atskiruose kambariuose, 
nors vedusieji gauna sau pri
vatinį kambarį, tik dėl to kad 
pavėlavus paskiro kambario 
negalima gauti.

Turint šiuos faktus prieš 
akis mano patarimas kiekvie
nam kuris vyks šią vasarą į 
Lietuvą, pasirūpinti 
barį ir vietas laive 
ko

TRUMPOS ŽINIOS
(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)

® GARDNER, Mass. — Lietu
vos Nepriklausomybės 21 

metų sukakties proga, Aušros 
choras Vasario 16 d. važiuoja Į 
Greenfield, Mass., kur vieną 
valandą dainuos per radio iš 
stoties WHAI.

© WILKES-BARRE, Pa. — S.
L. A. kuopos ir Liet. Progr. 

Klubas įsteigė bendrą Lietuvių 
kalbos mokyklą klubo patalpo- 

Mokinama Lietuvių kal- 
Mo-

se. 
bos, dainų ir muzikos, 
kyklą lanko 39 vaikučiai.
® SO. BOSTON, Mass. — Lie

tuvių Piliečių Draugija ge
rai gyvuoja. Tai viena iš ne
didelio skaičiaus tokių vietinių 
Lietuviškų organizacijų. Tur
to turi $22,714.

—Antanas Kupstis, vietos 
žinomas Lietuvis biznierius ir 
veikėjas, Federal Housing Ad
ministracijos paskirtas namų 
įkainuotoj u.
® SAO PAULO, Brazilija. —

Gruodžio pabaigoje tragiškai 
žuvo du Sao Paulo Lietuviai. 
Kūčių naktį 1 vai. elektros 
tramvajus suvažinėjo St. But
kevičių, dirbusį naktimis mie
sto valdyboje, 
sąšlavas kai jį 
jus ir užmušė

Gruodžio 29 
mušė Mykolą
betaisydamas ant stulpo elek
tros laidus, netyčiomis prisi
glaudė prie elektros vielos ir 
buvo nutrenktas. Liko jo žmo
na ir 9 metų dukrelė.
© PHILADELPHIA, Pa. —

Sausio 22, Lietuvių Muzika- 
lėje salėje, įvyko puošnus ban
ketas Pirmos Lietuvių pasko
los ir Statybos Bendrovės Phi- 
ladelphijoje. Bendrovės pirmi
ninkas yra A. Marcinkevičius, 
sekretorius Adv. C. S. Chele- 
den. Banketan atsiuntė savo 
pasveikinimą Teisėjas Wm. F. 
Laukaitis, Tautinės Tarybos 
pirmininkas, iš Baltimore, Md. 
Ši Lietuvių finansinė bendrovė 
gyvuoja 38 metai,

i

Jis vežė miesto 
užlėkė tramva- 
vietoje.
d. elektra už- 

Minelgą, kuris

nelaukiant.

apie kam- 
dabar, nie-

CHICAGO, ILL.
MARGUTIS IR JO KILNI 

DARBUOTĖ

m., Worcester,

Juozas, 32 m.
14, Chicagoje,

Chicagos Lietuviams dar ne
išnyko iš minties pereitą metą 
A. Vanagaičio (Margučio) su
rengtas iškilmingas Lietuvos 
Nepriklausomybės 20 metų su
kakties paminėjimas.

Šiais metais Margutis taip 
pat jau ruošiasi didžiuliam pa
minėjimui Lietuvos Nepriklau
somybės 21 metų sukakties. 
Minėjimas atsibus Vasario 19, 
Terrace Casino, Morrison vieš
butyje, vidurmiestyje. Pro
gramas bus: banketas, muzi- 
kalis programas, taip pat pir
mą kartą bus rodoma Lietuvos 
Nepriklausomybės filmą, kurią 
ruošia Margučio štabo nariai. 
Ji bus spalvuota, kalbanti ir 
vaizduos Lietuvos nepriklau
somybės reikšmę, senovę ir da
bartį. Po programo bus šo
kiai. Br. Gediminas.

aps., Žagarės

53 metų, mi-
Chicągoje. —

CHARDON, O.

EKSKURSIJA PER 
KLAIPĖDĄ

Šią vasarą išplauks, kiek yra 
dabar žinoma, tik viena tiesio
ginė į Klaipėdą ekskursija ■— 
tai bus Gegužės 31 dieną. Jei 
norite prie jos prisidėti, kreip
kitės į bent kurį Lietuvių Lai
vakorčių Agentų Sąjungos A- 
merikoje narį, kuris rupęstin- 

dovauja parapijos vargoninkas' gai ir gerai tamstai patarpi- 
J. A. Blažis. Vargo Vaikas.

SUKAKTIES MINĖJIMAS
Sausio 28 d.

East 
savo 
metų 
proga 
žią pramogėlę, dalyvavo nema
žas skaičius jų artimųjų. Da
lyvaujantieji linksmai laiką 
praleido, vaišindamiesi, dainuo
dami ir šokdami.

Ponas ir poni Kiduliai yra 
susipratę patriotai Lietuviai, 
Dirvos skaitytojai.

Pp. Kiduliams linkiu su vi
sais jų draugais gražaus ir lai
mingo gyvenimo' ateityje.

Dirvietis.

, pp. Kiduliai, 
Side gyventojai, minėjo 
šeimyninio gyvenimo 20 
sukaktį. Tos sukakties1 
jų draugai surengė gra- i

SPRINGHILL, N.
Canada

S.

Stebuklingos gyduolės, kurios pa
naikina šilimą, plaukų slinkimą ir 
pleiskanas. šias gyduoles privalo 
turėti kiekvienas kuriam žyla, slen- 

i ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos 
atitaiso žilus plaukus koki buvo, bet 
nėra dažai. Nėra nieko už jas ge
resnio iki šiol išrasta. Specialiai 

-supažindinimui pasiūlome didelį $2 
pakeli už $1.00. Užsisakyk šiądien 
ir sutaupyk dolarį. Jeigu nebusite 
pilnai patenkintas, jums pinigai bus 
sugrąžinti. Reikalaujam agentų.

Valortone Herb Co., Dept. 9 
.. P. O. Box 54 Danville. III.

žiema šymet pas mus nepa
stovi. Sniego nėra. Oras sau
sas ir šaltas, bet tankiai ir ly
ja, keliai labai slidus.

Kasyklos dirba tik pusę lai
ko. Bedarbių labai daug. Jau
niems vaikinams gauti darbas 
visai negalima.

žmonės pas mus suvargę.
Tankiai mainąsi oras kenkia 

žmonių sveikatai. Labai daug 
sergančių. Maineris.

KOMEDIJA-KONCERTAS-
. ŠOKIAI

Brooklyno Lietuvių Opere
tės Choras, nesenai atsiorgani- 
zavęs, rengia puikią pramogą. 
Bus perstatyta graži komedi
ja, “Teodolinda”, koncertinė 
dalis, ir po to šokiai. Tai įvyks 
sekmadienį, Vasario 19, Lietu
vių Piliečių Klubo salėje, 280 
Union Avė. Programo pradžia 
5 vai.

Visą programą pildys jau
nos meno jiegos. Choras su
sideda iš apie 60 dainininkų. 
Chorą dainuoti sumokino 
muzikė choro dirigentė 
Violeta Tamkiutė. Taipgi 
nuos jos sumokinta vyrų 
pė, merginų grupė, ir dar
no j e nedainavę jauni solistai 
ir solistės.

Komedija “Teodolinda” irgi 
bus vaidinama jaunų, bet ga
bių artistų, šokiams gros ge
ras orkestras, žodžiu sakant, 
parengimas bus vienas iš pui
kiausių. Visi atsilankę į šį 
vakarą turėsit smagaus laiko.

DAINUOS PER RADIO. Va
sario 11 ir šeštadienį, Vasario 
18, Operetės Choro vyrų gru
pė, merginų grupė ir jauni so
listai dainuos per radio stotį 
WCNW (1500 kiloc.) J. Valai
čio vedamam Lietuviškame ra
dio programe. Visų prašome 
pasiklausyti. Rep.

KUKAUSKAS Vincas, 65 m., 
mirė Sausio 
Mass.

LESč'IAUSKAS 
mirė Sausio
kur buvo ir gimęs.

POŠKA Edvardas, pusamžis, 
mirė Sausio 14, Chicagoje.— 
Kėdainių ap., Grinkiškės p., 
Giručių k. Amerikoje išgy
veno 35 metus.

SULSKIENĖ Elena (Sereikai
tė), sulaukus senatvės mirė 
Sausio 19, Chicagoje.

MATUZIENĖ Emilija, 47 me
tų, mirė Sausio 15, Chica,go- 
je. — Šiaulių 
par.

YONTIS Juozas, 
re Sausio 15,
Raseinių ap., širdeikių k.

MERKELIS Vladas, 60 metų, 
užmuštas traukinio beren
kant anglis ant geležinkelio 
bėgių Sausio mėn., Chicagoj.

MIELKA Antanas, 49 metų, 
mirė Sausio 13, Brooklyn, 
N. Y.

KATAUSKAS Augustinas, pu
sės amžiaus, mirė Sausio 13, 
Chicagoje. — Tauragės ap., 
įPągramantės par., Mažonių 
k. Amerikoje išgyveno 38 
metus.

VARENIENĖ Domicėlė, mirė 
Gruodžio 25, West Frank- 
fort, III. — Marijamoplės 
ap., Balbieriškio miestelio.

ŽELVIENĖ Elzbieta, 44 metų, 
mirė Sausio 24, Clevelande. 
Iš Lietuvos paėjo 
kijos, Amerikoje 
apie 25 metus.

GREVIŠKIS Elena,
mirė Sausio 20, Clevelande, 
kur buvo ir gimus.

RADOMSKIENĖ M ., mirė 
mėn., Durand ligoninėje, 
enos Aires, Argentinoj, 
ėjo nuo Šiaulių.

BUTKEVIČIUS Stasys, mirė 
užmuštas gatvėje, užvažia
vus ant jo tramvapui laike 
darbo naktį, Sao Paulo, Bro- 
zilijoj.

MINELGA Mykolas, užmuštas 
elektros laido prie darbo, 29 
Gruodžio, Sao Paulo, Brazi
lijoj.

VALUKEVIČIENĖ
metų, mirė Sausio 
lyn, .N. Y.

VIDEIKIS Mykolas, 
mirė Sausio 11, 
N. Y.

KUPČINSKAS Pranas, 50 me
tų, mirė Sausio 14, Bronx, 
N. Y.

JUODAKIS Augustas, mirė 
Sausio mėn., Gilberton, Pa.

SLOGIS Steponas, 68 metų, 
mirė Sausio 7, Belleville, III. 
— Smilgių par., Valitiškių 
k. Amerikoje išgyveno 45 
metus.

KAMINSKIENĖ Marė, 54 me
tų, mirė Sausio 20, Brook
lyn, N. Y.

KRIUNAS Jurgis, 59 m., mirė 
Sausio 2, Schenectady, N. 
Y. — Kėdainių par., Bitku- 
niškių k. Amerikoje išgy
veno 36 metus.

NORISAS Jonas, 39 metų, už
muštas automobilio Sausio 
19, Chicagoje.

VALIENĖ Joanna (Bartašai- 
tė), 53 metų, mirė Sausio 
19, Chicagoje. — Raseinių 
ap., Girdiškių par., Košių k. 
Amerikoj išgyveno 33 m.

GALDIKAS Pranas, pusamžis, 
mirė Sausio 18, Chicagoje. 
— Tauragės ap., Slukšnų p., 
Padabinu k. Amerikoje iš
gyveno 36 metus.

ZAKARAS Pranas, 52 metų, 
mirė Sausio 21, Chicagoj^.— 
Šiaulių ap., Kurtavėnų par., 
Padvarnikų k. Amerikoj iš
gyveno 30 metų.

PAJIEŠKAU Lietuvę mergi
ną arba našlę be vaikų už šei
mininkę, arba apsivesti, ne 
jaunesnę 35 metų. Daugiau 
aprašysiu laišku. (8)
Box 428, R 1 Warren. Mich.

ŽINOTINI FAKTAI

Surinko J. J. Kiemus.

iš Suval- 
išgyveno

13 metų,

Gr.
Bu-
Pa-

SKAITYKIT VIENYBĘ
® VIENYBĖ — seniausias ir 

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.

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

Adresuokite:
VIENYBĖ

193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

gabi 
p-le 
dai- 
gru- 
sce- S

PAUDOS darbai yra 
Dirvos Spaustuvės 

specialybė. Atlieka:
©

Jieva, 60
7, Brook-

65 metų, 
Maspeth,

PLAKATUS
LAIŠKUS
VOKUS
KONSTITUCIJAS 
BILIETUS

ir kitokius.

Draugijos, biznieriai, or
ganizacijos, pavieniai — 
paveskite savo spaudos 
darbus mums.
Klauskit musų kainų — 
atsakymą gausit greitai.
® Darba Atliekam ®

E RAI 
A ž I A I 
EITAI

SUV. VALSTIJOS užaugina 
300,000 sidabrinių lapių. Jų kai
liukai yra vieni iš brangiausių, 
ir 200,000 mink žvėrelių, iš ku
rių bendrai gauna apie 12 mili
jonų dolarių kas metai, žalių 
varlių ūkis taip pat daro gerą 
pelną. Varlės auginamos val
gymui.

NAUJI PENKTUKAI. Pasi
rodė žmonėse nauji penktukai. 
Indi jono galva jau yra reteny
bė, jų nedirba jau 26 metai, 

i Nebus daroma ir penktukai su 
buffalo galva. Dabar išleista 
nauji penktukai (nikeliai) su 
Prezidento Thomas Jefferson 
galva vienoje pusėje ir su na
mo Monticelloj atvaizdu kito
je pusėje.

G
G
G

R
R

i

ninkaus užsakyti vietą laive, 
išgauti dokumentus, ir suteiks 
kitus kelionei svarbius patari
mus, kurie būna reikalingi. 

į KITOS EKSKURSIJOS
Kitos Lietuvių Laivakorčių 

j Agentų Sąjungos Amerikoje, 
Ine., ekskursijos į Lietuvą iš
plauks sekančiomis dienomis:

Gegužės 13 — laivu Europa, 
j Gegužės 31 — Gripsholm, 
■ Birželio 14 — Aąuitania,

Liepos 1 -a- Gripsholm, 
Liepos 13 — Statendam.
Jau laikas pasirūpinti dabar 

prie kurios ekskursijos norite 
prisidėti, brangiau nekainuos. 
Duokite savo rankpinigius, vie
ta laive bus užsakyta. Jei dėl 
kokios priežasties negalėtumėt 
važiuoti, rankpinigiai bus grą
žinami, arba panaudojami ki
tokiai išvažiavimo dienai, bent 
kokia linija, kokią tik pasirink- 
sit.

Laivakorčių kreipkitės pas 
savą Lietuvį agentą kuris jums i 
geriau patinka, atminkit obal- 
sį, “Savas pas savą”, neužmir
škit kad tauta be prekybos ir 
pramonės tai kūnas be dvasios.

Juozas Ambraziejus,
Lietuvių Laivakorčių Agentų 

Sąjungos Amerikoje, Ine.
Pirmininkas.

I

I R V A
Ar jūsų kaimynas Lietuvis 
jau skaito Dirvą? — Supa

žindinkit jį su savo laik
raščiu Dirva.

D
6820 Superior Avė. 
Cleveland, Ohio

VAGYSTĖS, šiądien jau ne 
naujiena pinigų vogimas. Va
gys graibsto ir kitus dalykus. 
Pernai pavogė radiumo iš la
boratorijų Brooklyne ir Det
roite.

Dabar vagia nuodus, ^gyva
tes ir bakterijas. Nesenai pa
sklido skandalas New Yorke 
kad pavogė guinea kiaulaites, 
su tyfoido ligos bakterijomis. 
Už savaitės vėl pavogė vištas 
su choleros bakterijomis.

Vėl ten kas pavogė labai 
nuodingą gyvatę iš zoologiško 
sodo.

Visos šios vagystės pra la
bai pavojingos, nes gali užkrė
sti .žmones- ligomis.

Kas platina Dirvą — 
platina apšvietą.

tas

Nusibodo Jums kiti laikraščiai?
I 939 metams išsirašykit sau dideli, 8 puslapių, paveiksluotą laikraštį

i*

b iSh hB
H t* P

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

Dirvos kaina metams: Amerikoje — $2.00; Kanadoje — $2.50; Lietuvoje — $3.00 
@ PRIKALBINKIT DIRVAI VIENĄ N A U J Ą SKAITYTOJĄ •

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

DIRVA 6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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DIRVA
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Gerb.
SPRAGILAS

Tai labai šaunus |

GERB. SPRAGILUI GRO-
MATA Iš ČIKAGOS

i arba:
BLOGAI IR NEGERAI

(Tęsinys iš per. nr.)
Tada, sakysime, mes pra

dedame savo laikraščiuose 
skelbti kad Lietuvoj tauti
ninkų valdžia persekioja 
katalikus. Rašom, rašom, 
ir daug ką įtikiname kad 
Lietuvoje katalikai kanki
nami, žudomi, ir tikėjimas 
naikinamas. Bet kas iš 
to? Tuomsyk kas nors par
važiuoja iš Lietuvos, ir sa
ko mums: “Broleliai, jus 
meluojat, grieko nebijot. 
Lietuvoj katalikus niekas 
nepersekioja. Valdžia ku
nigams ir vyskupams mo
ka algas, duoda pinigų tai
symui senų ir statymui 
naujų bažnyčių, valdinin
kai lanko bažnyčias ir sy
kiu su visais meldžiasi, ku
nigai ir vyskupai šventina 
valdžios statomus pamink
lus, ir tt. Jokio persekioji
mo niekas ten nežino, dar 
gi net kunigas yra vyriau
siu ministeriu”. Tada mes 
turėtume nutilt kaip pele
nų papūtę, ir kas iš to?

Kiek patylėję, sakysime, 
mes imame savo laikraš
čiuose skelbti kad Lietuvos 
tautiškos valdžios santikiai 
su Šventuoju Sostu visai j 
suirę, dargi pasiųstume 
valdžiai įsakymų kad ji 
kuogreičiausia tuos santi
kius sutaisytų. Į tai nesu
laukiant jokių rezultatų, 
galėtume skelbsi kad Šven
tas Tėvas jau “nutraukė” 
ryšius su Lietuva. Ir jau 
mums rodytųsi kad viskas 
virsta musų naudai, bet jei
gu šventas Tėvas musų 
Lietuviškus laikraščius pa
siskaitęs ir nieko nesupra
tęs, iš Šventojo Sosto pa
siųstų Lietuvai ir jos tau
tiškai valdžiai apaštališką 
palaiminimą, kaip tada mes 
jaustumesi?

Gal būt tada mes galėtu
me laikraščiuose plačiai ra
šyti kad Lietuvoj reikalin
ga demokratiškas pervers
mas, pašalinant tautišką 
valdžią už tai kad ji “su
smukus”, kad Europos po
litikos nepažysta, kad Vil
nių Lenkams “pardavė”, 
kad “Hitleriui nori Klaipė
dą atiduoti”, kad ji leido 
per Lietuvą eiti “uragano” 
viesului, kad “nusimano” 
kaip reikia pirklybą su ki
tom valstybėm vesti, kad 
“nemoka” susitarti su Vo
kietija, ir tt. Bet kas iš 
to? Taip prirašytus laik
raščius cenzorius perskai
tęs sumestų į krūvą ir už
kurtų ; laikraščiai sudegtų 
ir niekas nežinotų kas ten 
buvo prirašyta, o jei kokį 
lapą jau apsvilusį vėjas nu
nešęs kur pašalyje numes
tų, o tą radęs Joškė Koha- 
lowitz pradėtų skaityti ir 
kitiems pasakoti, tai polici
ja jį sučiupus uždarytų už 
akėčių, kam skleidžia nele- 
gališką literatūrą. Vadi
nasi, už musų konspiraci
jas nukentėtų nekaltas “pi
lietis”, o musų tikslas vis- 
tiek liktų neatsiektas. Ne, 
taip negerai.

Na, tai sakysime kad bu
tų geriau ^itaip: Leiskime, 
parašysim griausmingą re
zoliuciją reikalaujant Lie
tuvoj “tiesotos valdžios” ir 
išrinkę delegatus neva į 
pasaulio kongresą, įduosim 
jiems tą rezoliuciją nuvež
ti, o kad delegatams butų 
drąsiau, suorganizuojame 
ekskursiją palydovų ir pa
skui juos leidžiama “baltą 
gulbę”. Visa tai sudarę, 
raminamčs kad tautininkai 
pamatę skaitlingą demok
ratų minią ir padangėse 
skraidančią “baltą gulbę”, 
tikrai nusigąs ir kaip ma
tai paskelbs “tiesotus rin
kimus” demokratiškos val
džios,
planas. Bet kas iš to išei
tų, jeigu įvyktų šitaip: 
Kongrese perskaičius rezo
liuciją, sudreba visi tauti
ninkai, o kaimų pakelėse 
subraška kaimiečių veži
mai, pasilieja kraujas su 
pienu, )ir pasigirsta rungų 
poškėjimas. Delegatai sku
binasi “į frontą” ir rodosi 
kad revoliucija jau apims 
visą šalį. Bet apsidairius 
pasirodo kad ekskursantai 
vieni Palangoj maudosi, ki
ti Nidoj briedžių barzdas 
glosto, kiti kaimuose gar- 
duo j asi skilandžiu, o “bal
toji gulbė” Airijos krū
muose nusileidus riešutau
ja..,.. Ot ir butų didelė 
kompromitacija arba iš di
delio debesio mažai lietaus, 
i-r atidžiai prirengtas pla
nas nueitų vėjais.

Tokios kompromitacijos 
pridengimui mes galėtume 
vėl pradėti “vajų” kad Lie
tuvos santikiai su Šventu 
Sostu jau visai sugriuvo ir 
to persigandęs Vilkaviškio 
vyskupas “atsistatydino”, 
o savo vietą užleido savo 
sekretoriui p a v y s k upiui 
Rainiui, ir dideliu džiaug
smu imtume šaukti: Me
čislovas ! Mečislovas! Tai 
butų labai gražu, bet butų 
ir gėda jeigu išgirstume 
kaip Šv. Tėvas teikia apaš
tališką palaiminimą Lietu
vai ir jos valdžiai, o iš Lie- 

j tuvos atvykęs svečias ku- 
1 nigas pasakotų kad tokios 
komedijos kaip Vilkaviškio 
vyskupo ‘atsistatydinimas’ 
niekad nebuvo ir niekas jos 
nelaukia. Kas tada butų? 
Nieko daugiau, tik gėda ir 
melagių vardas mums!

Kažin ar nebūtų prak
tišku įvykdyti Lietuvoje 
“perversmą” šitokiu budu: 
pasitaikius Lietuvoje ko
kioms iškilmėms, suagituo
ti didelę ekskursiją su pul
ku gerai išlavintų sporti
ninkų, ir prie to pridėti de
legaciją su griežtu reikala
vimo raštu ministrų pirmi
ninkui, reikalaujant kad jis 
bežiūrint “atsteigtų Lietu
voje demokratiškai-tiesotą 
valdžią”. Tokia delegacija 

. galėtų savo žygį vykdyti 
drąsiai, nes tūkstantinė 

' ekskursija sudarytų lyg 
. jos vaiską, kurio tautinin- 

' kai turėtų nusigąsti. O jei 
delegacijos r e i k a lavimas 
susitiktų su ministrų pir
mininko opozicija, tada ji j 
galėtų pasišaukti “ištreini- 
ruotus” sportininkus į tal
ką....

(Dar ne galas)

DIDESNIAM JŪSŲ SMAGUMUI 
extra parinktini, extra ilgai-bran- 
dinti tabakai duoda extra turtingą 
skonį . . . extra Cellophane už
valktis užtikrina extra šviežumą.

VISADA ŠVIEŽI! Dvigubai apsaugoti dviem užvalk
čiais Cellophane. VIRŠUTINIS užvalktis atsidaro APA-čiais Cellopha 
ČIOJ pakelio.

UŽSISTATYKITE: ROBERT BENCHLEY su ARTIE SHAW’S Orkes
tru, Sekmadienių vakarais, Columbia Network.

Copyright, 1939, by P. Lorillard Co., Ine.

IŠBANDYKITE 1939
DVIGUBAI-ŠVELNIUS I I | IOld Gold

Kanados Lietuviams Dirva 
už $2 visam metui!

Valio, Kanados Lietuviai! Štai jums smagi nau
jiena — pasinaudokite šia trumpa proga:

Tiktai per Vasario mėnesį — visiems Kanados 
Lietuviams Dirva bus duodama už nupigintą kainą: 
$2.00 visam metui. $1 pusei metų.

Skubėkit užsirašyti. Gaukit Amerikoniškus do- 
larius, jeigu galima, įdėkit į laišką su aiškiu savo ant
rašu ir prisiųskit. Dirva jums eis per 12 mėnesių nuo 
užsirašymo dienos. (Po Vasario 28 d. prenumera
ta vėl bus $2.50.)

Kurie jau prenumeruojat, galit išrašyti ją savo 
draugams. Tėmykit: užsirašant Dirvą šia sumažinta 
kaina jokių dovanų nebus duodama.

“DIRVA”
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

DIRVOS VAJAUS EIGA

Kelione po Musų Lietuvą
“DIRVOS” PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje visam metui .......................... $2.00
Lietuvon ir į kitas šalis ...........................$3.00

Pusei metų — pusė kainos.

(Tęsinys iš pereito nr.)

KLIERIKAS Iš AMERI
KOS.

Kai ėjom iš parko netoli Kū
no Kultūros Rūmų, kur kelias 
vėl veda žemyn į miestą, pa
matėm jauną vyrą kunigiška 
sutana, einantį link musų ir 
mosuojantį ranka; jo sutana 
blaškėsi vėjo pučiama. Jis iš
rodė nepaprastai linksmas, ir 
kalbėjo į mus Angliškai, 
mat buvo pasivaikščioti ir iš
tolo išgirdo mus dainuojant 
Amerikoniškas dainas, todėl 
nudžiugo išgirdęs Angliškai ir 
norėjo su mumis susipažinti ir 
pasikalbėti. Pat.vrėm kad jis 
paeina, iš Providence, R. L, jo 
vardas Antanas Bacevičius, ir 
jis yra klieriku Vilkaviškio se
minarijoje. Jis pasakojo kaip 
pradžiugo išgirdęs Amerikoniš
kai dainuojant nes Lietuvoje 
išbuvo apie metą laiką ir pra
dėjo pasiilgti Angliškos kalbos. 
Jo tėvai yra Marė ir Aleksan
dras Kacevičiai, gyvena Provi
dence. Jis yra puikus jaunas 
vaikinas, šviesiaplaukis ir gra
žios išvaizdos. Jis padėjo mums 
padainuoti daugiau Lietuviškų 
ir Angliškų dainų, ir buvo nuo
stabu kiek daug Lietuviškų 
dainų jis moka. Aš maniau 
kad aš daug jų moku, bet jis 
moka dar daugiau., Negalit 
įsivaizduoti kaip smagu yra 
kuomet iš taip toli susiranda 
buris žmonių, kurie visi kalba 
tą pačią dainos kalbą. Prisi
miniau Amerikonišką dainą, 
išverstą Lietuviškai, ir ją už- 
dainavom (Old McDougal had 
a farm •— Mano dėdė turi dva
rą). Paskiau paėmėm naujes
nę, kuri dainuojama gaida “Ve- 
ni Veni”, ir nedaug truko kaip 
visi ją išmokom. Ji skamba:
Blynai, blynai, blynai, blynai, 
Mama kepa, kepa, kepa. 
Duokit greičiau!
Blynai, blynai, blynai, blynai, 
Mama kepa, kepa, kepa, 
O, dar daugiau!
Blynai, bulviniai blynai 
Tai gardumynai visų Lietuvių. 
O, blynai, skarvadoj čirška, 
Burnoj jie tirpsta! Blynai!

Jis

netrukdom, nes čia arti nėra 
gyvenamų namų, o prie to sve
čiams iš Amerikos už viską 
atleidžia, jiems yra laisvė link
smintis. Toli prie gatvės, kam
po matėsi policininkas, stovin
tis prie gatvės lempos. Kuo
met valanda vėliau mes pra
ėjom pro jį, susikabinę ranka 
rankon plačioje eilėje (musų 
buvo apie desėtkas), vis dai
nuodami, jis prasišypsojo ir 
pamojo mums, ir taip mes nu- 
žygiavom į pakalnę į musų bu
tą.

Tikrai buvo smagi ir įdomi 
diena nuo pat ryto iki 11 nak
ties. Kaip žmogui gali būti 
nuobodu Kaune! Mums čia la
bai patiko, bet mes vis norė
jom išvažiuoti, nes susirašinė
jom su savo giminėmis, gyve
nančiais ukėse, kurie musij 
nekantriai laukė atvykstant, 
taigi mudvi apsisprendėm kitą 
savaitę pradėti lankyti gimi
nes. Mano giminės buvo pir
miau sąraše, nes jie buvo pa
keliu į Palangą, kur buvom nu
tarusios praleisti pirmas Lie
pos mėnesio savaites. Pake
liu į Palangą sustosim Kuršė
nuose, kur gyvena mano moti
nos. pusės giminės, paskui Tel
šiuose, kur gyvena mano vyro 
geras draugas, kuris prisiuntė 
pakvietimą dar pirm išvažiuo
siant į Lietuvą, aplankyti jį. 
Tai Juozas Gedminas, Telšių 
gimnazijos mokytojas; jis gy
veno Amerikoje apie 18 metų 
atgal, kuomet apleido Ameri
ką. Jis buvo Dirvos redakto
rium pirm mano vyro. Mudu 
su vyru būdami Lietuvoje de
šimts metų atgal lankėmės pas 
jį-

PRANEŠKIT
Savo Antrašo Permainą

PRANEŠKIT ADMINIS
TRACIJAI BŪTINAI

Kuomet rengiatės persikelti 
kitur gyventi, praneškit sa
vo naują antrašą Dirvos Ad
ministracijai, ne paštui, nes 
paštas nesiūs jums Dirvos į 
naują vietą jeigu neprimo- 
kėsit. Parašykit mums už 
lc atvirutę . prieš persikėli
mą į kitą vietą gyventi. — 
Adresuokit mums trumpai:

DIRVA
6820 Superior Avė. 

Cleveland, Ohio

J. A. Urbonas
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Av. Dayton, O.

Vėliau mums Lietuvoje gy
venant, ši daina tapo populia- 
riška, visi Lietuvoje pradėjo 
ją dainuoti, kaimiečiai ir mies
tiečiai, apie ją ir laikraščiai 
minėjo, ir ji patapo D.U.L.R. 
studentų “himnu” laike musų 
kursų Palangoj., Visa Palanga 
aidėjo “Blynų” gaida, ji plito 
kaip ugnis, ir visi kas ją gir
dėjo pamėgo; žodžiai buvo tik
ri Lietuviški, o kas nemėgsta 
“bulvinių blynų”! jie yra net 
mėgiamas Lietuviškas valgis.

Ėjom link Kūno Kultūros 
Rūmų, kur nutiestas cementi
nis kelias vedantis į sporto ai
kštę, čia pradėjom žaidimus ir 
nekurie musų būrio šoko susi- 
šildymui, nes vakaras buvo vė
sus ir drėgnas, čia mums be
esant, iš tamsos pas mus at
sirado kitas vaikinas. Jis nu
girdo mus; pasirodė jis. buvo 
vienas iš sportininkų kurie 
buvo Amerikoje 1937 metų va
sarą. Jis mane pažino, ir bu
vo smagu jį pamatyti. Jis už
tikrino mus kad mes niekam

VISA DIENĄ RAŠAU DIRVAI 
SAVO KELIONĖS PA

TYRIMUS.
NAUJI SVEČIAI — RIMŠA 

IR ŽEMAITIS.
BIRŽELIO 22, trečiadienis. 

Svečiavimusi Lietuvoje buvau 
taip patenkinta, ir buvimas 
Kaune buvo taip pilnas įvairių 
nuotikių kiekvieną minutą, ir 
vis buvo kas veikti ir kur ei
ti, kad aš jau neturėjau laiko 
pagaminti savo aprašymų Dir
vai, ką buvau pasižadėjus išti
kimai atlikti, todėl tas pradė
jo man rūpėti; kasdien aš ža
dėjau prisėsti ir rašyti, bet no
ras visur eiti ir būti buvo toks 
didelis (ar galit kaltinti mane 
už tai?) jog vis atidėliojau ra
šymą kitai dienai, šį rytą ta
čiau pasiryžau atsikelti anksti 
ir rašyti, ir taip padariau. Ge
rasis p. Rimkus buvo toks ma
lonus kad davė man savo nau
ją mažąją rašomą mašinėlę 
naudotis visą laiką iki aš bu
siu Lietuvoje. Tas buvo tikrai 
puiku, nes mašinėle daug grei
čiau galima atlikti negu rašant 
ranka.

Buvau užsiėmus rašymu šį 
rytą per apie valandą laiko, 
kai pradėjo mus aplankyti ne
tikėti svečiai. Tai buvo Petras 
Rimša, skulptorius, kuris lan
kėsi Amerikoje tik pereitą me
tą, darydamas savo meno ku
rinių parodas, ir buvo svečias 
musų namuose per porą savai
čių. Su juo atvyko artistas c

piešėjas, Antanas Žmuidzinavi
čius, dabar žinomas žemaitis. 
Pradžiugau juos pamačius, ku
rie žėrėjo šypsą, mus sveikin
dami, o ponas Rimša dabar bu
vo visai kitoks žmogus kuomet 
gyvena savo sąlygose ir savo 
namie. Jame nesimatė tos sve
timos nuotaikos kas buvo labai 
matoma jam viešint svetimoje 
Amerikoje. Jis buvo toks sma
gus ir šnekus. Jis atvyko ap
žiūrėti tų kambarių, kurie bu
vo išnuomojami, kuriuos mes 
tuoj apleisim. (Mudvi to ne- 
paisėm, nes buvom pasirengu
sios vykti lankyti gimines ir 
į Palangą, taip kad už keleto 
dienų išvažiuosim keletui sa
vaičių, o sugryžusios tikrai ži
nojom rasim Kaune kitą vietą 
apsibūti).

Poną žemaitį aš pažinojau iš 
pirmiau, nes buvom jų namuo
se. svečiais kuomet pirmą kar
tą su savo vyru aš Lietuvoje 
lankiausi. Jis išrodė taip pat, 
raudonais gražiais veidais, žė
rė j ančiom akim, ir labai pri
tinkančia barzduke. Mudvi ap- 
rodėm jiems tuos kambarius, 
ir valandėlę pasikalbėjom, o p. 
žemaitis užsikvietė mudvi ry
tojui į savo namus pietums. 
Tuos namus jie tik statydino 
kuomet mudu su vyru buvom 
Kaune, jie stovi gatvėje užpa
kalyje Vytauto Muzejaus.

Poni Žemaitienė yra pasižy
mėjus dentistė Kaune, ir jie 
turi vieną dukterį. (Lietuvoje 
beveik visi dentistai yra mo
terys.)

Jiems išėjus, aš rašiau to
liau, iki išalkau, ir tada apie 
12 vai. su Brone išėjom pusry
čių, ar pietų.- Pavalgiusios, 
apsilankėme Spaudos Fonde, 
didelėje spaudos ir knygų lei
dimo įstaigoje, kur knygų par
duotuvėje nusipirkom 300 at
viručių su vaizdais Lietuvos ir 
Kauno, parašymui savo drau
gams Amerikoje nors po atvi
rutę iš Lietuvos. Iki šiol bu- 

, vom taip užimtos kad nebuvo 
laiko rašyti, o kadangi dabar

pasiruošusios vykti lankyti gi
mines ir nors kiek pasilsėti, 
sumanėm kad bus gera, proga 
parašyti ir suardesuoti. Taip 
pat nuėjom į paštą pasiteirau
ti apie papigintą kainą dėl to
kio didelio skaičiaus atviručių, 
nes jautėm kad kaštuos gana 
dikčiai jas išsiųsti. Pašto tar
nautojas su kuriuo kalbėjomės 
buvo labai mandagus, ir jis pa
darė mums nuolaidą, nes juk 
mes išgarsinsim Lietuvą, taigi 
jis pavelijo mums siųsti atvi
rutes kaip skelbimų literatūrą. 
Mes galėjom atnešti jas palei
sti kada tik turėsim gatavas.

Aš norėjau vėl gryžti atgal į 
savo butą tęsti rašymą, bet pa
keliui negalėjom sulaikyti pa
gundos užsukti į Konrado ka
vinę, o ten, žinoma, vėl suti
kom savo draugus — Barborą 
Darlys, p. Kruze ir keletą kitų. 
Aš ten buvau tik trumpą lai
ką, gi Bronė ir Barbora sutarė 
eiti i jos namus, nes Bronė no
rėjo apžiūrėti daugiau Lietu
viškos muzikos. Aš palikus jas 
gryžau rašyti, ir išbuvau visą 
dieną iki vėl išalkau ir buvo 
laikas vakarienei.

Apie septintą valandą Bronė 
sugryžo ir mes išėjom į Pie
nocentrą vakarieniauti, kur su
siėjom brolius Motuzus ir visi 
susėdom kartu. Po vakarienės 
aš vėl ėjau namon rašyti, kuo
met Bronė ėjo pasivaikščioti 
su nekuriais draugais, kuriuos 
pasitikom alėjoje. .Vakaro me
tu Laisvės Alėja yra užgrūsta 
ibesivaikščiojančių, 'kurie eina 
iš vieno galo į kitą, atsigaivin
dami tyrame ore, o kadangi 
čia toks paprotis tai ir mes 
pripratom taip daryti. Pasi
vaikščiojimas yra populiariškas 
laiko praleidimas jų visų, ir 
labai įdomus, nes čia sutinki 
visus ką tik pažysti, kurie taip 
pat vaikšto. Aš irgi bučiau 
norėjus pasivaikščioti, tačiau 
buvo būtinas reikalas atlikti 
rašymas, ką ir dariau iki buvo 
laikas eiti gulti.

(Bus daugiau)

LIETUVIAMS SPOR
TININKAMS 

SVARBU

Rašo Jurgis K. Venslovas. 
šiame Dirvos numeryje An

gliškame skyriuje (ant 8-to p. 
—Red.) telpa laiškas-atsišauki- 
mas j sporto organizacijas, at
letų direktorius, ir atletus1.

Iš jo patirsit kad mes turim 
organizaciją, Amerikos Lietu
vių Atletu Sąjungą, kuri dar
buojasi Lietuvių sportininkų 
naudai.

Daug dar reikalinga, padėti 
darbo iki galėsim pasiekti pri
pažinimo kokį užpelno musų 
jaunimas. Jūsų kooperavimas 
ir parama padarys tai galimu. 
Ar galim tikėtis iš jūsų para
mos?

Patirkit ar jūsų mieste gy
vuojanti atletų organizacija ir 
jų vadai bei atletai gavo pa
skaityti tą laišką. Jeigu ne, 
paduokit jiems ši Dirvos nu
merį ir lai jie paskaito.

Paraginkit juos susiartinti 
su Amerikos Lietuvių Sporto 
Sąjunga. Tai yra vienas bū
das palaikymui Lietuvių jauni
mo krūvoje.

SKAITYKIT!
“VIENYBĖ”, 
“MARGUTIS”.

“AMERIKOS LIETUVIS”

f AŠ NIEKUOMET NETURĖJAU TAIP 
SKAUDAMU IR SUSTIRUSIU MUSKULŲ 
SAVO SPRANDE. NEGALIU NET GALVOS 

PAJŲ PINT'. ........Įm-tTgįrt
.4^ 7 JUMS REIKIA 1

PAIN-EXPELLERĮO. NUSIPIRKITE 8ONKUT^ , 
IR JŪS NUSISTEBĖSITE KAIP ŪMAI JUMS <"(_ 

^PALENGVINS SKAUSMĄ IR JUS NURAMINS.

Naudokite tą linimentą, kurj jūsų tėvo! ir tėvų tėvai nau» 
dojo nuo 1867 metų palengvinimui muskulų skaudėjimo. 
Nusipirkite bonkutę Pain-Expellerio su Inkaru ant deiutės 

pas savo vaistininką.

X:PAIN-EXPELLER
TRAOt JAARK M*. V.S.PAT. O>(,

žavingos Nevėžio pakrantės. Vaizdas pakeleje į Babtus, skersai upės nuo Raudondva
rio. Kairėje netoli Nevėžis įteka į Nemuną. (Vaizdas iš VDV.)



DIRVA

Sekantis Dirvos numeris 
iš priežasties Lietuvos 

N epriklausomybės 
šventės Vasario 16, 
išeis Vasario 15 d.

JUNGIASI LIETUVOS TAUTIŠKOS 
ORGANIZACIJOS

Lietuvos Aidas Sausio 20 d. patiekia sekanti Lietu
vos tautiškų organizacijų jungimosi klausimu, kame fi
gūruoja mums Amerikiečiams žinomas M. Kviklys, ku
ris lankėsi Amerikoje su Lietuvos sportininkais 1937 m.:

Kaune, Sausio 19 dieną, Pažangos rūmų salėje, padarė 
Lietuvių Tautininkų Sąjungos Kauno miesto vadovybėms pirmą 
pranešimą naujasis LTS generalinis sekretorius direktorius M. 
Kviklys. Pranešimo klausėsi ir keli aukštesni valdžios nariai.

M. Kviklys pareiškė kad Lietuvių Tautininkų Sąjungos įs
tatuose nurodyti tos sąjungos tikslai yra tokie kilnus ir gražus 
kad prie jų nėra ko ir pridėti.

M. Kviklys pabrėžė kad naujasis Tautininkų Sąjungos pir
mininkas, Ministras Pirmininkas VI. Mironas yra kaip iik pa
reiškęs kad Sąjungos šefo — Tautos Vado Antano Smetonos — 
nurodytos Lietuvių Tautininkų Sąjungos gairės ir nustatyti tik
slai bei siekimai, prie kurių išryškinimo tiek daug yra prisidėjęs 
ilgus metus buvęs LTS Pirmininkas gerb. Juozas Tųbelis, pa
silieka patvarus. Jie pasilieka ir toliau tie patys, visiškai ne
keičiami. Lietuvių Tautininkų vyriausios vadovybės pertvarky
mas tereiškia tautininkų veiklos pagyvinimą, kaip to reikalau
ja dabartinės gyvenimo aplinkybės. Reiškia pagyvinimą ta 
prasme kad, kaip yra “Lietuvos Aide” pareiškęs naujasis LTS 
Pirmininkas, tarp Sąjungos centro ir provincijos tautininkų tu
ri būti kuoglaudžiausi ryšiai. Kaip rodo pats gyvenimas, jau 
yra atėjęs laikas tik konkrečiau siekti LTS tikslų, kad, anot p. 
Kviklio, pirmiausia Lietuvis įsistiprintų pačioje Lietuvoje, bū
tent, kad Lietuvis labiau Įsigalėtų versluose, prekyboje ir pra
monėje. Jau atėjo laikas dar labiau paryškinti Lietuvos Tauti
ninkų programą, dąr labiau paryškinti darbų vykdymą ir pa- 
jieškoti būdų ir priemonių LTS tikslų vykdymui pagreitinti.

Tuo tikslu vykdomas ir tautininkams giminingų organiza
cijų struktūros pertvarkymas. Tas pertvarkymas vykdomas, 
tiesa, evoliucijos keliu, tačiau toks kelias yra nors lėtesnis, bet 
tikresnis. Tuo budu siekiama kad visos Lietuvių Tautininkų 
Sąjungai giminingos organizacijos sudarytų vieną tautiškųjų 
organizacijų sąjungą.

To tikslo siekiama jau ir visai konkrečiai. Antai tuoj po 
LTS atstovų visuotino susirinkimo, įvykusio Kaune Sausio 5 d., 
į LTS Vyriausią Vadovybę inėjo sprendžiamu balsu L. T. J. Jau
nosios Lietuvos vadas, Jaunųjų Ūkininkų'Ratelių vyriausias va
das ir Lietuvių Mokytojų Sąjungos pirmininkas. Sausio 19 d., 
LTS Pirmininkui VI. Mironui pakvietus ir kariuomenės vadovy
bei pritarus, į Lietuvių Tautininkų Sąjungos Vyriausią Valdybą 
inėjo ir Lietuvos šaulių Sąjungos vadas Pulk. Saladžiils. Tokia 
tautiškųjų organizacijų vadovybių centralizacija jau vykdoma 
ir bus įvykdyta ir visoje Lietuvoje.

Tuo budu jau realiai susidaro viena tautiškųjų organizaci
jų sąjunga. Tuo budu Lietuvių Tautininkų Sąjunga virsta di
džiule organizacija, turinčia apie 150,000 narių.

Geros valios Lietuviai, rėmę ir teberemią Lietuvių Tautinin
kų Sąjungos darbą ir nuoširdžiai pritaria Sąjungos tikslams, 
ir toliau galės įstoti į LTS narių eiles ir tuo budu dar padidinti 
tautininkų skaičių.

Baigdamas, generalinis sekretorius M. Kviklys, apskritai 
pabrėžęs gyvenamojo momento svarbumą, kvietė LTS Kauno 
miesto vadovybes, taip pat ir visus Kauno ir viso krašto tauti
ninkus pagyvinti savo veiklą ir kuodarniausia dirbti savo tautos 
ir valstybės gerovei.

LIETUVOS RAMYBĖS 
ARDYTOJAI

Mes piktinamės kai savo 
naudos jieškodami Euro
poje du asmenys —. Hitle
ris ir Mussolini — sudarė 
Romos-Berlino bloką ir sa
vo bendromis jiegomis ke
lia Europoje nerimą ir pa
laiko kitas valstybes susi
rūpinimo padėtyje. Kuo
met jie užgrobia kitų teri
torijas, plėšo valstybes ir 
j ieško daugiau grobių, vi
si juos smerkiam.

Tai du blogais norais 
savo tikslų siekėjai, kurie 
savo galybės padidinimui 
susimetę į krūvą kolei kas 
savo užsimojimus atsiekia.

Tokius blogais norais 
sau naudos jieškančių susi- 
metėlių šiądien randame ir 
Lietuvoje.

Nuo pat Klaipėdos kraš
to Seimelio rinkimų krizio 
(Gruodžio mėn.) Lietuvoje 
pradėjo jieškoti sau vietos 
valdžioje visokie “geriau
siomis tautos jiegomis” pa
sivadinę partijų trukšma- 
dariai — liaudininkai, ka
talikai, nacionalistai-volde- 
niarininkai, ir laukiama į 
jų grupę dasidėjimo social
demokratų.

Jų draugai čia Ameriko
je juos remia, gaivindami 
Tautos Fondus ir veždami 
Vilniui Vaduoti Sąjungos 
skyrių priedanga.

Lietuvoje yra gera tvar
ka, susiklausymas visuome
nėje, valdžia atsako šalies 
bendros eigos reikalavi
mams, bet tie alkani parti
jų vadukai, nors jų nei idė
jos nei principai vienų su 
kitų nesutinka — tik ben
dro pikto jieškiniais suar

tinti — stengiasi mažos ša
lies gyvenimą ardyti.

Kaip jiems demokratija 
rupi parodo daug faktų iš 
jų pirmesnių darbų, ir iš 
darbų jų draugų Ameriko
je. Jeigu jiems pavyktų 
Lietuvoje suirutę sukelti, 
jie kiekvienas griebsis sau 
pasinaudoti, kitus visus at
stumdamas į šalį ir nepa
dėkodamas už dabar tei
kiamą pagalbą.

Šito akivaizdoje, Vasa
rio 16-tą minint, Amerikos 
Lietuviai privalo žiūrėti 
kad tos šventės proga su
rinktos aukos nepatektų Į 
musų klastingų politikierių 
nagus, nes jos gali būti nu
siųstos jų draugams Lietu
voje suirutei kelti.

Aukas siųskit tiesiog per 
Lietuvos Konsulatus, taip 
tik jūsų skirtos aukos pa
teks ar Šaulių Sąjungai, ar 
Ginklų Fondui, ar Vilniaus 
krašto Lietuvių kultūriš
kiems reikalams paremti.

Dar daugiau — išneški
te pasmerkimo rezoliucijas 
tiems trukšmadariams ir jų 
draugams Amerikoje, ku
rie jau perdaug atvirai pa
rodė kad jiems Lietuvos ir 
nepriklausomybė yra nie
kas jeigu ne jie ar jų drau
gai Lietuvą valdo!

VENGRAI vėl gurėjo su
sišaudymą su Čekoslova- 
kais prie sienos; Ungvar 
ir Munkacs miestelių, Kar
patų Ukrainoje.

Vengrai grąsina Čekams 
įsiveržimu į jų teritoriją.

Vengrijoje kilo neramu
mai, valdžia paskelbė karo 
stovį ir įvedė mirties bau
smę trukšmadariams.

S U G R Y Ž K

Vasario 16-ta

JAU 21-mą kartą už jurų-marių, savame kraš
te, Vasario 16-tą dieną pakils Laisves vėlia

va Lietuvos miestuose, miesteliuose ir kaimuo
se. .. . Skambės ten laisvės dainos ir giesmės, 

džiaugsis visa krutinę laisvės orą kvėpuodamas 
dvidešimties metų sulaukęs jaunimas, kuris ne
žino kas yra svetima nelaisvė, kuris labiau ne
gu buvusieji vergai ir naudotis laisve moka. Jis 
nesapnuoja verguvės pančių, nes jų ant savo 
rankų neturėjo. Lietuva žengia nauju, jaunu, 
laisvėje gimusiu atžalynu.

Ir mes čia, Amerikos žemėje 
gyvendami, gerbūviu naudodamiesi 
ir savo asmenišką ateitį kaldami, 
nepamirštame kad ir čia, juo labiau 
čia, esame tik atžalos nuo didžiojo 
Lietuvių tautos kamieno. ... Čia 
mes prigijome, kiti ir nebegalime 
prigyti, bet musų šaknys ir jiegos 
paliko sveikame Lietuvos kamiene, 
mes prie jo nuolat linkstame, jis 
mums visuomet rūpėjo ir rupi, nes 
mes iš jo išaugome, jam gimimą, 
augimą ir gyvybę skolingi esame.

Dėl to ir mes, Amerikos Lie
tuviai, renkamės Vasario šešiolik
tai į sales, rengiame koncertus, 
kviečiame paskaitininkus, klausome 
jų kalbų ir patys kalbame. Kvie
čiame Amerikos Lietuvių jaunimą, 
kuris mums dainuoja, pats musų 
Tėviškės laukų nematęs, apie juos 
pasakas seka, dainomis mus žavi.

Gražu, sveika ir rimta.
Nenutrukę musų ryšiai su Lie

tuvių tautos kamienu, nenumojame 
ranka kas ten vyksta, bet sekame, 
rūpinamės ir vienaip ar kitaip pa
dedame.

Kokioje atmosferoje, kokiose 
sąlygose dvidešimts pirmą kartą 
Lietuvos laisvės vėliava kyla? Kaip
minima šy.met Vasario 16-ta ir ką mes galime 
pasakyti apie paskutiniuosius Lietuvos laisvės 
metus ?

Sunkus, nuotikingi metai buvo visoje Eu
ropoje. Daug kas pakeista, perorganizuota, kas 
po Didžiojo Karo buvo nusistovėję. Technikų 
braižyklose perbraižyti Europos žemėlapiai.... 
Padaryta vienų nenaudai, kitų laimėjimais pa
sididžiavimui.

Bendroje nervų netvarkoje, drumstame Eu
ropos vandenyje ir artimiausi musų kaimynai, 
kurie save brolio vardu visuomet vadino, kurių 
“brolybės” mums senai žinomos — ir jie pake
lė prieš Lietuvą ne tik balsą, bet kariuomenę 
sutraukė, valanda valandon laukiama buvo krau
jo lašų ir upelių.... Nusileista. Smarkiai pa
žeista Lietuvių tautos garbė, atsisakyta nuo san- 
tikių be santykių, ir užmegsti diplomatiniai san
tykiai. ...

Diplomatija — šalta, nenuoširdi, išrokavi- 
mais tegyvena, šalti, diplomatiški ir Lietuvių- 
Lenkų santikiai. Sėdi prie bendro stalo minis
trai ir atstovai, bet nesuvarysi visuomenių,

Letuvos Laisvės
Statula Kaune

žmonių kurie širdimis gyvena, diplomatiškai vai
dinti nesugeba.

Vilniaus žaizda giliai Lietu viii tautos šir
dyje buvb ir paliko. Po sąntikių užmezgimo ji 
dar jautresnė. Vilniaus Vadavimų Sąjunga dar 
veiklesnė pasidarė, nes masės į ją labiau verž
tis pradėjo. Vilniečių rėmimas atgijo, pagyvė
jo. Jautriems, ne diplomatiškiems, nervams 
sunku buvo tas pakelti — ir vėl diplomatiškai 
laimėta: Vilniaus Vadavimo Sąjunga uždaryta. 
Diplomatiški nervai ramesni, tik kažin Vilnie

čiams ar lengviau, ar jų kultūrinė 
būklė pagerėjo ?

Mes, Amerikos Lietuviai, turi
me stipresnius nervus ir mažiau 
diplomatiškumo. Musų čia gyve
nančių niekas taip labai neerzina ir 
jokia diplomatija nespaudžia. Ga
lime mes čia ir Spalių 9-tą, galime 
ir Vasario 16-tą nediplomatiškai 
minėti. Jei Lenkų diplomatams ne
patinka Vilniečių kultūrinio darbo 
rėmimas Lietuvoje, kas gali mums 
uždrausti juos remti čia Ameriko
je ir iš Amerikos? ši šalis pasižy
mėjo labdarįngumu. Visiems skriau
džiamiems ar nelaimės ištiktiems ji 
ištiesia pagalbos ranką, argi mes, 
gyvendami šioje žemėje neparem- 
sime savųjų Vilniaus krašte?

Vasario 16-tą minėdami, rink
damiesi į sales, klausydami koncer
tų, nepamirškime prisiminti gyvu 
žodžiu ir auka svetimon malonėn 
patekusių Vilniečių. Savo koncer
tuose įtraukime Vilniaus dainas, sa
vo prakalbosna įterpkime Vilniaus 
vardą, nes ir kaip be jo apsieiti ga
lėtume, jei 1918 metais Vasario 16 
dieną Lietuvos Nepriklausomybė pa
skelbta ne kur kitur kaip sostinėje 
Vilniuje.

Seniau daug kas rėmė Vilniečius per Vil
niaus Vadavimo Sąjungą Lietuvoje, šiądien 
jos nebėra. Per ką mes turime remti dabar? 
Kokią organizaciją turėtume pasirinkti Lietu
voje?

Nereikalingi tarpininkai. Mes turime tie
sius kelius į Vilniaus kraštą ir remkime jų kul
turinį judėjimą, kultūrines įstaigas. Kam ten 
pinigai siųsti? Ką ten pasirinkti? Ogi kas ką 
nori, visiems kultūrininkams parama reikalin
ga. Remkime Vilniaus gimnaziją, Lietuvių Mo
kslo Draugiją, “Kultūros” Draugiją, Ūkininkų 
Ratelius, Lietuvišką spaudą.... Prie šio darbų, 
prie šitos paramos niekas negali prisikabinti, 
net ir Lenkams ji negali būti kenksminga, jei 
bent kiek dar turi užsilikusio žmoniškumo pa
vergtiesiems.

Taigi Vasario 16-tą dieną minėdami, minė
kime ją bent mintimis ir aukomis su tais ku
rie šiuo metu labiausia skriaudžiami, kuriems 
parama būtinai reikalinga. Tebus ši šventė ir 
visi 21-mi Lietuvos Nepriklausomybės metai ski
riami Vilniui ir Vilniečių kultūriniams reikalams 
paremt. Pr. Lapienė.

TRUMPAI GYVAVUS 
RESPUBLIKA ?

Ispanijos kairiųjų įsteig
tų 'respublika jau nei ste
buklas neišgelbės. Kairių
jų vyriausybė išsiblaškė po 
Prancūziją ir siūlo Pran
cūzijai ir Anglijai užvesti 
karo paliaubas. Prašo iš
siderėti iš Gen. Franco do
vanojimo gyvasčių kairiųjų 
karo vadams, kuriems nėra 
kur dėtis, jeigu Madridas 
ir Valencija pasiduoda.

Ispanijos respublika įs
teigta 1931 metais, kuomet 
atsistatydino karalius Al
fonsas ir pasišalino Angli- 
jon. Alfonsas dar gyvas. 
Jo šalininkai gal norėtų 
jį sugrąžinti, ar kviesti jį 
vėl karaliauti, bet tas pri
klausys nuo vyriausio su
kilėlių vado, Gen. Franco.

Karalių iš Ispanijos pra
šalinus, Ispaniją bandė už
valdyti katalikų - dešiniųjų 
partija. Bet tuoj susimetė 
į “bendrą frontą” komuni
stai su socialistais ir suta
rę griebėsi išvien dirbti pa
gauti šalį į savo rankas.

Rinkimams visoje šalyje 
praėjus, kairieji laimėjo. 
Ispanijos likimas buvo pa
suktas į kairę. Komunis
tai, socialistai ir sindikalis- 
tai, kur katrų buvo dau
giau, sulyg sutarties, valde 
ir darė savotišką tvarką.

Tas i u valdymas pradėjo 
apsireikšti atiminėjimu že
mių ir konfiskavimu baž

nytinių turtų, persekioji
mu, baudimu ir žudymu 
kunigų ir vienuolių.

Pradėta elgtis lygiai taip i 
kaip Rusijoje darė bolševi-! 
kai carą išvertę.

Ispanijos seime kairieji 
turėjo 263 vietas, o centro! 
ir. dešinėsės partijos 210.

Dešinieji pajuto kad ša
lis virsta į Marksizmą.

Jie greitai susigriebė, 
rado tinkamą vadą, Gene
rolą Francesco Franco, ku
ris pradėjęs karą Liepos 
18 d., 1936 metais, jį pats 
ir baigia.

Visame pasaulyje komu
nistai dėjo pastangas “gel
bėti Ispanijos demokrati
ją”, šiuo obalsiu rado pri
tarimo ir paramos mažai 
nusimanančiuose kokia ta 
“Ispanijos d e m o k ratija”, 
tačiau visos pastangos nu
ėjo niekais.

Dėjo visas pastangas ir 
Sovietų Rusija, kuri turėjo 
viltį matyti antrus, vakarų 
Europos sovietus, Ispanijo
je, bet ir Maskva atšalo 
padus ir nustojo pylus sa
vo paramą, kas reiškė py
limą į kiaurą maišą.

Ispanijai baigus pilietinį 
karą, naudingiausia butų 
susitvarkyti tautine valdy
mo forma, ir laikytis ne- 
utrališkai su savo kaimy
nais Italais, -Prancūzais, 
Vokiečiais ir Anglais. Ta
da gali tikėtis visų draugiš
kumo ir paramos. i

Kad gryžtų dar vienas pavasaris, 
Ir parkas su alyvų krūmais. 
Ištrikštų tada džiaugsmo ašaros 
Ir juokas ties baltaisiais rūmais....

Kad gryžtų dar vienas pavasaris 
Ir alyvos kad vis žydėtų;
Vėl naują aš tau sekčiau pasaką, 
Mums laimės žiedai pavydėtų.

Kad gryžtų tas upelis ir pliažas, 
Kur saulė mums džiaugsmą paliejo;
Kad gryžtų išsvajotas miražas,
Kad gryžtų su rytmečiu vėju.

Kad gryžtum tu su rytmečio vėju, 
Prie upės ir bajoro dvaro;
Tenai tamsių klevų alėjoj 
Statau pilis aš iš gintaro.

Kad gryžtum tu vyšnioms tebežydint, 
Vienam ir tarp vyšnių nejauku, 
Ir laimę kad pasiimtum palydu. 
Sugryžk, ta pati ir su džiaugsmu.

J.K. A. Venys.

“MUSŲ VILNIUI” SUSTOJUS

' ŪKANOS
Rytmečiai ūkanom pievas nusėja, 
Beržas ir liepos pravirksta trasom; 
Gedulo maršą niūniuodamas vėjas, 
Ūžia, nubėga Vilnijos kalvom.

Vargo dienų glamonėjamos dirvos.... 
Bernas prie žagrės suklupęs maldoj. 
Rytmečiais tekančią saulę pravirkdo, 
Pravirkdo ir varpo aidus tolumoj. 

Tūkstančiai rankų kyla j dangų, 
Tūkstančiai žodžių maldon įpintų, 
Nelaisvėje sielvarto niekad nestinga/ 
Džiaugsmo gėlių jau tiek dkug 

išmintų.
Rytmečiais ūkanos bokštus bučiuoja, 
Skaudančią širdį malda nuramina, 
Neris ir Vilnelė taip tyliai banguoja, 
Sveikinti tekančią saulę vadina.

M. V. Juozas Pilipaitis.

Kaune leisto “Musų Vilnius” žurnalo re
dakcija, tam žurnalui sustojus eiti, praneša se
kančiai :

“Sunkių politinių aplinkybių verčiama Lie
tuva buvo priversta nusilenkti jiegai ir pradėti 
normalinius santikius su valstybe, kuri neati
taisė Lietuvai padarytos didžiulės skriaudos. 
Ryšyje su tuo Lietuvių tautai teko jieškoti ir 
kitų kovos metodų savo teisėtiems siekimams 
Įgyvendinti.

“Vilniui Vaduoti Sąjungos veikimas Lietu
voje liko sustabdytas, drauge turi sustoti ir jos 
darbus atspindėjęs “Musų Vilniaus” žurnalas. 
Siųsdami šį paskutinį 'Musų Vilniaus’ numerį, 
norime simboliškai perduoti tą visos Lietuvių 
tautos potroškių ir siekimų tribūną, kuriai mes 
mes ypatingai atstovavome, tikėdamiesi kad 
Jūsų laikraštis, kuris ir iki šiol visuomet rūpi
nosi Vilniaus kovos reikalais, nuo šiol bus dar 
uolesnis amžinų ir nepermaldaujamų Lietuvių 
tautos siekimų žadintojas.

“Giliai įsitikinę savo siekimų teisėtumu ir 
šventumu, mes tikime kad tautoje taip giliai 
inaugus Vilniaus atvadavimo idėja, kaip ir vi
sos didžiosios idėjos, pasiliks gyva ir sulauks 
savo įkūnijimo.

“Už- AUŠROS VARTUS, GEDIMINO PILĮ, 
VYTAUTO GRABĄ!”

“MUSŲ VILNIUS”, čia minimas žurnalas, 
paskutinis jo numeris, Gruodžio mėn. 1938 m., 
išleistas ypatingai įdomus, padidintas, gausus 
įvairiais raštais, lyg koks istorinis dokumentas. 
Tas numeris iliustruotas įvairiais Vilniaus vaiz
dais.

Tą žurnalą prenumeravo ir mėgo nemažas 
skaičius Amerikos Lietuvių. Jie daugiau “Mu
sų Vilniaus” nesulauks.

Vilniui vaduoti idėja nenumiršta nei Lie
tuvos žmonėse, nei Amerikos Lietuviuose. Mes 
Amerikos Lietuviai ypatingai dabar turim la
biau susirūpinti tuo darbu — nes Vilnius musų 
buvo musų ir bus!

Vasario 16-tą ir Spalių 9-tą minint, reikia 
mums rūpintis padaryti pelno Vilniaus krašto 
Lietuvių kultūriškiems reikalams.

MARGUČIO DAINOS
Pasiskubinkit įsigyti šia mažą, kišeninę 
“MARGUČIO”-VANAGAIČIO dainų knyge
lę — tai yra trečia Dainų knygelė, naujau
sių, gražių dainų rinkinis, nekurios 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 25d.

Reikalaukit “Dirvoje” _
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Koks bus Lietuvos Skyrius
New Yorko Pasaulinėj Parodoj

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

(Tęsinys iš pereito nr.) 'Lietuviai, apžiūrėdami kautynių ir gaisro 
vietą, išgirdo dejavimą ir ištraukė iš duobės ne
laimingą riterį.

XXXI.

KĘSTUČIO GLOBOJE

Po kautynių Kęstutis ilsėjosi žalioje miško 
pievelėje, krūmo daromame pavėsyje.

Prie kunigaikščio priėjęs artimas jam žmo
gus pranešė kad jį nori matyti du keleiviai •— 
vyras ir mergaitė.

— Gera, gera, vesk juos šian, — pasakė 
sėsdamasis kunigaikštis.

Kęstutis kiaurai veriamu žvilgsniu žvelgė į 
abu keleiviu; Lietuvis, juos atvedęs, atsitraukė 
į šalį; visas buris medžiotojų apspito juos ir 
kunigaikštį.

Pamačius Kęstutį, Aliutė puolė prie jo ir 
atsiklaupus ištiesė į jį rankas.

Albrechtas siektelėjo ranka, norėdamas nu
kelti skrybėlę, bet, atsiminęs senai nebeturys 
jos, sušiaušė garbanas ir palenkė galvą.

r— Ko tu nori, mergele? Kas judu esa- 
ta? — klausė kunigaikštis, smalsiai pažvelgda-' 
mas čia į vieną, čia į antrą.

Nužvelgęs Albrechtą nuo galvos iki kojų, 
Kęstutis tuoj suprato kad jaunikaitis yra kili
mo Vokietis.

— Kunigaikšti, tavo malones prašome! — 
tarė susijaudinus Aliutė, ir apsakė kunigaikš
čiui kas jie tokie esą, kaip pabėgę iš Palangos, 
o dabar norį apsigyventi Trakuose.

— Tai mat kas judu! — tarė jis, kai Aliu
tė baigė kalbėti. Malonus žilabarzdžio kuni
gaikščio veidas nušvito jaukia šypsą, lyg ką 
malonaus ir nepaprasto iš praeities jis butų at
siminęs. — Matyt, vėl man teks su vaidilomis 
susipykti.... — bylojo ■ kunigaikštis ir susi
mąstė. — Ar moki mūsiškai kalbėti, jaunikai
ti? — klausė jis Albrechtą.

— Moku....
— Ar man ištikimai tarnausi?
— Ištikimai tarnausiu, kunigaikšti! — su 

pasiryžimu atsakė Albrechtas. .— Tik nesiųsk 
mane prieš Vokiečius kariautu

Medžiotojai, tyliai lig šiol klausę, sujudo, 
suklego.

— O-o!. ... Jau ir sąlygas statai man, — 
tarė Lietuvių kunigaikštis, tyrinėdamas jauni
kaitį, kuris, matyt, jau jam pradėjo patikti.. — 
Gerai.... turiu aš ne tik su Vokiečiais grum
tynių. Ar nesi tik penktadienį gimęs kad to
kią šaunią pačią ruošies gauti?*

Pabėgėliai pabučiavo gyslotą, iš jaunumės 
pratusią kardą vartoti kunigaikščio ranką, ku
rios globoje nebegrėsė

Aliutė, nugirdąs 
žodžius, nuraudo.

— Ką gi, gryžę

jau jiems pavojus, 
paskutinius kunigaikščio

kunigaikštis. ■— 
Ar tu tik ne iš 

jis Albrechtą, ir

į Trakus, vestuves tuoj 
kelsim! — tarė šypsodamsis 
Į judu ir pažiūrėti miela.... 
Vendeno? — staiga paklausė 
šypsą iš jo veido pranyko.

— Iš Vendeno.... — atsakė Albrechtas. 
Kęstutis, pamojęs į dešinę, tarė:

— Eik, pažiūrėk, rasit pažinsi kas toks 
mums į nelaisvę pateko.

Vienas Lietuvis nuvedė jį prie krūmo, ku
rio pavėsyje jis pamatė begulintį belaisvį, ap
klotą Lietuvišku miliniu.

Lietuviai nudengė užklodą. Apdegusios 
mėsos kvapas šoko jaunam Vokiečiui į nosį, ir 
jis atsitraukė atatupstas, pamatęs apdegusį sa
vo tautietį. Liemeningą belaisvio kūną beden- 
gė sagočiaus dryskalai; jo veidas buvo sutinęs; 
barzda nusvilus; rankos apdegusios ir pūslėtos.

“Kas gi tai galėtų būti?” — pamanė Al
brechtas, žvelgdamas čia į apdegusio stuomenį, 
čia į jo drabužius. Klaikios tikrovės mintis 
skverbėsi jam į galvą,

— Dėdė! — suriko jis pagaliau, pažinęs 
Rudolfą. — Dėde Rudolfai!.....

Rudolfas bandė atsisėsti.
— Nebematau.... — drutu bet silpnu balsu 

tarė Rudolfas. — Kas su manim kalba?
— Aš, Albrechtas.... •— gailesčiu ir šird

gėla apimtas atsakė Albrechtas.
Lengvesnis atdusys išsiveržė iš plačios Ru

dolfo krutinės.
— Tai tu.... Dėkui Viešp.... — buvo 

besakąs sužeistas milžinas, bet sugniužo, nu
stodamas žado.

Albrechtas garbstė savo dėdę ir drebėjo 
kaip apušės lapas.

—- Nenusimink!.... ■— sušnibždėjo jam į 
ausį raminamas Aliutės balsas: — jis galima 
bus išgydyti! Tiktai dešinę ranką jam visai 
atėmė Perkūnas,

Aliutė tuoj pririnko žolelių ir apdėjo jomis 
ligonio skaudamas vietas.

Rudolfas tikrai stebuklingai išsigelbėjo. 
Krisdamas nuo arklio, jis savo sunkumu persi
laužė per pušies viršūnės šakas, o ten duobės 
butą, šakelės ir žolės dengė jį ir išgelbėjo nuo 
mirties girios gaisre.

PER TVORA 
PASIŽVALGIUS

Anksti rytą visas buris traukė Trakti lin
kui.

Ligonį įdėjo į pintinę, kurią pritaisė tarp 
dviejų arklių; iš šalių jojo Albrechtas ir Aliutė, 
rūpestingai prižiūrėdami senąjį riterį.

Albrechtui ir Aliutei švito naujo ir laimin
go gyvenimo aušra. Giedras dangus, kiekvie
nas medis, kiekviena žolelė, rodos, džiaugėsi ir 
šypsojosi jų džiaugsmu ir laime.

Patekėjus saulė nušvito bežygiuojantį Tra
kų linkui ratuotą medžioklės ir kovos grobiu 
Lietuvių būrį, kuris traukė dabar vingiuotu pa
upiu.

Urvo gyventojas su visa šeimyna stovėjo 
ant kalnelio ir žiurėjo į ilgą medžiotojų vorą. 
Dargi šuo, kaklą ištempęs, stebėjosi dideliu rai
telių buriu, kokio, gal būt, savo amžiuje nebu
vo matęs.

Greit pasislėpė miškelyje 
jikai, šmėkštelėjo Albrechtas, 
iš žiūrinčių jų akių... .

Lietuvos skyrius New Yorko 
Parodoje bus žymiai erdvesnis 
palyginti su turėta vieta Pa
ryžiaus pasaulinėje parodoje. 
Jis bus taip išplanuotas: pir
mame aukšte garbės salė ir 
trys kambariai, kuriuose bus 
pavaizduota Ųietuvos dvasinė 
kultūra.

Prieš musų skyriaus fasadą 
bus pastatyta 3.5 metrų aukš
čio skulptūra, vaizduojanti 
Naująją Lietuvą, o fasadą 
puoš didelis Vytis.

!

ANTRAME AUKŠTE ..

paskutinieji io- 
Aliutė ir dingo

diena. Ji buvo* Penktadienis — Perkūno 
laikoma šventa ir laiminga savaitės diena.

(Bus daugiau)

KAIP GELBSTIMI VAISIŲ SODAI 
AMERIKOJE NUO ŠALNŲ
Amerikoje išrasta gana praktiškas bųdas 

išgelbėti sodus nuo iššalimo. Floridoj ir Kali
fornijoj, .kurios dvi valstijos aprūpina šalį di
duma vaisių, tas būdas naudojama, ir už tą iš
radimą sodų savininkai labai dėkingi valdžios 
oro biurui.

/

Išgelbėjimui tose dalyse sodų nuo iššalimo, 
žiedų nuo šalnos pakirtimo, naudojama šitokis 
prietaisas. Sode prie termometro pritaisyta di
delis apvalus varpas, kuris yra persergėto jas 
nuo šalnos. Kai temperatūra nueina žemyn iki 
35 laipsnių, tas varpas pradeda skambinti! Vai
sių augintojai nakties metu šoka iš lovų, bėga 
į sodus ir uždega mažus puodelius, su aliejum, 
laikomus po medžiais, 
do

Tų degylų šiluma sušil- 
orą ir neleidžia šalnai susidaryti.
Jeigu šalnos laipsnis pasiekiamas rytą, jei- 

varpas pradeda skambėti apie 5 valandą, ta- 
sodo savininkas ti'k apsiverčia ant kito šo- 
ir miega iki reiks keltis, nes kol temperatūra 

nupuls iki 32 lapsnių, kuomet šalna pasidaro 
kenksminga, jau užteka saulė ir orą sušildo.

gu 
da 
no

BAUDŽIAVA
Svarbi, įdomi, didele knyga už $1.00

Ta knyga tai Petro Rusecko “BAUDŽIA
VA”. Joje surašyta daugybė žmonių atsimini
mų apie baudžiavą (vergiją) Lietuvoje. Iš kny
gos matysi kaip sulenkėję ponai baisiai elgėsi 
su savo baudžiauninkais Lietuviais — į sun
kius darbus juos dieną-naktį vertė, iki gyvo 
kraujo plakė ir žudė, į šunes mainė, medžiuose 
šaudė, o jaunos mergaitės ir moterys dažnai 
giliuose vandenuose mirties jieškodavo, kad tik 
patvirkusiems ponams nepatektų, šiurpas net 
krato, gaili ašara iš akies ištryška šią knygą 
beskaitant. Pasakojimai vieni už kitus vaizdin
gesni. \

(Pridėkit 15c persiūntimo kaštų)
Reikalaukit “Dirvoje”

Superior Avė. Cleveland. OhF6820

DAINUOKIME •
100 Žinomų ir Mėgiamų Dainų

(KIŠENINĖ DAINŲ KNYGELĖ—be gaidų)

Tuoj įsigykit ją — tik 25c!
Dirvos Administracija gavo apribotą skaičių 
populiariškų Lietuviškų maršų ir liaudies dainų 
knygelių, kurių vieną norės turėti kiekvienas 
Dirvos skaitytojas. Tai yra Lietuvos Šaulių Są
jungos išleista (1938 metais Kaune) paranki ki
šeninė knygelė, kurioje telpa visas šimtas jūsų 
mėgiamų dainų, kurių daugumos jus mokat tik 
kelias eilutes, visos nemokat, ir nežinojot iki šiol 
kur jų gauti. Dabar turit progą įsigyti šią dai- 

knygelę tik už 25 centus (su prisiuntimu).nu

Po 25c iki jų dar turime! Skubėkit!
(Galit prisius,ti pašto ženklais)

6820
GAUNAMOS DIRVOJE

Superior Avė. Cleveland, O.

GARBĖS SALĖJE
Šioje salėje bus pavaizduo

ta patys būdingiausi Lietuvos 
istorijos etapai, 
duryje bus 2.5 
Vytauto Didžiojo 
Vytauto statulą 
gražus gėlynas,
sienos bus dekoruotos tapybi
niais vaizdais. Tokių vaizdų 
bus septyni. Juose bus pavai
zduota ryškiausi praeitų die
nų 
Be 
ki 
va

Šios salės vi- 
pėdų aukščio 
statula. Apie 
bus įrengtas 
Garbės, salės

Lietuvos gyvenimo etapai, 
to, garbės salėje kabos pen- 
žemėlapiai, kuriuose Lietu- 
bus vaizduojama nuo prieš

istorinių laikų iki šių dienų,
žemėlapiai bus šio turinio: 

Prieš-istorinė Lietuva, 
Lietuva Mindaugo laikais, 
Galingoji’ Lietuva nuo Balti

jos juros iki Juodųjų jurų, 
Lietuvos padalinimas, ir 
Naujoji Lietuva.
Prie kiekvieno žemėlapio 

bus atitinkami paaiškinimai, 
kad lankytojas geriau galėtų 
įsigilinti į jų esmę.

KULTŪROS SEKCIJA
Iš garbės salės parodos lan

kytojas pateks į Lietuvos Kul
tūros sekciją, kuriai pirmame 
aukšte skirti du kambariai. 
Viename kambaryje bus pa
vaizduota musų liaudies seno
ji kultūra, čia lankytojas tu
rės progą įsitikinti kad Lietu
vos kultūra nėra išaugus kitų 
kraštų kultūros dėka, bet or
ganiškai kilus iš liaudies kul
tūros; skyriuje bus išstatyta 
budingoji liaudies skulptūra, 
audiniai, ir tt.

Gretimame kambaryje bus 
pavaizduota šių dienų Lietu
vos kultūra, čia bus pavaiz
duota musų knygos raida nuo 
Mažvydo laikų iki šių dienų. 
Diagramos lankytojui parodys 
musų knygos augimą, o gražiai 
įrištos knygos liudys musų 
spaudos pažangą.

Taip pat šiame skyriuje bus 
pavaizduota švietimas Lietuvo
je, pradedant paprasta lūšna 
ir baigiant mpdernia Naujo
sios Lietuvos mokykla, čia bus 
pastatyta Petro Rimšos “Var
go Mokykla” (apie 1.5 metro 
aukščio).

Šių dienų Lietuvos kultūros 
skyriuje bus pavaizduota Lie
tuviškas teatras. Graži kera
mika tautiniais motivais paro
dys musų pritaikomosios dai
lės šių dienų lygį. Keramikos 
eksponatus ruošia keli kerami
kai ir valstybinė keramikos 
mokykla.

šio skyriaus viduryje 
įrengtos stiklinės vitrinos, 
bus parodyti musų meno 
kyklos ir amatų mokyklų 
biniai.

bus 
kur 
mo- 
dir-

TURIZMO SKYRIUS
Aplink visą Lietuvos turis

tinio skyriaus salę eis fotogra
fijų eilė, kurioje bus pavaiz
duota graži Lietuvos gamta, 
vasarvietės, miestų, miestelių 
ir sodžių naujoji statyba, pa
jūris, ir tt. Viename šio sky
riaus gale bus kūno kultūros 
skyrius (šaulių, karių, skautų 
mankštos vaizdai). Kitame šio 
skyriaus gale bus informacijos 
apie Lietuvą sekcija, čia bus 
musų knygų, gaidų ir įvairių 
svetimomis kalbomis apie Lie
tuvą leidinių. Vietoje lanky
tojau galės įsigyti bilietus vy- 

I kti į Lietuvą.

Antrasis aukštas — milži
niška salė, kuri bus padalinta 
tam tikrais skyriais ir čia bus 
pavaizduotas susisiekimas Lie
tuvoje ir jo augimas. ' Didžiu
lis žemėlapis parodos lankyto
jui atskleis šių dienų Lietuvos 
prekybą su įvairiomis šalimis 
ir susisiekimą su pasauliu. To
liau : miškininkystė, miškų 
tvarkymas, priežiūra, ekspor
tas, dirbiniai, musų žvėrelių 
kailiai, “Lietūkis” išstatys eks
portuojamos žaliavos pavyz
džių (lino pluošto, vilnų ir k.), 
“Pienocentras” savo skyriuje 
parodys pieno produktų eks-

porto augimą, Lietuvos pieno 
ūkio kilimą, “Maistas” — mai
sto produktų eksportą ir jo 
augimą.

Kituose skyriuose — Lietu
vos perfumerijos gaminiai, sal
dainiai, vaistažolės, medus ir 
kt. žemės Ūkio Ministerijos 
skyriuje 
plakatais, 
piešiniais 
vaizduos
mą, kaimų į viensėdžius skir
stymą, melioracijos ir kt. dar
bus. Lietuvos skyrius New 
Yorko parodoje bus atidarytas 
nuo 9. vai., ryto iki 10 vakaro.

VDV.

žemės Ūkio Rūmai 
įvairiais modeliais, 

ir diagramomis pa- 
Lietuvos ūkio augi-

Kaip butų Geriau?
IMKIT BALSĄ, PARAŠYKIT DIRVAI SAVO MINTIS 

IR NUOMONES, KAIP JUMS IŠRODO 
GALeTŲ BŪTI GERIAU:

Ar su Lenkais ar su Vokiečiais, ar su Sovietų Rusija, 
ar Rusijai su Vokietija susiartinus

Amerikos Lietuvių visuomenė karštai svarsto ir 
daro įvairių išvadų, po pereito Kovo Lenkų ultimatu
mo, po Klaipėdos Krašto seimelio rinkimų Gruodžio mė
nesį, apie tai kaip Lietuvai butų geriau, bet jų mintys 
niekur spaudoje nepasirodė. Taigi rašykit savo nuomo
nę kaip butų geriau:

1. Ar su Lenkija susiartinus ar “susidėjus”; ar po 
Lenkija visai patekus;

2. Ar su Vokietija susidėjus, susiartinus, patekus 
Vokietijos ekonominėn įtakon;

. 3. Ar su Sovietų Rusija suėjus į artimesnius san- 
tikius (kiti net nori kad Lietuva patektų į Rusijos So
vietų uniją);

4. Ar Lietuvai butų geriau ar blogiau jeigu Sovie
tų Rusija susitartų su Hitleriu ir Vokietija;

5. Ar geriau butų Lietuvai jeigu Vokietija ir Len
kija sudarytų stiprią sąjungą prieš Sovietų Rusiją;

6. Ar geriau išeitų jeigu Lenkija susitartų su So
vietų Rusija griežtai pasipriešinti Vokiečių svajonėms 
veržtis į rytus.

7. Sovietų Rusija, kaip pranešimai sako, laukia 
kada Hitleris išties jai ranką. Kas gero ar blogo butų 
mažoms tautoms esančioms jų kaimynystėje?

PARAŠYKIT DIRVAI SAVO IŠVADAS
Prisilaikykit sekančios rašymo tvarkos:
Rašykit ant vienos lakšto pusės, ir rašinį nedarykit ilges

nį dviejų puslapių rankos rašto.
Ant to paties lakšto parašykit savo vardą ir adresą, bet 

raštas gali būti su slapivarde.
Ant to paties lakšto nerašykit nieko daugiau, nei laiško re

dakcijai nei administracijai. Jei turit kokius pašalinius reika
lus su administracija, parašykit ant kito lakšto, ir galit siųsti 
tame pačiame voke.

Straipsniai bus priimami viso.ki, už ir prieš visais viršuje 
paliestais klausimais. Darykit tik išvadas, vengkit koliojimų 
kurios nors pusės su kuria jus nesutinkat.

Siųskit: DIRVA, 6820 Superior Avė., Cleveland, Ohio.

DIDELĖ EKSKURSIJA
Dėl informacijų kreipkitės į:

J. & B. AMBRAZIEJUS
168 Grand St.« Brooklyn, N. Y.

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

JOHN SEKYS
904 Broad St» HarUord. Conn. 

VIENYBE TRAVEL BUREAU
193 Grand SU Brooklyn. N. Y.

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

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

PAUL MOLIS
1982 — 25th Si., Detroit, Mich. 

LITHUANIAN NEWS PUB. CO.
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 

OHIO LITHUANIAN PUB. CO.
K. S. KARPIUS
£820 Superior Avė.,

Cleveland, Ohio

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

J. P. VZASILAUSKAS
814 Bank St., Waterbury, Conn. 

DRAUGAS PUBLISHING CO.
2334 S.Oakley Avė., Chicago, III.
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Iš PICBURKO ateina žinios 
kad to miesto gyventojai mir
šta 10 metų greičiau negu ki
tų miestų gyventojai.

Tai kaip dabar bus su SLA. 
organo redakcija, kuri sumanė 
bėgti iš griūvančios Najorko 
“flophauzės”, kur sake nesvei
ka ir negalima gyventi?

Ištiesų, ištiesų sakau: SLA. 
centras bėga nuo vilko ant 
meškos. SLA. “flophauzė” ga
li dar tikrai stovėti 10 metų, 
ir ją galima pataisyti. O kas 
pakeis tą nulėmimą kad Pic- 
burke centro ponai nemirs 10 
metų anksčiau negu gyvenant 
Najorke?....

Najorke su žiurkėmis gali
ma įgyventi, ale kaip susiro- 
kuosi Picburke su smerčiu ?...

GERB. V. G. SANDAROJE 
ŠITAIP:

“N.” pasigyrė jog už perkė
limą SLA. centro balsavę 2 
prieš 1, o tas esą didelis laimė
jimas “bendram frontui”, šis 
pasigyrimas yra be pamato. 
Balsavimų ar kelti SLA. cen
trą, ar ne, kol kas dar visai 
nebuvo. Pildomoji Taryba tik 
pakišo nariams lapelį ant kurio 
buvo surašyta keletas miestų 
ir miestelių ir liepė padėti kry
žiuką.

Paties svarbiausio klausimo, 
ar kelti' centrą, ar palikti New 
Yorke baliotuose nebuvo pažy
mėta. Taigi ir patys balsavi
mai yra ne kas kitas o tik ko
medija.

Iš NAJORKO ateina žinios 
kad ten pradėjo griūti “flap- 
hauzės”, norėdamos išsivaiky- 
ti savo pastogėse lizdus sukro
vusias žiurkes. Namai griū
va paeiliui artyn link SLA. 
centro “flakhauzės”.

Kažin ar spės organo redak
cija iš ten išbėgti į Picburką, 
iki ateis eilė griūti tai “flap- 
hauzei”....

GERAI IŠAIŠKINO

Musų advokatėlis prirodinėja 
kad visos tos organizacijos ,— 
ir SLA. ir Kudirkinė ir kitos, 
kurios tik aukojo Darželiui di
deles sumas pinigų yra geros 
katalikiškos, katalikų palaiko
mos. Katalikams tada nerei
kia iš savo draugijų iždų Dar
želiui aukų duoti....

Tas jo paaiškinimas labai 
geras: sulyg jo ir Dirva yra 
gera katalikiška, nes katalikai 
ją skaito ir palaiko.

Tai kokiems galams dar rei
kalingas jis su savo gazietėle, 
ir ko tarp katalikų maišosi: 
yra kas žmonėms patarnauja 
ir aprūpina juos apšvieta.

Nemekliorius.

J. Žemantauskas
NOTARAS 

“Dirvos” Agentas” 
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn.

ARBATA KRŪTINEI 
MOUNTAIN TEA

(IMPORTUOTA)

Šis garsus EUROPINIS vaistas 
rekomenduojamas ypač tiems ku
rie serga ŠALČIU, aštriu KOSU
LIU ir DUSULIU (Asthma).
Kaina $1.00 Reikalaukit iš:

Mrs. Margaret Leskovar
507 E. 73rd St. NEWYORK,N.Y.

k-
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DESPERATIŠKAS 
KABINĖJIMASI

česnulis savo gazietėlėj dar 
bando varyti diskusijas su ma
nim Lietuvių Darželio reika
lais. Visame kame matosi jo 
pagieža ir pavydas kad ne jis 
atliko nekurtuos žymesnius ir 
naudingus Darželiui darbus.

Viena jo nesąmonė, kuri at
siduoda jo garbės troškimu, 
pasirodo jo šiame pasakyme:

“Jeigu p. Karpius norėjo 
tiek tos garbės tai reikėjo iš
reikalauti tuos biustus ir su
statyti savo gazietos raštinėje 
ir gėrėtis....”

Tas nebagas žmogelis turi 
žinoti štai ką: Karpius nenorė
jo garbės sau, rūpinosi tiktai 
Darželio reikalais, taigi bius
tai buvo pastatyti Lietuvių 
Darželyje, o ne kur kitur.

Kiek yra žinoma, česnulis 
norėjo sulaikyti kad biustai 
norėjo kad biustai nebūtų at
vežti j Dirvos redakciją, nors 
tik Dirvos antrašas iš Lietu
vos biustus siunčiant buvo ži
nomas. Jis visada norėjo už
kirsti kelią kad į Dirvos redak
ciją neužeitų jokie žymesniu as
menys kurie atvyko Darželio 
Sąjungos reikalais, nors aš bu
vau Darželio Sąjungos valdy
boje. Savo “gabumais” įvare 
Darželio sąjungą į skolas.

Jeigu jis garbės ne j ieško, 
ko nesenai salėje užsilipęs prieš 
publiką iškalbėjo visą eilę Cle- 
velande buvusių įvykių, kuriuos 
minėdamas vis sake: “Ne. man 
garbė priklauso” už tai ir už 
tai ir dar už kitką ?... . Tuomi 
juk jis prašyte prašė publiką 
kad jį už tuos darbus pagir
tų. .. .

Nežinia kodėl jis, kaip ožys 
prilipęs liepto galą, dar vis 
kabinėjasi prie žmonių. K-s.

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS 

ŠVENTĖ
Vilniui Vaduoti Sąjungos 

skyrius rengia iškilmingą Lie
tuvos nepriklausomybės 21 m. 
sukakties minėjimą sekmadie
nio vakare, Vasario 12 d., Lie
tuvių salėje.

Išrinkta komisija nuoširdžiai 
stengiasi padaryti tą vakarą 
vieną iš geriausių. Ne visi esa
me susipažinę su tokiu tautos 
gyvenimo įvykiu ir jos nuvei
ktais darbais. Ne visi numa
tom kokio pasiaukojimo tauta 
iš musų, savo sūnų reikalauja, 
gyvenančių įvairiuose pasaulio 
kraštuose.

Mes turime rimtai susirūpin
ti savo tautos ir valstybės at
eitimi ir rūpintis kad ji butų 
saugi nuo priešų, vienokių- ar 
kitokių, ir kad būdama saugi, 
turėtų sau tinkamus draugus, 
kurie su Lietuva skaitytųsi.

Lietuvių tūkstančiai krito 
kovoje dėl savo žemės laisvės, 
dėl savo kalbos ir spaudos, dėl 
laisvės ir nepriklausomybės. 
Jeigu musų priešams reikėtų 
atlyginti Lietuvai už tuos žu
vusius musų tautos sūnūs, tai 
ir tie kurie po šiai dienai rei
kalauja Lietuvių kraujo, neno
rėtų jie tos Lietuvos žemės.

L i e tu vos nepriklausomybės 
21 metus minėdami vieni ga
lim linksmintis kad sulaukėm 
tos šventės, o kiti galime apsi
ašaroti dėl brolių kurie paau
kojo savo gyvybes už musų 
tautos ateitį.

Brangus Clevelandiečiai, su- 
siburkim visi Lietuvių salėn 
šios iškilmės minėjimo dieną, 
Vasario 12, ir visi vieningai 
minėkim tą šventę, kuri pada
rė mus Lietuvius lygiais vi
soms pasaulio tautoms. Paro
dykim taipgi kad mes esam 
pasiryžę kaip tauta ir valstybė 
toliau gyvuoti ir mylėti ir gin
ti kas yra musų — Klaipėdos 
Kraštas, Vilniaus kraštas ir tt. 

Alekas Banys, 
VVS. skyriaus pirm.

Lietuvos Nepriklausomybės Minėjimas
Sekmadienį, Vasario 12

Lietuvių Salėje
Salė atdara 5 v. Pradžia lygiai 6 vai.

Kalbės šie:
P. J. Žuris Kun. A. M. Karužiškis
K. S. Karpius Dr. S. T. Tamošaitis
Alekas Banys
Prie kalbų ir vaidinimo, Skautai padainuos gra
žių liaudies ir patriotiškų dainų. Prie to bus 
šiaip pamarginimų. Programų visi busit pa

tenkinti.

Visas pelnas eis tiesiog Lietuvos 
reikalams.

ĮŽANGA 25c. Vaikams DYKAI.
Seneliai 60 ir daugiau metų m šymet ve
dusios Lietuvių poros bus įleidžiama į sa
lę kaip svečiai, nemokamai.

Po programo bus šokiai. Įžanga 25c. 
Jono Apanaičio Orkestras.

Rengia ir kviečia VVS. Clevelando Sk.

Savanorio Sapnas’^““r
Ši naujai parašyta drama vaizduoja tas dienas kuomet Lenkai pagrobę Vilnių veržėsi į Kauną, 
kas dėjosi tuo laiku viename mažame miestely j e netoli Giedraičių ir Ukmergės, kuomet Lietu
viai Lenkus sumušę vijosi juos atgal, tikėdami atsiimti Vilnių. Veikalą paraše K. S. Karpius.

KAIMYNIŠKOS
UŽEIGOS

ANSEL ROAD 

C A F E 
1066 Ansel Road 

SMAGI LIETUVIŠKA 
UŽEIGA 

Degtinė — Alus — Vynai 
Valgiai

ŽUVIS KAS PENKTADIENIS 
Muzika Penkta, ir šeštadieni.

Budweiser, Duąesne, Porter Alus 
duodamas tiesiog iš bačkų, 

K. Nekrošius, Savininkas.

Moterų Sąjungos 36 kp. 
Žinios

Moterų Sąjungos 36 kp. kor- 
tavimo vakarėlis p. Petrauskų 
namuose puikiai pavyko. At
silankė daug svečių, kurie la
bai smagiai praleido vakarą. 
Komisija ir visa kuopa dėkoja 
tiems kurie atsilankė, o ypa
tingai p. Petrauskams už lei
dimą naudotis jų namais.

Vasario 18 d., 8 vai. vakare, 
bus kitas smagus kortavimo 
vakaras p. Salasevičių namuo
se, 892 Paxton rd. Bus dova
nų prie kožno stalo, o prie to 
dalyviams bus duodama ska
nus užkandžiai. A. S. L.

MOTUZŲ FILMOS

BĖDA JUMS RAŠTE 
MOKYTIEMS

šita Evangelija apie karaly
stę Dievo bus aprašyta per vi
są pasaulį, visų žmonių liudi
jimui, ir tada ateis galas ant 
viso pasaulio. Malt. 24: 14 e. 
Mes dabar gyvenam paskuti
niame tūkstantmetiniame am
žiuje. šv. Raštas atsako taip: 
Kristui Jėzui pavesta Jehovo 
Dievo karalystė, kurioje Die
vas yra Didžioji Uola ir Kris
tus Jėzus tos organizacijos sos
tinės vadas. Todėl Viešpaties 
įsakymas duotas geros valios 
žmonėms yra toks kad turi 
bėgti į Kristaus pavestą Die
vo karalystę, nes Dievo kara
lystė yra vienintelė žmonijos 
viltis. Tai Dievo aprūpinimas 
tiems kurie bus išgelbėti, ku
rie priims tiesą už teisingą

Dievo žodį. Nei vienas negali 
pasilikti velnio organizacijoje 
ir išsigelbėti iš nelaimių kokios 
ateis ant visų sutvėrimų Ar- 
mageddone. Jei turime norą 
būti apsaugoti paskutiniame 
teisme kuris palies visus sutvė
rimus sunaikinimui, Ebraiškai 
vadinamame Armageddone. Ta 
kova bus Viešpaties (šv. Jono 
Apreiškimas, 16: per. 16 e.), 
ir dėl tos priežasties kad pa
saulis šiądien nepriima Šven
tos Evangelijos, to teisybės 
žodžio. Viešpats savo pasau
liui jieškoti teisybės, jieškoti 
ramumo, kad kaip nors būtu
me paslėpti Viešpaties rūsty
bės dienoje.

Įsigykit šitą garbingą kny
gą savo namuose, Bibliją, ji 
padės jums surasti Viešpaties 
žodžius ir tiesą. Religijos bus 
sugaišintos, karalystės sugai
šintos, turtuoliai sugaišinti, o 
Viešpaties karalystė amžinai 
išliks. Prarakas Dangielas sa
ko 2: p. 44 e. (Skelb.)

S. B. S. D. W. F. S. K.
1150 E. 76 St. Cleveland, O.

PARSIDUODA BIZNIS
GROSERNĖ IR MĖSINĖ 

$500 savaitinė apivarta, sena 
įstaiga. Parduoda iš priežas
ties ligos. Duos išbandymui. 
Lietuvių kaimynystėje. (8) 

Kreipkitės: į WAGNER
327 Old Arcade MAin 5837

STATĖ WINDOW SHADEJ
Visoki Langams Užtraukalai (Shades)

E Išdirbam visokius Užtraukalus (Shades) ir Venetian Blinds, nuo E 
pigiausios iki aukščiausios rūšies. Taipgi valom ir taisom.

KAINOS PAS MUS ŽEMOS — DARBAS GERIAUSIAS.
E Mes pasirengę patarnauti Lietuviams. Lietuviška išdirbystė. E
E HEnd. 2149 • 1248 East 79th Street • Clęveland E
rmiiiiiiiiiiiiiiiigiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiigiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigimitf

PIGIAI PARSIDUODA NAMAI
$1500—6 kambarių, maudynė, arti St. Clair-E. 67 St.
$2000—8 kam., moderniškas; maudynė, furnasas, skiepas, išbaig

tas atikas; 10% įmokėti, kiti išsimokėjimui. Euclid E» 59.
$2500—7 kamb., maudynė, skiepas, garažius; St. Clair-E. 60 St. 
$2500'—8 kamb., 2 šeimom 4 viršuj ir apačioj; 2 maudynės, skle- 

$38.00;

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. čiutele
savininkai.

K. STONIS
RESTAURANT

Lietuviška ir Rusiška 
Importuota Degtine 

Skanus Lietuviškas Skilandis 
Pietums laike švenčių

Vieta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Avė.

PASTABA
Moterų Sąjungos 36 kuopos 

susirinkimai, parankumo delei, 
šymet laikomi narių namuose 
kas mėnesį paeiliui. Sekaųtis 
susirinkimas bus laikomas p. 
štaupų namuose, 9114 St. Clair 
avė., antradienio vakare, Va
sario 7, nuo 7:30 vai. (inėji- 
mas iš šono). Visos narės pra
šomos pribūti.

Po praėjusių poros susirin
kimų nekurtos moterėlės palei
do kalbas buk Sąjungietės sa
vo susirinkime turėjusios aš
trių susikirtimų naujos para
pijos kunigų reikalais. Tačiau 
norime pasakyti kad nei pa
skiros narės nei visa ši kuopa 
į naujos parapijos kunigų rei
kalus nesikiša ir nieko blogo 
prieš juos neturi.
______ M. S. 36 kp. Valdyba. 

C AMP BY HECK 
Puiki Piknikams Vieta

tinka rengti 
CLAM BAKES 
ir privatiniams 
Išvažiavimams

Elektros šviesa, vanduo, tt.

Antanas Ališauskas
GRAND BLVD. 

Wickliffe, Ohio.

Praeitą penktadienį ir šeš
tadienį, Lietuvių salėje broliai 
Motuzai rodė antrą dalį savo 
puikių Lietuvos filmų. Abu 
vakaru dalyvavo gausus buris 
vietos Lietuvių, kurie visi bu
vo filmomis patenkinti.

Ši brolių Motuzų filmų dalis 
susidėjo iš vaizdų Pirmos Tau
tinės Olimpiados, Tautos šven
tės, rudens ir žiemos sezono 
ir tt. ir tt.

Iš Clevelando jie dar važia
vo į Detroitą, kur rodė sekma
dienį ir pirmadienį.

Gryžo per Clevelandą ir iš 
čia išvažiavo į P'ittsburghą.

Paskiau vyks į rytines val
stijas: Baltimore, Philadelphia 
ir kitur, kur turi daug pakvie
timų.

LIETUVIŲ KLUBE
Amerikos Lietuvių Piliečių 

Klubo vakaruškose pereitą 
penktadienį lankėsi daug žmo
nių, atvyko svečių keletas šei
mų net iš Bedfordo, kurie gė
rėjosi šio klubo veikimu ir su
ėjusių Lietuvių apsiėjimu mu
sų klubo patalpose. Jie žadė
jo tankiau atsilankyt ir atsi
vežti daugiau narių į klubą.

Praeitą penktadienį dvi pen
kinės teko atsilankiusiems na
riams, bet dar apie desėtkas 
kitų penkinių laukia jūsų. Tat 
nepamirškit būti vakaruškose 
šį penktadienį.

P. P. Muliolis, Prez.

ĮĮIPPODROMĮ]

“Tail Spin”
“TAIL SPIN” yra puikiai suvai

dintas ir Įdomus paveikslas, paga
mintas 20th Century-Fox, įdomi 
melodrama kurioje trys moterys la
kūnės užima pirmas roles. Ši fil
mą pradedama rodyti Hippodrome 
Theatre šeštadieni, Vasario 11 d.

Retai kada filmose atvaizduojama 
toks jaudinantis dalykas kaip šis.

Vaidina Alice Faye, Constance 
Bennett ir Nancy Kelly vadovauja
mose rolėse. Prie jų vaidina Joan 
Davis, Charles Farrell, Jane Wy- 
man, Kane Richmond, Wally Ver- 
non, Joan Valerie ir Edward Nor- 
ris.

• MOKYKLŲ TARYBA no
rėjo gauti $8,000,000 iš viešų 
darbų fondo Clevelando moky
klų statybai. Bet tam tikslui 
mokyklų taryba turi pridėti iš 
savo pusės virš 4 milijonus do
larių. Tą sumą sukelti reikia 
leisti miesto gyventojams bal
suoti. Ohio AukšČiausis Teis
mas nustatė kad tos paskolos 
nubalsavimui reikalinga 65% 
balsavusiųjų balsų. Taigi iš
rodo kad ta paskola nepasiseks 
pravesti.

Cleveland Philharmonic 
Koncertas Vasario 11
The Cleveland Philharmonic Or

chestra, kurią veda Kari Gross- 
man, antru kartu pasirodo publi
kai šio sezono koncerte Severance 
Hali, šeštadienio vakare, kame Bo- 
ris Goldovsky dalyvaus piano so
listu atlikdamas Mozarto D Minor 
Concerto. Programe bus ir pirmą 
kartą atliekama Dvorak’o Antra 
Simfonija.

Ši orkestrą suorganizavo pereitą 
vasarą Alfred Setzer, Robert Zup- 
nick ir Irving Klein, tikėdami kad 
tokio orkestro Clevelandui tikrai 
reikalinga. JĮ sudaro parinkti ta
lentingi studentai kurie pasiryžę 
tęsti savo gyvenimą tame lauke.

Koncertus globoja Cleveland So- 
ciety F'or Fine Arts.

SKANUS VYNAS
• Kas šeštadienį parduodam 
puikų Claret vyną po 75c 
galionas. Taipgi turim ska
nų Tokay, Muscątel, Sherry, 

Blackberry ir kt. Visi po 
20% stiprumo, po $1.50 gal.

AZET CO. (9)
1172 East 79th St?

pas, furnasas, gerame stovyje, garadžius;
St. Clair-E. 74 St.

$2500—10 kam., 2 šeimom, 6 apačioje, 4 viršuje;
St. Clair-E. 67 St.

2550—8 kamb., maudynė, skiepas, furnasas, slate
tinka light house-keeping; Hough-E. 55. 1

1383 East 55 St. M C K E N N A HE 5282 MU 4285

nuoma

nuoma $30.00.

atikas;

ES

JL JL JL

stogas,
10% Įmokėjimo.

• PASKUTINES DIENOS
JAU ČIA PAT!

PIRK DABAR IR TAUPYK!
Musų visos ŽIEMINĖS prekes 

Vyrams ir Vaikams Rūbai 
ŽYMIAI NUMAŽINTOMIS KAINOMIS.

Prie musų žemų kainų dar duodame 
r\X7T/' Ą T Eagle Stamps su kožnu pirkiniu rAV/ĮZ Ą T 
LJ 1 1Y2 11 ug 10 centų ir aukščiau I l\.ik l

Pas mus galit iškeisti savo Štampų knygeles j prekes.

THE KRAMER & REICH CK
7002 Superior Avė. Kampas Giddings Rd.
miiiiigiggiiigiiiiiiiiiiiiiiigiiiiiiiiiiaiii9iiiiiB9uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifisiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiigui
u:imiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiggiii!iigmmiHgiiiiiii£

• UŽMUŠĖ. šeštadienio į 
sekmadienį naktį automobilis 
užmušė prie Superior ir E. 68 
gatvės tūlą George Martin, nuo 
1344 Giddings rd., ir pabėgo.

• Iš SPORTO pramogų per
eitą metą Clevelando bizniai, 
įstaigos, transportacijos kom
panijos ir tt. kas tik. su sportu 
turi reikalo, turėjo virš 12 mi
lijonų dolarių ineigų.
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Juozas Bindokas ir Sūnūs
atidarė jūsų kaimynystėje

Vyriškų-Moteriškų
Rūbų

TAISYMO, PERDIRBIMO 
ir VALYMO ĮSTAIGĄ
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Lietuvis Laikrodininkas
Taisymas mano speciališkumas.

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

kainomis negu vi- 
prekės tos pačios.

duodame išAtsakantiems žmonėms
ilgesniam laikui.simokejimu

jį
4^

S AMAS
E W E L E R
Superior Avenue

I.

J 
6704

^imimmimmniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimgiiigiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiuiiimiiii?

ANGLIS IR MALKOS
Bishop Pocahontas geriausia anglis ką galima gauti 9.25 

duoda daug šilumos, tik bušelis pelenų iš tono________

Standard Pocahontas visai mažai durnų, daug kaitros 3.25 
Blue Diamond gera anglis furnasui arba pečiui 8.25
ĮVEST VIRGINIA Lump 7.25 ECOMONY Lump g.75

K O M E R
Wood & Coal Company

(Lietuvis)
1409 East 92nd Street 

Telef. GArf. 2921

C

s

d

1194 E. 79th STREET
Pf JTS THE NE WNESŠ

BACK
IN YOUR ( LOTHIN

•š

DARBAS GERIAUSIAS
f

Greitas patarnavimas Vy
rams ir Moterims.

Paimam visą darbą patys 
iš jūsų namų, ir atlikę at- 

vežam atgal.

• MUSŲ KAINOS 
VISAI PRIEINAMOS •

FORMAL ČLEANERS INC
1194 East 79th Street HEnderson 3050

ta
H

a

I Nikodemas A. Wilkelis 
h Laisnuotas Laidotuvių Direktorius
1 IR BALSAMUOTOJAS
h 6522 Superior Avė. HEnderson 9292

I
I

i
The Vilkelis Furniture Co.

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

Salininkas Vedėjas

M M
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LENKIJA NORI STIPRIOS 
LIETUVOS

Lenkų Spauda Daugiau ir Plačiau Kalba apie 
Gerus Kaimyniškus Santikius su Lietuva

KAUNAS (VDV). — Ben
dra vadinamo Lenkų “Demo
kratinio Klubo” ir Lietuvių vi
suomenės atstovų deklaracija 
dėl teisių suteikimo Vilniaus 
krašto Lietuviams vis dar ran
da atgarsį Lenkų spaudoje.

Kurjer Wilenski vėl įdėjo 
tuo klausimu vedamąjį raštą, 
pasirašytą St. Swianiewicz’o. 

^Straipsnio autorius teigia kad 
deklaracijoje iškeltas mintis 
remią ne vien vadinami demo
kratai, bet ir kitų nusistaty
mų Lenkų visuomenė. Svei
kintina esanti “Demokratinio 
klubo” iniciativa, tačiau nege
rai esą kad tam reikalui uždė
tas “demokratinis” antspau
das.

Pasak autoriaus, Lietuvių- 
Lenkų santikių klausimas iš
einąs iš abiejų tautų interesų. 
Lenkija visiškai nesanti suin
teresuota silpninti Lietuvių 
tautą. Atvirkščiai, Lenkija 
esanti suinteresuota Lietuvių 
tautą bei Lietuvos valstybę 
stiprinti. Jai svarbu kad Len
kijos šiaurėje viešpatautų ne 
Rusija ar Vokietija, bet butų 
laisvos Baltijos valstybės. Len
kų simpatijų tiems kraštams 
laipsnis turys būti proporcin
gas jų norui išlaikyti savo tau
tinį individualizmą bei nepri
klausomybę. Lietuva, kuri 
tarptautinėje politikoje nenori 
būti niėkeno įtakoje, tuo pa
čiu tampa natūraliu Lenkijos 
sąjungininku.

Jei iš Lenkijos pusės buvę 
Lietuvių kultūrinio gyvenimo 
varžymų tai esą tik dėl to kad 
buvę persekiojami Lenkai Lie
tuvoje. Taigi, esą reikalinga 
kad Lietuviai Lenkijoje ir 
Lenkai Lietuvoje naudotųsi 
vienodomis teisėmis. Tai bu
vę pabrėžta ir deklaracijoje.

Kai dėl kultūrinių postulatų, 
tai straipsnio autorius einąs

dar toliau. Dėl Lituanistikos 
katedros įsteigimo Vilniaus 
Universitete jis pasisakąs ne 
už vienos, bet kelių katedrų, 
skirtų Lietuvių kultūrai bei is
torijai, įsteigimą. Be to, kai 
kuriose Vilniaus universiteto 
katedrose galėtų būti dėstoma 
Lietuvių kalba. Vilnius, ku
riame Lenkai turį būti šeimi
ninkais, privaląs kurti kultū
rines vertybes, • skiriamas ne 
tik Lenkams bet ir kitoms tos 
Europos dalies tautoms.

Kiekviena didelė tauta, kuri 
nori atlikti istorinį vaidmenį, 
privalanti stengtis kad jos įta
ka eitų ir už jos valstybinių 
ribų, kad ta įtaka britų reiš
kiama ir kitomis kalbomis. Dėl 
to reikią rūpintis kad Lietuvių 
tautinis atgimimas eitų kultū
rinio bendradarbiavimo su Len
kija rėmuose. Visai nebusią 
priešinga Lenkijos interesams 
ir istorinei Lenkų tautos misi
jai jei Vilniaus gatvėse Lietu
viška kalba bus dažniau girdi
ma negu iki šiolei. Klausimas 
ar Lietuvių Vilniuje bus pusė, 
du, ar trys nuošimčiai neturįs 
jokios reikšmės. Lenkams, pa
sak autoriaus, esanti problema 
sukurti šioje Europos dalyje, 
greta Rusijos ir Vpkietijos, 
trečią galingą valstybę.

Ankstyvi Potviniai Lietuvoj NAUJAUSIOS ŽINIOS
IŠ LIETUVOS

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy 

1117 East 79th Street 
(Kampas Pulaski Avė.)

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

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

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

TRANZITAS PER 
PRANCŪZIJĄ

Cunard White Star gavo ži
nią iš užsienio kad Prancūzijos 
vyriausybė priims Internatio- 
nal Transit Cards vietoje T'ran- 
sit Vizų visiems Turistams ir 
Trečios klasės keleiviams per
važiuojantiems per PTancuzi- 
ją. Tas kortas pasažieriai 
gaus nemokamai prieš išlipimą 
iš laivo. Amerikos piliečiai ir 
Sovietų Rusijos keleiviai tokių 
kortų negaus.

Visi kitų šalių žmonės vyks
tantieji į Vokietiją (įskaitoma 
ir Austrija), važiuojant gele
žinkeliu gaus 60 nuoš. geležin
kelių bilietų ruolaitą ir šiais 
metais, iki Gruodžio 31, 1939.

A R EVA
IMTYNĖS PIRMADIENIO

VAK. VASARIO 13
Promoteris Walter A. Tay- 

lor galiaus suporavo Vladisla- 
vą Taluną su Markuotu Imti- 
ku, svarbiausioms imtynėms, 
kurios įvyksta Arenoj pirma
dienio vakare, Vasario 13.

Prie jų imsis Kavo George 
Koverly su Jack Donovan, Gi
no Garibaldi su Big Wee Wil- 
lie Davis. Don Evans su Pat 
Fraley, ir Ignacio Martinez su 
Jerry Monohan.
—------------------------ .----------------------------.------------------ .--------------- --------- - —

Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio drau
gas; platinki! ją tarp savų.
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P. J. KERSIS
899 Societv for Savings Bldg.

Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W

Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki
tės į mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą 
įvairios apdraudos-insurance reikaluose.

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

šviesią baltą Duoną, visokius Pyragaičius, Py-

4023 E. 141 ST\
Telefonas WAshington 3227

NEW DEAL
BAKERY

Potviniai Palietė Žemaitiją ir Ukmergę. Kaunas 
Jaučiasi Pusėtinai Saugus, nes Pastarais 

Metais Nemunas Daug Aptvarkytas

KAUNAS, Sausio 20. — šiąnakt gauta pranešimų apie tik
rai nuostolingus atšilusio oro padarinius krašte. Taip Kretin
gą ištiko labai didelis potvinis. Akmenės upė labai staigiai ir 
smarkiai patvino ir užliejo didelius žemės plotus ir dali Kretin
gos miesto. Tokio didelio potvinio ir senieji gyventojai nematė.

Mieste buvo tokių namų iš kurių žmonės, staigiai potvinio 
užklupti, turėjo bėgti naktį.

Vanduo nunešė abu lieptus, kurie jungė Kretingos miestą 
su Kretingsodžio priemiesčiu. Dabar Kretingsodžio gyventojai 
turi eiti keletą kilometrų į miestą aplinkui.

Ir Kartenoje potvinis padarė daug nuostolių. Minijos upei 
išsiliejus, buvo apsemta daug namų. Be to apsemta svarbiau
sias vieškelis, kuris jungia Kartenos miestelį su Kretinga ir ki
tomis vietomis. Kartena turi ne tik didelių nuostolių, bet yra 
atskirta ir nuo pasaulio. «

Kartenos apielinkėse žalsvai rudas vanduo visai apsėmė 
Sakuočių kaimą. Kadangi tas viskas atsitiko labai staigiai, tat 
ūkininkai nespėjo pasirūpinti valtelių ir kurį laiką buvo atskir
ti nuo pasaulio. Panaši padėtis buvo ir su kitais kaimais Kre- 
tingos-Kartenos apielinkėse. Buvo tokių vietų kad iš didžio 
potvinio apimto ploto kyšojo tik krūmų ir medelių viršūnės. 
Vienas malūnas taip pat buvo apsemtas kad kai kurių trobesių 
iš vandens kyšojo tik stogai.

Masė vandens sulygino upelius, upes, ežerus ir kūdras 
i vieną didelę vandens jurą. Visa šita masė gana stipria srove 
bėgo į Baltijos jurą.

Ir iš kitų žemaičių krašto vietų gauta pranešimų apie stai
gius potvinius, kurie gyventojams padarė nemaža nuostolių.

Ugmergėje taip pat buvo potvinis. Rytų Lietuvoje, apskri
tai, buvo daug sniego, kuris dėl šilto oro greitai ištirpo ir van
duo apsėmė žemesnes vietas. Ukmergės miestas taip pat nu- 
kentė nuo to.

Suvalkijoje Šešupė daug kur išėjo. Mažieji upeliai taip 
pat išnešė ledus. Kai kuriose vietose nunešti tiltai.

Kaunas rūpinasi apsisaugoti nuo potvinių. Darbas gelbėti 
Kauną pylimais pradėtas 1936 metais. Buvo padaryta 3 kilome
trų ilgio Vilijampolės-Lampėdžių pylimas. Jis jau 1937 ir 1938 
metais išgelbėjo Kauną nuo didelės nelaimės. 1937 m. pylimų 
statyba buvo varoma jau žemiau Lampėdžių miško. Darbai tę
siami toliau. Praėjusieji ir ankstyvesnieji metai parodė kad 
Nemuno potvinis Kaunui pasidarė nebaisus. Musų inžinierių 
pastatyti pylimai Kauną gelbsti nuo didelės neląimės.

GROTTO CIRCUS

I

A

Grotto Circus Clevelando miesto 
auditorijoje prasidėjo Vasario 6 ir 
tęsis iki 18-tos. Šiame cirke prie 
kitko matysit pasaulyje mažiausi 
žmogų. Šiame cirke dalyvauja pa
garsėjus Dėl Rio šeima, Paul, Do- 
lores ir Trinidad, kurie paeina iš 
Madrido, Ispanijos. Jie dainuos 
Angliškas ir savo prigimtas Ispa
niškas dainas.

Kuomet pamatysit mažutį Trini
dad išeinanti prieš publiką, matysit 
mažiaus; žmogų kokį kada matėt, 
kuris dainuoja su savo maža sesu
te Dolores. Jis yra tik 19 colių 
aukščio. Jis yra 18 metų amžiaus, 
bet sveria tik 14 svarų. Jį galima 
padėti į delną suaugusio žmogaus 
ir laikyti kaip gyvą lėlę.

Prie jų matysit eilę kitokių įdo
mybių kokias tik cirke galima ti
kėti.

i
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Dvi Kaimyniškos

MAISTO
PARDUOTUVĖS

Loifl .......
Chops ... 
Steaks . .. 
Shoulder .

sv. 15c. 
.25c 
... 22c

16c
14c
15c
30c

MUSŲ MĖSŲ KAINOS
Pork
Pork
Pork
Pork
Spare Ribs 
Lamb Stew 
Spiced Ham
Food & Meat Market

7400 Wade Park Avė.
6612 Wade Park Avė.

2 sv

P R. KUNCA1TIS
Savininkas ir Kepėjas

SLA. 198 kp. valdyba šiems 
met. išrinkta: pirmininkas B. 
Versiackas, pagelb. N. Trum
paitis, užrašų rast. V. T. Ne- 
verauskas, kuris nepertrauk
damas dirba SLA. jau 26 me
tai ; finansų rast. Adele Milic- 
kaite, Amerikoj gimus ir au
gus, ižd. M. Poška, iždo glo
bėjais Adelė Kupris, taipgi čia 
gimus, ir J.. Milickas. Tvark- 
darįs P. Paulauskas, organiza
toriais: B, Versiackas R. Gaš
kienė, B. Yarašius ir V. T. Ne- 
verauskas.

Sausio 28 d. pas p. Kava
liauskus buvo susirinkus komi
sija kuri darbavosi nurengime 
jų 50 metų vedybinio gyveni
mo sukaktuvių. Komisija įtei
kė jiems dovanų daiktais ir 
pinigais, ką sudovanojo. daly
vavę svečiai. Prie to sveikin
dami juos pasakė kalbas: ko
misijos pirmininkas B. Yara
šius, M. Sebestinienė, P. Ba
rauskienė, M." Antanavičius, 
svečiai A. ir V. žinteliai ir S. 
Rodavičius. Toliau sekė dai
nos, ir sugiedota Lietuvos Him
nas. Galiaus patys p. Kava
liauskai kalbėjo dėkodami ko
misijai ir visiems Akrono Lie
tuviams už atjautimą jų_ senat
vėje. Jie sako nesitikėjo to
kios pagarbos ir dovanų.

Pagaliau pats p. Kavaliaus
kas, 73 metų amžiaus, pagrie- 
žė smuiką, svečiai gi pasišoko. 
Visi patenkinti išsiskirstė lin
kėdami jiems geros sveikatos.

Šie Lietuviai jaunuoliai bai
gė aukštesnes mokylkas: Al
girdas Ramoška, L.- Ramoškai
tė, Genovaitė Garijonaitė, Sta
sys Janickis ir Juozas Kubi
lius.

Prakilnių Lietuvių Antano 
Palionio vienatinis sūnūs An
tanas, čiuožinėjant ant ledo, 
įlužus ledui vos neprigėrė, jį 
išgelbėjo kaimynų vaikas, at
nešęs iš namų virvę ir nume
tęs .jam. > Kalnas.

NUBAUDĖ Už VYTIES 
IŠNIEKINIMĄ
® KLAIPĖDA, Sausio 25 d. —

Lietuvos valstybės ženklą Vy
tį Smalininkų pašte užtepę sma
la Vokietininkai Skeris, Rešk.ė 
ir kiti Klaipėdos teismo nubau
sti šešių metų kalėjimo.

SVEIKINSIS HITLERIŠKAI
• KLAIPĖDA, Vas. 3. — Nuo

Sausio 31 dienos Klaipėdos 
Vokietininkai pradėjo sveikintis 
“Heil Hitler” (Tegyvuoja Hitle
ris). Tuo pačiu laiku autono
miniai administracijos organai 
iš antspaudų pašalino valstybės 
ženklą Vytį.

Ordnungsdiensto nariai, spor- • 
tininkai, smogikai, drauge su 
savo vadu, arklių daktaru Neu- 
mannu, prisiekė ištikimybę Hit
leriui. Po to surengė demon- 
strativias eisenas per miestą.

TVIRTINA NEUTRALUMO 
PAGRINDUS
• KAUNAS. — Nuo Vasario 1 

iki 3 dienos vykus devinta
Baltijos Santarvės konferenci
ja patvirtino neutralumo orien
taciją, padėjus tvirtesnius pa
grindus Baltijos valstybių tar
pusavyje susiartinimui.
VILNIEČIAI MINĖS 
NEPRIKLAUSOMYBĘ
• VILNIUS, Sausio 31. — įs

teigtas komitetas Lietuvos
Nepriklausomybės sukakties mi
nėjimui ruošti.

GAUKIT NEMOKA
MAI “TURIZMO

ŽINIAS”

Švedų Amerikos Linija tu
rizmo į Lietuvą skatinimui šy
met išleido atitinkamą leidinį, 
“Turizmo žinios”. Panašios 
rūšies leidinių š. A. Linija bu
vo išleidus ir pirmiau, šis yra 
jau ketvirtas. Norį su šiuo 
leidiniu susipažinti prašomi 
kreiptis į bent kurį Lietuvį lai
vakorčių agentą, arba parašy
kite ant 1c atvirutės savo var
dą, pavardę, adresą ir pasiųs
kite į švedų Amerikos Linijos 
centralinę raštinę Amerikoje, 
ir minėtas “Turizmo žinias” 
gausite nemokamai.

“Turizmo žiniose“ tilpsta ap
rašymai apie musų ekskursijų 
parvykimą į Lietuvą, kaip ma
loniai jos būna sutiktos. Ame
rikiečių išsireiškimai apie Lie
tuvą ir tt. Apie Švediją, Lie
tuvių ekskursijas Švedijoje ir į 
kitos naudingos žinios liečian
čios turizmą. Adresuokite: 

Swedish American Line
Lithuanian Dept.

636 Fifth Avenue 
New York City.

P E R R Y’ S

WINE HOUSE
7205 Wade Park Avė. 

ENdicott 9276

VYNO IŠPARDAVIMAS 
Kiekvieną šeštadienį.

Turim net 22 rusiu California 
Vyno — 20%.

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

•
Atsilankykit pamatyti musų pre

kes ir patirkit žemas kainas.
O

------ Trys parduotuves------  
7205 Wade Park Avė.

4934 Payne Avenue 
2355 E. 4th Street

MINISTRAS PIRMININKAS 
KLAIPĖDOS REIKALAIS

® KAUNAS, Sausio 27. —■ Mi
nistras Pirmininkas Mironas 

priėmė spaudos atstovus, ku
riems pareiškė jos nevaržydama. 
Klaipėdos krašto autonomi
niams organams tvarkytis na- 
ziškai, Lietuvos Vyriausybė ti
kisi kad Lietuvių-Vokiečių vi
suomeninė veikla viena kitai ne
kliudysiančios.

DRANGELIENĖ VARŠAVON
® KAUNAS, Sausio 29. —■ Chi- 

cagietė dainininkė Barbora 
Drangienė-Darlys pakviesta į 
Varšavą koncertuoti.

—Dr. Baršauskas, skraidyda
mas “Lituanica II”, sėkmingai 
atliko eilę kosminių spindulių 
tyrinėjimų.

NAIKINA LIETUVIAMS 
BYLAS
® VILNIUS, Vasario 3. — Pa

staru laiku Lenkai nutraukė 
eilę bylų Vilniaus krašto Lietu
viams, kurios buvo iškeltos už 
Lietuvišką veikimą.

MOKYKIT SAVO VAIKUS LIETUVIŠKAI 

Trys Lietuvių Kalbos Knygos už $1.00

Amerikos Vaikams Lietuviškas

ELEMENTORIUS
Vaikams tarp 5 ir 10 metų amžiaus.

Knygynas gavo naujausių, aiškių 
vaikams Lietuviškai mokytis Ele- 
— SPINDULĖLIS Dalis I — iš 

maža tėvų pagalba jūsų vaikučiai

“Dirvos” 
mažiems 
mentorių 
kurio su
lengvai galės prasimokyti Lietuviškai skai
tyti ir rašyti. Elemeptorius gražiai paveik
sluotas, kiekvienas vaikas ir mergaitė norės 
jį vartyti, skaityti ir mokytis.

KAINA SU PRISIUNTIMU 35c.

SPINDULĖLIS
SKAITYMAI PRADŽIOS MOKYKLOS 
SKYRIUI -— Vaikams virš 10 metų.

Šioje knygelėje yra įvairių pamokoms skai
tymų, lengvai vaikams suprantamų, gražių 
eilučių, ir Lietuvos Himnas. Knygelė gra
žiai iliustruota, su trispalve Lietuvos vėlia
va. Tinka turėti su Spindulėliu.

KAINA SU PRISIUNTIMU 35c.

Mažasis Lietuvių Kalbos

VADOVĖLIS
Šis vadovėlis tinka augesniems vaikams ir 
mergaitėms norintiems pasimokyti Lietu
vių kalbos ir rašybos. Labai lengvas, nes 
skirtas Pradžios Mokyklos III skyriaus vai
kams. šis vadovėlis tinka ir suaugusiems 
Lietuviams kurie mažai apsipažinę su gra
matika: iš jos išmoks taisyklingiau rašyti.

KAINA SU PRISIUNTIMU 35c.
Visos trys knygelės už $1.00.

Reikalaukit ‘"Dirvoje”
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

I APDRAUDOS REIKALE Į = E= Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- = 
= tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- E 
E sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- i 
= miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).

I P. P. MULIOLIS Į
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate

E ir Apdraudos Agentūra i
E 6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729 =
^B9i9!m9989»i9i»BgB9giiS8BBBiB»9nn»9BHBBB!SB»BB{ggUBBBHžg96Bigg8gBB»jgga8iBažlBl»89HSžHBr-
SIU

n

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

Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.
LITHUANIAN FUNERAL HOME

BS21 EDNA AVENUE ENdicott 176?

Kepa skanią Lietuvišką Ruginę Duoną, 
ragus Vestuvėms, Baliams ir privatiškiems naminiams pokiliams. Pristatymas greitas.

VISADA PRAŠYKIT & NEW DEAL DUONOS 
Pristatom tiesiog į namus ir parsiduoda jūsų maisto krautuvėse

| EVA’S | 

t Dry Cleaning ;
| Senas Drapanas padarom į 
į kaip naujas, išvalom ir | 
t sutaisom.

| EVA PETRAITIS |

| 6702 Superior Avė. < 
į CLEVELAND, OHIO į

■: - > ...- įį

SHOPPING IS EASiER VVHEN
You save parking troubles and 
expense .V’. forget the worries of 
driving in heavy traffic . . . vvhen 
you go shopping by street car or 
motor coach. Why not start today?



DIRVA

J CLEVELANDO IR APIELINKĖS ŽINIOS
?______________ ___________________ __ ___________________________________________________
*
v
4'❖

“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais PHONE: ENdicott 4486

Nepriklausomybės Minėjimas Vas. 12
štai kokia tvarka Clevelande bus minima Lietuvos Nepri

klausomybės 21 metų sukaktis:
Paminėjimas Įvyksta sekmadienį, VASARIO 12.

AR TEISINGI GAN
DAI KAD ČESNU- 
LIS PASIŠALINO?

10:30 vai. ryto — Kun. A. M. Karužiškis laikys mišias už 
žuvusius nepriklausomybės kovose kareivius. •

3:00 vai. po pietų — automobilių paradas į Lietuvių Darže
lį, nuo Lietuvių salės ir Dirvos. Automobiliai prašomi rinktis 
nuo 2 vai., nes važiavimas į Darželį prasidės lygiai 2:50 vai.

LIETUVIŲ SALĖJE programas vakare bus maždaug tokis:
Salė atsidarys, nuo 5 vai. Programas prasidės lygiai 6 vai.
Scenoje bus pstatytas įdomus naujas veikalas: “SAVANO

RIO SAPNAS”. Vaidinime dalyvauja: Alvina S. Luiza, Vacius 
Zambliauskas, Mikas eigas, Kostas Savickas, Antosė Zarembie- 
ne, Povilas Šukys, Jonas Petrauskas. Skautai išpildys dainas 
tame veikale. Bus ir kitokių paįvairinimų.

Kalbės: P. J. žuris, Kun. A. M. Karužiškis^ Dr. S. T. Ta
mošaitis, K. S. Karpius, Alekas Banys, kuris bus programo ve
dėjas.

Po programo bus- šokiai. Įžanga 25c visiems. Seneliams 
60 metų ir daugiau, ir jaunavedėms Lietuviškoms poroms in- 
ėjimas į salę nemokamai.

Rengia ir kviečia VVS. Clevelando skyrius.

SMARKUS VAŽINĖJIME
Viešų darbų (PWA) darbi

ninkai virto pajuoka Ameriko
je kad jie labai lėtai dirba ar
ba visai nedirba, tik pasirėmę 
ant lopetų savo darbo vietose 
prarymo paskirtas darbui va
landas.

Bet jie smarkiai pasižymi 
važinėjimų nelaimėse. Daugu
ma jų turi automobilius. Di
desnėse miesto gatvėse auto
mobilių susimušimo nelaimėse, 
kaip parodo teismo rekordai, 
80 nuoš. visų kaltininkų yra 
PWA darbininkai. Kurie bū
na suimami, sakoma dažniau
sia būna girti laike važinėji
mo.

MIRIMAI
(MILLER)
Jonas Mu- 
metų, nuo
Palaidotas

Lietuviškame 
pasklido gandai 
vokatas P. V. 
pasišalinęs iš 
do, ar 
pasislėpęs, 
dai turi teisybės, ar tik 
prasimanymas, tuo tar
pu nežinia. Mums nesi
nori tikėti. Prašom patį 
Česnulį atsiliepti, mielai 
paskelbsime kad tie gan
dai yra neteisybė, jeigu 
jis to pageidaus.

Bandėme patikrint šių 
gandų tikrumą ar netik
rumą spaustuvėje kuri 
leidžia i o redaguotą laik
raštį, bet jie atsisako 
informacijas suteikti.

Česnulio visi nebuvo 
spaustuvėje, kur jis pr- 
prastai prisilaiko ir kur 
dirbdavo prie savo laik
raštėlio į spaudą paruo
šimui.

“skvere” 
buk ad- 
Česnulis 

Clevelan- 
kur Clevelande 

Ar tie gan

KAZYS ALELIUNAS, žino
mas Pittsburghe imtikas, 
žmona ir šeima svečiavosi 
Stankus.

su 
pas

PAPILDYMAS
Pereitame nr. tilpusiam pra

nešime apie Lietuvių Taupymo 
ir Paskolos Draugijos valdybą 
nebuvo paduota pilnai. Vaidy
ba ir komisijos susideda šiaip:

Dr. J. T. Vitkus — pirm.,
Juozas Bindokas ir Simanas 

Lauchis — vice pirm.;
Jonas T. DeRighter — sekr., 
Juozas Urbšaitis — ižd..
Komisijas sudaro šie:
Knygų peržiūrėjimo — Jo

nas Botirius ir A. M. Praške
vičius ;

Namu apkainavimo — Ka
zys O’Bell, Jonas Brazauskas 
ir Juozas Ditchman.

N. A. Wilkelis ir Jonas žau- 
nis — skelbimų komisija.

Advokatas — Frank O’Bell.
©NUŠOKO NUO TILTO. 

Sekmadienį, nuo Superior tilto 
į Cuyahoga upę nušoko ir pri- 
sigirdė Lee O. Evers, 51 metų 
amžiaus. Jį šokant mate ten 
netoli dirbę geležinkelio dar
bininkai.

ANGLU KALBOS
PAMOKOS

Pamokos pradiniam pramokti kal
bėti, 
kai.
kos
mas.

FRANCUS ZVERINA
3 M Citizens Bldg. CH. 4059

skaityti ir rašyti Angliš- 
Taipgi aukštesnės Angliš- 

pamokos: Privatinis moky-
(9)
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Traveling in our Lithuania
BY ANNA KARPIUS

> ••

(Continued from lašt vveek)

GOS SI PER’S GRIDIRON
• By Comma Dee •

JONAS MULARIS
Vasario 2 d. mirė 

laris (Miller). 54 
3228 St. Clair avė.
Vasario 6 d., Kalvarijos kapi
nėse. Pamaldos atsibuvo St. 
Columbkill bažnyčioje.

Liko žmona,
Jonas, Jieva, 
Jurgis.

Laidotuvėse 
dotuvių 
kubs.

Magde, vaikai: 
Vincas, Pranas,

pasitarnavo 
direktorius Della

lai- 
Ja-

Lankysis Tėvynes Re
daktorius Jurgelionis
SLA. 14 ir 136 kuopos ben

drai rengia programą sekma
dienį, Vasario 19, Lietuvių sa
lėje. Tą dieną Clevelande lan
kysis naujasis Tėvynės redak
torius Kl. Jurgelionis, kuriam 
rengiama priėmimo pietus. Jo 
priėmimas įvyks Park Lane 
Vilią viešbutyje, nuo 12 vai. 
dienos lygiai.

Apie 3 vai. po pietų bus ap
silankymas Lietuvių Daržely
je. Lietuvių salėje vakare bus 

kalbos ir markara- 
Išanksto perkant, 

Tą pat dieną 
Komisija.

koncertas, 
do balius, 
bilietai po 25c. 
bus po 35c.

UŽSIMUŠĖ DU CLE-
LANDO KUNIGAI
Du katalikų kunigai, John 

F. Madigan, ir naujai įšventin
tas Cornelius J. Sheehan, išva
žiavo automobiliu į Mass. val
stiją pas gimines. Važiuojant 
pirmadienio vakare slidžiu ke
liu netoli New Boston, Mass., 
automobiliui paslydus ir 
ritus nuo aukšto kranto 
mirtinai susižeidė. Mirė 
ninėje Winsted, Conn.

nusi- 
jiedu 
ligo-

© CLEVELANDO ugniage
sių viršininkas skelbia kad mie
ste yra apie 300,000 gyvena
mų namų, kurių išeigos lyg 
avilių nesaugios, ir gaisrui iš
tikus juose gali žūti žmonės. 
Pereitą savaitę viename tokia- 

keturi žmo-

LIETUVIŠKA MO
KYKLA VAIKAMS 
JAU PRASIDEDA

SLA. 14-tos kuopos steigia
ma Lietuvių vaikams mokykla 
jau pradės veikti 
Lietuvių salėje, 
sų vietos SLA. 
vaikai, bet taip 
vaikai ir tų Lietuvių kurie nė
ra SLA. nariai. Taigi jeigu 
turit vaiką ar mergaitę, ar du 
ar daugiau, siųskit juos į šią 
mokyklą. P'amokos bus Lietu
vių salėje nuo 10 vai. ryto, tai
gi vaikai privalo sueiti anks
čiau.

Šį šeštadienį vaikams ren
giama susipažinimo pramogė
lė. Mokytojas bus nesenai iš 
Lietuvos atvykęs studentas, 
Vincas Klikna. Prie kalbos, 
skaitymo ir rašymo bus moki
nama Lietuviškų dainų, žaislų.

Kaštai mokyklą lankantiems 
vaikams bus visai maži.

Svarbu kad prirašytumet sa
vo vaikus iš pat pradžios. Vai
kų priėmimo amžius bus nu
statytas susitarus su mokyto
ju ir mokyklos steigimo komi
tetu. Komitetas.

šį šeštadienį, 
Priimami vi- 
kuopų narių 
pat priimami

KAUNAS, Tuesday, June 21.
We vvere just coming out of the 

park near the Physical Culture Bldg. 
vvhere the road again leads dovvn- 
vvard to tovvn, vve savv a young man 
in priest’s robes coming tovvards us 
vvaving his hand, his robes flutter- 
ing in the breeze. He seemed to 
be bubbling over vvith joy, and he 
vvas talking English. He had been 
taking a vvalk and heard us from 
the distance singing American songs, 
and he vvas overjoyed to hear Eng
lish, and vvanted to meet us and 
talk to us. We learned that he is 
from Providence, R. I., his name is 
Antanas Kacevicius and he is study- 
ing for the priesthood at Vilkaviškis 
Seminary. He told us hovv thrilled 
he .vvas to hear English and our 
American songs, as he had been 
liereabout a year already and vvas 
beginning to get lonesome for Eng- 
li sn. His parents are Mary and 
Alexander Kacevicius vvho live in 
Providence. He vvas such a fine 
young man in his early tvventies, 
blond and good looking. He helped 
us sing some more songs, Lithuan
ian and English, and I vvas amazed 
at the number of Lithuanian songs 
he knevv.

I alvvays felt. I knevv many songs 
būt he knevv many more. You can’t 
imagine hovv thrilling it is to find 
neople from so far avvay gathered 
together here vvho all speak the 
šame language in song. I remem
bered an American song that vvas 
translated into Lithuanian, and vve 
sang it (Old MacDougal had a farm, 
Mano dėdė turi Dvarą). Then he 
suggested one that vvas nevver, to 
the tune of “Veni Veni” and before 
vve knevv it vve had learned it, i 
vvent . . .

Bynai, Blynai, Blynai, Blynai
Mama kepa, kepa, kepa
Duokit greičiau,
Blynai, blynai, blynai, blynai 
Mama kepa, kepa, kepa
O, dar daugiau,
Blynai, bulviniai blynai
Tai gardumynai visų Lietuvių!
O, blynai skarvadoj’ čirška 
Burnoj’ jie tirpsta, Blynai!
Later on during our stay 

Liithuania, this song became

it

Pirkit Anglį iš Lietuvio
Jums reikia anglies namų 

apšildymui. Dirvoje nuolatos 
garsinasi Lietuvis auglininkas 
P’etras Komeras. Taigi, tik pa- 
telefonuokit jam, arba para
šykit atvirutę paduodami savo 
antrašą, jis tuoj pribus ir ap
rūpins jus anglimi.

Naudokitės Lietuvio patar
navimu, nes su juo galėsit aiš
kiai susikalbėt apie jums rei
kalingą anglį, ir gausit geres
nę anglį už tą pačią kainą kaip 
ir iš svetimų pirkdami.

Petro Komero telefonas — 
GArfield 2921, antrašas: 1409 
East 92nd Street.

Jeigu jūsų anglis jau baigia
si, šaukitės Komero. žiema 
dar nesibaigia.

name

DARBAS tiesicginai Jums
VISKAS LANGVU IŠSIMOKĖJIMU.

Dantų Platės Padaromos ir Pataisomos
Taisymas Dantų Ištraukimas

Vartojama Gasas ir Novocain

ver
7042 Superior Avė.

HEnderson 3157
1137 Hayden Avė

GLenville 1950

in 
so 

popular, that everybody in Lithua
nia vvas singing it, the country pea- 
sants and : c-ity people as vvell; it 
vvas mentioned in the nevvspapers, 
and became the “hymn” of the stu- 
dents of the D.U.L.R. courses in Pa
langa. All of Palanga rang tvith 
the tune of “Blynai,” it spread likę 
vvild fire, and everybody that heard 
it loved it; the vvords vvere so gen- 
uinely Lithuanian, and vvho does 
not likę “potato pancakes” ? in fact 
that is the favorite Lithuanian dish.

We vvere strolling tovvards the 
Physical Culture building vvhere a 
large eonerete roadvvay leads to the 
Sports field, here vve played some 
games and some of our party danc- 
ed to keep vvarm as the night vvas 
damp and cold. While vve vvere 
here another young man joined us 
from the darkness in the aistance. 
He had also heard us; he turned 
out to be one of the sportsmen that 
vvas in American in 1937 summer. 
He remembered me and it vvas so 
nice to see him. He assured us 
that vve vvere not disturbing the 
peace, as there vvere no homes dr 
living ęuarters elose by, and besides 
he said the American visitors are 
excused for everything and are wel- 
come to enjoy themselves. Avvay 
off at the street corner, under a 
street light vve could see a police- 
man on guard. About an hour lat
er vvhen we passed him, all in line 
and arfn in arm (there mušt have 
been about ten of us, from one 
eurb to the other), štili singing, he 
smiled at us and waved his hand, 
and vve marched on dovvn the hill 
to our home.

It vvas a grand and interesting 
day, from early morning to 11 at 
night. Hovv 
in Kaunas! 
būt štili vve 
because vve had corresponded vvith 
our relatives in the country and they 
vvere anxiously avvaiting our com
ing, so we had decided that by next 
vveek vve mušt start out to visit 
relatives.

Mine vvere the first on the 
as they vvere on the route to 
langa vvhere vve had planned to 
the first vveeks in July. On our 
vvay to Palanga vve vvill stop at 
Kuršėnai, vvhere my relatives from

my mother’s side are, and then at 
Telšiai, vvhere a good friend of my 
husband lives, and vvho sent me an 
invitation before I left for Lith
uania to be sure to visit him. Ile 
is Juozas Gedminas, a teacher in 
the high school in Telšiai; he had 
lived in America about 18 years 
ago, vvhen he returned to Lithuania. 
In fact he had been the editor of 
the “Dirva,” before my husband. 
We both had visited him on 
first trip ten years before.
NVEDNESDAY —JUNE 22

I vvas enjoying my visit to Lith
uania so very much, and staying in 
Kaunas vvas so full of excitement 
and there vvere so many things to 
do and places to go, that I simply 
had no time to vvrite for the ‘Dirva’ 
vvhich I had promised sc faithfully 
to do, that it vvorried me; every 
day I thought I vvould šit dovvn 
and vvrite, būt the urge to go vvas 
so strong (do you blame me?) that. 
I kept putting it off for the next 
day. This morning hovvever I made 
up my mind to get up early. and 
vvrite, and I did. Dear Mr. Rim
kus vvas so very kind and gavę me 
his brand nevv portable typevvriter 
to ūse as long as I vvas in Lith
uania. This vvas vvonderful because 
vvriting is so much faster and much 
nibre can be accomplished, than by 
vvriting by, hand.

I had been busy vvriting this 
morning for about an hour vvhen 
vve had surprise callers. It vvas 
Mr. Petras Rimša, the seulptor vvho 
had been in America just lašt year, 
exhibiting his art vvork in the larg- 
er cities. and he had been a guest 
in my home for a couple v/eeks. 
With him vvas the artist painter, 
Mr. Antanas Žmuidzinavičius, novv 
knovvn as Žemaitis. I vvas delighted 
to see them; they both vvere over 
■joyed and beaming, Mr. Rimša vvas 
quite a different man in his ovvn 
environment and at home. He did 
not have that vague lošt look that 
šeemed to be vvith him in strange 
America. 
talkative.
the rooms, vvhich vvere for rent, and 
vve vvould soon have to leave. (This 
tve did not mind because we vvere 
planing to leave for the country 
and Palanga in a fevv days to be 
gone for several vveeks, and vve 
vvere sure vve vvould find another 
place after vve got back to Kaunas.)

I had knovvn Mr. žemaitis before, 
and had beėn a guest at their hime 
with my husband en our first visit 
here. He looked just the šame, 
vvith a. rosy complexion, and sparkl- 
ing eyes, and a very distinetive goa- 
tee on his chin. We shovved them 
all of the rooms. and visited vvith 
them, and Mr. Žemaitis invited us 
to his home for dinner, tomorrovv. 
They vvere just building this home 
vvhen we vvere i n Kaunas vvith my 
husband, and it i s on the street 
just behind the Vytautas Museum.

Mrs. Žemaitis is a vvell knovvn 
dentist in Kaunas, and they have 
one daughter. (Nearly all the den- 
tists in Lithuania are vvomen).

After they left I continued to 
vvrite until I became hungry and 
then about 12 o’clock Bernice and 
I vvent out for our breakfast, or 
lunch. After vve ate ,vve vvent ovei 
to “Spaudos Fondas.” a printing 
and publishing company, vvhere in 
the book store vve bought 300 post 
card vievvs of ‘ ' 
nas. We had 
until novv that vve had no time, and 
as long as we planned to go to the 
country to visit relatives and ręst 
a bit. vve thought it vvould be a 
good time 
them.

our

I

He vvas so happy and 
He had come to look at

Lithuania and Kau- 
been so busy up

could one be lonesome 
We loved to stay here, 
vvere anxious to leave

our
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BUILDING self-designed model 
airplanes is the chief avocation of 
Alexander Pėkutis, metai vvorker, 
whose only tool is an old razor 
blade. Alex sustains no regret. that 
his all-absorbing hobby, model con- 
struction, and his profound interest 
in hockey detract much from his 
amorous pursuits. We sure hope 
Alex’s models make record flights 
— around the block.

HE AR! Hear! Miss Hermine •— 
(Coffee Curls)... appears to have 
enehanted Joe Merolt, Victor C..., 
and Bruno Zekanis vvith her soul- 
fully-expressive brovvn orbs and her 
raven-black locks. The boys are 
eargerly avvaiting Herrnine’s ver- 
diet; Victor in particular is anxious- 
ly concerned about her decision. 
Whew! Whevv! Whew! We vvonder 
vvhat your secret of success is, Her
mine. Some of the young charm- 
ers vvould likę to know. .

SWEET Patootie! Have 
er seen one of the Jonela 
mancin’? Well, we have! 
Alex, the “big-shot,” was seen driv- 
ing his best giri about the town in 
his ancient “mechanical horse.” The 
couple vvere — to all outvvard ap- 
pearances — enjoying 
vvell as each other. 
the šame 
the good

you 
bovs
Yes

the ride as 
Whoops! It’s 

today as it was back in 
oi’ days — no ?

MANY 
evidently 
Ann Brazis, attending many 
dances, 
“gang.” 
brity formerly observed in the com- 
pany of Ann Brazis and the “gang,” 
has now become segregated from 
the old bunch to ally herself with 
another neighboring “gang.” Ber
nice Sapolis, too, often goes adan- 
cin’ with some of the “gang.”

girls 
life. 

local 
;enerally travels vvith her 
Stella, another local cele-

ot our Lithuanian 
approve of “gang”

JOSEPH (Goodluck) Gudelauskas, 
salesman-imitator for the mythical 
“Hokey Patokey Potato Peeler Cor- 
noration,” boasts of an invitation 
from Mr. Hymie Martin, St. Clair 
Bath president, to exhibit his tal- 
ents in mock salesmanship before 
an audience. Joe refused — so 
the story goes — because of stage 
fright. Oddly, Joe is very obliging 
oft'-stage. Wonder what he’s try- 
ing to sėli us with that “line.”

TO ALL

ALBERT Balukas, automotive em- 
ployee, saving steadily since gra- 
duation from Cleveland Trade School 
from vvhich he obtained his job, 
has just announced his intentions 
of “hooking up” vvith a pretty ■— 
reportedly Irish colleen he’s been 
acourting for the past year. 
event is scheduled to take place 
J.!..'- ----------J*—11 Al rejOjCeS jn

i salary for 
home. Oh, 
envy this 

some guys

The

this coming fall and Al 
setting aside part of his 
furniture for the future 
how some of us mušt 
young fellow! Well, : 
just seem to get all the breaks — 
a steady job, a reliable non-fickle 
giri, health, and all the ręst. At 
any rate, vve can console ourselves 
knowing that our turns are coming, 
too — soon perhaps.

WITH Valentine’s Day rapidly ap- 
proaching, we suspect Miss Elea- 
nor Malokas, John Hay High stu- 
dent, is preparing to exchange a 
goodly number of valentines. Elea- 
nor probably expects her sister, 
Stella. to offer her keen competition 
since Stella assumes to have su- 
periority complex.

VIRTUALLY a four-bell picture, 
the Lithuanian travelogue shown at 
the Lithuanian Hali lašt Friday and 
Saturday, deserves great credit for 
an excellent portrayal of life in 
Lithuania betvveen 1918 and 1938. 
The audience thoroughly enjoyed the 
picture, musical atmosphere and fine 
travel-talk given as the picture 
progressed. It vvas indeed very en- 
tertaining as vvell as genuine and 
original. Detailed features of The 
First National Lithuanian Olympics 
were accurately represented — even 
Joe Prokop vvas clearly visible.

BERNARU Ventrus, recent arri- 
val from Chicago, declares that ev- 
er since he has laid his eyes upon 
Marjorie Muliolis, his version of 
feminine perfection, he has been 
unable to emerge from his vvonder- 
ful trance. Gosh! isn’t that per- 
feetly romantic? Oh, and by the 
vvay, Bernard — vvhy dcn’t you ob- 
tain an introduction to your dream 
giri? We’re quite sure that Marg 
can completely convince you of her 
reality. And you _ don’t have to 
buy an Arrow shir't to get an in
troduction, either. This business of 
romance by proxy isn’t as interest- 
ing as one might suspect.

rt v
)

LITHUANIAN ATHLETIC DIREC-
TORS AND ATHLETES

By Geo. C. Vens lovas

to vvrite and address 
We also vvent over to the 

post office to ask for a reduetion 
in postage cn this large number 
of cards, vve knevv it vvould cost us 
a small fortune to send so many. 
The post office official whom vve 
špoke to vvas very nice, and he did 
give us a reduetion. After all it 
vvas just likę advertising Lithuania, 
and he allovved us to send the cards 
as advertising matter. We could 
bring the cards in vvhenever vve 
vvere ready vvith them.

I vvas anxious to get back home 
to my vvriting, būt on the vvay I 
could not resist the temptation to 
stop in at Konrad’s, and of course 
there vve again met our friends: 
Barbara Darlys, Mr. Kruze and 
several others. I stayed just a 
short time, vvhile Bernice and Bar
bara had decided to go to her 
house so Bernice could look over 
tsome Lithuanian music vvith her. I 
left them and vvent home to my 
vvriting, vvhere I stayed all day un
til I vvas hungry for my supper.

About seven o’clock Bern'ce came 
back and vve vvent out to Pienocen
tras for supper, vvhere vve met the 
Motuzas boys. vvho joined us at 
our table. After supper I again 
,,rent back home to vvrite, vvhile 
Bernice vvas taking a vva.lk in the 
"omnany of some of the friends we 
had met on the avenue. In the 
eveninp-s Laisvės Alėja is just pack- 
ed vvith nromenaders, vvho just 
"■valk ur» and dovvn, and' relax 'n the 
f"esh a ir. and so long as that is 
the cvstom. you just e-et to do it 
vonrself. It is a popular pastime, 
and ouite interesting^ because you 

everybody you know. doing 
thing-. just vv.alking. I 

te -'-alk un and 
'Ves m''re imnor- 
°rific" Ms nleas- 

■vhich I did

”rould have lik "4 
too. būt it 

tant for me to 
n.re for m y '”rr:t:n".
”ntil I vvas sleepy and had to go to 
bed.

(Continued)

KAMB YRIS PAVIENIUI 
vyrui arba, moteriškai. Lietu
viškoje šeimoje (be valgio) su 
šiluma, nebrangus. Kreiptis

In this issue, 
the open letter 
all Lithuanian 
tie directors, and athletes.

You vvill find, that vve have an 
organization, The American Lith
uanian Athletic Association that is 
doing something for the Lithuanian 
athlete . Much more need be done 
before vve can gain the recognition 
our youth deserves. Your coopera- 
tion and support is needed to make

•
THE LETTER

During the First Lithuanian Nat’l 
Basket Bali Tournament held in 
Cleveland, Ohio, April 9—10, 1938. 
an organization to aid the Lithuan
ian athlete was founded. This or
ganization adopted the name of —■ 
American Lithuanian Athletic Ass’n. 
and has had vvonderful success, in 
the middle west in it’s first year. 
Būt before this year comes to a 
elose vve hope to have all Lithuan
ian Clubs in the East and Nevv 
England Statės that are interested 
in sports affiliated vvith us. There 
is no need of organizing nevv clubs, 
in cities and tovvns. where there is 
an organization working in promot- 
ing sports. Būt vvhere there is 
no organization, one should be or- 
ganized, and become affiliated vvith 
the American Lithuanian Athletic 
Ass’n. The A.L.A.A. vvas primarily 
organized to bring together Lith
uanian athletes in sport competition, 
tournaments, and olympics.

In its first year, four tournaments 
vvere held. Namely: Basket Bali 
at Cleveland, Ohio; Soft Bali (1) 
at Chicago, III; (2) Detroit, Mich; 
(3) Gary, Ind. For 1939, vve hope 
to inerease this number by having 
tourneys in other sports.

Only Lithuanian athletes vvill be 
allovved to participate in national 
events. In local games or contests. 
the clubs may ,use any person they 
see fit. any one that may add any 
strength to their team. Regardless 
of hovv long a non-Lithuanian has 
been vvith your club, he štili vvill 
not be eligible to participate in 
National tou.rneys sponsored by the 
American Lithuanian Athletic Ass’n. 
Tirs rule mušt be obeyed to the 
’etJer. Our nurpose is to give the 
Lithuanian athlete the chance he 
needs to get ahead in sports. 
ask all organizations evervvvhere to 
co-operate vvith us in this vvork. 
organize your clubs, so they vvill 
be elig’ble to nart’cipate in Lith- 
uanlen National Tournaments.

The American Lithuanian Athle- 
tic Ass’n is holding its E’a«ket BaH 
T^urn-ment this year, April 15—16 

Bovvlmg 
May

vve ask you to read 
that is addressed to 
organizations, athle-

this possible. Can we get that sup- 
port from you?

So after reading this letter, find 
out from yqur local athletic leaders 
if they read it. If they answer in 
the negative give them this copy of 
thė ‘Dirva’ and have them read this

*

I

We

Cleveland, O. 
Tournament. A m-ii 
6—7. at Detroit, 

. Th>s letter is 
with the American Lithuanian 
let:c Association.

If your organization or club is 
mterested in this association. its 
tournaments, and for everything it 
stands fo’-, vve ask you to writ*» to 
George C- V^nsRvas, 1267 E. 82nd 
St., Cleveland. Ohio. Let our slo- 
gan he — “Bigner and Better Snort 
events for the Lithuanian Athletes.”

Yours in Sports,
GEORGE C. VENSLOVAS,

The
29—30 and 

Mich.
to acąuaint vou

Ath-

thė ‘Dirva’ and have them read 
important article.

Get them to affiliate vvith 
American Lithuanian Athletic 
sociation. This is one way of keep- 
ing the Lithuanian vouth together.

¥

the 
As-

LITHUANIAN A. C
NEWS

The Serbians again plastered the 
Lithuanians, 37—26, for their sec
ond consecutive defeat, lašt Wed.» 
Feb. lst. By their defeat, the Litts 
for the first time since the opening 
of the season, relinąuished their 
hold on first place in the Inter- 
Lodge League. They are novv in 
second place, a game behind the 
Serbs and defending champion Pio
neers.

The boys certainly are in a slump 
and vvill have to shake it off soon 
or they vvill find themselves out of 
the play-offs. The game vvith the 
Serbs vvas a real battle for a half, 
būt in the third period, the Serbs' 
pulled avvay and coasted in. The 
Litts played the strong St. Joseph’s 
team, Wed., būt no score vvas avail- 
able at press time.

The club’s Community Center A 
team is riding through on full 
steam. The vveek of Jan. 29th, they 
played and vvon 2 games, that had 
them a place on top of the league. 
__On Tuesday, Jan. 31, they beat 
the strong Shaker Taverns by a 
score of 38—31. The game vvas 
elose for 3 quarters bnt in the lašt 
period, the Litts, led by some sen- 
s^-Honal shooting bv gjiard. Ralph 
Wise, elosed the lid on the vic- 
tory. Wise penpered the meshes 
for 22 points, the highest totai in 
the league this season. Thursday, 
Feb. 2, the club team led all the 
vvay in vvallopino- the Roth Dairies, 
?9—21. Pete Vitonis shovved the 
vvay vvith 9 noints. Bv the vvay, 
h-’ve von noticed the attention the 
Cleveland nevvspapers are giving the 
club’s A team. The Litts vietories 
^re. sure making everybody in the 
league perk ud and take notice.
e P, A w T, I > G

The Lithuanian A.C. Bovvling Lea- 
gne race is slovvly būt sūrely nar- 

/ImirrĮ įp p pv.o foqm race 
for the league chamnionship. Lašt 

af Coventrv Re/’rer'tinp. the 
Grigaitis Cleaners raised their lead 
to p’’x fu1! srarn^s whnn t^ey took 
2 of 3 games f^om the Cleveland 
TJot-,-Arir>o' Co. The Cleaners aen- 
ovn]]y d o n^t bovvl snectacularly būt 
fh0”’ jii«f. keen r>e°’°'ing avvay and 
make vietories fo^ themselves. The 
^^■"■entrv Rear^ations vvalloned the 
Lithuan’an A.C. team in 2 of 3 
"tvmes te nare one game off the 
laod of fhe «econrl -nlace Cleveland 
t The A-C.’a ar° 4 "ames
behinH the Coventry bunch. Frank 
Samolis, the Letterer’s lead-off man 
took ton individual honors vvith a

>
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