
DIRVA (THE FlEItgįg 
LITHUANIAN W E E I Juonio 

Published every Priday in Clevelanc^^^s

Ohio Lithuanian Publishing 
6820 Superior Avė. Cleveland, omo

MANĄGING EDITOR—K. S. KARPIUS

Entered as Second-Class matter Decem-
ber Gth, 1'915, at the Cleveland Postoffice 

under the Act of March 3, 1879. The only National Lithuanian Newspaper published in Ohio, reaching a very large majority of the 
80,000 Lithuanians in the Statė and 20,000 in Cleveland

No. 7 _______ KAINA 5c. CLEVELAND. OHIO VASARIO-FEB. 16, 1939
mbihmii i imibhi i   n i iiiii utim aMgmBMWBMna«»i

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

AUTOMOBILIAI Ameri
koj tokie pigus dėl to kad 
jie gaminami tokiu ištobu
lintu budu. Jeigu automo
bilis butų daromas panašia 
sistema kaip statoma na
mas, automobilio kaina bu
tų apie $15,000.

IŠVENGĖ 339 STREI
KUS. Washington. — Dar
bo Santikių Taryba perei
tą fiskalį metą, iki Birže
lio 30 d., visoje šalyje su
laikė nuo prasidėjimo 339 
streikus, kurie butų apėmę 
230,560 darbininkų. Taip 
streikus sutaikius, darbi
ninkai sutaupė 4,611,300 
darbo valandų.

Streikų buvo, kilę 2,319. 
kurie apėmė 1,460,795 
bininkų per tą metą.

dai

cio
Dar-

ATSIMETA NUO 
Montreal. — Kanados 
bo ir Amatų Kongresas pa
reiškė visoms darbininkų 
unijoms kurios priklauso 
prie CIO, kad jos lieKa su
spenduotos. Jos turi atsi
mesti nuo CIO, nes diduma 
priklauso prie Amerikos 
Darbo Federacijos. Tas 
paliečia tarp 20 ir 25 tūks
tančių Kanados unijistų.

NUTEISĖ MIRTI. Mas
kva. — Vienas odos darbi
ninkas nuteistas mirties 
bausme už sumušimą dirb
tuvės viršininko, kuris iš
varė jį iš darbo vykdyda
mas darbininkų spaudimo 
įsakymą. Tai pirma mir
ties bausmė sąryšyje su 
darbo disciplinos įstatymu.

VALDŽIOS r e i k a lams 
tiekiančios plieną išdirby- 
stės nuo Kovo 1 d. turės 
įvesti savo dirbtuvėse dar
bininkams minimum algų 
įstatymą.

SUSIMUŠĖ. Detroit. — 
Packard dirbtuvės darbi
ninkų unijos skyriaus susi
rinkime Vasario 12 d. kilo 
muštynė tarp UAW unijos 
narių, už tos unijos 
Homer Martin su jo 
šininkais. Du vyrai 
dūrė ligoninėje.

• » ----------------------------

PLIENO darbai šiomis 
dienomis pakilo iki arti 55 
nuoš. normalio, kas yra 
aukščiausias laipsnis šiais 
metais.

vadą 
prie- 
atsi-
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24-ti metai (24-th Year)

Valio Laisva, Nepriklausoma Lietuva!

laidotas
Vatikano Miestas, Vas. 

14. — Popiežius Pijus XI 
palaidotas šiądien po di
džiuoju altorium šv. Pet
ro katedroje. Paskutinės 
apeigos atsibuvo kai pro 
grabą praėjo kardinolai 
ir arkivyskupai, kurie kiek
vienas darė kryžiaus žen
klą. Paskui, grabas, pirma 
kurio nešta kryžius ir ėjo 
ilgos eilės žvakes nešinų 
aukštųjų lydėtojų, nuneš
tas į paskutinę atilsio vie
tą.

(Apie Popiežiaus mirtį 
plačiau rasite ant 5-to psl.)

VOKIEČIAI PAKVIE
TĖ PRANCŪZIJĄ
PASITARIMAMS

Paryžius, Vasario 11. — 
Vokiečių valdžia užsikvie- 
tė Prancūzijos užsienių rei
kalų ministrą Bonnet Ber- 
linan apkalbėjimui bendrų 
Europos taikos klausimų.

Centralinė Europa, Is
panija, ir Italijos jieškiniai 
bus svarbiausias apkalbė
jimų tikslas.

JAPONAI UŽĖMĖ
SVARBIĄ SALĄ

Tokio, Vasario 14. — Ja
ponų karo laivynas užėmė 
strategišką Kinų salą Hai- 
nan, visai netoli Prancūzų 
Indų Kinijos pakraščio.

Šiądien išsodino daugiau 
savo jūreivių šioje saloje.

Prancūzija ir Britanija 
protestuoja prieš tai, bet 
Japonija to nepaiso.

Suv. Valstijų karo laivai 
pasiųsti prie Hainan salos, 
kur jau nuvyko Prancūzų 
karo laivai.

STREIKUOJA. Kitche- 
ner, Ont., Kanada. — Dvi 
gumo išdirbystęs sustojo 
dėl CIO narių iššaukto 
streiko, kurie reikalauja 
daugiau mokesties.

Streikas apima apie 800 
darbininkų.

SAN QUENTIN, Kali
fornijoje. kalėjime apšau
kė bado streikų apie 4,000 
kalinių. Kaliniai streikuo
ja prieš prastą duodamą 
maistą. Tame kalėjime lai
koma apie 5,300 nubaustų
jų.

VALIO MUSŲ TAUTOS VADAS!
VALIO LIETUVOS VYRIAUSYBĖ! •

JO EKSCELENCIJA RESPUBLIKOS PREZIDENTAS 
ANTANAS SMETONA

¥ ¥ ¥

Dešinėje: Lietuvos Laisvės Paminklas Karo Muzejaus 
sodelyje ir paties Karo Muzejaus bokštas, kuriame ka
bo Amerikos Lietuvių padovanotas Lietuvai Laisvės 
Varpas. (Vaizdas iš VDV.)

ITALIJA VĖL SUSI
TAIKĖ SU RUSIJA

Roma, Vasario 7. — Ita
lija ir Rusija pasirašė su
tartį atnaujinimui prekybi
nių ryšių, kurie buvo nu
traukti daugiau metus lai
ko. Rusija nutraukė pre
kybą su Italija kaltindama 
Italus “piratišku” veikimu 
Viduržemio juroje: 
skandino • Sovietų 
vežančius Ispanams 
siems pagalbą.

REZIGNAVO. Suv. Val
stijų Aukščiausiojo teismo 
teisėjas Brandeis, vienas iš 
pažymiausių to teismo li
beralų narių, Vasario 13 d. 
įteikė Prez. Rooseveltui sa
vo rezignaciją. Jis yra 82 
metu amžiaus.

GEN. FRANCO RUOŠIASI ISPANIJOS VAL
DYMUI; BUS PRIPAŽINTAS

Italai 
laivus 

kairie-

SUV. VALSTIJOS stovi 
septintoje eilėje savo 
orlaivyno spėkoje. Ši 
oro laivyno tarnyboje 
25,895 vyrų.

karo 
šalis 
turi

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIŲ

PARYŽIUJE mirė Hen
ri Anatole Deibler, 76 me
tų amžiaus, kuris per 40 
metų buvo oficialis Pran
cūzijos ekzekutorius. Jis 
per visą savo tarnybos lai
ką nukirsdino apie 400 
žmonių galvų. Jo šeimos 
nariai tą pareigą pildė per' dams priduoti valdžiai

PRANCŪZIJA sugaudė 
ir išsiuntė atgal 26 Vokie
tijos laikraščių atstovus, 
kurie kaltinami šnipinėji
mu, ne užsiėmimu laikraš
tininko pareigomis.

ITALIJOJE įsakyta Žy-
sū

KIRVIU NUŽUDĖ. 
Brunswick, N. J. — 
ei j a sulaikė 80 metų 
kuris kaltinamas nužudy
mu savo žmonos, 70 m. Ji 
rasta kirviu užkapota.

20 UŽMUŠTA. Indijoje, 
Cawnpore mieste, kilus In
dų muštynėms su Musul- 
manais, užmušta 20 žm.

New
Poli- 
senį,

120 metų. ' rašą viso savo turto.

Lietuvos karo lėktuvai ore, ir kariuomenes priešlėktuvinės apsaugos dalys. VDV.

1

Burgos, Ispanija, Vasa
rio 13. — Sukilėlių vadas 
Gen. Franco, tikėdamas ne
trukus pilnai nugalėti kai
riuosius, pradėjo ruošti įs
tatymus, kuriais įvedama 
bausmės asmenims užima
mose teritorijose, kurie 
prieštaraus tautinei val
džiai.

Nekurie bus ištremti, ki
ti neteks pilietybės, tai bus 
aukščiausios bausmės pa
prastiems nusikaltėliams.

Gen. Franco taipgi pa
naikins visas partijas gel- 
bstinčias “liaudies fronto” 
vyriausybei ir 
jų turtą.

Gen. Franco 
Prancūziją kad 
kiai svetimai valstybei Is
panijoje šeimininkauti.

Mussolini užtikrino Bri
taniją kad ištrauks Italijos 
kareivius iš Ispanijos kaip 
greit karas pasibaigs suki
lėlių laime i imu.

Kairiųjų vyriausybė pa
siskelbia kad jų sostinė vėl 
bus Madridas.

Gen. Franco siunčia link 
Madrido 100,000 kareivių.

Kairiųjų gynėjai apleido 
Minorca salą Viduržemio 
juroje, užleisdami ją tau
tininkams.

¥

Londonas.
Prancūzija 
žinti 
vyriausybe kaip 
Ispanijos valdžią.

Prancuzija uždraudė'ko
munistams ir kitiems agi
tatoriams lysti prie iš Is
panijos išbėgusių tremti
nių varyti tarp ių agitaci
ją už komunizmą.

konfiskuos

užtikrino 
neleis jo-

¥ #

— Britanija ir 
tariasi pripa- 

sukilėlių tautininkų 
vienatinę

MUSSOLINI, dėl Popie
žiaus mirties, liovėsi kėlęs 
Italijoje kurstymus prieš 
Prancūziją, iš kurios pra
dėjo reikalauti grąžinimo 
buvusių Itališkų kolonijų.

Spėjama kad šis įvykis 
atidės tolesniam 'laikui to 
diktatoriaus planus kabin
tis prie Prancūzijos.

RjJM ANUOS vyriausybe 
persitvarkė ir išleido pra
nešimą jog palaikys taikius 
ryšius su. Rusija, taip pat 
vystys draugingumo santi
kius su Vengrija ir Bulga
rija. Šios dvi valstybės no
ri atplėšti dalis Rumanijos 
teritorijų.

GRUODŽIO 
tu vos išvežta 
nu aliejaus.

mėnesį iš
115 tonų

Lie- 
sėme-

•

REIKALAUJA
BOS. Musteikių 
cinkonių-Berštų vals..
aps., Lenkų okupuotame kraš
te) gyventojai yra Lietuviai, 
tačiau vietos mokykloje net ir 
tikyba dėstoma Lenkiškai. Dėl 
šios, priežasties jie nutarė su 
deklaracijomis kreiptis į Gar
dino mokyklų inspektoriatą ir 
reikalauti kad vietos valstybi
nėje mokykloje Lietuvių kalba 
butų dėstomoji.

SA.VO 
kaimo

KAL-
(Mar-

Gardino

NUTEISTAS ŠNIPAS. Ka
riuomenės teismas nubaudė už 
šnipinėjimą Vincą KeverĮ kalė
ti 12 metų. Keveris savo lai
ku, vengdamas teismo, buvo 
pabėgęs į Lenkiją, iš kur jį 
Lenkai prieš kiek laiko ištrė
mė į Lietuvą.

•
KLAIPĖDOS NAZIAI nuta

rė pasistatyti Klaipėdoje dide
lius rumus, kurie bus pavadin
ti Rudaisiais Rūmais ir kuriuo
se tilps visos svarbiausios Kul- 
turverbando įtaigos.

TURIZMAS SU LENKIJA 
Kaune įvyko pasitarimas ap
svarstyti Lietuvos-Lenkijos tu
rizmo klausimus. Buvo nutar
ta taikyti turizmui abišalumo 
principą. Tame pat pasitari
me buvo apsvarstytas ir Lietu
vos-Lenkijos prekybos sutar
ties vykdymas.

•
A P D O VANOTAS. Kariuo

menės štabo spaudos ir švieti
mo skyriaus viršininkas, skau
tų brolijos vadas vyr. sktn. 
Pulk. Juozas šarauskas už 
nuopelnus Lietuvos karo avia
cijai, kurioje nuo 1919 metų 
yra atlikęs daug skridimų ir 
perskridimų, o taip pat yra da
lyvavęs manevruose ir atlikęs 
daug tarnybinio pobūdžio skri
dimo uždavinių, apdovanotas 
“Plieno Sparnų” garbės ženklu.

•
DARYS VIDAUS PASKO

LĄ. Lietuvos vyriausybė pro
jektuoja išleisti 25 milijonų li
tų vidaus paskolą. Paskola bus 
išleista pavasarį.

•
STEIGS PRAMONĖS BAN

KĄ. Atitinkamose įstaigose 
pradėta pasitarimai steigti 
Kaune pramonės banką akci
nės bendrovės pagrindais. Ban
kas teiktų ilgalaikius kreditus 
vietos pramonininkams. Dalį 
šio banko akcijų paimtų vy
riausybė.

AMNESTUOTAS. Valstybės 
Prezidento aktu amnestuotas 
ir paleistas iš kalėjimo Plečkai- 
tininkas Bysas, kuris buvo nu
baustas mirties bausme už su
organizavimą teroristinių gru
pių užsienyje ir už rengimą 
pasikėsinimų. Anksčiau jam 
mirties bausmė buvo pakeista 
kalėjimu.

•
KAUNE telefonų abonentų 

padaugėjo tiek kad Kauno te
lefono automatinę stotį nori
ma padidint. Tie 7000 abonen
tų kuriems buvo numatyta 
telefono sunjungimai, jau už
imta. Norima įrengti dar 7000 
automatų telefonams.

•
PIRMĄ šių metų dieną Vo

kietijon iš Lietuvos išvežta la
šininių kiaulių 1,786 štukos.

•
VIRŠ 100 METŲ ŽMOGUS. 

Jonas Dumšė, iš Panevėžio a- 
pielinkės, yra 115 metų am
žiaus. Jis pasakoja pats savo 
akim matęs pirmą Lenkmetį, 
kai 1830-31 metais Lenkai su
kilo prieš Rusų carą. Jis ta
da buvo 8—9 metų berniukas.
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PENNSYLVANIJOJE
PITTSBURGH
Po Aleksandro Vasi

liausko Koncerto

Vasario 5 d., sekmadienio va
kare, Lietuvių Piliečių salėje 
įvyko Lietuvių Vaizbos Buto 
surengtas koncertas žymiam 
musų dainininkui Aleksandrui 
Vasiliauskui iš New Yorko. Į 
Reikia pasakyti kad artistas 
išpildė įvairų programą dainų 
įvairių musų kompozitorių ir 
svetinių, labai puikiai. Gaila 
tik kad ne visi vaizbiečiai atsi
lankė į tokį įspūdingą vakarą. 
Publikos bendrai buvo neper- 
daug. Kokia kliūtis buvo tik
rai nežinia, o gal komisija bu
vo netikus kad publikos nesu
traukė. Komisija darbavosi: 
J. Virbickas, J. Kriaužlis, K. 
Šinkūnas.

Artistui Vasiliauskui pagel- 
bininkė buvo Marytė Marčiu- 
konytė, kuri griežė smuiką so
lo ir gerai pasižymėjo. Ji yra 
dar jauna panelė, ir studijuoja 
muziką.

Pianu akompanavo abiem 
jiem Milda Brasky (Virbickai- 
tė). Iš muzikalės pusės kon
certas buvo vienas iš geriau
sių.

Šiuomi varde L. V. B. ir ren
gimo komisijos dėkoju artis
tui A. Vasiliauskui, Marytei ir 
Mildai už jų taip gražų progra
mo išpildymą. Ačiū ir publi
kai kuri atsilankė.

RENGĖ PAMINĖJIMĄ, šv. 
Jurgio tautinė parapija Vasa
rio 12 d. savo salėje rengė pa
minėjimą Lietuvos nepriklauso
mybės, dalyvavo choras ir kal
bėtojai. ši žinutė pavėlavo i 
pereitą Dirvos numerį.

NUŠOVĖ VALSTIJOS POLI
CININKĄ

WASHINGTON, Pa. — Prieš 
savaitę laiko bedarbis anglia- 
kasis, Frank Palanzo, 47 metų, 
užsirakinęs savo namuose, at
sišaudydamas nušovė valstijos 
motorciklinį policininką, kuris 
norėjo pas jį ineiti ir išsikal
bėti, kuomet tuose namuose 
buvo kilę muštynė ir buvo pa
šaukta policija.

PRISIPAŽINO. Wilkinsbur- 
ge, netoli Pittsburgho, dentis- 
tas Stewart, 34 metų, prisipa
žino, sąžinės kankinamas, kad 
jis keturi metai atgal nužudė 
savo žmoną ir vaikutį, 
buvo išvažiavęs į 
apsivedęs pavogė 
važiavo i namus.

i tapo suimtas ir 
parvažiavo išduoti policijai 
vo kruviną paslaptį.

Jisai 
Floridą, ten 

$300 ir par- 
Parvažiavęs 

pasisakė <iog
sa-

UžNORI PARDUOTI AKĮ 
$25.000. Chester, Pa. — Vie
na 52 metų amžiaus namų tar
nautoja pasiūlė parduosianti 
savo akį, jeigu gautų $25,000, 
nes ji per visą gyvenimą sun
kiai dirbo, nieko gero nematė, 
nori nors senatvei turėti pa
togumų.

P. PIVARONO PŪKIUS

nu
yra 
ru- 
dvi

PITTSBURGH E, pavasariui 
artėjant ir ruošiantis prie vie
šų darbų, 5000 darbininkų bus 
pastatyti dirbti prie miesto 
projektų kuriuos remia fede- 
ralė valdžia.

Iš* valdžios gauta virš 14 mi
lijonų dolarių miesto viešiems 
darbams.

Ohio Bedarbiams Informacijos
Kas Gaus Bedarbes Apdraudos Atlyginimą, Kada ir Kur

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

Petras Pivaronas, ALTS. pir
mininkas, plačiai Amerikoje ži
nomas veikėjas ir musų biz- 
nierius-duonkepis, Vasario 4 d. 
turėjo surengęs savo kepyklos 
darbininkams ir jų šeimortls 
pokilį, kuriuos vaišino savo 
šauta stirna. Pivaronas 
užsidegęs medžiotojas, kas 
denį nušauna po stirną ar
kai būna jų šaudymo sezonas.

Pivarono duonkepykloje dir
ba apie 20 žmonių, daugiausia 
Lietuviai, tik gal pora svetim
taučių; taigi su jų šeimomis ir 
keliais pašaliniais draugais pa
sidarė pusė salės žmonių.

Pabaigus vakarienę, p. Piva
ronas paaiškino jos tikslą — 
tai kad jam pavyko nušauti 
stirna, o dabar yra proga ar
čiau susipažint su savo darbi
ninkais ir jų šeimomis.

Tarp svečių buvo daininin
kas Aleksandras Vasiliauskas 
ir Virbickų šeima.

Pivaronas yra pasekmingas 
Amerikos Lietuvi^ biznierius, 
užsiimąs duonos kepimu jau 
per kelioliką metų. Jis ne tik 
pats gražiai gyvena bet dar 
maitina kelis desėtkus darbi
ninkų ir jų šeimų narių.

Visi dalyvavusieji palinkėjo 
šiam geraširdžiui Lietuviui ir 
jo maloniai žmonai ilgiausių 
metų ir pasisekimo.

Juozas Virbickas.

NUŽUDĖ MYLIMĄJĄ. Tū
la Marie Sedlak, 23 metų, mo
tinos draudžiama, išvažiavo su 
kaimynu vaikinu nuo Troy 
Hill automobiliu pasivažinėti. 
Jų nesulaukus gryžtant ir se
kančią dieną, pradėta j ieškoti. 
Po ilgų j ieškojimų rasta neto
li Zelienople užleistoja vasar
vietėje mergina automobilyje 
nušauta, o viduje name greta 
kurio jie buvo sustoję, pasiko
ręs vaikinas, Joe Veverka.

GREENFIELD, Mass.

LIETUVIŠKAS PROGRAMAS 
PER RADIO

šeštadienio rytą, 
nuo 11 vai. iki 12 
dio stoties WH,AI 
mas Lietuviškas 
skirtas Lietuvos 
mybės sukakčiai paminėti.

Programe dalyvauja Vinco 
Jaroševičiaus orkestras iš East- 
hampton, Mass., Aušros Choras 
iš Gardner, Mass., kalbės vie
tinė, Adv. Lucv Jakimavičiu- 
tė, eiles deklamuos Marijona 
Dailidonytė iš Keeno, N. H., 
kalbės studentas Antanas Ta
mulis iš Marianapolio kolegijos, I 
ir akordionu grieš Eva Jaruse- 
vičiutė.

Programas bus Įdomus ir di
delis, jį išpildys apie 49 jau- 

. puolių.
IŲis platina Dirvą — tas , Programą vadovauja A. De- 

platina apšvietą. dinas. Koresp.

Vasario 18, 
ryto, iš pa
bus duoda- 
programas, 

nepriklauso-

COLUMBUS, Ohio. — Ohio ‘ 
valstija, per bedarbes atlygi
nimo komisiją, pradeda mokėti 
bedarbės atlyginimus tiems be
darbiams kurie turi prie atly
ginimo gavimo teisę. Mokėji
mas prasideda Vasario mėnesį, 
sulyig pranešimo iš komi si j o- 
nierių raštinės.

Valstija mokės bedarbės at
lyginimą tokiems kurie turi 
prie to teisę, jeigu jie išdirbo 
nemažiau 20 savaičių laiko vi
sų 1938 metų bėgiu, tokiose 
įstaigose, dirbtuvėse, raštinė
se, kasyklose, ar krautuvėse, 
kurių darbdaviai yra įrašyti į 
valstijos rekordus. Tie kurie 
turi teisę atlyginimą gauti su- 
lyg bedarbės įstatymo, gaus 
pusę buvusio savo savaitinio 
uždarbio kurį gavo dirbdami, 
bet ne daugiau kaip $15 savai
tėje ir ne daugiau kaip už 16 
savaičių vieno meto bėgiu.

Bedarbės atlyginimų negaus 
tie darbininkai kurie dirbo įs
taigose ar vietose kur dirbo 
mažiau kaip trys darbininkai. 
Jų darbdaviai nėra registruoti 
valstijos bedarbės apdraudos 
komisijoje.

Kadangi didelis yra darbas 
išrašyti paskirus pažymėjimus 
tūkstančiams bedarbių darbi
ninkų kurių atlyginimų jieško- 
jimas buvo pripažintas, komi- 
sijonieriai nustatė būdą kuriuo 
tam tikras paskirtas skaičius 
gaus užmokestį tam tikrą nu
statytą dieną. Kuomet bedar
bio darbininko jieškinis bus 
galutinai pripažintas ir atlygi
nimą gaunančiam bus paskir
ta tam tikra “mokesties die
na”, jam bus išrašyta čekis tą 
pačią dieną kas savaitę per 16 

< savaičių. Atlyginimo mokes- 
■ tis bus prisiųsta tiesiog iš Un- 

employment t Compensation ko
misijos ofiso iš Columbus, į 
namus atlyginimą gaunančiojo 
antrašu.

Čekį arba pranešimą gavęs, 
kartu gaus ir tam tikrą lakštą, 
”Weekly Payment on order for 
Benefits”, kurį turi nuplėšti ir 
nunešti pats atlyginimą 
nantis bedarbis į vietinį 
ofisą, panaujinimui savo 
nio reikalavimo. šiuo 
bus gerai sukontroliuota 
vienas atlyginimą imantis, ir 
jis paduos savo prašymą gau
ti atlyginimą sekančiai savai
tei. per 16 savaičių, jeigu per 
tokį laiką bus be darbo. Ku
rie bandytų apgaudinėti, jau 
gavę darbą, o imtų atlyginimą 
iš bedarbės fondo, tie bus sun
kiai baudžiami.

Tie kurie anksčiau padavė 
savo prašymus bedarbės atly
ginimui, pradės gauti savo 
mokestį Vasario pradžioje. Ku
rią dieną jie gaus savo pirmu
tinius atlyginimus, komisija 
netikrina.

Visuose miestuose ir mieste
liuose yra įsteigta UCC ofisą^į, 
kurie registruos bedarbius ir 
rūpinsis gavimu jiems darbo, 
o nedirbantiems parūpins at
lyginimą. Susiraskit tokį ofi
są savo mieste ir kreipkitės į 
jį kurie norit gauti atlyginimą 
už., jūsų nedirbtą laiką 1938 
metais. Bet 'atlyginimą gauti 
gali tik tie kurie pernai dirbo 
nemažiau 20 saavičių ištisą me
tą, kaip viršuje paaiškinta.
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LIETUVĄ
Jus keliausit greitai ir patogiai populiariais laivais 

BREMEN * EUROPA 
COLUMBUS 

NEWYORK • HAMBURG 
HANSA • DEUTSCHIiAND

Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremen 
ar Hamburg

Specialiai žemos ekskursijų kainos važiuojant iš 
Europos nuo Balandžio 3 iki Balandžio 23 ir 
nuo Birželio 26 iki Liepos 23. Amerikoje lei

džiama būti keturias savaites.
Informacijų klauskite pas vietinį agentų arba 

1430 Euclid Avė. Cleveland, Ohio
Į^hambubg-amemcu
SpgIhOBTB GEBMAN Hole!®

■

Tautines Dienos Baltimore, Md.
Kaip jau Amerikos Lietuviams žinoma, Maryland valstijo

je Lietuvos Nepriklausomybės Diena, Vasario 16, yra formulė 
valstijinė šventė. Tą šventę kas metai skelbia valstijos guber
natorius. šymet taip pat, Maryland Gubernatorius Herbert R. 
O’Conor, Vasario 6 dl^ną, iš valstijos sostinės Annapolis, išlei
do proklamaciją ragindamas tą dieną švęsti mokykloms, bažny
čioms ir kitoms atitinkamoms įstaigoms.

Baltimorės Lietuviai Vasario 16 dieną mini sekančiu pro
gramų :

5-tą vai. vakare, Lietuvių salėje, įvyksta viešos prakalbos 
kuriose pakviesti dalyvauti šie kalbėtojai: Lietuvos Ministras 
Povilas zadeikis, Lietuvos Generalinis Konsulas iš New Yorko, 
Jonas Budrys; Maryland Gubernatorius Herbert R. O’Conor, 
buvęs Gubernatorius Harry W. Nice (prie kurie Vasario 16-ta 
įsteigta valstijinė švente) ; Wm. F. Broening, buvęs Baltimorės 
mayoras; K. S. Karpius, Dirvos redaktorius; Senatorius Joseph 
Wyatt; Kunigai: Lietuvnikas, Mendelis ir Dubinskas, Baltimo- 
riečiai, Keidošius iš New Yorko, ir Giedra iš Washingtono; 
Advokatai N. Rastenis ir Thomas Gray; Daktarai Edward F. 
Milan ir Adolbert želvis; Baltimorės Trąfiko Teismo Teisėjas 
Wm. F. Laukaitis, ir Skautų atstovas.

7:00 vai. vakare, taip pat Lietuvių salėje, įvyksta banke
tas, kur dalyvauja dauguma virš paminėtų kalbėtojų.

Bankete dainomis pasitarnauja Klementas V. Andrekus, 
Baltimorės Lietuvių tenoras, kuriam akompanuoja jo žmona.

gau-
UCC 

toles- 
budu 
kiek-

(HICAGO, ILL
VAIŠĖS LIETUVOS KON

SULATE
L i e tuvos nepriklausomybės 

21 metu sukakties proga, Lie
tuvos Konsulas ir ponia Dauž- 
vardžiai Vasario 16 dieną su
rengė priėmime} ir vaišes Kon
sulate. Pakviestą vietos įžy
mesni Lietuviai ir šiaip svečių.

Vasario 19 d., Morrison vieš
butyje įvyksta iškilmingas ne
priklausomybės paminėjimas.
BROLIAI MOTUZAI APLEI

DO CHICAGĄ
Mažai Chicagoje rasime Lie

tuvių kurie negavo pasigerėti 
brolių Motuzų rodytomis Lie
tuvos filmomis. Bet broliai 
Motuzai Chicagą apleido Vasa
rio 1 d., atsisveikindami kaip 
ir ant visados. Jų vardas il
gai skambės tarp vietos ir pla
čios apielinkės Lietuvių dėl jų 
atlikto didelio darbo, atskleidi
mo prieš musų akis musų tėvy
nės pilname jos 
įvairume. Jų 
matyti musų 
iš kurios mes 
lis visai mažai „ 
ti broliai Motuzai 
su savo filmomis visi pasisten- 
gkit jas pamatyti.

Br. Gediminas.

gražume ir 
filmos davė pa- 
grąžią Lietuvą, 
išvykom daugė
ją pažinę. Kur 
..... i atsilankys

MOTUZŲ LIETUVOS FILMOS
Vasario 17 d., broliai Motuzai rodo pirmą dalį savo puikių 

Lietuvos filmų, Lietuvių salėje, nuo 7:30 vai. vakare.
Vasario 18, bus rodoma Motuzų filmų antra dalis, toje pa

čioje vietoje ir tą pačią valandą.
Nepriklausomybės minėjimą ir filmų rodymą rengia Balti

morės Lietuvių Draugijų Taryba.
TAUTINĖS TARYBOS SUVAŽIAVIMAS

šių iškilmių proga, į Baltimore suvažiuoja Amerikos Lie
tuvių Tautinės Tarybos valdybos nariai, kurie turės dviejų die
nų posėdį Tarybos reikalais:

Vasario 18 d. bus Tarybos valdybos posėdis. 1
Vasario 19 d. įvyks bendras Tarybos posėdis su Rytinių 

valstijų tautininkais-sandariečiais veikėjais. Posėdžiai bus lai
komi Lietuvių salėje (851 Hollins street).

Rytinių valstijų tautininkai-sandariečiai veikėjai kviečiami 
į Baltimorę Vasario 19 d. Posėdis prasidės apie 10 vai, ryto.

trumpos DAYTOKOHIO
ŽINIOS ____ ’

(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)

ROCKFORD, IH. — Šv. Pet- 
ro ir Povilo "parapija rengia- 
statyti naują salę. Keletas 

Lietuvių yra pasižadėjusių pa
skolint tam tikslui net po 3,000 
dolarių. Gražus pasiryžimas.

si

• CHICAGO, III. — Lietuvis
Al Kumskis, kuris pereitą 

vasarą lankėsi Lietuvoje kaip 
Amerikos Lietuvių sportinin
kų vadas, paskirtas pietinės 
Chicagos dalies miesto parkų, 
užžiurėtoju arba superinten
dentu.

LIKVIDAVO BANKĄ. Prieš 
septynis metus, čia staiga už
sidarė vienas iš didžiausių ban
kų, Union Trust Co. Tarp de- 
pozitorių, kurie .tame banke tu
rėjo pasidėję pinigus, tuomet 
kilo didelis sujudimas.

Banką uždarius, laikui bė
gant pradėjo depozitoriams da
limis atmokėti jų pinigus, šio
mis dienomis jau bus galuti
nas atmokoj imas.

Visi depozitoriai atgauna 99 
nuošimčius savo pinigų, žūsta 
tik 1 nuošimtis. Bet depozito
riai yra patenkinti tuomi, nes 
galėjo daug daugiau žūti, kaip 
žuvo kituose bankuose.

Lietuviai irgi šiame banke 
daugumoje turėjo pasidėję sa
vo centelius. D. Rep.

STAŠAITIS Antanas, mirė 22 1 
Sausio, Chicagoje.

JANKAUSKAS Juozas, mirė 
Gruodžio 10, West Hazleton, 
Pa. Liko žmona, duktė ir 
sūnūs. <

ENGELERTIENĖ Albina (Se- 
liokiutė), 22 metų, mirė 17 
Sausio, Waterbury, Conn.

STOČKUS Stasys, 29 metų, už
muštas automobilio Sausio 
28, Chicagoje.

GUDJONAS Petras, sulaukęs 
senatvės, mirė Sausio 2$) d., 
Chicagoje. — Pagramančio- 
par., Tūbinių k.

KUIZINAS James Isadore, 46 
metų, mirė Sausio 28, Chi
cagoje. — Tauragės ap., Ši
lalės par., Vingeninkų km. 
Amerikoje išgyveno 26 m.

NUOBARA Gabrielius, 51 m. 
mirė Sausio 29, Brooklyn, 
N. Y.

KRIPAS Antanas, sulaukęs se
natvės, mirė Sausio 25 d., 
Mahanoy. City, Pa. Ameri
koje išgyveno 50 metų.

MAKŠTUTIS Antanas, 45 me
tų, . užmuštas anglies kasyk
loje, Sausio mėn., Shenan
doah, Pa.

KUBILIUS Leonardas, 72 me
tų, mirė Sausio m., Excel- 
sior, P'a.

ZAKARAUSKIENĖ Ona (Zo- 
pilikė), sulaukus senatvės, 
mirė Sausio 23, Chicagoje.— 
Panevėžio ap., Upytės par., 
Karnogilo k. Amerikoje iš
gyveno 30 mėtį.

JESU'LIS James, pusamžis, 
mirė Sausio 24, Chicagoje. 
— Viduklės par., Jukainių 
•k. Amerikoj išgyveno 43 m.

JANČAUSKIENĖ Marė (Ul- 
Činskaitė), pusamžė, mirė 24 
Sausio, Chicagoje. — Kėdai
nių ap., Pernaravos parap., 
Vainikonių k.

KLUPŠAS Pranas, pusamžis, 
mirė Sausio 24, Chicagoj. •— 
Šiaulių ap., Joniškio p., No- 
raičių k. Amerikoje išgy
veno 26 metus.

KLEPONIENė Marcelė, mirė 
Sausio mėn., Tamaąua, Pa. 
Amerikoje išgyveno 38 m.

i

LAURINAITIENĖ Rožė (Žu
kaitė), 55 metų, mirė Gruo
džio 26, Buenos Airęs, Ar
gentinoj. — Alytaus apskr. 
Argentinoj išgyveno 8 m.

GELUMBAUSKAS Vincas, 30 
metų, mirė Sausio mėn., Con- 
nerton, Pa.

RINKEVIČIENĖ Marė, 59 m. 
mirė Sausio 17, Wilkes-Bar- 
re, Pa.

BIKINAS Vincas, mirė Sausio 
11, Braddock, Pa.

ENDRIUNAS Leonas, mirė 14 
Sausio, Braddock, Pa.

DOVIDAUSKAS Ričardas, 
re Gruod. 30, Braddock,

KRAPKAITIS Juozas, 
tų, mirė Saudo 20, 
ter, Mass.

ŽUKAUSKAS Tarnas,
Sausio mėn., Baltimore, Md. 

Vasilkienė Morta, 77 metų, mi
rė Sausio 20, New Britain, 
Conn.

KLUSĄ ITIS Juozas, mirė Sau
sio 10, Wilkes-Barre, Pa. 
Liko žmona, Marė, ir trys 
vaikai.

DOMBRAUSKAS Antanas, 54 
m., mirė Sausio 26, Chica
goje. — Telšių ap., Žarėnų 
par., Sesaičių k. Amerikoje 
išgyveno 29 metus.

LAPINSKAS Pijus, 3 metų, 
sūnūs Jurgio ir Agnės La
pinskų, mirė Sausio 24, Chi
cagoje.

STANKUS Teodoras, 38 metų, 
užmuštas automobilio Sau
sio mėn., Chicagoje.

GELUMBAUSKAS Stasys, 49 
metų, mirė Sausio 24, Raci- 
ne, Wis.f — Raseinių apsk.. 
Girkalnių par. Amerikoj iš
gyveno 26 metus.

PALIOKAS Vincas, 45 metų, 
mirė Sausio 26, Mahanoy 
City, Pa.

55

mi- 
Pa. 
me-

Worces-

mirė

Skelbimai “Dirvoje”
50c už vieną kartą 
tris kartus už $1.00

Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, 
kaip tai namų pardavimas, iš
nuomavimas, krautuvių išnuo
mavimas ar pardavimas, pajieš
kojimai, padėkos laiškai, gali
ma patalpinti šia kaina: 

NAUDOKITĖS MUSŲ BANKINIU PATARNAVIMU

Du Nauji Patarnavimai
Kredito vertiems žmonėms kuriems reikia pinigų as

meniškiems tikslams arba pirkimams reikmenų

• NEW HAVEN, Conn. — Ka
zys šultis, 83 metų,

mirsiant užrašė visą savo tur
tą Lenkų Pranciškonų vienuo
lynui. Chicagoje gyvena jo 
duktė ir Lietuvoje žmona.
9 BALTIMORE, Md. — Lie

tuvių Demokratų Klubas sa
vo metiniame susirinkime iš
rinko naują* valdybą. S. J. Ya- 
nušaitis, pirmininku; Thomas 
G. Gray-Grajauskas,. vice-pir- 
mininku; Ch. P. Treppe, sek
retorium, Peter Malinskv, ižd., 
Boleslavas Pečiulis, fin. sekr., 
Juozas Skorka, maršalas.
• ELIZABETH, N. J. - Sau

sio 29 įšventintas į kunigus
.Juozas Dambrauskas. Gimęs 
ir augęs \Vilkes-Barre, Pa.

prieš , ——*——

YOUNGSTOWN. O
SLA. 157 kuopa Vasario 12 

d. surengė Lietuvos nepriklau
somybės paminėjimą Lietuvių 
parapijos salėje. Suvaidinta 
du veikalukai ir atliktą mono
logų ir deklamacijų pritaiky
tų tai dienai. Parapijos cho
ras padainavo. Po programo 
buvo šokiai. M. S.

I

Įsisteigkit Savo Kreditą čionai.

Joje telpa pilni nurodymai nau
jų Cleveland Trust Loan ir Purchase Planų. Gaukit , 
sau knygelę tuojau iš bent Cleveland Trust Banko.

DYKAI KNYGELĖ. 
. V , „

I
Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio drau
gas; platinkit ja tarp sa*v.

Cleveland drust
MEMBER FEDERAL RESERVE SYSTEM

Narys Federal Deposit Insurance CorporationI

VAŽIUOK GATVEKARIU AR MOTOR KOČU

II ETŲ VOS NE PR1K L A U - 
SOMYBĖS MINĖJIMAS

Akrono Lietuviai rengiasi 
iškilmingai paminėti Lietuvos 
nepriklausomybės 21 metų su
kaktį šio šeštadienio vakare, 
Bavarian salėje, 546 Grant 
Kalbėtojai bus: Tėvynės 
daktorius iš Nevv Yorko ir 
Ii Clevelandiečiai.

Programo pradžia 6 vai. 
kare, įžanga į salę nemokamai.

Visi esat kviečiami dalyvau
ti šioje iškilmėje. Rep.

e



DIRVA

Gerb.

SPRAGILAS

arba:
BLOGAI IR NEGERAI

(Pabaiga iš per. nr.)

Bet iš kitos pusės žiū
rint, galėtų tai ir nepavyk
ti. Leiskime kad ekskur
santai iškrinka po visus 
Lietuvos kampus ir ten su
sižavi Lietuvos grožybė
mis, o sportininkai pliekia 
kur “krepšiasvydį” ir nuo 
tci juos nei pyragu nenuvi
liosi. Delegacija viena li
kus ką turėtų pradėti? Nie
ko daugiau, tik jieškot “di
džiai gerbiamų veikėjų” ir 
juos kalbinti kad jie ant 
vietos pradėtų tuojau vyk
dyti “perversmą”. Jeigu 
pasisektų tokius “veikėjus” 
surasti ir juos prikalbinti, 
delegacija turėtų jiems į- 
teikti “dideles .pinigų su
mas” kad pasisamdytų rei
kalingą “vaiskų”. Be “vai- 
sko” juk perversmą įvyk
dyti negalima.

O jei tai pavyktų, tai 
kažin ar neišeitų tas į blo
gą? Leiskim kad toki “di
džiai gerbiami veikėjai” 
pasiėmę veikti demokratiš
ką darbą ir turimą biudže
tą taupydami arbatėlei ir 
preferancui, norėdami ap
sieiti ekonomiškai, imtų 
samdyti pigiuosius karei
vius, iš... . mokyklas lan
kančių vaikų. Apdovano
ję juos saldainiais ir pamo
kinę kaip jie turi veikti, sa
kysim, išsiunčia į gatvę. 
Tada, vaikai kaip vaikai, 
saldainius čiulpdami išeina 
į gatve ir ima šūkauti: “Sa
lin tautininku vyliausybia, 
mes nolim Voldemalo val
džios !” Policininkas išgir
dęs juos taip šūkaujant, sa
kysim, prieina prie vaikų 
ir klausia: “Vaikai, o kas 
jums liepė taip šūkauti 
šventą dieną, a?” Vaikai 
tada parodo pasiputusiais 
kišeniais stovinčius “di
džiai gerbiamus veikėjus”, 
o policininkas prie jų pri
ėjęs, mandagiai iš jų kiše
nių ištraukia “dideles .su
mas pinigų” ir juo pačius 
išvaro grybauti. Kas tada 
butų???

Tada butų mums gaila ir 
pikta. Butų gaila kad “di
delės pinigų sumos” nuėjo 
sustiprinimui “susmukusios 
tautininkų valdžios”, ir kad 
musų “didžiai gerbiami vei
kėjai turės per žiemą var
gti dėl savo žioplumo, kad 
perdaug ekonomiškai pasi
elgę sau talkon pasikvietė 
vaikus. Pikta butų kad vi
sas galvosūkis, visi planai 
ir sugadyta popier.a, kuri 
šiais laikais tokia . brangi, 
nuėjo niekais be mažiausios 
naudos. Ne, toks planas 
irgi negeras.

Gal butų gerai kad mes 
susirinkę į Usterio salę, iš- 
plustume Lietuvos valdžią 
visokiais vardais. Gal Lie
tuvos valdžia tada netek
tų kantrybės ir perpykus 
pati savo noru “atsistaty
dintų” ir savo vietą užlei
stų “konsoliduotai’’, tai yra 
demokratiškai- konsoliduo- 
tai-koalicinei valdžiai.

Kažin? Ne, taip nege
rai. Tokių plūdimų Lietu
vos tautininkų valdžia ne
girdės, o jei raštu juos sių
stume, tai demokratiškiau
sios pasaulyje šalies val
džia paimtų mus už pa
karpos ir tada mums butų 
riestai.

O gal butų gerai Uste- 
ryje parašyt demokratiš
kiausios pasaulyje valsty
bės denm kr atiškiausiam 
prezidentui; ir paprašyti 
kad jis prašalintų iš vietos 
Lietuvos prezidentą ir visą 
tautininkų valdžią išvaiky
tų?.... Ot, rodosi, tai bu
tų geriausis būdas padary
ti vietą 69-centiniams de
mokratams. Tai tuojau im
kim rašyt prašymą! Bet 
ne. Tai nebus gerai. Jei
gu varnas varnui akį ne
kerta tai prezidentas pre
zidentui irgi nekirs.

Tai ką turėtume daryti? 
Demokratijos pas mus jau 
tiek daug priaugo kad ne
turim kur ją padėti. Būti
nai turime j ieškoti jai vie
tos, ar eksportuoti kur į 
Lietuvą ar kur kitur, nes ji 
mus pačius užtroškins. Tai
gi ir pasakykite ką mes tu
rim pradėti ir ką veikti 
kad savo demokratijai su
rasti vietą.

Aš turiu labai puikų su
manymą, ir manau kad tas 
mano sumanymas jums vi
siems patiks. Todėl išank
sto visus demokratiško nu
sistatymo “piliečius” kvie
čiu ir visų prašau tą mano 
sumanymą paremti.

Su pagarba (pasirašau)
Zurza.

ŠVIEŽI

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

Kelione po Musų Lietuvą

VISADA ŠVIEŽI! Dvigubai ap 
saugoti dviem užvalkčiais Cello
phane. VIRŠUTINIS užvalktis atsi
daro APAČIOJ pakelio.Extra subrandinti Tabakai duoda Extra Skonį!

UŽS ĮSTATYKITE: ROBERT BENCHLEY su ARTIE SHAW’S Orkestru, Sekmadienių 
vakarais, Columbia Network.

MEKSIKOS gyventojų 
surašąs, darytas 1938 me
tų vasarą, parodo kad ta 
Suv. Valstijų kaimynė tu
ri 19,478,791 galvų.

RUSIJA skelbia pradė
jus kariškų laivų statybos 
programą. Bus išstatyta 
120,000 tonų daugiau lai
vų.

Tęsinys iš pereito nr.)
PIRMYN CHORO ATVYKI

MAS IR IŠKILMINGAS 
PASITIKIMAS

VAIŠĖS PAS ŽEMAIČIUS 
IR MAKAUSKIUS

BIRŽELIO 23, ketvirtadie
nis. — ši diena turėjo būti di
delė ne tik mudviem bet ir vi
sam Kaunui, šiądien per pie
tus atvyksta ilgai laukiamas 
Čhicagos choras. Pirmyn, tai
gi visi pasiruošę vykti į stotį 
ir juos karštai Lietuviškai pri
imti, kaip tik Lietuviai vieni 
gali padaryti!

Devintą valandą mudvi atsi
kėlėm ir išėjom į Konrado ka
vinę pusryčių, o ka baigėm val
gyt buvo jau laikas ir į stotį 
vykti. Važiavom busu, nes į 
stotį gana toli. Vėl diena bu
vo apsiniaukus ir išrodė į lie
tų. (Toks prastas oras mums 
įgriso).

Atvykus į stotį, pasirodė lyg 
visas Kaunas butų čia susirin
kęs. Buvo čia didelis Jauna
lietuvių- dūdų orkestras, daug 
uniformuotų karininkų matėsi 
aplinkui. Jaunalietuviai buvo 
paskirti būti choro globėjais 
laike jų buvimo Lietuvoje. Mi
nia išrodė labai geroje nuotai
koje, aplink visur margavo gė
lės. Choras tikrai bus apibar
stytas gėlėmis. Daugybė turė
jo atsinešę visokių dydžių lau
kėtus ir Įvairiausių gėlių. Lie
tuviai ištikro myli • gėles, ir aš 
manau jie labiau tiki į Ameri
koje naudojamą posakį, “pa- 
reišk savo meilę gėlėmis”, ne
gu mes tikime.

Ponas Skipitis, pilna šypsą 
veide, buvo atvykęs pasakyti 
pirmus pasveikinimo žodžius, 
nes jis yra oficialis Amerikos 
svečių ir šiaip užsieniečių pri
ėmėjas. Ten buvo atvykę be
veik visi kuriuos tik aš paži
nojau, ir laukė. Stotis ir plat
forma iki pat bėgių buvo už-

LAISVĖS ALĖJA Kaune, liepomis nusodintu viduriu, kur Kauniečiai mėgsta vaikščio
ti vakarais. Kairėje tolumoje matosi aukšti Pažangos ir Pienocentro namai. VDV.

sigrudus žmonėmis, mudvi tu
rėjom. spauste prasispausti į 
priešakį. Pagaliau mudvi pri
ėjom greta priėmimo komiteto 
ir turėjom patogią vietą iš ku
rios viskas buvo galima maty
ti. Dr. Savickas iš Čhicagos, 
kuris gyveno Kaune virš metą 
laiko ir yra plaukimo instruk
torius Kūno Kultūros Rūmuo
se, buvo pasiruošę įteikti savo 
puikų buketą, “dešimtuko” di
dumo, savo draugui Kaziui 
Steponavičiui, choro vadui. Jis 
prisipažino kad išmoko apsiei
ti kaip tikri Lietuviai, ir atli
ko visą Lietuvišku papročiu, 
net iki gėlių įteikimo, vyrui ar 
moteriai, nedarė skirtumo kam. 
Čia vyrai kaip ir moterys turi 
teisę gauti gėles.

Dūdų orkestras pradėjo gro
ti ir mes pamatėm traukinį at
einant į stotį; visi pradėjo šū
kauti, o už minutos traukinis 
ir buvo stotyje, pasažieriai ir 
choristai iš vagonų per langus 
mosavo ir bandė šaukti savo 
pažystamus stotyje. Broliai 
Motuzai su savo filmų kamera 
nuvyko prie rubežiatis pasitik
ti chorą ir vis dar filmavo vi
so tą sąjūdį traukinyje ir sto
tyje.

Choristai buvo nuvesti į sto
ties valgomąją salę, kur jiems 
buvo paruošta pietus. Paval
gius, juos formaliai priėmė 
kalbomis, o p. Skipitis perser
gėjo juos kad iki jie viešės 
Lietuvoje jie visi privalo kal
bėti tik Lietuviškai, kurie už
mirš tai arba kalbės Angliškai, 
bus sunkiai nubausti, o ta bau
smė bus “pakorimas”. Pane
lės bus pakartos vaikinams 
ant kaklų; vaikinai panelėms! 
Šis persergėjimas buvo sutik
tas užgyrimu ir gausiu ploji
mu.

Po pietų, visi buvo iškviesti 
laukan kad galėtų nufotogra
fuoti dėl laikraščių, ir nežiū
rint kad lietus lijo fotografija 
buvo traukiama.

Dabar jau atėjo ir antra va
landa ir buvo mums laikas vyk
ti pas p. žemaičius, kur buvom 
užkviestos pietums, bet kadan
gi taip smarkiai lijo mudvi su 
Brone pasiėmėm taksi kad ne
sušlapti.

Nu vykusios radom poną ir 
ponią žemaičius musų laukiant 
ir ten buvo keletas kitų sve
čių, tarp jų ponas ir ponia 
Rimšai. Poni Žemaitiene bu
vo tokia pat maloni kaip visa
da, o jų dukrelė išaugo į pui
kią panelę (ji buvo tik maža 
mergaitė kai ją paskiausia ma
čiau). • Musų pietus buvo tik
rai skanus, bet geriausia iš vis
ko patiko užsigardavimas — 
didelė stiklinė lėkštė pilna žem
uogių, kurios dabar buvo pa
čiame sezone. Niekad aš savo 
gyvenime nemačiau braškių 
(žemuogių) tokių didelių ir 
skanių kaip šios, jos buvo di
dumo kaip slyvos, gražios rau
donos spalvos. Tas priminė 
man anuos metus kuomet mes 
abu su vyru lankėmės pas p. 
žemaičius, ir jie turėjo daržą, 
kuriame buvo šių didelių braš
kių lyselės, o mes skynėm jas 
ir valgėm ten pat darže. Tai 
buvo mano pirmas paragavi
mas Lietuviškų braškių ir aš 
stebėjausi jų nepaprastu didu

-----------?---------------

Kanados Lietuviams Dirva 
už $2 visam

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

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

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
t

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

Pusei metu — pusė kainos.

mu ir skoniu. Dabar vėl jo
mis buvau pavaišinta.

Po pietų, nuėjom visi į p. 
Žemaičio studiją kavai, kur 
jis parodė mums daug savo pui
kių piešinių, taipgi išėjom į 
dailų darželį, kur gėlės žydėjo 
visur aplinkui, ir jie turi ne
didelį fontaną darželio vidury
je. Viskas buvo tikrai malo
nu ir mudvi džiaugėmės savo 
vizitu, ir tik vėlai po pietų iš
ėjom.

Lietus buvo nustojęse lyti ir 
mudvi eidamos namų linkui 
susitikom Uršulę Sardinskaitę, 
kuri prisidėjo prie musų, o vė
liau susitikom p. Kacevičių ir 
užsikvietėm juos į musų butą 
valandėlei. Ten beesant, atsi
lankė daugiau svečių, Valaitis 
ir Kruzė, kurie atnešė mums 
kvietimus dalyvauti pietuose 
kuriuos rengia Kauno žurnalis
tai svečiams laikraštininkams 
rytoj po pietų Pažangos Rū
muose. šiuo pakvietimu jau
čiausi pagerbta, nes juk aš ne
su žurnalistė, o šis malonumas 
man daromas tiktai dėl mano 
vyro.

Musų svečiai buvo tik trum
pai, ir netrukus po jų išėjimo 
atvyko p. Makauskis, kuris 
vedėsi mus į savo namus vaka
rienei. Pono Makauskio namai 
randasi ant kalno, puikus mo- 
dernistiškas baltas pastatas, 
ant pat stataus kranto, iš kur 
matosi puikus Kauno vaizdas 
apačioje. Radom keletą kitų 
svečių tenai, ir musų atsilan
kymas buvo tikrai puikus po- 
kilis. Radome p. Januškevičių, 
filmininką iš Hartford, Conn., 
kuris būna pas Makauskius 
kuomet esti Kaune, Daktarą ir 
ponią Medelius, ponią Kavolie- 
nę, ponią Olekienę, ir rašytoją 
P'etrą Rusecką. A_š patyriau 
kad ši poni Olekiene yra žmo
na dainininko Olekos, kuris bu
vo Amerikoje prieš keliolika 
metų atgal, daugelis Amerikie
čių be abejo jį atsimena.

Man ypatingai buvo malonu 
sutikti rašytoją Rusecką, ypač 
kai jis pasisakė kad pasižysta 
gerai su mano vyru, o tas pri
minė man kad jis yra tas pats 
Ruseckas kuris parašė “Bau
džiavą” ir “Savanorių žygiai”, 
knygas kurias mes pardavinė
jame Dirvoje. Ponią -Makaus
kienę buvau susipažinus pir
mą kartą atvykus Lietuvon, ir 
šiądien vėl susiėjom; ji vis 
tokia maloni, jauna ir žavėjau
ti kaip visada.

Kitus svečius radom Įsigili
nusius kortuojant “500 Rum- 
rny”! Tik įsivaizduokit! net 
Kaune jie kortuoja “rummy”. 
Mes prisidėjom prie jų iki bu
vo baigiamas ruošti-stalas. No
rėčiau pajiegti apsakyti kaip 
puikiai buvo stalas išpuoštas, 
apkrautas gėlėmis ir įvairiais 
valgiais; ypatingai viliojanti 
buvo tai pailga lėkštė kurioje 
radosi didelė žuvis paskendus 
drebučiuose, ir išrodė kad ji 
bent kurią minutą gali nuplau
kti sau.

Sėdėjom prie stalo ir gėrėm 
ir valgėm kelias valandas, o 
mušant dvylikta valandą mudvi 
su Brone pradėjom nujausti 
kad čia kas tokio bus nepapra
sto, ką spėjom iš apsiėjimo ir 
kuždesio moterų viešnių, ir 
neužilgo viena poni nuėjus at

nešė musų šeimininkui buketą 
gėlių. Buketas tai buketas. 
bet kuomet tas buketas suda
rytas iš keturių didelių, puikių 
orchidų, tada tai jau nepapras
tas buketas, taigi ne dykai mu
dvi su Brone net išsižiojom 
valandėlei. Teisybę pasakysiu, 
mes net netikėjom kad Lietu
voje butų orchidų, mes manėm 
kad jie ir nežino jog pasauly
je tokių žiedų randasi, o štai 
prieš musų akis matom visą 
buketą iš orchidų! Daug yra 
jaunų panelių kurios visą veik 
gyvenimą svajoja kad joms 
kas nors padovanotų nors vie
ną šių retų žiedų; mes dauge
lis užvydime aktorėms arba 
šiaip pažymioms ponioms kuo
met matom jas nešiojant nors 
vieną šių žiedų kokioje didelė
je iškilmėje. Na ir čia mes 
patyrėm kad šiai dienai prasi
dėjus mes apvaikščiojam šv. 
Joną, o p. Makauskis yra Jo
nas. šie orchidai buvo išreiš
kimas jam pagarbos iš jo drau
gų pusės.

Ir taip, po to malonaus po- 
kilio, kelių svečių ir p. Makau
skio palydimos mudvi gryžom 
atgal į savo butą, pilnoje švie
soje, nors buvo tik apie 2 va
landa ryto. Tai buvo trum
piausia vasaros naktis.

ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS 
VAIŠĖSE

BIRŽELIO 24, Penktadienis. 
Perdaug pokilių, perdaug val
gymo ir gėrimo ištikro žmogų 
nualina, ir ypač rytas po vis
ko to būna sunkus. Tačiau 
mudvi viską narsiai atlaikėme 
ir gėrėjomės viskuo, šį rytą 
miegojom iki 10 valandai, pas
kui šiaip sau apsižiurinėjome, 
o sutartą valandą apie 1:30 po 
pietų atvyko p. Valaitis vestis 
mus į žurnalistų pietus. Mu
sų šeimininkas buvo Profeso
rius Izidorius Tamošaitis, Lie
tuvos žurnalistų Sąjungos pir
mininkas, ir šefas Tautarinės 
Kultūros ir Propagandos biuro. 
Musų buvo apie penkiolika, o 
tik Bronė ir aš moteriškos. 
Penki mes buvom iš užsienio, 
Valaitis, Kruzė, Bukšnaitis iš 
New Yorko, ir aš su Brone. 
Dalyvavo keletas kuriuos aš iš 
pirmiau pažinojau. Vienas tai 
p. Bružas, kuris lankėsi Ame
rikoje keli metai atgal, ir bu
vo atvykęs pas mus į Clevelan- 
dą, ir p. Dėdelė, kurį susipaži
nau pirmoje savo kelionė]e į 
Lietuvą. Jis tuo laiku buvo 
sekretorium prie Klaipėdos gu
bernatoriaus, ir jo buvo paskir
tas būti musų ekskursijos pa
lydovu iš Klaipėdos i Kauną. 
Aš atsiminiau jį gerai, nes ta
da važiuojant iš Kauno į Klai
pėdą traukiniu kuris kelionėje 
užtruko 12 valandų (dabar va
žiuoja tik keturias valandas), 
o tos ankstyvo ryto valandos 
ypatingai būna labai varginan
čios, ypač kuomet traukinyje 
nėra “miegamųjų”, p. Dėdelė 
atnešė mums skanių mėsa pri
kimštų bandukių, praleidimui 
tų nuobodžių valandų. Aš dar 
gerai atsimenu kaip jos buvo 
skanios, ir kaip jis buvo su
manus vežtis jų su savim.

Ši sueiga buvo tikras pokilis, 
su pakankamai valgių ir gėri
mų, ir netrukus pradėjau ma

nyti kada pasibaigs tie gėri
mai. Prisivalgius kiek tik ga
lėjom, buvo pasakyta keletas 
kalbų šio nuotikio pažymėji
mui; p. Valaitis kalbėjo varde 
Amerikiečių svečių. Aš jau 
buvau pasirengus atsisveikin
ti ir baigti tą pokilį. Bet kas 
sakė kad jau galas! Pokilis 
dar tik prasidėjo! Daugiau 
krupniko atnešė ir prasidėjo 
sakymas įvairių toastų. Juoda 
kava su lemonu geriama su 
krupniku. Kai krupniką išbai
gi, būna dar likę kavos, o juo
da kava be krupniko neskanu, 
taigi užsako daugiau krupni
ko ; tuoj lieka tik vienas krup
nikas, kava išsibaigia, o krup
nikas be kavos negeriamas, ir 
vėl užsakoma daugiau kavos— 
ir taip eina ir eina., o valandos 
tik bėga. Kas gražu buvo kad 
nei vienas neišrodė nusigėręs, 
gal būt kad geras privalgymas 
ir kava pagelbsti pasilaikyti 
blaivam.

Kuomet nusibodo mums šis 
kambaris pervedė mus į di- 
dyjį valgomą kambarį, kuris 
buvo tuščias, nes buvo vėlus 
popietis; čia gi kėdės yra min
kštos, iškimštos ir aptrauktos 
žaliu plušiu. Dabar kas tai 
pasiūlė padainuoti ir netrukus 
visi dainavo. Kava ir krupni
kas vis plaukė.

Mudvi keletą kartų norėjom 
apleisti juos, bet jie čia tikrai 
moka įkalbėti pasilikti. Apie 
devintą vakaro mažesnis būre
lis susidarė ir apleidom šią vie
tą, eiti į Metropolį, kur ga
lima pašokti. Taigi ir išvy
kom skersai gatvę į Metropolį. 
Čia vėl užsakė valgyt, daugiau 
kavos ir krupniko, ir mes šo
kom iki ankstyvo ryto. šis 
būrelis susidėjo iš šešių musų. 
Vienas jaunas vyras turėjo 
nepaprastai dinamišką būdą, 
kokį aš kada esu mačius. Jis 
yra jaunas leitenantas ir stu
dentas, Leonavičius, toks pat
riotiškas ir ugningas. Jis yra 
Eltos štabe. Apie 2 vai. ryto 
mes apsidžiaugėm kad viskas 
baigėsi, ir buvom linksmos kad 
galim vykti namon gulti. Tai 
buvo pokilis! tik įsivaizduokit, 
per dvylika valandų, turėjom 
valgyt ir gert be sustojimo. 
Mus palydėjo iki namų visas 
būrelis, vėl dienos šviesoje!

Ačiū žurnalistų Sąjungai už 
tokį puikų priėmimą!

(Bus daugiau)

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 menesiams $2.

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

Adresuokite:

VIENYBE
193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.
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LIETUVOS RAŠYTOJŲ DRAUGIJA PLAČIAI ŽIURI 1 ATEITĮ

dovanomis gauna tokį pat- at
lyginimą kaip apdraudos kom
panijų agentai.” Tokiu budu, 
ir tautiniu ir asmeniniu išro- 
kavimu organizatoriai privalė
tų stoti didinti SLA. organi
zaciją narių skaičium. Mums 
reikėtų nustatyti uždaviniu vi
sus neorganizuotus Amerikos 
Lietuvius sutraukti SLA. 
ganizacijon!

Katalikų Susivienijimas 
jaus metu gayo 780 naujų
rių ir suorganizavo dvi naujas 
kuopos. Reiškia, SLA. gali 
lengvai gauti dusyk tiek narių, 
nes čia priimama nariai nežiū
rint įsitikinimų.

mmTTimfTimnrmTT

6820 Superior Avė., Cleveland, Ohio

Dienos Klausimais
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor

21 NEPRIKLAUSOMYBĖS METAI
Ą TSISTEIGUS Lietuva, štai Vasario 16-tą dieną mini 

jau 21-mą metą savo nepriklausomo gyvenimo. Pas
taras metas kaip tai buvo vienas iš rimčiausių ir išsta
tęs daugiausia painiavų, kurias, turime džiaugtis, Lie
tuvos vyriausybė pergyveno be jokių fizinių nuostolių 
šaliai.

Lietuviai buvo kaip naujakuris, nepatyrę gyvenime, 
kurie inėjęs į savo naujai įsteigtą ūkį, nežinantis kokie 
jo kaimynai ir ką jie mane, nenujaučiantis kokius pra
jovus gamta jam skyrus. Savo ūkį tvarko, savo reikalų 
žiuri, nieko neužkabina ir nori kad jo niekas neužkabin
tų. Gerėjasi savo derlingais laukais, juos dirba atsida
vęs, su viltimi žiuri į savo rytojų.

Taip tai Lietuvos šeimininkai pradėjo gyventi, at
gavę į savo rankas žaliuojančias1 pievas, banguojančius 
laukus, siūbuojančias girias, tekančias upes ir upelius.

Su. kaimynu nori gyventi kaip pridera, bet tas kai
mynas pradeda savo klastas — puola užgrobti žemes. 
Kaimyną' apmuša, jis sutinka taikytis, bet Lietuvis jam 
pergreit patiki — ir kaimynas pasigrobia Vilnių ir treč
dalį ‘visos Lietuvos žemių.

Bet darbštus Lietuvis pajiegia gyvenimą daryti ir 
• sumažintoje žemėje, o piktam kaimynui nusuka pečius.

Praeina metas-kitas, prisijungia sau Klaipėdos kraš
tą, kuris Lietuviui teisotai priklauso, tobulina savo uos
tą, per kurį su laiku išvysto su pasauliu prekybą.

Persikeičia šeimininkai, šie dar labiau žiuri nami
nės tvarkos, šalis kyla visapusiai. . Žmonės linksmi, pa-’ 
sitenkinę, smagiai gyvena, dainuoja.

Taip tai Lietuva pernešė ir pasaulinį ekonominį kri- 
zį, smūgį nuo Vokiečių (prietikis su žąsimis), kuomet 
Vokiečių buvo užsimota Lietuvą parklupdyti.

Su piktu kaimynu (Lenku) jokių reikalų neturi. Su 
sukalbamais draugauja, santikiauja, viskas vienu žo
džiu eina kaip patiems išrodo geriausia.

Bet štai, 21-mų laisvo gyvenimo metų bėgiu pikta
sis kaimynas vėl šoka ant bloga nelaukiančio ir savo rei
kalų žiūrinčio Lietuvio. Pakiša Lietuviui ultimatumą, 
priimk, o jei ne--------

Lietuvis nukenčia moraliniai, bet atsipeikėja. Vėl 
linksmas. Jubilejinis metas — vėl iškilmingas metas — 
Pirmutinė Tautinė Olimpijada, visokios pramogos. Vėl 
pasitenkinęs. Taip yra dėl to kad moka savų reikalų 
žiūrėti, savo gyvenimu rūpintis, ir turi namie duonos, 
apdaro. Greit prisitaiko prie naujų gyvenimo permainų.

Praeina virš pusmetis laiko — vėl naujas sukrėti
mas, šį kartą iš kito kaimyno pusės — Klaipėdos krašto 

netekimo to krašto ir uosto, kurį Lietuvis taip ener
gingai įsirengė.

Kartu su tuo, iškyla jau ir vidujiniai priešai: ilgai 
tylėję partijų vadai pakelia galvas ir jie pareikalauja 
savo dalies valdžioje.

Šitie sukrėtimai taip pat numalšinti, Klaipėdos kra
šte padarius nuolaidų, o savo pačius nenuoramas parti
jų vadus pabaudžiant.

Šitie visi paminėti, ir keletas nepaminėtų buvusių 
įvykių sakyte sako Lietuviui ir jo valdovams kad rei
kia miegoti vieną akį atmerkus, nes kaimynai nesnau
džia, ir savi naminiai nenuoramos įieško plyšių, lyg 
žiurkės, sulysti į aruodą.

# #
Jaunimo patriotinis auklėjimas Lietuvoje jau paki

rdęs ant aukšto laipsnio. Valstybės aparatas sutvarky
tas gerai, ūkiškas gyvenimas gerinamas ir tobulinamas; 
prekyba su pasauliu užvesta plačiu mastu; valiuta sto
vi stipriai. Tas viskas stato šalį aukštame laipsnyje ir 
duoda Lietuviui drąsiai kvėpuoti.

Lietuvis mokinasi daugiau lošti tokiomis pačiomis 
kortomis kaip lošia jo kaimynas, ir vietoje atsukti jam 
pečius, kaip darė per 18 metų, dabar maišosi kartu su 
juo, tuo budu gal turėdamas geresnių progų jo judėji
mus sekioti.

Inas, Sį 'Kartą 1S kilo Kaimyno puses — ruaipeuos tviasuu 
nazių sudarytas krizis, kuris apsireiškė net pavojumi

.Y. x ¥ *
.Visame pasaulyje gyveną Lietuviai sveikina savo 

Tėvynę jos šiose sukaktuvėse. Sveikina Vyriausybe. 
Tautos Vadą ir visus nuoširdžiai savo šaliai dirbančius.

Kai Lietuva linksma, dainuoja, visi' jos vaikai su 
ja dainuoja ir džiaugiasi. x Bet kai jai pakyla koks nors 
pavojus, jos vaikai visose pasaulio dalyse rūpestingai 
savo akis kreipia į Tėvynės šalį ir tiesia savo pagalbos 
ranką kiekvienas sulyg savo jsgalės.________________

MENKAS LAIMĖJIMAS
SLA. centro kėlimo bal

savimų pasekmėms paaiš
kėjus, “bendras frontas 
(kurio , vadai vieni kitus 
ėda kitais atžvilgiais) nu
sidžiaugė: ir Vilnis irJNau- 
jienos šypsosi iš to fakto.

Nagi va: už kėlimą cen
tro į Pittsburghą balsavo 
net 2,924 nariai iš suvirš 
15,000 SLA. narių!....

Vilnis sako: “Didžiuma 
SLA. narių pasisakė _ už 
Pittsburghą”, ir su pasity
čiojimu daro priekaištus 
tautininkams.

Lieka tik pasityčioti iš

KAS KĄ RAŠO
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. Sirvydas.

REFORMA, NE 
REVOLIUCIJA .

Vilniaus Aidas ir Chicagos 
Draugas pastebi Italijos laik
raščio Roma straipsnį apie da
bartinę Lietuvą, kuriame sa
koma kad įvykdyta Lietuvoje 
žemės reforma buvo “drąsi” ir 
išsprendė prinokusį visuomeni
nį klausimą, išgelbėdama kra
štą nuo bolševizmo. Sako, apie 
40,000 kaimiečių šeimų gavo 
po nuosavą žemės gabalą ir su
kūrė savo ūkį, kurio gamyba 
padidėjus 30-čiu nuošimčių. Šių 
kaimietiškų šeimų galvos bu
tų be žemės virtę žemės ūkio 
proletariatu, bet
krašto nugarkaulis, kuris net 
davė narių Lietuvos jaunajai 
inteligentijai.

Šiuos žodžius privalėtų įsi- 
tėmyti tie Lietuviai kurie nuo
latos savo broliams siūlo viso
kius revoliucinius ir perversmų 
kelius visuomeniniams klausi
mams spręsti. Lietuvoje, štai, 
vienas svarbus visuomeninis 
klausimas (žemės reforma) bu
vo išrištas be revoliucijos, be 
sukilimų prieš dvarponius, be 
jų išpjovimo ar sušaudymo bei 
išgainiojimo. Tokiu budu rei
ktų rišti visi visuomeniniai 
klausimai. t

dabar esą

nuro-
neda-

REIKTŲ IŠSIJUDINTI

SLA. organas Tėvynė 
do kad 45 kuopos visai 
lyvauja taip vadinamame Pa
žangos vajuje ir nėra išrinkę 
organizatorių šį darbą varyti. 
Centras bent jų vardų nežino. 
Organas nurodo kad organiza
toriai dabar “su duodamomis

or-

va-
na-

musųspauda (ir 
paminėjo 60 metų 
įžymaus Lietuvos

SOCIALISTAS 
SU PROTU

Lietuvos 
Naujienos) 
sukaktuves
socialdemokratų vadų, 'Stepono 
Kairio. Jo gyvenimas mums 
parodo begalo didelę retenybę 
Lietuvos socialistų tarpe — ti
pą labai simpatingo ir protin- 
go socialisto.

Kairys aiškiai suprato (kaip 
Naujienų korespondentas pasa
koja), “kad Lietuvos žmonėse 
socialdemokratinė mintis nėra 
tiek giliai įsileidus šaknis; nė
ra įsitikinimo, o tik laikinas 
ūpo padaras”.

“Socialistinė santvarka (tas 
pats korespondentas toliau pa
sakoja) yra galima tik žmo
nėms pasiekus aukštos kultū
ros ir civilizacijos laipsnio. Ši
tą laipsnį turi pasiekti pats 
žmogus, savo kūrybinio darbo 
eigoje. Niekas jam iš viršaus 
to laipsnio negali įkrėsti. To
dėl Kairys labai sąmoningai 
visur “pirmoje eilėje statė žmo
gų, bet ne idėją.”

Kaip toli nuo šitų minčių 
yra musų Grigaitinio tipo “so
cializmas”, o Michelsoninis tiek 
toli atsilikęs kad ir su teles
kopu neįmatomas! Gaila kad 
Amerikos Lietuviai neturėjo 
savo vadu • tokio tipo žmogaus 
kaip Kairys!

LENKIJA prekybos sutar
tyje su Lietuva numačius šy- 
met iŠ Lietuvos pirkti bičių 
medaus už 110,000 litų.

Kaune gyvuoja Lietuvos Rašytojų Draugi
ja. Jos pirmininkas, žinomas rašytojas Liudas 
Gira, patiekė spaudai draugijos ateities darbų 
planus. Draugijos valdyba mano kad dabar 
pats laikas daug rimčiau draugijai susirūpinti 
tautinės kultūros kėlimo reikalu. Lietuvos ra
šytojai taria ir turi pagrindo spėti kad jau ir 
musų visuomenėje pradeda rastis supratimas 
jog tautai reikia eit į savo vidų ir kelti ne re
prezentacinę, o tikrąją kultūrą.

Lietuvos Rašytojų Draugijos valdyba nu
tarė, pirmiausia, pradėti organizuoti kritikų sek
ciją, o jei reikės tai ir kitas sekcijas.

Paskutiniu laiku LRD valdyba iškėlė rei
kalą sudaryti jaunimo ir vaikų literatūros kū
rėjų sekciją. Jos pradžia jau daroma.

Be darbo savo sekcijose, draugijos valdyba 
mano šymet daugiau draugijos narių įtraukti į 
darbą įvairiose komisijose. Jų tikslas — suin
tensyvinti draugijos veiklą ir surasti kuoglau- 
desnį ryšį su plačia j a Lietuvos visuomene.

Vienas iš svarbiųjų reikalų draugijos val
dyboje paskutiniu metu gyvai svarstomų, yra 
LITERATŪROS IR MENO R’UMŲ ^REIKALAS. 
Iki šio laiko viena iš svarbiausių išorinių kliū
čių — tiek rašytojams ir kitų sričių kūrėjams, 
neleidus sudaryti nuolatinį savitarpio kontaktą, 
kad butų galima ramiai svarstyti gyvybinius 
savo srities meno ir kultūros reikalus, — buvo 
stoka tinkamų patalpų.

Rašytojams, dailininkams, muzikams, teat
ralams bei kitų sričių menininkams yra būtinas 
reikalas turėti savo nuosavą vietovę, kur jie ga
lėtų ne tik susirinkti pasikalbėti, bet kur galė
tų turėti visa tai kas tik jiems turėti reikalinga.

LRD valdyba priėjo išvadą kad Lietuvos 
menininkai, rašytojai, muzikai ir teatralai ben
dromis jiegomis galėtų pasistatyti nuosavius 
Literatūros ir Meno Rumus maždaug už 200,000 
litų. Tokiuose rūmuose galėtų būti atskiros 
patalpos įvairių meno sričių vadyboms, be to, 
galėtų būti specialiais skyriais suskirstyta ben
dra biblioteka, viena ar dvi salės mažesnėms 
specialėms parodoms, taip pat salė su scena, tt.

LRD valdyba taip pat ryžosi šiais savo vei
klos metais surasti daugiau lėšų Literatūros 
Fordui,

LRD ruošiasi eiti su paskaitomis į pla
čiąją visuomenę. Manoma sudaryti paskaiti
ninkų grupė, kurie paruošę mažiausia po 1—2 
paskaitas, galėtų lankytis visuose apskričių 
miestuose ir kituose didesniuose centruose.

Dar Liudas Gira paminėjo keletą klausimų, 
Lietuvių Rašytojų Draugijos posėdžiuose iškel
tų ir jau vykdomų. Nutarta išleisti vienų ar 
dviejų metų literatūros kalendorių, kuriame bus 
sudaryta ne tik musų, bet ir kitų pasaulinio 
garso minėtinų įvykių bei jubilejų sąrašas. Tuo 
budu norima išvengti netikėtumų, kas anksčiau 
atsitikdavo,, kad įvairus minėjimai nebūtų be 
rimto pasiruošimo, paviršutiniški. Kartais svar
bus į vykia* likdavo ir visai nepaminėti.

Stengiamasi iš Zakaponės į Lietuvą perkelti 
rašytojo Jono. Biliūno palaikus. Nutarta dėti 
pastangų ateinantį pavasarį Biliūno palaikus 
perkelti į Lietuvą, kur šventosios upės kran
tuose jis pageidavo ilsėtis.

LRD numažins platų J. Biliūno minėjimą, ku
ris įvyks Valstybės Teatre.

Pavasariop nutarta suruošti Latvių rašyto
jos, “Vaidelotės” autorės, Aspazijos mipėjimą 
ir tuo budu atitinkamai pagerbti žymi rašytoja 
ir didelė Lietuvos bičiulė.

Bus suartinti santikiai su kaimynių tautų 
rašytojais ir žymiosiomis rašytojų draugijomis. 
Iki šiol jokių ryšių LRD neturėjo su žymiausio
mis pasaulinėmis rašytojų asociacijomis, dėl to 
Lietuva nebuvo atstovauta nei viename tarp
tautiniame rašytojų kongrese. L.A.

LIETUVOS ŠAULIAI RUOŠIA 
SAVO SUKAKTUVES

Lietuvos šaulių Sąjunga šią vasarą iškil
mingai minės savo dvidešimtmečio sukaktį, ku
riai jau dabar pradėta ruoštis. Kaune įvyks' di
delis šaulių suvažiavimas, kuriame dalyvaus kę- 
liasdeširnts tūkstančių šaulių, čia bus iškilmin
gi posėdžiai, paradai, sporto rungtynės ir šau
lių chorų dainų šventė. Vietose šaulių daliniai 
taip pat suruoš jubilejines iškilmes, pagal savo 
pajiegumą ir vietos sąlygas.

Tuo tarpu svarbiausia yra suderinti šaulių 
chorus didžiajai šventei. Tuo tikslu Kaune įvy
ko šaulių chorų vadovų suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo virš 100 chorvedžių. Suvažiavimą ati
darė Sąjungos vadas Pulk. Pr. Saladžius sveiki
namąja kalba. Jis skatino šauliškos dainos kė
lėjus dar plačiau eiti su dainos menu į plačiąją 
visuomenę. Nurodė kad šauliams kūno mankš
tos ir kariškų pratimų nepakanka; be meno, be 
dainos šaulių veikla nebūtų pilna. Daina kelia 
dvasią, žadina tėvynės meilę ir ryžtumą; daina 
Šaulių Sąjungą įtraukia į plačiąją visuomenę. 
Todėl Sąjungos vadovybė rėmė ir toliau pagal 
išgales' rems šaulių chorus, orkestrus, vaidybos 
mėgėjų ratelius ir tt.

Šaulių chorvedžių suvažiavimas aptarė bu
simos jubilejines dainų šventės programą ir ki
tus šaulių chorų ugdymo reikalus, šaulių Są
junga buvo suruošus provincijoje eilę meno va
karų, turėjusių gražų pasisekimą. Ateityje nu
matoma tokių vakarų ruošti daugiau.

Ruošiamasi išleisti trumpą chorų istoriją, 
kuri nušvies visuomenei šaulių reikšmingą dar
bą ir dainos meno kėlimo srityje.

Jubilejinėje dainų šventėje dalyvaus apie 
150 chorų su 3000 dainininkų ir keliasdešimts 
orkestrų. Programas šventei paruoštas platus, 
įvairus, ir tikimasi bus gerai įvykdytas. VDV.

Apie Kovo pradžią | dramblys

• ZOOLOGAI po ilgų tyrinėjimų gyvulių 
proto skelbia desėtką gyvulių sulyg jų protin
gumo. štai kaip: beždžionė šimpanzė užima 
pirmą vietą; 2—orangutangas (irgi beždžionė); 
3—dramblys; 4—-gorila (beždžionė); 5—šuo; 
6—barsukas; 7—arklys; 9—jurų liūtas; 9— 
meška; 10—naminė kate.

Tokiu budu iš naminių gyvulių protingumo 
atžvilgiu pirmoj vietoj stovi šuo, antroj arklys, 
trečioj katė. Laukiniai gyvūnai, beždžionės ir 

savo protu viršija naminius.

na “didžiuma” 2,924 balsus 
iš suvirš 15,000 SLA. na
rių.

Balsavimuose ■ išviso da
lyvavo tik trečdalis narių.

Iš 5,962 balsų paduotų 
šiuose balsavimuose gauti 
tik 2,924 balsus reiškia ne 
ką daugiau kaip “bendro 
fronto” vadų šposą sumai
šant narius pasinaudoti sa
vo kokiam nors išskaičia
vimui centrą kelti iš New 
Yorko.

Jie negavo ne tik, kaip 
tuščiai nurašo, “didžiumos 
SLA. narių” balsų, bet nei 
balsavimuose dalyvavusių
jų balsų didumos.

Ar seksis jiems užmačias 
pravesti ? i

NEBAIGTA LAISVES DAINA
Kaip ugnis, kaip įsiutęs fontanas, 
Mintys skrieja jaunuolių širdim: 
—Musų broliai nelaisvėj gyvena 
Laisvės žiedas po sunkia grandim....
E, tai žiedas! Tai protėvių rožė! 
Rožė laisvės gėlių viduryj, ■— 
Mus vargai jau dirvonais nudrožė, 
Triumfuojant vienybės glėby j!
Tu, *sesut, iš rūtų darželio
Dar jauti dvelkiant skausmą rytuos?.... 
Nesulaukei sugryžtant bernelio, 
Pasiliko. .. . Širvintų laukuos....
Bet suklyks, dar vaitos ten granatos, 
Nugarmės ir upeliau krauju!
Tu sakysi: — Per Lietuvą, matos, 
Eina žmonės naujuoju keliu------
Kaip ugnis, kaip įsiutęs fontanas, 
Nerimauja širdis — ne gana... .
Musų gyslomis lava srovena, 
Neužbaigta dar laisvės daina....
M.V. Stasys Šneideris.

žuvusiems nepriklausomybės kovų kariams paminklas ir priešakyje jo Nežinomo Kareivio 
Kapas Kar oMuzejaus sodelyje, Kaune. Kryžiai surinkti iš įvairių Lietuvos dalių. VDV.
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PER TVORA
PASIŽVALGIUS

EPILOGAS

Septyineris laimingiausius metus išgyveno 
Albrechtas su Aliute Lietuvoje. Rudolfas bu
vo su jais. Nors jo labai nudegusią dešinę ran
ką sumanus vaidilučiai iki peties nupjovė, ta
čiau Rudolfas drauge su Albrechtu dalyvauda
vo žygiuose prieš Lenkus, Rusus ir Totorius.

Ir pasklido garsas toliausia apie du didvy
riu: vieną jauną, antrą seną-vienrankį.

Patriarchališkas Lietuvių paprastumas ir 
jų taurumas įveikė žiaurią riterio širdį, ir jis 
savo mažom akim nebe su neapikanta žvelgė į 
Neries slėnį, kesnodamas ant kelių mažutį Al
brechto sūnelį.

Bet išmušė valanda kai Albrechtui vėl te
ko bėgti Iš Lietuvos su visa šeimyna į Bohemi
ją, vadinas, į tą šalį kur jo motina buvo persi
kėlus gyventi.

Atėjo liūdni laikai. Krėvos pilies pože
miuose Jogaila pasmaugdino ištikimą savo dė
dę, kunigaikštį Kęstutį. Teko nukentėti ir Kęs
tučio šalininkams.

Vyriausiojo krivio pranašavimas įvyko: į 
romuvės sieną įmūrijo paskutinę jo atsiųstą 
plytą ir tais pat 1387 metais toje senovės Lie
tuvių šventų šventovėje iškilo katalikų bažny
čios kryžius.

Ar nusipirko Jogaila sąžinės ramybę, ne
žinome. Tik tiek težinome kad ilgu ir nuobodu 
jam buvo paauksuotuose Lenkų rūmuose, įpra
tusiam į prastesnius rubus, į prastesnes pilis 
ir klaikias Lietuvos girias, kurių jis amžinai 
ilgėdavos ir mėgdavo jas aplankyti, medžioti 
jose ir klausytis lakštingalų čiulbant.

Per lakštingalas jis ir galą, sako, gavęs: 
beklausydamas jų, persišaldė ir atidavė savo 
sielą Tam kuris bešališkai įvertina visų žmonių 
darbus.

Kęstučio žmona, Birutė, Jogailos jai tai
kytos mirties išvengus, sugryžo į Palangą, su- 
gryžo į tą vietą iš kurios varu ją išveržė Kęs
tutis. Ten ir palaidojo ją mylimame jos kalne
lyje, netoli Praurimės šventovės.

Liubartas, aklas kanklininkas, ilgai vaikš
čiojo iš sodžiaus į sodžių per visą savo gimtą
ją šalį, giedodamas žilos senovės giesmes, atme
nančias praeitį.

žuvo jis įvedant krikščionybę.
Praslinko daug amžių nuo to laiko. Lietu

va labai pasikeitė ir atsimainė.
Dabar nepamatysi Lietuvoje tūkstantmečių 

ąžuolų; tiktai ežerų dugnuose bepasiseka rasti 
suanglėjusių tų milžinų kamienų. \

Išnyko didžiagirės, nuseko vandenys, iš
džiuvo raistai ir pelkės.

Ten kur seniau grimzdavo raiteliai, dabar 
sausi keliai ir dirbami laukai.,

Sunykus vandeninis ir miškams, nebeliko 
bebrų ir kitų žvėrių-žvėrelių.

Nors gerokai sunykę, tačiau vis dar tebėra 
gražus Lietuvos vandenys ir miškai.

Ir šių dienų daugelyje Lietuvos miškų gali
ma sutikti šernų, stirnų, lūšių, briedžių, vilkų 
ir kitų žvėrių, kurie liudija kokių gyvūnų aps
čiai butą senovės Lietuvos giriose.

Didingų pilių tik griuvėsiai bestirkso eže
rų salose ir paupiuose, visų apleisti, apkerpėję 
ir apsamanoję; pilių kiemai krūmais ir žole ap
žėlę.

Daug svajojimų sukelia šie tylus, didingi 
senovės liudininkai. Beveik su žeme susilygino; 
milžinkapiai, kuriuose dūli pilių gyventojų kau
lai. Tiktai jų palikta kūryba: pasakos, dainos 
ir padavimai, kurių klausydamasis mintimis 
persikelt į praslinkusius amžius, parodo mums 
kad ir' neaiškų senovės vaizdą.

Gryžkimė į Palangą.
Ir musų dienomis aukštą pamario kalnelį, 

apžėlusį žaliomis puselėmis, žmonės tebevadina 
Birutės kalnu, lyg atmindami kad jame palaido
ta žemaičių mylimą kunigaikštienė.

Birutės kalną, kaip ir senovėje, supa pušy
nas ir tebeskalauja. Baltijos bangos.

Mėlynų vandenų plotai atsiveria keliauto
jui atvykusiam pasilsėti ir pasigrožėti Birutės 
kalnu.

Aplinkui tylu, ramu.... Kur-ne-kur bu
rės baltuoja....

Paslaptingai šilas gaudžia ir kaž ką šnera 
juros vilnys. .. .

Gyvenimas yra tai "didi scena, kuria perėjo 
milijonų milijonai žmonių, savo vaidmenį atli
kusių, ir tiek pat kartų mirtis pakirpdavo jų 
gyvenimo siūlą ir paslėpdavo juos su visa jų 
veikla po tamsia ir sunkia uždanga, kurios var
das — tamsa ir nežinomybė.

Ne tik paskiri asmenys bet ir ištisos tau
tos su gerais ir blogais savo veikalais -bei dar
bais slepiasi po ta uždanga, sudarydamos mys- 
lę gyviesiems.

Bet yra du galingi pagelbininkai, kurių jie
ga pasiseka gyviesiems kai kada pakelti tos 
slaptingos uždangos kraštelį ir pažvelgti vieną

akimirksnį į amžių gludumą. Tiedu pagelbinin
kai tai Istorija ir Archeologija.

Kilsterėję uždangą, pažvelgėme ir mes į ži
lą senovę; akimirksnis praslinko.... nuleidžia- 
me uždangą.

(Šiuomi baigiame pirmą LIĘTUVOS GI
RIOSE knygą ir pradedame antrą. Antra da
lis bus dar įdomesnė. Nenutraukite skaitę.)

XXXII.
DU KELEIVIAI

Paskutinis 1381 metų tryliktas mėnuo* bu
vo šilčių šilčiausias. Vos pradėjus dienoti sau
lutė bežiūrint nuvarė nuo laukų sniegą. Lietu
vos upės ir ežerai išpūtė išpurpusias kupras, 
ryždamiesi sulaužyti žiemos dangčius. Mėlynas 
kaip dangaus žydruma, ledas visur ėmė skeldė- 
ti, o pajuodavęs sniegas kur-ne-kur giliose grio
vose ir miško užuksmėje bemerdėjo.

P'ats pusiaudienis. Per nespėjusį dar ža
liais lapais pasipuoštį ąžuolyną vingiavo pilko 
kelio juosta. Tuojau išėjęs iš miško ant smėlio 
kauburio prie pat kelio sėdėjo petingas, trauk
tais kailiniais apsivilkęs ir vyžomis apsiavęs 
žmogus.

Greta jo gulėjo pamesta lazda ir balta vel
tinė kepurė-mauktė. Pro jį styrojo atsikišę du 
kanklių ragai. Jo rusva galva buvo nusvirus 
žemyn, o rankas jis turėjo susidėjęs ant kelių. 
Tarytum, jį butų be galo sunkios mintys slėgu- 
sios arba žavėjęs upelis, pakelėje paslaptingai 
čiurlenąs.

Saulė kepinte kepino.
Kaž kur aukštai padangėmis klykčiojo žąsų 

ir gulbių voros, pulkais traukusios atgal į Lie
tuvos pelkes. Ir kartais pakeldamas galvą ke
leivis klausėsi jų kirksėjimo. Tada buvo maty
ti kad jis neregys': vietoje akių spoksojo du tuš
ti duburėliai, o jo veidą ir kaktą dengė suram
bėję randai, kaž kada skaudžios nelaimės liudi
ninkai. Urnai neregys kilstelėjo galvą ir bud
riai nusigręžė į ąžuolyno pusę: jam dėjosi lyg 
kas kalbasi.

Budri jo ausis teisingai įspėjo: į pagirį 
tuojau du keleiviai išlindo. Bet jie vilkėjo kei
stais, ne šio krašto, vienuolių dėvimais drabu
žiais. Jie buvo apsivilkę šviesiai pilkais siaus- 
tiniais. ir galvas užvožę, maukšliais; vietoj juos
tų jie buvo persijuosę virvagaliais. Vienas tų 
vienuolių buvo vidutinio ūgio, neskaistaus vei
do, tačiau jo akys buvo begalo aiškios; avėjo 
nedailaus darbo odos pušnimis. Antrasis, kiek 
vyresnis ir aukštesnis, buvo padžiūvęs, gelton
plaukis, plačių pečių ir basas. Jo veidas buvo 
išraižytas tiesiais bruožais ir kaž kokiu aštru
mu ir nepalankumu dvelkė. x

(Bus daugiau)

* Lietuvių metai turėjo trylika mėnesių. Me
tus pradėdavo nuo Balandžio mėnesio ir dalin
davo Į 13 mėnulio mėnesių.

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
sapną. Kiekvienas privalo jį turėti sava 
namuose.

Kaina su prisiuntimu $1.00. *

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohit

• 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
nų knygelę tik už 25 centus (su prisiuntimu).

Po 25c iki jų dar turime! Skubėkit!

(Galit prisiųsti pašto ženklais)

GAUNAMOS DIRVOJE
6820 Superior Avė. Cleveland, O.

VATIKANO MIESTAS, Va
sario 10. — Popiežius Pijus 
XI, po poros metų sirginėjimų, 
mirė šiądien ryte. šv. Petro 
bažnyčios varpai paskelbė Ro
mai 6:38 vai. ryto apie jo mir
tį.

Mirtis paėmė jį einantį 82- 
rus metus amžiaus, ir artėjant 
17-kos metų sukakčiai nuo jo 
patapimo popiežium.

Jis buvo popiežium nuo Va
sario 6, 1922 metų, kuomet mi
rė Benediktas XV.

Pijus Vienuoliktas buvo 261- 
ma Romos Katalikų Bažnyčios 
galva. Katalikų pasaulyje esa
ma apie 330 milijonų, todėl jis 
buvo tokios milžiniškos dvasi
nės valstybės valdytojas.

Popiežiui staiga susilpnėjus, 
prie jo buvo atkviestas jo gy
dytojas, kuris pats buvo ser
gąs. Prie popiežiaus mirties 
valandoje buvo jo giminietis, 
Grafas Ratti, keli kardinolai, 
pralotai, du daktarai ir pora 
vyrų prižiūrėtojų. Visi buvo 
suklaupę ant kelių kuomet gy
dytojas pranešė kad popiežius 
jau miręs. Sako, popiežius pas
kutinį žodį prieš mirtį išta
ręs, “Ramybė” ar “Taika”.

Prie jo buvęs kardinolas at
liko formales popiežiaus miri
mo pareiškimo ceremonijas, 
prieidamas . ir atidengdamas 
nuo veido uždangalą ir sušuk
damas popiežiaus krikšto var
du, “Achille!” Aidas nuėjo 
per salę, bet mirusis neatsilie
pė. Taip buvo užbaigta popie
žiaus mirties užtvirtinimas.

Tą rytą, su “Angelas Dievo” 
visose 400 Romos bažnyčiose 
varpai pareiškė ir popiežiaus 
mirtį.

Kitas kardinolas tuoj pradė
jo laikyti mišias už popiežių, 
jo privatinėje koplyčioje, kuri 
yra greta popiežiaus privatinio 
kambario, kur dabar gulėjo jo 
kūnas.

Vienas pralotas surašė ofi- 
cialį popiežiaus mirties aktą ir 
jį pasirašė Kardinolas Pacelli, 
kuris pareiškė kad popiežius 
tikrai miręs.

Po to Kard. Pacelli, kuris 
yra Vatikano valstybės sekre
torium, išėjo į savo raštines ir 
iš ten paleido žinią į pasaulį 
apie popiežiaus mirtį.

Pijaus XI-to vardas ir pa
vardė buvo Ambrogio Damia- 
no Achille Ratti, Italas. Ren
kant popiežių 1922 metais, jis 
laimėjo keturioliktą kartą bal
suojant.

Gimė Desio, Lombardijoje, 
netoli Milano, Gegužės 31 d., 
1857 m. Jo tėvas buvo vidu
rinės klasės žmogus, turėjo šil
ko išdirbystę.

Achille Ratti buvo įšventin
tas kunigu Gruodžio 20, 1879 
m., Romoje, kur toliau studi
javo bažnyčios mokslus.

Kadangi po įvairių pareigų j 
ir vietų kurias jis užėmė, 1911 
metais tuolaikinis Popiežius 
Pijus X paskyrė Kunigą Rat
ti Vatikano Knygyno globėju, 
Ratti išrinktas popiežium pa
sirinko sau .Pijaus vardą, aiš
kino jis po išrinkimo.

Popiežius Benediktas XV, 
kuris 1914 metais užėmė Pi
jaus X vietą.' buvo paskyręs 
Msgr. Ratti Vatikano atstovu 
į Varšavą, kur būdamas dik- 
čiai jis prisidėjo prie atsteigi- 
mo Lenkijos valstybės. • Kuo
met Lenkija tapo atsteigta, 
Msgr. Ratti popiežiaus tapo pa
skirtas Apaštališko Sosto at
stovu Lenkijai.
. Jis daug prisidėjo prie gel
bėjimo Lenkijos '.nuo bolševi
kų užpuolimų, net buvo - nu
vykęs į Rusiją tiesioginai tar
tis ir savo gabumu išgelbėjo 
gyvastis daugelio politiškų ne- 
laisvių.

Lietuviai darė jam užmeti
mus kad perdaug pataikavo 
Lenkams ir net daręs spaudi
mą •* į Lietuvių dvasiškiją tai
kytis su Lenkija.

Jam besidarbuojant Varša
voje, mirė Milano Kardinolai

ir Popiežius Benediktas XV pa
skyrė Msgr. Ratti į tą archi- 
dioceziją, pakeldamas jį į kar
dinolus.

Už astuonių mėnesių vėliau 
ir pats Benediktas mirė ir Kar
dinolas Ratti nuvyko į Romą 
dalyvauti naujo popiežiaus rin
kimuose, ir pats visai netikė
damas, buvo išrinktas popie
žium. Jis netikėjo ton aukš- 
ton vieton patekti todėl kad 
kardinolu Ųuvo vos aštuonis 
mėnesius, o kiti desėtkai kar
dinolų ir senesnių už jį, buvo 
kardinolais po keliolika metų.

Naujas, 262-tas popiežius, 
bus išrinktas už 15 dienų nuo 
Pijaus mirties.

.y. # *

Iš visų šalių kardinolai kiek 
jų yra, kaip tik patiria apie po
piežius mirtį, meta viską ir 
skubina į Romą. Laidotuvėms 
nepaspėja visi, tik keliolika 
artimesniųjų, bet į 15 dienų 
visi suvažiuoja į Vatikaną ir 
pasiruošia popiežiaus rinki
kams. Balsavimams prasidė
jus, iki popiežius neišrenkamas 
kardinolai balsuoja du kartu 
per dieną, rytą ir po pietų.

Rinkimai būna prie uždary
tų durų. Po kožnų balsavimų, 
iki neišrenkama bažnyčios gal
va, balsavimo lakštai sudegina
mi su šiaudais. Iš kamino iš
eina juodi durnai, ir žmonės už 
durų ir aplinkui laukiantieji 
balsavimo pasekmių, iš durnų 
pažysta kad dar neišrinktas. 
Kada balsavimai nusveria, ta
da iš kamino pasirodo balti 
popieros durnai ir tai būna iš
laukiniams ženklas kad popie
žius išrinktas.

Šio šimtmečio pradžioje, ne
praėjus nei 40 metų, mirė jau 
keturi popiežiai:

Leonas XIII,
Pijus X, 
Benediktas XV, 
Pijus XI. '
Kadangi pirmiau popiežiaus 

rinkimai būdavo į 10 dienų po 
mirties, tai Amerikos kardi
nolai į rinkimus nepaspėdavo

nuvažiuoti. To delei Pijus XI 
prailgino laiką iki 15 dienų.

šiuose popiežiaus rinkimuo
se pirmą kartą mes savo bal
sus ir Amerikos kardinolai.

Ar Amerikonui ar kokios ki
tos tautos kardinolui yra gali
mybių likti popiežium sunku 
spėti. Italai kardinolai buvo 
išrenkami popiežiais ištisai 
nuo 1591 metų. Dabartiniu 
laiku Italų kardinolų yra 37, 
kitų maišytų tautų 29. Popie
žiui išrinkti reikalinga dviejų 
trečdalių gyvų ir dalyvaujan
čių kardinolų balsų.

Devyni Italai kardinolai sto
vi pirmaeiliais į popiežiaus 
sostą,

Iš šito matom, kad didžiau
sios pasaulinės valstybės Ro
mos Katalikų Bažnyčios, valdo
vo rinkimuose žmonės nei visa 
dvasiški ja neturi balso. Išsi
renka šv. Petro įpėdinį tik apie 
septyni desėtkai kardinolų, ku
riuos irgi žmonės nei dvasiški- 
ja išrinkti neturi teisės, bet 
skiria pats popiežius.

Dėl to gal ir viešpątuja to
kia tvarkinga disciplina šioje 
valstybėje.

SUNKINA. Klaipėdos ma
gistras nutarė apdėti specialiu 
apyvartos mokesčiu miesto 
naudai visus Klaipėdoje vei
kiančius kooperatyvus. Tas 
naujas mokestis žymiai palies 
Lietūkį, Sandėlį ir kitas stam
bias Lietuvių kooperacines į- 
mones.

Lietuvos žemės Bankas pir
ko Klaipėdoje esančią Nafta- 
lio lentpjūvę.

AŠ PARDUODU DAUGIAU 
PAIN-EXPELLERIO,NEGU KITU 
VAISTŲ, BESIKANKINANTIEMS 
REUMATZMO SKAUSMAIS.
TOKIS PUIKUS VAISTAS,

KA0 IR AŠ PATS JI 
NAUDOJU.

Naudoki!© tq linimenfq, kurį jūsų tėvai ir ievų lovai nau* 
dojo nuo 1867 metų palengvinimui muskulų skaudėjimo. 
Nusipirkite bonkutę Pain-Expellerio su Inkaru ant dėžutės 

pas savo vaistininkq.

EPAIN-EXPELLER
TRAPE MARK «fG V 5. PAT Off

Kaip butu Geriau?
IMKIT BALSĄ, PARAŠYKIT DIRVAI SAVO MINTIS 

IR NUOMONES, KAIP JUMS IŠRODO
GALĖTŲ 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 j artimesnius san
tikius (kiti net nori kad Lietuva patektų į Rusijos So
vietų unija);

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 visoki, 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.

KEISTO RAZUMO 
ŽMOGUS

Lyg Pilypas iš kanapių, iš
šoko draugas Simons iš Čika
gos, kuris, vienas kaip pirštas 
be jokios reikšmės ir prasmės 
būdamas ir su niekuo nesusi
kalbantis, ėmė spręsti ar rei
kalingas tautinės srovės kon
solidavimas ....

Ištiesų sakau jums, tokie 
užsispyrę ožiai kaip Klinga ir 
Simons negali pakęsti matyda
mi keno nors visuomeninį dar
bą atliekamą be jų, ir jie pra
deda lysti į spaudą savo išva
das darydami.

Kelios savaitės atgal pypčio
jo Klinga iš Brūkly no, kuris 
nori kad visi klausytų jo ciga
ro pamojimo. Dabar atsiliepė 
Simons iš Čikagos, kuris taip 
pat pasisako kad viskas niekai 
kas be jo padaryta ar daroma.

Kaip raportai parodo drau
gas Simons turėjo bėgti iš ci- 
cilikų tarpo, kurie nenorėjo jo 
klausyti. Prisiplakė prie tau
tininkų, bet visa jo “išmintis” 
tebuvo sandariečius tarkuoti ir 
apie kokius ten Čikagos “ne
kaltus bernelius” vapalioti.

Jis . užsimojo “sutverti” tokią 
sąjungą į kurią “sutilps” visi 
Amerikos Lietuviai! (Gal pa
simokino iš “inžinieriaus” Gri
gaičio apie kiaurus maišus).

Kada kiti jam netrukdydami 
leido visus Lietuvius į jo kiau
rą maišą (ar sąjungą) organi
zuoti, jis nieko neatsiekęs ke
lis metus tylėjo.

Dabar, kai tautininkai pra
dėjo dirbti Tautinės Tarybos 
darbus, jis užsirūstinęs kam jo 
nepasiklausus Taryba susida
rė, ėmė gvoltu rėkti kad Tau
tinei srovei konsolidacijos ne
reikia, ir vėl prabilo apie tuos 
“nekaltus bernelius”....

Gaila kad dar rado vieną lai
kraštį, kuriam pažadėjęs pusę 
Čikagos, gavo vietos savo “raš
tams” ....

Dabar pasidaro tikra miste
rija: iš Bruklyno rėkia Klin
ga kam Tautinė Ttaryba nepa
siklausė jo kaipo Amerikos 
Lietuvių Sąjungos “diktato
riaus”, o iš Čikagos rėkia Si
mons kam nepasiklausė jo kai
po Amerikos Lietuvių Sąjun
gos “diktatoriaus”.

Kuris iš jų dabar liks Hitle
ris, kuris Mussolini ir kaip pa
aiškės ta misterija kas ištik- 
ro tą sąjungą (jeigu ji gyvuo
ja kur nors) ir kas jos nariai!

Jeigu butų rimti vyrai, jie 
arba eitų ten kur priklauso, 
arba, jeigu turi gerus planus 
tautiniam darbui, juos patiek
tų, ir viskas butų OK.

Supa Garba.

J. A. Urbonas
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Av. Dayton, O.

J. Žemąntauskas
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 SI.00 Reikalaukit iš:

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

X



6 DIRVA
METROPOLITAN

VETERANAS

KAM BĖDAVOTI
VVS. skyriui rengiant Lie

tuvos nepriklausomybes minė
jimą, nekurie būdami priešin
gi VVS. skyriaus veikėjams, 
matydami kad skyrius be jų 
apsieina ir gražiai nepriklauso
mybės paminė j imo programus 
surengia, rašinėja? jog ta diena 
yra visų Lietuvių ir visi priva
lo ją išvien švęsti.

Taip tikrai ir turi būti. V. 
V. S. to ir laikosi. Iki šiol 
šiame skyriuje darbuojasi tau
tinių ir naujos parapijos drau
gijų atstovai, bet senosios pa
rapijos draugijos laikosi nuo
šaliai. Jeigu nesideda į orga
nizaciją kuri nori su visais 
kartu minėti, ko dar zurza pa- 
pakampėmis.

Senosios parapijos grupė iki 
šiol rengė ir vėl rengia pami
nėjimus sau atskirai. VVS. 
skyriaus grupės aukos ir pel
nai iš musų tautos šventės mi
nėjimo visada patenka tiesiog 
j Lietuvą, bet ar iš antros gru
pės parengimų nors vienas cen
tas musų tautos reikalams ten
ka neteko patirti. Savas.

GIOVANNI MARTINELLI

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.

Parsiduoda
133 AKRŲ FARMA
Nauji budinkai, 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 išmokėtų 2 šeimų namų arba lotų 
rytiniame Clevelando šone. — Atva
žiuokit pažiūrėti: Rt 6 iki Chardon, 
pasmui iki Hamden, 1 mailė Į pie
tus nuo TTadmen prie Rt 608. (6)

MIKE VALENTĄ
R 1 CHARDON, O.

Per virš ketvirtų dalį šimtmečio, 
garsiabalsis Giovanni Martinelli bu
vo pripažintas Metropolitan Operos 
organizacijos New Yorke žvaigždė, 
ir per pusę to laiko buvo mėgiamas 
tenoras Clevelando opero sezonais 
kiekvienų pavasari.

Taigi, ir šio pavasario operų se
zone, kuri atliks Metropolitan Ope
ra organizacija Clevelande, Marti
nelli taipgi dalyvauja. Clevelande 
bus statoma operos per savaitę lai
ko pradedant Kovo 27 d.

Martinelli dalyvaus poroje operų, 
viena jų “Otelio”, kita “Lucia di 
Lammermoor”.

Viso bus pastatyta astuonios ope
ros bėgyje šešių dienų.

Kitos operos bus:
“Die Walkuere”
“Lohengrin”,
“Louise”, 
“Manon”, 
“Thais”, ir 
“Tosca”.

CAMPBYHECK
Puiki Piknikams Vieta 

tinka rengti 
CLAM RAKĘS 
ir privatiniams 
Išvažiavimams

Elektros šviesa, vanduo, tt.

Antanas Ališauskas
GRAND BLVD. 

Wickliffe, Ohio.KAIMYNIŠKOS
UŽEIGOS

DAUGIAU GANDŲ 
APIE ADV. ČESNU- 

LIO BĖDAS

Apie Adv. P. V. česnulį ei
na daugiau ir blogesnių gan
dų. Pereitame numeryje pa
minėjus apie girdimus gandus 
kad jis pabėgęs iš Clevelando 
ar čia kur slapstosi, nuo jo pa
ties Dirvos redakcija jokių ži
nių negavo. Bet kiti pašali
niai, kurie tikrina žino kas at
sitiko, kalba kad Adv. Česnu- 
lis sunaudojęs dideles sumas 
ne jam priklausančių pinigų, 
kurių savininkai pradėjo j ieš
koti, reikalauti iš jo, ir įteikė 
į atitinkamas vietas skundus 
prieš jį.

Už šitą ar kelis savo pasiel
gimus, žinantieji tikrina, jam 
gręsia sunki bausmė, jeigu ne
bus galimybės jį išgelbėti. Ne
kurie stengiasi gelbėti.

Česnulio žmona, sako, jau 
išvažiavus iš Clevelando, bet 
jam pačiam bėgti esą pavojin
ga, nes viena iš tų bylų prieš 
jį esanti federalė, o nuo fede- 
ralės valdžios niekur visoje ša
lyje nepasislėpsi, ir bėgimas 
butų gatavai prisipažinimas 
kaltu.

Keista kad česnulis, žinoda
mas savo bėdas jau kelios sa
vaitės ar keli mėnesiai, vis dar 
prieš visus šiaušėsi, “panaberi- 
ją” varė, kitus žmones užka
binėjo, ir net apsiėmė vėl Lie
tuvių Kultūrinio Darželio pir
mininko vieton. Jau iš mies
to centro, iš žymesnių Ameri
konų, ateina žinios ir paklau
simai apie tai, kurie prikaišio
ja Lietuviams tokia reputacija 
Darželio Sąjungos pirmininką..

Reikalinga kad česnulis tuo
jau įteiktų Darželio Sąjungai 
savo rezignaciją, kaip pridera 
padaryti.

Jeigu jis ir išgelbės iš rim
tos bausmės už tuos jam da
romus kaltinimus, žinantieji 
sako yra daugiau Lietuvių ku
rie pareikalaus iš jo atsiskai
tymų.

Sako, jis jau metęs redaguo
ti tą vietinį laikraštėlį, kurį 
jis pradėjo leisti tikslu “išva
ryti” Dirvą iš biznio, ir norėjo 
pasirodyti kad jis yra “dide
lis žmogus” tarp Lietuvių, kad 
tokiu budu gauti sau kokią 
nors valdišką vietelę miesto 
valdyboje.

Jis veikė vis iš priešingo ga
lo: vietoj su visais vietos Lie-

tuviais draugiškai sugyventi 
kaip profesionalui . priklauso, 
jis kožnam šoko į akį norėda
mas visus pastumti į šalį ir 
pats per kitų galvas eiti. To
dėl jam niekas nedave jokios 
paramos valdiškai vietelei gau
ti, nors Clevelando Lietuviai 
tankiai kitus savo vientaučius 
paremia tokiais atvejais.

Į pabaigą jis liko su kelio
mis moterėlėmis, kurias sukur
stęs prieš ramius, rimtus vei
kėjus vis bandė savo “viršų” 
parodyti. ’Rep.

/

Jack Ganson Gryžda- 
mas iš Floridos Tu

rėjo Nelaimę

Imtikas Jack Ganson lankė
si biznio reikalais Clevelande 
ir atsilankė Dirvos redakcijo
je. Jis tik ką gryžo iš Flori
dos, kur plačiai pravažinėjo ir 
praleido apie mėnesį laiko. Ke
lionę atliko automobiliu, 'įvai
riose žymesnėse vietose pabuvo 
ilgiau, pasilsėjo. Maudėsi šil
toje juroje tuo laiku kai jo 
mieste, Buffaloj, buvo didžio
sios audros ir šalčiai.

Automobiliu buvo nuvažia
vęs į Key West, toli juroje, 
kur kelias išstatytas per eile 
salų ir kelis desėtkus įvairaus 
ilgumo tiltų tarp salų. Pasa
kojo kaip ten puiku žuvinin
kams, nes ant tų salų pasista
tęs automobilį nueina ant til
to meškerioti, o žuvų tai dau
gybė ir visokiausių šiaurėje 
nematomų.

Gryžtant turėjo didelę nelai
mę: važiuojant atviru vieške
liu gana smarkiai, jam skersai 
kelią Virginijoj pasipynė neg
ras su savo senu forduku, tą 
forduką sumušė, negrą sunkiai 
sužeidė, ir pats savo automo
bilį smarkiai sudaužė, 
gerokai susižeidė. Savo 
mobilį turėjo palikti ir 
traukiniu.

Pats 
auto- 
gryžo

/
AKYS PAVOJUJE

yraTrynimas akių pirštais 
pavoginjas.
Sight Saving Council of Cleveland

• BEDA RBIAI Clevelande 
jau pradeda gauti bedarbes 
apdraudą. Pirmus atlyginimo 
čekius gavo apie 3,000 bedar
bių. Jie gaus atlyginimą per 
šešiolika savaičių, po pusę savo 
savaitinio uždarbio, gauto bė
gyje 1938 metų, jeigu dirbo 
ne mažiau kaip 20 savaičių. 
Kurie pernai visai nedirbo, tie 
bedarbės pašalpos negali gau
ti.
su

Jie turi užsiregistruoti ir 
jais bus apsirūpinta vėliau.

(JITY THEATE

‘Professor Mamlock’
Ta įdom filmą palikta City Thea- 

tre dar vienai savaitei. Ją ilgai 
trukdė Ohio valstijos cenzoriai, ta
čiau galiaus sutiko . leisti ją rodyti. 
Filmą vaizduoja žiaurų Vokietijos 
nazių elgesį ir kovą prieš kitus ne 
jų nusistatymo žmones. Paveks- 
lhs yra autentiškas todėl kad veika
lą rašė ir jo pastatymą prižurėjo 
du asmenys kurie po Vokiečiais bu
vo ir turėjo pabėgti iš savo šalies.

Filmą daryta Rusijoje, taigi ar
tistai kalba Rusiškai, bet prie jos 
yra Angliški paaiškinimai, todėl ir 
nesuprantantieji Rusiškai gali pil
nai ją suprasti.

JJIPPODROMjg

DUONKEPYKLOS ATIDARYMAS

Šeštadienį, Vasario 18 dieną

Nauja puiki keptuvė su visais naujais įrengimais atsidarc 
bizniui. Kepa duoną, pajus ir visokius pyragaičius.

. Atsilankykit pamatyti. Geras patarnavimas.

JAMRUS BAKERY
1067 EAST 79TH STREET Jūsų Kaimynystėje

Visoki Langams Užtraukalai (Shades)
KRSTATE WINDOW SHADE

Išdirbam visokius Užtraukalus (Shades) ir Venetian Blinds, nuo S
pigiausios iki aukščiausios rūšies. Taipgi valom ir taisom. E 
KAINOS PAS MUS ŽEMOS — DARBAS GERIAUSIAS. |

■ Mes pasirengę patarnauti Lietuviams. Lietuviška iŠdirbystė. E
: HEnd. 2149 • 1248 East 79th Street • Cleveland =
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ANSEL ROAD

C A F E
1066 Ansel Road

SMAGI LIETUVIŠKA 
UŽEIGA

Degtine — Alus — Vynai 
Valgiai

ŽUVIS KAS PENKTADIENIS
Muzika Penkta, ir šeštadienį.

Budweiser, Duąesne, Porter Alus 
duodamas tiesiog iš bačkų.

K. Nekrošius, Savininkas.

BLACK CAT
C A F E 
• Night Club • 

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

šeštadieniais Vištienos 
vakarienė 35c.

Muzika Penktadienio ir šeštadienio 
vakarais

JUZĖ ir ANTANAS ČIAPAI, Sav.

PYTHIAS
C A F E

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

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. čiutele
savininkai.

K. STONIS
RESTAURANT

Lietuviška ir Rusiška 
Importuota Degtinė

Skanus Lietuviškas Skilandis 
Pietums laike švenčių

Vieta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Avė.

P E R R Y’ S

WINE HOUSE
7205 Wade Park Avė.

ENdicott 9276
•

VYNO IŠPARDAVIMAS 
Kiekvieną šeštadienį.

Turim net 22 rūšių California 
Vyno — 20%.

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

•
Atsilankykit pamatyti musų pre

kes ir patirkit žemas kainas.
•

------ Trys parduotuvės------
7205 Wade Park Avė. 

4934 Payne Avenue 
2355 E. 4th Street

HAN’S CAFE
PARANKI UŽEIGA

Užkandžiai — Alus iš Kranų 
šešios Bowling Alleys

John Schweizer, Prop.
5325-27 SUPERIOR AVENUE
Prie E. 55th St. (14)

ENdicott 8908

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

Blackberry ir kt. Visi po 
20% stiprumo, po $1.60 gal.

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

I APDRAUDOS REIKALE į
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- § 

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

| P. P. MITBIOLIS į
Vienatine Vietine Pastovi Lietuviška Real Estate 

E ir Apdraudos Agentūra
S 6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729 =

es
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108 NAUJŲŲ ADVOKATŲ
Sausio mėnesį Columbus, O., 

išlaikė Ohio valstijos kvotimus 
108 advokatai, iš jų didelis 
skaičius Clevelandiečių. Taigi 
daugiau vargšų, nes didelė da
lis advokatų iš savo profesijos 
neišminta, tūli pradeda net vi
sokius šposus su žmonėmis 
krėsti ir patenka į bėdą.

• OHIO VALSTIJOS Legis- 
latura, Columbus, Ohio, skiria 
valstijos biednų ir bedarbių 
šelpimo reikalams $5,000,000. 
Tai maža suma, bet tuomi da
roma pradžia. Valstijos ponai 
nori kad miestai kurie prašys 
iš valstijos iždo sau pašalpai 
reikalingų pinigų, tokias pat 
sumas patys pridėtų, kitaip ga
li pinigų negauti.

• BAUDŽIA ADVOKATUS. 
Clevelande pastaru laiku pa
puolė į bėdą keli advokatai ku
rie nesilaikydami savo profe
sijos taisyklių perdaug atvirai 
nuskriaudė ir apgavo savo kli- 
jentus. Du advokatai, Joseph 
ir Charles Rubinstein, 
ti iš advokatų draugijos 
stojo teisių praktikuoti 
savo gyvenimui.

• NAUJŲ PILIEČIŲ 
landė šymet tikima apie devy
nių tūkstančių skaičiaus, nes 
prieš porą metų ateiviai pra
dėjo smarkiai paduoti piliety
bės prašymus.

■ “GUNGA DIN”
Romansas ' ir avanturos, ko

medija ir įspūdžiai sukasi šia
me puikiame veikale, “Gunga 
Din”, iš įdomaus Britų kariuo
menių gyvenimo Indijoje, ši 
filmą pradedama rodyti Hip- 
podrome Theatre šeštadienį, 
Vasario 18.

šis RKO Radio paveikslas 
pauostas iš Kiplingo garsios 
poemos tuo vardu, kurio svar
biausias asmuo, iš paprasto ka
reiviams vandens pristatytojo 
išsivysto į smarkų kariautoją.

Veikale vaidina Cary Grant, 
Victor McLaglen ir Douglas 
Fairbanks, Jr. Prie jų veikia 
eilė kitų žymių artistų.
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išmes- 
ir nu- 
visam

Cleve-

ANGLŲ KALBOS
PAMOKOS

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

FRANCES ZVERINA
310 Citizens Bldg. CH. 4050

• AKORDIONAI ®
Padaromi sulyg Užsakymo 

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

JOHN MIKUS 
6607 Edna Avė. HE. 3899
>■■!■■■■■■ ■■ a niaima g ibbiu------------------------------- -----------------------------------------—«A

Juozas Bindokas ir Sunūs
atidarė jūsų kaimynystėje

Vyriškų-Moteriškų

1194 E. 79™ STREET
P( TS THE XFAVXEW

BACK
IN YOUR CLOTHES

• Dekoratoriai visur įrodinėja 
ŠVIESOS reikšmę " ‘ ‘
kambariui grožio.
Moderniškos Akis 
Lempos priduoda 
riui toną. Prašalina šešėlius ir 
nykumą — visos šeimos suei
gos kambaris išrod olinksmas, 
patogus ir įdomesnis.
Dar svarbiau, Akis Saugančios 
Lempos yra moksliškai pritai
kytos teikti šviesą arti dirba- 
bam darbui, siuvimui, skaity
mui, etc. Jos teikia apsaugą 
nuo akių įtempimo ir nesmagu
mų kokie nuo to paeina.
APŠVIESKIT savo vieškamba- 
rį su 
pom.
delius 
kainos

suteikimui

Saugančios 
vieškamba-

Akis Saugančiom Lem- 
Pamatykit puikius mo- 
krautuvėse DABAR. Jų 
visai mažos.

SIGHT IS PRICELESS —LIGHT IS CHEAP

Lietuvis Laikrodininkas
Taisymas mano speciališkumas.

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

duodame iš-

kainomis negu vi- 
prekės tos pačios.

Atsakantiems žmonėms 
simokėjimu ilgesniam laikui.Rūbų

TAISYMO, PERDIRBIMO 
ir VALYMO ĮSTAIGĄ

©

DARBAS GERIAUSIAS
Greitas patarnavimas Vy

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

vežam atgal.

• MUSŲ KAINOS
VISAI PRIEINAMOS •

FORMAL' CLEANERS 1NC
1194 East 79th Street
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I. SAMAS
J E W E L E R 

6704 Superior Avenue

Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Avė. HEnderson 9292

• •

The Vilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuvė

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

Savininkas Vedėjas

t
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LIETUVOS MIESTELIAI
MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS

■ « h ■ n » ■ fa n~ic » rr>-anrrwi iim tYr r » b a:»iytiiini rjmii muilu

ŠVENTOSIOS UOSTO DARBAI
(LAIŠKAS DIRVAI)

Baltijos jurą, tarp Pa- 
ir Latvijos sienos, auga 
tvarkoje. 1937 ir 1938 
ėjo gyva statyba. 1937 
pastatyta 10 moderniš-

šventosios uostas, esantis 
prie šventosios upės, ištekan
čios į 
langos 
geroje 
metais 
metais
kų gyvenamų namukų. Namu
kai iš dviejų butų (šeimų), 
kiekvienas butas iš dviejų kam
barių ir virtuvės. Namukai 
yra mūriniai, visi vienodo sti
liaus. Kiekvienas namukas ap- 

. ..tvertas gražia tvorele ir apso
dintas pušaitėmis bei eglaitė
mis. Prie namuko yra daržas 
ir kiemas. Sandėliai (tvartai) 
•yra pusiau mūriniai, pusiau 
mediniai. Mūriniai yra tin
kuoti iš vidaus ir iš lauko pu
sės. Mūriniai sandėliai yra 
skirti žvejams apdirbti žuvims, 
todėl ten yra įrengta ir virtu
vė. Patys namukai yra gra
žiai įrengti, išdažyti kaip iš vi
daus taip ir iš lauko pusės, su 
raudonu čerpių stogu.

žvejams toks namukas duo
damas išsimokėjimui dvidešim
čiai metų (žinoma, kas gali, ga
li ir greičiau). Moka po 55 li
tus mėnesiui. Žvejai vieną ga
lą išnuomoja, už kurį gauna 
25—30 litų mėnesiui. Kai ku
rie priima pas save gyventi 
darbininkus ir nuo jų 'dar gau
na už kambarį 15 litų. Todėl 

£»iems lieka mokėti labai ma
žai. Vasarą, kada darbas ei
na visu smarkumu, šventosios 
uoste sunku gauti butą, todėl 
jie taip brangus. >

šymet (laiškas rašytas. 1938 
metais) statyba varoma pilnu 
tempu. Jau yra* pravesta daug 
naujų gatvių, kitos vedama. 
Gatvės gana plačios, medeliais 
apsodintos (daug yra gatvių 
kurių viduriu eis dvi eilės me
delių, su pasivaikščiojimu vi-

ir

DIDELĖ LIETUVIŠKA 

VAISTINE 
C. Pakeltis Pharmacy 

1117 East 79th Street 
(Kampas Pulaski Avė.)

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

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

Vaistine atdara 7 dienas savaitėje.
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duryje).
Šymet stato dviejų rūšių na

mus, vienus stato didelius iš 
keturių butų, dviejų galų, per 
vidurį atskirta akla muro sie
na. šitie namai bus duoda
mi dviem šeimininkams, 
statomi tokie pat kaip 
tais metais.

Pajūris apsodinamas 
temis.
anksčiau ir kita dalis 
Prie pušaičių sodinimo 
moterys.

Pačiame uoste irgi 
verda.

Kiti 
perei-

pušai-
Dalis buvo apsodinta 

šymet.
dirbo

darbas
Kala naujus polius to

liau į jurą, didina uostą, patį 
uostą gilina. Todėl dabar kur 
tik nepažvelgi visur pilna dar
bininkų. Kiekvieną dieną pri- 
buna naujų darbininkų iš vi
sos Lietuvos dalių.

Apie Birželio pabaigą nuleis
ta į vandenį padirbdinti pirmi 
šeši kuteriai (žvejų laivai), 
kuriuos stato finansų ministe
rija. Tada atidaryta ir moky
kla. Mokykla išstatyta gana 
didelė ir graži, visai moderniš
kai įrengta. Tai yra pats di
džiausias pastatas visame šven
tosios uoste.

Žemė čionai labai gera, vis
kas gerai auga, nors apačioje 
nėra molio ir juodžemis keis
tas, juodas smėlis. Labai ge
rai patręšta juros kerpėmis. 
Vietiniai žmonės sako kad ge
riau kaip mėšlas kerpėmis pa- 
tręšus, bet tik tiems metams, 
o kitiems reikia vėl tręšti. To
kios trąšos nieko nekainuoja, 
po audrai jura priverčia kalnus 
kerpių (juros žolės). Laike 
audros jos išraujamos iš dug
no ir nešiojasi ant vandens. 
Jurai rimstant jas plauja į 
krantą, o žmonės kabina ir 
verčia aukščiau, paskiau ve-

ir šiaip žmonių 
namukuose. <

žasi.
Čia gyvena 

savo senuose
žmonės kaip visur: kurie ne

geria tie gražiai gyvena, pasi
statė puikius namus, bet ku
rie geria tie nieko neturi. Jų 
namukai kuolais paramstyti.

Uždirba neblogai, kai 
rami beveik kiekvieną 
parveža nemaža žuvies.

Žmonės yra draugiški.

jura 
dieną

Mėg
sta labai Kuršiškai pakalbėti, 
ypatingai su atvykusiais tuo
jau pradedą^ Kuršiškai, šiaip 
kalbasi Latviškai.

Uoste darbai (molų statyba) 
gali užsitęsti dar ir žiemos me
tu. Dabar norint gauti butą 
nei už pinigus negali gauti, vi
si butai apie 3—5 kilometrai 
aplinkui yra išnuomoti darbi
ninkų. čia statoma ir vilos 
vasarotojams. Ant. Bubnys.

P. J. KURSIS
809 Societv for Savings Bldg.

Telefonas: Ofiso MAin 1773

Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki
tės į mane, gausit už pigia kaina, 
įvairios apdraudds-insurance reikaluose.

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

Namų KEnmore 4740-W

Taipgi gausit patarnavimu

šviesią baltą Duoną, visokius Pyragaičius, Py-

PR. KUNCA1TIS
S a v i n i n k a s ir Kepėjas

® o

4023 E.-141 ST.
Telefonas WAshington 3227

Pristatėm tiesiog j namus ir parsiduoda jūsų maisto krautuvėse 
MIIIIUIUIUIIIIUIUIIIIIIUM

NAUJAUSIOS ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS

PATVIRTINO STATUTĄ
• VILNIUS, Vasario 8. — Vil

niaus vaivada patvirtino Lie
tuvos Mokslo Bičiulių Draugi
jos statutą.

DR. NATKEVIČIUS 
MASKVON
• KAUNAS, Vasario 10. —

Lietuvos Charge d’Affaires 
Brusselyje Dr. Ladas Natkevi
čius paskirtas Lietuvos pasiun
tiniu į Maskvą. Ligšiolinis pa
siuntinis Maskvoje Jurgis Bal
trušaitis atleidžiamas ‘į pensi
ją.

—Vasario 10 d. įteikė ski
riamuosius raštus Valstybės 
Prezidentui pirmutinis Šveica
rijos pasiuntinis Lietuvai p. 
Egger. Iki šiol Šveicarija sa
vo pasiuntinio Lietuvoje netu
rėjo.

—Iki šiol buvęs Lietuvos įga
liotiniu Ministru Romoje p. 
Čarneckis gryžo į Kauną ir jau 
perėmė Užsienių Reikalų Mi
nisterijos Teisių-Administraci
jos Departamentą.

12

PRADEDA VEIKTI 
TRUMPŲ BANGŲ RADIO 
SIŲSTUVAS
• KAUNAS, Vasario 10.

Nuo sekmadienio, Vasario
d., pradės reguliariai veikti 
32.2 metrų bangų siųstuvas, 
kuris šventadieniais 12 valan
dą perdavinės speciali progra
mą iš Kauno užjūrio Lietu
viams.

—Lietuvos n e p riklausomy- 
bės proga, Vasario 16 d. nuo 
9 vai. vakaro, Italų, Estų ir 
Latvių radiofonai pertransliuos 
Kauno radiofono Lietuviškos 
muzikos koncertą.

• KAUNAS, Vasario 10. — Iš
Lietuvos atvyksta Vytauto 

Didžiojo Universiteto lektorė 
p-lė Baronaitė, kuri pamokins 
tautinių šokių Amerikos Lie
tuvių jaunimą besiruošiantį 
dalyvauti Lietuvių Dienos pro
gram e Pasaulinėje Parodoje. 

. P-lė Baronaitė atvyksta laivu 
Ue de France, kuris atplauks 
į New Yorką Vasario 21 d.

i
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PRANCŪZŲ MENO 
PARODA

• KAUNAS. — Vasario 4, da
lyvaujant Valstybės Preziden

tui, Vyriausybei, diplomatams 
ir visuomenės atstovams, švie
timo ministras Tonkūnas 
darė didelę Prancūzų meno 
rodą.

ati-
pa-

PREMIJA MAŠIOTUI
• KAUNAS, Vasario 7. — Lie

tuvos Raudonasi Kryžius pa
skyrė tukstanties litų vaikų 
literatūros premiją Aušrinin
kui ir žinomam pedagogui Pra
nui Mašiotui.

BALTIJOS KRAŠTŲ 
TURIZMO KOMITETAS
• KAUNAS, Vasario 7. — Bal

tijos valstybės: Lietuva, Es
tija ir Latvija ne tik laikosi 
vienos užsienio politikos lini
jos — neutralumo, bet šiomis 
dienomis paaiškėjo kad arti
miausiu 
Baltijos 
tetas.

laiku pradės 
kraštų turizmo

veikti 
komi-

POTVINIS PALIETĖ 
IR ŠVENTOSIOS 

UOSTĄ

10,000

pavoju- 
bažnyt-

KLAIPĖDOJE LIETUVIAI BUS TOLERUO
JAMI, SAKO BERTULEITIS

Bertuleičio Kalba Di
rektorijai

KLAIPĖDA. — Naujos Di
rektorijos pirmininkas Bertu
leitis, pradėjęs eiti pareigas, 
Sausio 24 d. pasakė ilgesnę kal
bą krašto Direktorijos valdi
ninkams.

Pirmiausia Direktorijos pir
mininkas paaiškino kad jo pa
reiškimas jog jo Direktorija 
bus naziško nusistatymo, liečia 
ir valdininkus.

Tačiau tai nereiškia kad kas 
yra Lietuvis turi atitinkamai 
pasikeisti. Lietuviškumas bus 
toleruojamas. Kiekvienas ga
li būti Lietuviu ar Vokiečiu.

Vieno ko Direktorija nepakęs 
tai kad tas kuris pasireikšda- 
mas Lietuviu, varytų propa
gandą prieš nazius. Nebus pa
kenčiama tai kad kuris nors 
priklausąs Vokiečių kultūri
niams sluogsniams ar net Kul- 
turverbandui, laikytųsi libera
liškos pasaulėžvalgos ir veiktų 
prieš nazizmą. Direktorijos 
pirmininkas tik tikina kad jis 
ras būdų ir kelių prieš-nazinei 
propagandai sunaikinti.

Kiekvienas valdininkas lais
vai gali įstoti į naujas organi
zacijas. Nuo šiol visi kas sa
ve laiko Vokiečiu, laikosi nau
jo Klaipėdiškių Vokiečių svei- 
kinimosi budo (Hitleriško). Tie 
kurie nesijaučia Vokiečiai, ga
li sveikintis taip kaip ir iki 
šiolei; šiuo atveju jiems palie
kama laisvė.

Direktorijos pirmininkas dar 
pabrėžė kad visi tie kurie rei
škiasi esą Vokiečių' tautybės, 
turės atsakyti į klausimą ar 
jie pripažysta nazizmą.

Tarnybų viršininkams įsaky
ta pasirūpinti kad visuose įs
taigų kambariuose butų iška
bintas Dr. Neumanno paveiks
las. Tai bus ir krašte.

Kalbėdamas apie valdininkų

darbą, Bertuleitis pareiškė kad 
jie turės būti Prūsiško parei
gingumo.. Jis pagrasino tiems 
valdininkams kurie yra paskir
ti iki gyvos galvos, nesidangs- 
tyti tomis ypatingomis privile
gijomis ir teisėmis, jie gali bū
ti tikri kad Direktorijos pir
mininkas ir juos gali pasodin
ti ten kur nei saulės nei mėnu
lio nematyt....

(Bertulaitis yra Klaipėdos 
krašto Lietuvio ūkininko sū
nūs, bet tiek suvokietintas ir 
Hitleriui įsitikėjęs kad visu 
atsidavimu dirba Vokiečių ge
rovei. Tokių išsigimėlių Lie
tuviai turėjo Lenkų pusėje, to
kių randa ir Vokiečių pusėje. 
Vis atsiranda kad Vokiečius ar 
Lenkus Lietuviai valdo.)

7
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NUTRAUKIA BYLAS 
PRIEŠ LIETUVIUS

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

I

i

VILNIUS. — Lenkiška Vil
niaus spauda savo laiku buvo 
labai išpūtus M. Šlapelienei ir 
Dr. šlapeliui iškeltą bylą, esą 
jie platinę uždraustas knygas 
ir veikę pagal VVS nurodymą. 
Tačiau dabar ši byla nutrauk
ta, nes trūksta įrodymų..

Taip pat nutraukta byla 
prieš Kun. Viskantą, kuriam, 
kaip Lietuvių Mokslo Draugi
jos pirmininkui, norėjo inkri
minuoti nusikaltimų devizų 
varžymams.

Be to, nesant įrodymų teko 
nutraukti ir bylą prieš šv. Ka
zimiero Draugijos sekretorių 
Bagdoną dėl tariamai nelega
lių knygų laikymo.

Š v e n č ionių administracine 
valdžia buvo nubaudus Valėnų 
pradžios mokyklos mokytoją 
Aleksandrą Dundulį už tai kad 
jis atsisakė priimti karinę kny
gelę, kurioje jo pavardė 
įrašyta kaip “Dundul”. 
gardos teismas Dundulį 
sino. Jo pavardė turės 
atitaisyta.

buvo 
Apy- 
ištei- 
buti 

Skm.

PIRK DABAR IR TAUPYK!
Musų visos ŽIEMINĖS prekės

/ Vyrams ir Vaikams Rūbai
ŽYMIAI NUMAŽINTOMIS KAINOMIS.

Prie musų žemų kainų dar duodame
U\ VZ TZ Ą T Eagle Stamps su kožnu pirkiniu TA\7 Lf A I 
Ly i Iv/A 1 Ug centų ir aukščiau * Iv/1 1

Pas mus galit iškeisti savo Štampų knygeles į prekes.

THE KRAMER & RE1CH CO
7002 Superior Avė. Kampas Giddings Rd.

TRAVELING IN OUR LITHUANIA
(Continued from page 8) 

what deserted at this late hour in 
the afternoon, besides the chairs 
here are softer being overstuffed 
and g-reen plush covered. By this 
time someone suggested a song and 
sodn everybody was singing. 
fee and krupnikas 
on.

We made several 
būt they certainly 
talk you into staying. 
o ’

Cof-
flowed on and

movės to leave, 
know how to

About 9 
i’cloek 3 smaller party was organ- 

ized to leave this place to go to 
the Metropole xvhere we could do 
some dancing. So, to the Metropole 
aeross the street we vvent. Here 
more food vvas ordered, more ęof- 
fee and krupnikas, and we con
tinued to dance into the small or 
vvee .ours of the morning. This 
party consisted of six of us. One 
of the young men vvas the most dy- 
namic charac-ter I have ever met. 
A young Lieutenant and student’, 
Mr. Leonavičius, so patriotic and 
fiery. He is on the staff of "El
ta.” By 2 a.m. we vvere glad it 
vvas all over, and more than glad 
to get home and to bed. My good 
heavens! vvhat a party, imagine for 
twelve hours, to eat and drink and 
party vvithout a break. We węre 
eseorted to our home by our vvholc 
party, again in daylight! Thanks 
to the Journalists League for a 
grand party!

(Continued)

tikrSkanį Uetuvišką Duoną

(Laiškas Dirvai, rašytas iš 
šventosios uosto, Sausio 19). 
šiądien vakare visa šventoji 

nuo Būtingės liūliuoja vande
nyje. Keletas desėtkų ūkių 
yra atskirta vandens, jau yra 
prigėrusių gyvulių ir nugriau
tas vienas tiltas ir išnešta į 
jurą daugybė rąstų kurie bu
vo paruošti šventosios uosto 
molų statybai; be to aplaužy
ta keletas kuterių, iš kurių vie
nas jau nugrimzdęs į švento
sios dugną. Uosto adminis
tracijai padaryta apie 
litų nuostolių.

Ypatingai dideliame 
je atsidūrė Būtingės
kaimis. Nuostoliai tuo tarpu 
dar neaiškus, nes laukiama dar 
daugiau patvinstant. Tokio po- 
tvinio neatmena net seniausi 
šios vietos gyventojai.

Šiuo tarpu per vieną dieną 
taip atšilo kad pradėjus lyti 
vakare, jau ryte nebuvo nei 
trupučio sniego, visas sniegas 
sutirpo per vieną vakarą.

Šventosios Uoste dirba va
sarą tūkstančiai darbininkų. 
Jų yra privažiavę iš visų kra
štų. Bet čionai kaip niekur ki
tur, nėra nei vieno pasitaiky- 
mo kad “butų komunistų. Ma
no manymu tai yra dėl to kad 
šventosios Uoste nėra nei vie
no žydo. Tai turbut vieninte
lis miestelis Lietuvoje kuris 
apsieina be žydų, šymet bu
vo bebandę apsigyventi ir pra
dėti prekybą žydai, bet grei
tai turėjo iš čia kraustytis, 
nes niekas nenorėjo jiems par
duoti maisto, o apie pirkimą 
pas juos nebuvo nei kalbos. 
Taigi palaukę apie 15 dienų jie 
išsikraustė atgal iš kur buvo 
atvykę.

Šymet šventosios Uostui yra 
paskirta 1,400,000 litų. Bus 
pastatyta keli desėtkai name
lių, pravestas geležinkelis ir 
plentas su Palanga, kuris eis 
visai juros pakraščiu apie 100 
metrų nuo juros. Todėl jau 
dabar sunku su butais, nes va
sarai čionai privažiuoja tuks
iančiai darbininkų.

A. Bubnys.NEW DEAL
BAKERY <s»

T

T E V A’ S

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

VISADA PRAŠYKIT Eir NEW DEAL DUONOS
y&

Dry Cleaning
Senas Drapanas padarom 
kaip naujas. išvalom ir 
sutaisom.

EVA PETRAITIS
6702 Superior Avė, 
CLEVELAND, OHIO

t
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Turėdamas Telefoną
n v a ® B v w a ■ raIšvengsi Vaikscijlmų

J1EŠKANT nuolatinio ar lai
kino darbo yra savaimi 

sunkus darbas . . . Telefonas 
didumą to vaikščiojimo praša
lina.
Lengva su darbdaviu susisiek
ti telefonu, jūsų telefono nu
meris būna po ranka ten kur

gali prireikti greitai pašaukti 
jus Į darbą.
Darbas kurį gausi daugiau ne 
gu atlygins už tuos mažus 
kiek šis patarnavimas atsiei
na. Clevelnde galit turėt te
lefoną už tiktai $2.50 per mė
nesį, arba tik 8 1-3 centus į 
dieną.

\

THE OHIO BELL TELEPHONE CO.
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F’ ( Youth’s Forum
“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4186—Atdara vakarais

NEPRIKLAUSOMY
BĖS SUKAKTUVĖS

GRAŽIAI PAŽY-
MĖTA

L i etuvos Nepriklausomybės 
21 metų sukakties paminėji
mas Clevelande atlikta sekma
dienį, Vasario 12, Lietuvių 
Įėję, šį paminėjimą rengė 
V. S. Clevelando skyrius.

Programas prasidėjo su 
V. S. skyriaus pirmininko 
Banio kalba, po kurio sekė Dr. 
S. T. Tamošaitis, trečias kal
bėjo P. J. žuris, o ketvirtas 
K. S. Karpius, kuris po trum
pų pastabų perskaitė rezoliuci
ją reiškiančią Lietuvos vyriau
sybei užuojautą jos pastangose 
šalį rimtai vadovauti, pažadėji
mą remti Ginklų Fondą, šau
lių Sąjungą ir Vilniaus vadavi
mo kulturinį darbą, 
smerkiant vidujinius 
darius ir jų rėmėjus 
riko j e.

Rezoliucija didelės 
dalyvių 
priimta, 
pilna

Po 
norio 
kartą 
na gerai.

Vaidino: Onos 
Luiza; Jono, jos 
Zambliauskas;

tėvo. Mikas eigas; Vir- 
Peoviako, Kostas Savic-

kartu pa
trūkima- 
čia Ame-

PHONE: ENdicott 4486 6820 SUPERIOR AVĖ. - CLEVELAND, OHIO

MUSU ŽAVINGA ONUTE
Traveling in our Lithuania

BY ANNA KARPIUS

(Continued from lašt vveek)

THURSDAY — JUNE 23
This has the promise of being

LITHUANIAN NATIONAL ANTHEM

daugumos 
rankų pakėlimu buvo 

Publikos buvo daug, 
salė.
to sekė veikalas, “Saya- 

Sapnas”, kuris pirmą 
statytas. .Pasisekė ga-

Ona Katkau.skaito~K.aska 
pirmutinė ir vienatinė Lie
tuvaitė Metropolitan Operos 
New Yorke dainininkė, pasi
žadėjus duoti koncertą Lie
tuvių Darželio parėmimui, 
tą savo pažadą pildydama 
dainuos Clevelande Balan-

džio 21 d., Little Theatre. 
šiam koncertui bilietai tuoj 
pradedami platinti.

Ona Kaskas dainavo Lie
tuvos operoje Kaune, studi
javo ir dainavo Italijoje, ir 
kai gryžo Amerikon laimėjo 
sau vietą prie garsios pasau
lyje Metropolitan operos.

rolę ■— Alvi-
> vyro,
Vaičai-

na S. 
Vacius 
čio, jo 
šaičio, 
kas; jo motinos — Antosė Za- 
rembienė: Lenko karininko — 
Povilas Šukys; Lietuvos kari
ninko — Jonas Petrauskas.

Sufleriu prie veikalo buvo 
\ Antanas Bartulis; prie veikalo 

ir dainų pagelbėjo J nas Jur
gelis, Ignas Visockas, ir Jurgis 
Mačvs, kuris buvo “Melagiu 
Dėdė”.

Veikalo suvaidinime didumo
je pasitarnavo vietos Skautai 
Vyčiai.

Po veikalo, sekė dainos, Ro
žė LukoševiČiutė ir Bronė Ka
siulytė padainavo puikių duetų, 
joms pianu akompanavo Al- 
donna Wilkelis.

APSIVEDĖ ANTA
NAS ZDANIS

Prieš porą savaičių apsivedė 
plačiai žinomas Clevelando tau
tininkų veikėjas, Antanas Zcla- 
nis su Magdalena. Karpavičiū
te. Jiedu norėjo palaikyti sa
vo vedybas slaptai kokį laiką, 
vedybų ceremonijos atsibuvo 

• Akrone, bet paslaptis išėjo ai
kštėn, visi Clevelande juos tik 
sveikina ir linki geros laimės.

Poni Zdanienė paeina 
Garliavos, Amerikon 
kai buvo dviejų metų 
Antanas Zdanis yra

Linkimė jiedviem 
gyvenimo ir nepaliauti darbuo
tis Lietuvių tarpe.

♦ ________________________

nuo 
atvežta 

amžiaus. 
Dzūkas, 
laimingo

i

įvairią pra- 
sekmadienį,

Clevelandą! 
uedžtktorius I

LANKYSIS TĖVYNĖS! NAUDINGAS SUMA- 

REDAKTORIUS
Sąryšyje su SLA. dideliu na

rių vajum, Clevelande dvi vie
tos SLA. kuopos, 14-ta ir 136- 
ta, suruošė didelę 
rnogą, kuri. atsibus 
Vasario 19 d.

Vajaus tikslu į 
atvažiuoja Tėvynės
ir vajaus pirmininkas Kl. Jur- i 
gelionis, kurio priėmimui ren
giama pietus P'ark Lane Villoj, 
nuo 12 vai. dienos.

Vėliau, apie 3 valandą, sve
čias ir vietiniai aplankys Cle
velando Lietuvių Darželį, o va
kare Lfetuvių salėje atsibus 
koncertas, prakalbos ir maska-, 
radų balius.

Tikimasi 
nes tokiam 
mui įžanga
tiems bus tik po 25c. 
dieną prie durų įžanga i Lie-1 
tuvių sale bus 35c. Bilietai į 
gaunami pas komisijos narius 
ir Chesnos užeigoje.

J. G. Polteris, 
Komisijos narys.

didelių pasekmių, 
dideliam 
išanksto

progra- 
perkan- 
Tą pat

KORTAVIMO VAKARAS
Moterų Sąjungos 36 kuopa 

rengia 
tadienį, 
vakare, 
se, 892 
j ant Superior Through gatve- 
kariu, reikia išlipti prie kam
po Paxton Road ir eiti oo de
šinei porą minutų iki vietai.

Bus duodami skanus užkan
džiai ir kaip visuomet, bus do
vanų prie kiekvieno stalo. Vi
sam tam įžanga tik 25c. Pra
leiskit linksmą vakarą su savo 
draugais. A.S L.

Mokymas Prasidėjo
SLA. 14-tos kuopos mokyk

la jauniems Lietuvių vaikams 
jau pradėjo veikti pereitą 
tadienį. Pradžioje įstęjo -x--- 
20 berniukų ir mergaičių. Ku
rie 
vo 
mi raginami atsiusti juos Lie
tuvių salėn. šeštadienio rytą, 
prieš 10 valandą, ir įrašyti į 
mokyklą.

Paskubėkit, tą padaryti, kad 
jūsų vaikai galėtu kartu su 
jau pradėjusiais tęsti pamo-

šeš- 
apie

sa-tėvai nori pramokinti 
vaikučius Lietuviškai šiuo-

kortavimo vakarą šeš- 
Vasario 18, nuo 8 vai. 
p. Salasevičių namuo- 
Paxton Road. Važiuo-

i

kas.
Mokiniams vadovėliai 

gauti iš Lietuvos, ir mokytojas 
yra tik ką iš Lietuvos atvykęs 
studentas, Vincas Klikna.

yra

• JIĖŠKANT žmogžudžio ar 
žmogžudžių kurie pastarų ke
lių metų bėgiu Clevelando sri
tyje nužudė visą tuziną as
menų ir supjaustę ju kūrins 
po dalis išmėtė, miestui atsiėjo 
jau arti $100,000. Tų žudvs- 
čių kaltininkų jokio pėdsako 
nerandama.

NYMAS SALĖS 
LABUI

Lietuvių salės skolos mokėji
mui, ir kartu atlyginimui Klu
bo rėmėjams, įvedama nauji 
“Savaitinių Dividendų” bilietu
kai. Juos gaus tie kurie atsi
lankę klube pirks barčekių už 
25c vienu kartu. Už kiekvie
ną 25c pirkinį svečias gaus vie
ną bilietuką, kurį pasirašęs tu
rės įmesti i tam paskirtą dė
žutę. Tie bilietukai bus trau
kiami trečiadienio vakarais 
klube, ir tas kurio vardas bus 
iššauktas, jeigu bus 
turės progą gauti nuo 
$25. Jeigu iššaukto 
nesiras salėje, iš kožnų

4-

salėje, 
$5 iki 

asmens 
$25 po 

$20 bus dedama į salės mortgi- 
čio atmokėjimo fondą, o kitą 
savaitę vėl prasidės r.uo $5.

Tuo budu tie klubo lankyto
jai kurie praleidžia kas karta 
po kelis dešimtukus klubo ir 
salės parėmimui, turės progą 
gauti sau ekstra dividendus,

Atsilankykit klubo vakaruš
kose, bus plačiau paaiškinta 
kaip šis planas veiks.

Kiek teko girdėti, ši suma
nymą Įveda Lietuvių Salės B- 
vės direktorių pirmininkas C. 
G. Zuris. Rep.

Važiuoja i Baltimorę
Dirvos redaktorius Karpius 

trečiadienį išvažiavo į Baltimo
rę dalyvauti ten Lietuvos Ne
priklausomybės paminėjimo iš
kilmėje, kuri švenčiama ketvir
tadieni, Vasario 16. Maryland 
valstijoje, kaip žinoma, Lietu
vos Nepriklausomybės diena 
yra valstijos oficialė šventė ir 
ten tą dieną uždaromi 
ir kitos Įstaigos.

Tuo jo Baltimorę j e 
kymu bus atlaikyta ir
kos Lietuvių Tautinės Tarvbos 
valdybos posėdis ir tautinių 
veikėju konferencija Vasario 
18 ir 19 d.

Redaktorius iš Baltimorės 
grvš Vasario 20 d.

bankai

atsilan- 
Ameri-

KAMBARIS PAVIENIUI 
vyrui arba moteriškai, Lietu
viškoje šeimoje (be valgio) su 
šilųrra, nebrangus. Kreiptis 

6313 Dibble Avė. (8)
m

6815 SUPERIOR AVENUE

ATIDARYMAS
Vasario-Feb. 12

Tėmykit Dirvoj Atidarymo Dienos Pranešimą.

D ARBA S tiesioginai Jum
VISKAS LANGVU IšSIMOKĖJIMU.

Dantų Platės Padaromos ir Pataisomos
Dantų Taisymas

Vartojama Gasas

7042 Superior Avė
HEnderson 3157

Dantų Ištraukimas
ir Novoeain

1137 Hayden A v
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Hail Lithuania triumphant 
Land of heroes hoary!

From thy past thy sons may ever
Draw their strength and glory.

May thy children ever follow 
Their undaunted fathers

In devotion to their country 
And good will to others

cious as these, they were fully as 
large as 
and deep 
ed me of the time Mr. Karpius 
and I were visiting with Mr. and 
Mrs. Žemaitis and they had a gar
den in their yard where they had 
a strawberry pateh, and we picked 
them and ate them right there. 
That was my first taste of Lith
uanian strawberries I marveled then 
at the unusual size and flavor. 
And now again

After dinner 
Žemaitis’ 
vve saw 
paintings, vve also vvent out into 
their lovely yard, vvhere flovvers 
vvere blooming everyvvhere, and in 
the center of the garden stands a 
beautiful little fountain. It vvas 
all very lovely and vve enjoyed our 
visit, and departed late in the af
ternoon. Te rain had stopped novv. 
As we vvere on our vvay home vve 
met Ursula Saidinskaite vvho join
ed us and a little later vve met 
Mr. Kacevicius, and vve invited them 
to onr apartment for a little vvhile. 
While vve vvere here vve had more 
visitors, they vvere Mr. Valaitis and 
Mr. Kruze vvho brought us an in
vitation to a dinner given by the 
Journalists of Kaunas for the vis
iting nevvspaper represenfatives, for 
tornorrovv afternoon at Pažangos 
Rūmai. I felt greatly honored by 
this invitation because after all 
I am not a journalist myself, and 
this pleasure vvas extended to me 
because of my husband.

Our visitors stayed only a short 
time. and shortly after they left., 
Mr. Makauskis came for us, ta take 
us to his home for supper.

Makauskis • home is up on the 
hill, a beautiful nevv modernistic 
vvhite building, situated right at 
the edge of a eliff, vvhere a vvonder- 
ful vievv of Kaunas stretehes in fu 1 
vievv belovv. We found several oth
er guests there, and it įealiy turn- 

out to be another grand party. 
There vvas: Mr. Januškevičius the 
moving- picture man from Hartford, 
Conn., Dr. and Mrs. Medelis, Mrs. 
Kavolienė, Mrs. Oleka, and the vvrit- 
er, Mr. Petras Ruseckas. I learn
ed that this Mrs. Oleka is the vvife 
of the singer Oleka vvho vvas in 
America on a concert tour in the 
earJy 1920’s, many Americans vvill 
remember him I am sure.

I vvas esnecially delighted to m°et 
Mr Ruseckas, especially vvhen he 
identified himself by telling me he 
knovvs Mr. Karpius vvell, and that 
ręminded me that this is the šame 
Ruseckas, vvho is the author of 
‘Baudžiava’ and ‘Savanorių žygiai’, 
the books that vve sėli so many of. 
I had met Mrs. Makauskis on 
first trip here and again today she 
vvas just as svveet and young and 
charming as ev^er.

We had found the guests very 
much engrossed in a game of “500 
Rummy”. Imagine! even in Kaunas 
they play “rummy”. We joined 

vvhile the lašt finishing touches 
put to the table. I do so 

I could describe the feast that

plums, perfect in shape 
red in color. This remind-

a 
big day not only for us būt to Kau
nas too. Today at noon the long 
awaited for “Pirmyn Chorus” from 
Chicago will arrive in Kaunas, and 
everybody plans to be at the station 
to give them the good warm Lith
uanian welcome, as only 
ians can give!

At nine o’clock we got up and 
vvent out for our breakfast 
rad’s, and1 by the time 
through it vvas time to go to the 
station. We took the bus dovvn as 
is vvas a pretty good distance to 
vvalk. Again the day vvas eloudy 
and threatened to rain.. 
avvful this bad vveather 
have been having).

When we got to the 
looked likę all of Kaunas was theie. 
A big brass band of the Jauna
lietuviai and many uniformed sol
diers were around. The Jaunalie
tuviai are to be the hosts of the 
Chorus during their stav in Lith
uania. The people vvere smiling 
and happy, and flovvers vvere ev
ery vvhere. The chorus ceitainly 
vvould be shovvered vvith flovvers. 
Bouąuets of all sizes, and flovvers 
of every description. The Lithuan- 
ians certainly love their flovvers, 
and I guess they beliėve more in 
the expression of “say it vvith 
flovvers” than we do.

Mr. Skipitis vvith his bread beam- 
ing smile, vvas there to give the 
first vvords of vvelcome, he is the 
official vvelcomer of Americans and 
visitors from abroad. Almost ev
erybody that vve knevv vvere here. 
There vvas so much excitement and 
everybody was anxiously avvaiting 
the station platform near the traeks 
vvas simply jammed, vve had to 
sąueeze to get through. We f'n- 
ally got ourselves near the recep
tion committee and in a comfortabla 
spot vvhere vve could see everyth’ng. 
Dr. Savickas of Chicago, vvho had 
been living in Kaunas for a year 
or more, and is instructor of swim- 
ming at the Physical Culture build
ing, vvas all prepared vvith a 
geous bouąuet the size of a “i 
for 
cius, the 
admitted 
come a 
things in 
en to presenting flovvers, to a man 
or vvoman, it made no difference. 
Here the men as vvell as the vvo
men are entitled to flovvers.

The band began to play and vve 
could see the train coming tovvard 
the station; everybody began to 
shout, and in another minute che 
tra.’n was in the station, the pas- 
sengers and chorus members vvere 
crovvded in the vvindovvs vvaving and 
calling to the ones they recog- 
nized in the station. The Motu
zas boys with their film camera had 
gone to the border to meet them 
and they vvere štili busy taking 
pictures of all the excitement on 
the train and i n the station.

The chorus vvas taker. into the 
station dinning room vvhere a din
ner vvas prepared for them. Here 
after dinner they vvere formally 
vvelcomed vvith speeches, and Mr. 
Skipitis vvarned them that so long 
as they are in Lithuania they mušt 
all sneak only Lithuanian, anyone 
that forgets or speaks English vvill 
be severely punished, and that pun- 
ishment vvill be “hanging”. The 
girls vvill be hung on the neck of 
a boy, and the boys on the neck 
of a giri! This vvarning vvas met 
vvith approval and loud applause.

After dinner everybody vvas in
vited 
could 
Even 
hard

By 
and time for our dinner ongage- 
ment at Žemaitis’, and as it vvas 
raining so hard Bernice and I took 
a taxi to keep from getting drench- 
ed.

We 
Mrs. 
there 
there 
Mrš. 
as ever 
grovvn into a charming young lady 
(she vvas just a little giri vvhen I 
savv her lašt). Our dinner vvas 
just grand, būt be^t of all was our 
dci'sert — a great big eut glass 
howl of stravvberr’es that vvere at 
the height of their season at this 
time. Never in my life had I I 
seen stravvberries as 'large and lu°- I nijrat;OT1 from big

Lithuan-

; at Kon-
we were

(It vvas 
that vve

station it

nis

gor- 
dtme” 

friend Charles Steponavi- 
director of the chorus, 
he had learned to 

real Lithuanian, and 
true Lithuanian style,

He 
be- 
did 
ev-

outside so a group picture 
be taken for the newspapers. 
though it vvas raining very 

the picture vvas taken.
this time it was two o’clock

found our hosts. Mr. and 
Žemaitis vvaiting for us and 
v/ere several other guests 

too, among them Mr. Rimša, 
žemaitis was just as svveet 

and their daughter has
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study
many

and
it was a treat.
we
for coffee 
of his wonderful

vvent to Mr. 
vvhere

m y

them

vvish 
vvas spread on that table, būt alas, 
vvords fail me, not only vvas it 
beautiful vvith flowers, būt the food 
was the vvork of a master artist; 
the most impressive was a large 
oblong platter on vvhich was a b:g 
fresh fish moulded in a gelatin, 
and looked as if it vvas ready to 
svvim avvay any minute.

We sat at the table and ate and 
drank for vvhat seemed hours, and 
at the stroke of midnight, Bernice 
and I could sense that something 
was in the air, by the looks and 
vvhispers of the women guests, būt 
it w?s not long, for oresentl.v one 
nf the ladies came forth vvith a 
bouquet and presented it to our 
host. A bouąuet, is a bouąuet, būt 
vvhen it is made up of four ex- 
ąuisite gorgeous orchids, vvell! that 
is some bououet, and indeed Ber
nice and I just gasped for breath 
for a moment. To tell you the 
truth, vve didn’t even think there 

-vvere orchids in Lithuania, perhaps 
vve thought they vvould not even 
knovv there vvas such a blossom in 
the vvorld, and here before our oyes 
we see a vvhole bouąuet of orchids! 
There are many young ladies vvhose 
life long dream of delight is to 
be presented vvith just one of these 
rare and exqusite blossoms, in fact 
many of us. envy actresses or prom- 
inent women vvhom vve see vvearing 
one, cn festive occasions. And so 
wę learned that at the davvn of 
this day vve vvere celebrating St. 
John, and Mr. Makauskas is John. 
The orchids were a token of ad- 

friends.
And so again after a delightful 

party, and in the company of sev
eral of the guests and Mr. Makaus- 
kis we vvere escorted back to cur 
Mine in b'oad daylight t.hough the 
hour vvas just 2 a. m. It banpens 
this this vvas the shortest night cf 
the summer.
FRIDAY — JUNE 24

Too many parties, too much to 
eat and drink. certainly wears one 
out, and the morning-after is a 
trving one. Hovvever vve vvere both 
bearing up bravely, and vvere en
joying it. This morning vve s’ept 
until 10 o’clock and then f-ussed 
around, and at the appointed t’me 
about 1:30 Mr. Valait’s 
r s to take 
dinner. 
dinner.
L’+huanian 
“Sąjunga” and the leader “Šefas” 
or the Institute of National Cul
ture and Propaganda. There vve e 
about f’fteen in the party, and Ber
nice and I the only ladies. There 
were four of us from abroad, Mr. 
Valaitis, Mr. Kruze, Mr. Bukšnaitis 
from Brooklyn, N.Y. and Bernice 
and I. There vvere several others 
vvhom I had knovvn before: Mr.

called for
JournMis's

Prvfessor
Prote sor

us 1 o
v Our ho”t 

Our hoM
Journalists League — 

and the leader “šefas1

May the sun of our loved shore
Shine upon us evermore;

May the faith
And :the truth

,Keep our pathway lighted.
May the love of Fatherland
Make us strong of heart and hand.

May our land
Ever stand

Peaceful and united!

G O S S IP E R ’ S G R I D I R O N
• By Comma Dee •

HOPING that Miss Ruth Stankū
nas would recognize his alleged >good 
masculine merits, Charles (Robt. 
Taylor) Gudei, hard-working cmplo- 
yee of the Monarch Aluminum Co., 
is -reported to have sought relief 
for his aching heart — or was it 
infatuation ? — by applying ąueries 
concerning the solution of his prob- 
lem to Advice-to-the-Lovelorn. — 
Tch! Tch! Say, Chuck, have you 
checked all possible angles — eti- 
ąuette, courtesy, and the other hus
band—likę ųualities a giri has a 
right to demand of you? We’re 
sure Ruth has her reasons.

JOHN Bar.isauckas, student of 
landseape' art at East Technical, 
proposes to contribute his share to- 
v/ard obliterating our economic re- 
cession by enrolling in a Business 
Administration course at Cleveland 
College under the cooperative plan. 
Let us know how this cooperative 
plan works out, Johnny, and — we 
hope you solve our economic prob- 
lems as soon as possible. Goodness 
knows that it’s imperative that 
they’re solved readily.

ALLEGATION has it that Peter 
Jekutis, employee of the Kroger Food 
Co., is very adept at meeting the 
challenges of the fair sex, i.e., he’s 
ąuite a hit. Ostensibly, Pete’s suc- 
cess is partly due to the fact h’s 
sister, Ann, works in a candy man- 
ufacturing establishment. Wender 
wliat variety of candy you \vould 
advise one to ūse on his best giri? 
Then, too, we gather you’re some 
dancer — is that correct, or has 
somecne been slinging the gospel 
cf .Ferdinand?

“A GIRL in every port!” is the 
aim of Charles Kazlauskas, local 
cheese-box exnert. vvho has applied 
for, and obtained admission as a 
seaman. Keep those vveather eyes 
peeled, Charlie, you landlubbev, and 
you’ll get over your present sea- 
siekness. —.

SHUCKS! It appears that many 
of thė boys are destined to sustain 
a heavy loss vvhen Miss Ann Alus- 
ka, John Hay High graduate, vveds 
Frank Bilicic, redeemed bovvler and 
athlete, on August 5th. To knovv 
this svvell young lady is to appre- 
ciate her merit — she certainly de- 
serves eulogy. Congratulations to 
you both, Frank and Ann.

Working days, Paul Vitakunas, 
aspiring youth, attends John Hay 
in the evenings. Paul is reputed 
to be an excellent billiards (pool) 
player. Optimism is really a great 
philosophy to observe, Paul; don’t 
ever allovv- yourself to become dis- 
couraged.

Bružas vvho had visited America a 
fevv years ago, Mr. Dčdelė, vvhom I 
had met on my first visit to Lith
uania. He vvas at that time the 
secretary to the governor of Klai
pėda, and by order of the governor 
vvas our eseort from Klaipėda to 
Kaunas. I remember him ^so vvell 
because enroute from Klaipėda to 
Kaunas on the train vvhich then 
took 12 hours (vvhile novv it takes 
only 4) and those small hours of 
the morning are the most tiresome 
especially vvhen there are no “sleen- 
ers” on the trains, Mr. Dėdelė 
brought out some nice little meat 
filled rolls to help vvhile avvay those 
tiresome hour. I can štili remem
ber hovv good they vvere, and hovv 
thoughtful it vvas of him to have 
them vvith him.

This vvas some party, there vvas 
nlenty to eat and it vvas not long 
before I began to vvonder vvhen the 
end c f the drinking vvould come. 
After we had eFeti all vve could a 
fevv7 short speeches vvere made to 
fit the. cccas’on. and Mr. Valaitis 
špoke on behalf of the American 
guests. I vvas all ready to bid fare- 
vvell and call it a day and a n’ce 
party. Būt no! Who said his 
:s the ond! The partv is just ne- 
ginning! More krupnikas vvas or- 
dered. and toasts vvere made. Black 
ooffee vvith lemon is drunk vvith 
krupnikas. By the time the krup
nikas is gone there is st'll some 
coffee in the pot, and black coffee 
'Ges not taste e-ood -vithout krupni
kas, so more krupnikas is brought 
out; soon, ycu have just kruonikas, 
J1-?, coffee is 9’one, and it does not 
taste -good vvithout coffee, so more 
-’offee is ordered and so it g ves 
on and on. and the h-urs sl:p on 
nnd on. The beautv of it all vvas 
that no one seemed tipsv, I guess 
the hearty food. and the coffee 
takes care of that.

When they got tired of this par- 
ticular room they moved into the 
main dinning room that vvas some-

(Continued on p. 7, col. 3)

George (Jurgis) Visnauskas, em
ployee of the Cleveland eNws, be- 
lieves that vvorking for the Monarch 
Aluminum Co., is the realization of 
great ambitions. Victor, George’s 
brother vvho vvorks for this firm at 
the present, has evidently impress- 
ed George vvith the favorable vvork
ing conditions and wages ofered 
by this firm. Don’t fret, George; 
vvhere there is a vvill, there is a 
vvay. George spends part of his 
spare time in roller skating; Vic
tor (Stretch) is apparently “going 
steady.”

VVHAT’S become of that former 
understanding betvveen Miss Adel- 
laide Aleckna, John Hay graduate, 
and Eddy Brazaitis? These tvvo 
seem to ignore each other deliber- 
ately — why ?

JUDGING by the flushed happy 
expression Miss Geraldine (Jerry) 
Goodluck displayed during her vved
ding reception at the K. of C. Hall 
lasr Saturday, vve expect Jerry to 
face a blissful married life as Mrs 
Stephen Stibley We vvish you a. 
succesšfd future, Mr. and Mrs. 
Stribley.

LITHUANIAN A. C.

In the Inter-Lodge League, lašt 
Wėd., Feb. 8th, tne St. Joseph’s 
forfeited their game to the Lith
uanian A.C. The Litts remained 
in second place as the Pioneers, 
league leaders, also won. There 
vvill be no games in the Inter-Lodge 
League, Feh. 15 and Feb. 22, be
cause of the City-Wide Tournament 
and Washingtons pirthday. Hovv
ever another date may be sėt for 
one night. For any information, 
see the piayers.

Well, look vvho’s on top in the 
second half in the Community Cen
ter A League championship race. 
It’s the Lithuanian A.C.! This po- 
sition vvas brought about by a doub- 
le vietory for the Litįs lašt vveek.

First vietory vvas over the Zies- 
kie Services and Murray Ohio’s, 
both of -vvhom tied for the first 
half championship. The club team 
also avenged tvvo defeats vvhich. 
these teams administered in the first 
half. By the vvay those losses are 
the only suffered by the Litts since 
the championship play began. In*' 
the first game in vvhich the lead 
changed hands many times, the club 
boys finally spurted and vvon out, 
34—31. Elmer “Weasel” Mažeika 
parted the meshes for 13 points to 
lead the Litts.

In the second game, the Litts 
trailed at half time, 14—12, būt 
ran up a lead in the third ouarter 
vvhich they retained. Finai score 
vvas 33—29. The team novv sees 
smooth sailing to the finais as they 
have met and defeated vvath is con- 
sidered the toughest outfits in the 
league. We hope so.

• B O W L I N G
At Coventry Recreation, lašt Sun- 

day, the Cleveland Lettering Co., 
came vvithin 6 points of the 3 
game record to plaster the Cov
entry Recreation in 3 games. They 
accumulated 2636 pins. They also 
shaved tvvo games off the lead of 
the Grigaitis Cleaners. The Clean- 
ers novv lead by only four games 
because they vvere able to vvin only 
1 of 3 games from the lašt place 
Lithuanian A.C. five. Augie Nor- 
bert led the club team by vvalloping 
208—182—185, a 575 series.
® M F E T I N G

Next Tuesday, Feb. 21, the Lith
uanian A.C. holds its monthly meet- 
mp’ at fhe Lithuanian Hall at 8:00 
P.M. Everv member is urged to 
attend as important details of the 
coming National Basketbali - Bovvl- 
ing Tournaments vvill be Jiscussed. 
Any non-member. that vvishes to 
.attend, is cordially invited.

CULTURAL CLUB NEWS

snonsoring .a “GET-ACQUAINTED” 
Dance. Saturday. February 18Gi at 
Šojack’s Hall, "East 79th and St. 
Clair Avenue.

T’ckets have been on sale for sev
eral vveeks, and those of you that 
do not have any, may get them by 
eonteeting the Committee, vvhose 
members 9ve: Stella Ivinskas, .Tohn 
Karlin, Bill Senkus, Mr. and Mrs. 
Frank Jenulson and Mr. and Mrs. 
Frank Galones.

Dancing vvill start at 8:30 p.m. 
Music vvill be furnished by a snappy 
svving band. One fourth of a dol- 
lar will admit you.
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