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DARBAI |
IR DARBININKŲ ŽINIOS

MARTIN TURI 100,0(0 
ŠALININKŲ. Detroit. — 
Homer Martin, automobi
lių darbininkų unijos va
das, tęsia savo kovą su kai
riuoju sparnu toje unijoje. 
Jis sako turi virš 100,0C0 
unijistų savo pusėje. Ta 
unija yra CIO. narys.

Martin ir jo grupė šali
na laukan iš unijos vado
vybės komunistus, nazii .s 
ir fašistus; jis nori turėti 
grynai Amerikonišką da > 
bininkų reikalais susirūpi
nusią vadovybe.

Detroite šios savaites 
pradžioje Įvyko UAW sky
rių konferencija, kur Mar- 
tin’o pusę sako atstovą o 
diduma.

MUšTYNĖ. WestwooJ, 
Cal. — Medžio apdirbimo 
darbininkai sukėlė savitar
pines muštynes, varžyda
miesi už CIO ir ADF. Dėl 
tų varžytinių dirbtuvė tu
rėjo užsidaryti. Nukenčia 
patys darbininkai.

Detroit, Mich. — Pereitą 
savaitę Chrysler dirbtuvė
je iškilo streikas už darbų 
padalinimą. Apie 1,400 dar
bininkų buvo paleisti. Ne
susipratimas sutaikytas.

Bedford, Ind. — Pasibaį- 
gė streikas akmenų skaldy
mo darbuose ir keliolika 
šimtų darbininkų gryžo j 
darbus. Streikavo kilnoja
mų mašinų operatoriai no
rėdami daugiau mokesties.

*
PLIENO darbuose pas

taromis dienomis dirba ar
ti 451,000 darbininkų, ku
riems per Sausio mėn. al
gų išmokėta $59,348,000.

Gruodžio mėn. plieno iš- 
dirbystėse dirbo 449,000.

Nustatė algas. Tūkstan
čiams prekinių trokų važi
nėtoj ų, kurie dirba tarp 
valstijų, nustatyta darbo 
valandų laikas: jie galės 
dirbti po 10 valandų dieno
je ir 60 valandų savaitėje.

Akron, O. — Goodrich 
gumų išdirbystė pasirašė 
su unija sutarti sekantiems 
metams.

PLIENO darbai šios sa
vaitės pradžioje, bendrai 
imant, pakilo iki 56 nuoš. 
normalio. Tikisi dar di
desnio pagerėjimo bėgyje 
sekančių dviejų mėnesių.

DARBO Federacijos ir 
CIO. vadai kalba apie tų 
dviejų organizacijų suvie
nijimo planus. Yra pasiū
lymų sudaryti stiprų Dar
bo Kongresą neįleidžiant į 
ji dabartiniu ČIO pirmi
ninko Lewis ir ADF pirmi
ninko Green.

Vokiečiai kalba apie įs
teigimą savo valstybės iš 
šimto milijonų nazių, su 
daugybe lėktuvų, kurios 
niekas negalės nugalėti,

Lwowe, Lenkijoje, išdau
žyta Britų konsulato lan
gai. Sako tai darbas Žydų, 
kurie protestuoja prieš An
glų norą paliuosuoti Pales
tiną.

Lojalistai Madride Skilo; Komunistai i Bendra Komitetą Nepriimti
_______ *--------------------------------------------------- ------------ -------- .----------------------------------

KOMUNISTAI BUVO SUKILĘ, NORĖJO TĘ
STI KARĄ, GEN. MIAJA PAĖMĖ MIESTO 

TVARKĄ I SAVO RANKAS, KOMUNIS
TUS NURAMINO; VEDA DERYBAS 

SU GEN. FRANCO TAIKYMUISI

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIŲ

Madridas. — Kairiųjų lo-
lajistų vadai tarp savęs su
sipešė ir Madride kilo ki
tas savitarpinis karas: ko
munistai, atsisakydami su i 
Gen. Franco vyriausybe da
ryti paliaubas, norėjo ko
voti iki paskutinis žmogus 
žus.

Kiti lojalistų vadai atsi
sako toliau kariauti. Jie 
nori taikytis, bet bando iš
siderėti iš sukilėlių vyriau
sybės daugiausia nuolaidų, i

Premjero Negrino loja
listų vyriausybę pašalinę 
Madrido gynėjai sudarė 
apsigynimo komitetą, kuris 
pasisakė “kariausiąs iki 
paskutinio žmogaus”.

Tas komitetas visą vado
vybę pavedė Generolui Mia- 
ja, kuris paėmęs miestą į 
savo kontrolę, pradėjo ves
ti taikymosi derybas su su
kilėlių vyriausybe.

Komunistai, kurie iš se
niau skaitė Miają savo kar
žygiu, kuris Madridą išlai
kė nuo sukilėlių paėmimo, 
patys sukilo prieš Miaja ir 
mieste prasidėjo karas.

Komunistai sukilėliai bu
vo užgrobę ir apginklavę 
nekurias svarbias miesto 
dalis, bet Gen. Miaja parei
kalavo juos pasiduoti, ki
taip pradės bombardavimą. 
Jo reikalavimas išpildyta.

Gen. Franco turi apie 
500.000 vyrų gatavų puoli
mui kairiųjų jeigu jie dar 
norėtų kariauti.

Gen. Miaja padarė trijų 
savaičių mušiu pertrauką 
ir užvedė su Gen. Franco 
taikymosi derybas.

Kairiųjų kairiškas laivy
nas iš 11 laivų Afrikos pa
kraštyje pasidavė su 3,000 
vyrų.

Kairiųjų bendras fron
tas Madride suiro ir komu
nistai į naują gynimo ko
mitetą nepriimti.

Buvęs premjeras Negrin 
ir įo valdžios narių grupė 
iš 24 žmonių atvyko Pran

Lietuvos Konsulate Vasario 16 dieną

Chicagos miesto Mayoras Euward J. Kelly, Gedimino ordino 
kavalierius, dalyvaudamas Lietuvos Konsulate Chicagoje, Lie
tuvos Nepriklausomybės 21 metų sukakties paminėjime, pasi
rašo Lietuvišką sveikinimo aktą Lietuvos Prezidentui Antanui 
Smetonai. Konsulas Daužvardis skaito mayorui ir spaudos at
stovams akto vertimą.

cūzų on, pasišalindami iš 
Ispanijos.

Prancūzija uždraudė iš
vežti karo reikmenis kai
riųjų pusei.

VOKIETIJOJE EINA 
BRUZDĖJIMAI

Leipcig, Vokietija.— Ko 
vo 6 d., atidarant metinę 
Leipcigo parodą - įomarką 
Vokietijos propagandos m; 
aistras Goebbels atvirai pa 
sakė kad Vokietijoje reiš 
kiasi neramumai, kurie k' 
lo įvedus nekuriuos suvar
žymus taisymui ekonomi
nės negerovės.

Stambieji šalies bizniai ir 
industrijos apdėta dideliais 
taksais, bet tą bėdą naziai 
verčia ant buvusių Vokie
tijos valdovų, kurie šalį 
nugyvenę. . . .

Vokietijos nazių vadai 
jau t’<ri parinkę ir Hitle
rio įpėdinį, jeigu atsitiktų 
kad jis kaip nors žūtų. Nu
matyta apie pustuzinis vy
rų, bet jų vardai, neskel
biami.

50 UŽMUŠTA. Indijoje, 
religiškose riaušėse tarp 
Indusų ir Musulmanų žuvo 
50 žmonių: 35 užmušta Be- 
nares ir 15 Rangoon mie
stuose.

PRANCŪZIJA atmetė 
siūlymą šaukti tarptautinę 
konferenciją išrišimui ko
lonijų klausimo ir pasiryžo 
sutikti Italų reikalavimą 
Prancūziškų kolonijų di
desniu apginklavimu šiau
rinės Afrikos punktų.

SOVIETŲ karo laivyno 
misija trumpu laiku žada 
atvykti Amerikon.

JAPONIJA pasiryžo sta
tydintis daugiau kariškų 
laivų, kad nebūtų silpnesnė 
už jokią valstybę pasauly
je. ‘

GARSUSIS PAŽAISLIO VIENUOLYNAS NETOLI KAUNO

Sis vienuolynas yra vienas žymiųjų pastatu Europoje, čia palaidotas Generolas Lvovas, 
Caru Rusijos himno “Bože Caria Chrani” kūrėjas. VDV.

BIZNIU VADAI LAU
KIA KĄ DARYS 

VALDŽIA

Washington. — Ameri
kos organizuoto biznio va
dai pradėjo tyrinėti kiek 
valdžia nusileis industri
joms, palengvindama joms 
išjudinti darbus ir gaivin
ti šalį.

Tarp prezidento ir jo pa
dėjėjų buvo pasitarimas su 
žymiais Amerikos industri
jų vadais.

Kongresas ragina iždo 
departamentą parūpinti ir 
patiekti taksų pertvarky
mus, kas palengvintų biz
niams stotis ant kojų.

GANDHI VĖL BADAVO
Rajkot, Indija. — Indų 

laisvės kovotojas Gandhi 
pereitą savaitę buvo apšau
kęs sėdėjimo ir bado strei
ką, norėdamas išreikalau
ti savo žmonėms palengvi
nimų. Jo reikalavimai iš
pildyti po šešių dienų ba
davimo. Gandhi yra jau 
69 metų amžiaus. Jo žmo
na buvo areštuota už poli
tišką veikimą.

Britų valdžios atstovas 
išpildė Gandhi reikalavi
mus, bijodamas kad jam 
badu mirus Indijoje visi 
žmonės sukiltų. Indija tu
ri 350,000,000 gyventojų.

RUMANIJOJE mirė ku
nigas premjeras Miron Cri- 
stea, 69 metų. Jo vietą ka
ralius pavedė jaunesniam, 
Armant Calinescu, nazių 
priešininkui.

LENKAI tariasi su Ru- 
manija pavesti Vengrijai 
Čekoslovakijos rytinį galą, 
kurį sudaro Karpato-Uk- 
raina, kad Lenkijos ir Ven
grijos sienos susieitų. Tai 
Čekoslovakija dar kartą 
bus apkarpyta.

NORI ATSAUKT NE
UTRALUMO AKTĄ

Washington, Kovo 7. — 
Prez. Roosevelt pareiškė 
kad Amerikos neutralumo 
įstatymas niekuo nepasi
tarnavo taikai, dar net pa- 
akstino nekurias šalis grą- 
sinti Amerikai karu.

Kalbama apie to akto at
šaukimą.

Senate perleistas ginkla
vimosi bilius ir priimta ta
rimas didinti Suv. Valstijų 
karišką oro laivyną iki 6 
tuktančių lėktuvų.

Paskirta $110,000,000 or
laivių statymui.

Atstovų bute perleista 
$499,875,936 karo departa
mento reikalams bilius.

Prezidentas užgyrė sta
tydinimą keturių naujų pa
kraščių sargybos karo lai
vų.

BRITANIJA deda pas
tangas • sueiti į susipratimą 
su Vokietija, tikrindama 
kad iš to bus geriau abiem 
pusėm. Britanijai nemalo
nu yra ir pamanyt kas at
sitiktų mažose Britų salo
se atsitikime karo su Vo
kietija, kai Vokiečių lėk
tuvai ten užpultų.

SOVIETŲ Rusija turi 
1,800,000 pastovios kariuo
menės. Kariškų lėktuvų 
Rusija turinti apie 9,000.

MEKSIKOJ suimta Vo
kietijos nazių buris, nužiū
rėtų špiegavime.

HITLERIS paskelbė kad 
Vokietijoje tuoj bus paga
minama automobiliai kurie 
galės parsiduoti po $400. 
Vokietija irgi turi trafiko 
bėdas: > suvažinėjimus, su
žeidimus, ir automobilių 
vagis, su kuriais Hitleris 
pasiryžęs kovoti.

ITALIJOJE pravesta įs
tatymas kad apsivedančios 
poros turėtų ir teismo lei
dimą, butų užregistruotos 
ir valdiškoj įstaigoj. Vien 
bažnyčios suvesdinimo ne
pripažins.

MIRĖ LIETUVIS DIP
LOMATAS POETAS 

MILAŠIUS

* PARYŽIUS, ’ Kovo 2 d.—
Prancūzijoje pasimirė buvęs 

pirmasis Lietuvos Pasiuntinys 
Paryžiuje poetas Oskaras Mila
šius. Velionis buvo gimęs 1877 
m. Gegužės 28 d. 1899 m. bai
gė Paryžiaus Universiteto Ry
tų Kalbų Fakultetą. I Lietu
vos užsienių tarybą įstojo 1920 
m. Gruodžio 1 d., kada buvo 
paskirtas Charge d’Affaires 
Prancūzijoje. 1921 m. Lapkri
čio 12 d. buvo paskirtas Lietu
vos Atstovu Belgijai, o nuo 
1925 m. buvo Lietuvos Pasiun
tinybės. Paryžiuje patarėju su 
Reziduojančio Ministerio titu
lu.

LLOYD GEORGE PRA
BILO

Buvęs Britų premjeras 
laike didžiojo karo, Lloyd 
George prabilo kritikuoda
mas dabartinius “antros 
rūšies” Europos diploma
tus, kurie jo nuomone ne
moka valstybių reikalų va
dovauti ir neišveda iš Eu
ropai ir demokratijai grę
siančių negerovių.

Jis prikiša jų nesugabu- 
mą ir tame kad 1938 me
tais darant su Vokiečiais 
tarybas Muniche neprilei
do Rusijos. Nors iis ne
pritaria Hitlerio ir Musso
linio darbams, bet, sako, 
jie yra proto milžinai lygi
nant su tais kitų šalių po
litikos vadais.

VOKIEČIAI Danzige iš
leido įsakymą turtingiems 
Žydams gelbėti biedniems 
Išvažiuoti iš Vokietijos.

UŽMUŠTA 12 ARABŲ. 
Arabų kaime Palestinoje 
rasta teroristų nužudyta 
12 Arabu.

2•
KIEK IŠAIŠKINTA SLAP

TŲ DEGTINDARIŲ. Lietu
vos policija/įtemptai gaudyda
ma slaptus degtindarius, iki 
šiol surado 7,942 slaptas deg
tinės varyklas. Raseinių ap
skrityje žmonės mėgsta dary- 

i ti naminę labiausia, nes tame 
| apskrityje slaptų varyklų su- 
I sekta 1,002.

APDOVANOTI ŽENKLAIS. 
Lietuvos Nepriklausomybės 21 
netu sukakties proga, Užsieniu 
Reikalų Ministro teikimu apdo
vanoti garbės ženklais šie Ame
rikos Lietuviai: Kazys Vidi- 
kauskas, Ona Ramanauskienė 
V laipsnio ordinais.

Antro laipsnio medalius gan
ia: Feliksas Petručionis, Mė
tys Šveikauskas, A. .L Karalius 
r Juozas Gabralavičius.

®

KAUNE statydinama Prisi
kėlimo bažnyčia, Lietuvos ne
priklausomybei paminėti, bus 
)aigta ir įrengta tiktai 1943 
netais. Statybai dar reiksią 
kleisti apie pusantro milijono 
htų.

•
LIETUVA atsisakė priimti 

kitų šalių siūlomas paskolas 
Šventosios uostą tobulinti. Tą 
uostą plės ir tobulins Lietuva 
savo lėšomis ir pajiegomis.

•
LIETUVA įsigijo dar vieną 

prekini laivą, kuri pavadino 
“Panevėžys”. Lietuva tokiu 
budu palengva augina savo 
prekinį laivyną. Tie laivai nė
ra dideli, bet gerai aptarnauja 
Lietuvos eksportą.

•
SVIESTO per 1938 metus iš 

Lietuvos eksportuota 339,350,- 
368 cwt ir 86,455,728 kiauši
niai. Abiejų išvežta daugiau 
negu buvo 1937 metais. Svie
sto i Angliją išeksportuota 68 
nuoš., kiaušinių 67 nuoš. Tai
gi viena Anglija suima didelę 
dalį tų eksportų. Antroj vie
toj po Anglijos stovi Vokieti
ja, kur eksportas taip pat pa
didėjo.

LENKŲ spauda praneša kad 
Lenkijos seimo biudžeto komi
sijoje atstovas . Baranskis pa
siūlęs atsižvelgti į Vilniaus 
miesto ir krašto kulturinius 
reikalus.

o
MŪRINEI Lietuvai staty

dintis reikalinga daugiau ir 
daugiau plytinių. Pernai Vil
kijos valsčiaus Bernotiškių k. 
įsteigta kaimo tipo plytinė, 
šiais metais ruošiamasi pasta
tyti dar tokios pat plytinės 
Vendžiogalos, Zapyškio ir Pa
kuonio valsčiuose. Plytos bus 
naudojamos pradinių mokyklų 
statybai, o kiek atliks bus per
leidžiama ūkininkams.

•
BALTIJOS VALSTYBĖS — 

Lietuva, Latvija ir Estija — 
tikisi didelio turizmo biznio 
1940 metais, kuomet į Tarp
tautinę Olimpiadą Suomijoje 
vyks daugybė žmonių. Euro
pos svečiai didumoje vyks per 
Lietuvą ir kitas Baltijos šalis. 
Tos trys šalys sudarė turizmo 
santarvę. Per Lietuvą tiki va
žiuos 4,000 užsienio automobi
lių. Lietuva rūpinasi kur su
talpins svečius.

•
PAMINKLINIAI TILT AI. 

Kudirkos Naumiestyje per Še
šupę ir žaliojoje pastatyta nau
ji, gražus, geležies betono til
tai. Tiltas per Šešupę pava
dintas Dr. V. Kudirkos vardu, 
o tiltas per šventąją — Tumo- 
Vaižganto vardu.
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PENNSYLVANIJOJE Tautine Konferencija Chicagoje
¥ ¥ » &

PITTSBURGH CHICAGO, ILL VAKARŲ VEIKĖJŲ TAUTINĖ KONFEREN
CIJA CHICAGOJE KOVO 19 D.

/

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

Paleidžia Nepiliečius iš
PWA Darbų

Pittsburghe, kaip ir kitur, 
išleidus įsakymą kad iš viešų 
darbų butų paleista svetimša
liai, kurie nėra Amerikos pi
liečiais, šimtai darbininkų ne
tenka darbo. Kitiems šimtams 
'įsakyta pristatyti savo piliety
bės įrodymus.

Svetimšaliai tuo budu daug 
nukentės, nes taip greitai ne
gali pasidaryti Amerikos pilie
čiais.

NUSIŽUDĖ. Kovo 2 d., tū
las Edward Driver, 56 m. 
žiaus, nuo 
pabučiavęs 
virtuvę jr 
pjovė.

am- 
Woods Run avenue, 
savo žmoną, nuėjo 

pasiėmęs peilį pasi-

NUBAUDĖ KETURIS DAR
BININKUS

MEADVTLLE, Pa. — Keturi 
miijistai darbininkai nubausti 
kalėjimu už užpuolimą ne-uni- 
iistų darbininkų laike streiko 
riaušių American Viscose Co. 
dirbtuvėje čionai Gruodžio mė
nesį. Prie to tie keturi CIO 
nariai priteisti sumokėti $100 
atlyginimo vienam žiauriai su
muštam darbininkui. Jis bu
vo sumuštas už nesutikimą 
stoti į uniją.

IŠMESTAS SENATORIUS
HARRISBURG, Pa. — Po 

audringo posėdžio iš Pennsyl- 
vanijos senato pašalintas De
mokratas senatorius Herbert 
S. Levin, iš Philadelphijos, nes 
paaiškėjo kad kitas kandidatas, 
Samuel W. Salus, buvęs sena
torius, gavo vieną balsą 
giau negu Levin.

Tačiau ir prieš Salus 
pasipriešinimai, įrodoma 
jie abu bandė papirkinėti 
suotojus rinkimų laiku.

MARGUČIO LIETUVOS NE
PRIKLAUSOMYBĖS MI
NĖJIMAS IR BANKETAS
Chicagoje, įspūdingiausias ir 

patriotiškiausias Lietuvos 
priklausomybės 21 metų 
kakties paminėjimas buvo 
rengtas Margučio (komp. 
Vanagaičio). Vasario 16, 
veik visa valanda laiko buvo | 
tam tikslui pašvęsta per radio, 
o Vasario 19 d. Morrison vieš
butyje atsibuvo tam pačiam 
tikslui banketas.

Tame parengime dalyvavo 
šimtai žmonių. Sugriežta G. 
Viktoro o verti ura “21-mus Me
tus Minint”, ir ypatingai visus 
suįdomino spalvuota filmą, pa
gaminta Margučio štabo. Fil
mą turėjo įspūdingų ir žavė- 
jančiii momentų, vaizduojanti 
simbolišką senovę ir jungiam 
ti šiij dienų patriotizmą.

Labai įspūdingai savo dalį 
programe atliko Dariau s-Girė- 

, no Legiono Postas ir jaunųjų 
Bubnorių ir Trimitininkų kor
pusas. Tuo momentu buvo pa
gerbti ir žuvusieji už Lietuvos 
laisvę.

Programe kalbėjo Lietuvos 
I Konsulas P. Daužvarclis, grie
žė simfonijos orkestras, veda
mas Adv. A. A. Olio; dainavo 
Margučio merginų choras ve
damas A, Kvedaro; solistai: 
A. Kvedaras, D. Kvedarienė, 
A. Vanagaitis. Visa programą 
vedė pats kompoziturius. su
teikdamas svečiams neišdildo
mų brangiti minčių, bet pro
tarpiais ir puikių juokų.

Pas mus Chicagoje tik vie
nas Margutis su savo stipriu 
pagelbiniu štabu duoda to kas 
reikalinga išeivių tautiškumui 
palaikyti ir kas brangu Lietu
vio sielai. Br. Gediminas.

ne- Į 
SU- .
SU- 1
A., i

be-1

LAWRENCE, MASS

dau-

eina 
kad 
bal-

SUKAKTIS. Kovo 9 d. su
ėjo metai kai mirė Rožė Fre- 
tikienė (Žilinskaitė). Ji ilsisi 
Kalvarijos kapinėse. Ji buvo 
žmona Antano Fretiko, Kauno 
užeigos savininko. Taipgi bu
vo narė abiejų Susivienijimų, 
musų didžiulių organizacijų.

. Daytono dirbtuvėse pasirei
škia žymus pagerėjimas su 
darbais. Sausio mėnesį darbi
ninkams algų bendrai išmokė
ta buvo virš 4 milijonai dola
rių. o už Vasario mėnesį algų 
bendra suma siekė virš šešis 
milijonus dolarių.

Bet iš kitur važiuoti čia dar
bų j ieškoti nepatartina, nes be 
darbo yra daug vietinių.

D. Rep.

* AUTOMOBILIO mekaniz- 
mą sudaro suvirs 15,000 įvai
rių dalių, nuo mažiausio šriu- 
belio iki didžiųjų daliu.

Mi-

BROOKLYN, N. Y. AUTO NELAIMĖJE
ŽUVO PENKI

»

rpAUTINIS judėjimas Amerikoje atbudo, konsoliduo- 
jasi ir plečiasi. Tautininkai ir sandariečiai pama- 

i tė reikalą jungtis į vieną, rūpintis bendrais tautiškais 
darbais.išeivijoje, ir su savo broliais tuos darbus nuo
širdžiai dirbti.

Iki šiol tautininkų-sandariečių konferencijos buvo 
laikomos Clevelande — čia įvyko dvi pirmutinės konfe
rencijos, sukonsolidavusios tautininkų-sandariečių vei
kėjus ir spaudą, •— ir rytinėse 'kolonijose.

Sekanti konferencija įvyksta, Tautinės Tarybos ini- 
ciativa, CHICAGOJE, toje didžiausioje paskiroje Ame
rikos Lietuvių kolonijoje, sekmadienį, Kovo 19 d., San
daros salėje (814 West 33rd St., nuo 10 vai. ryto).

Dalis Čhicagos tautininkų-sandariečių jau turėjo 
progos dalyvauti pirmesnėse Tautinėse Konferencijose, 
tačiau diduma vakarų veikėjų nedalyvavo, ir jie netu
rėjo progos pasireikšti savo nuomonių.

Dabar į konferenciją kviečiami ir jie visi. Kiek
vienas galės ateiti, dalyvauti, pasireikšti savo mintis, 
sumanymus, kritiką. Tik tokie išsikalbėjimai, susipra
timai priveda prie didesnių bendrų darbų.

Konferencijoje kviečiami dalyvauti musų tautinio 
gyvenimo veikėjai veteranai ir nauji į musų gyvenimą 
inėjusieji energingi darbuotojai. Atvažiuokit visi iš 
Indiana, Michigan, Wisconsin, Illinois ir kitų aplinkinių 
valstijų.

Konferencijoje dalyvaus Tautinės Tarybos genera
linis sekretorius K. S. Karpius, kuris nesenai dalyvavo 
Tautinės Tarybos posėdyje ir konferencijoje Baltimo- 
rėje. Plačiau konferencijos reikalais galima susižino
ti su Tautinės Tarybos kasos globėja: — P. Grybienė, 
251'3 West 69th St., Chicago, III.___________________

TRUMPOS
ŽINIOS

KLUBO POKIL1S. Ameri
kos Lietuvių Tautininkų Klu
bas rengia savo 11-kos metų 
sukakties minėjimo pokilį Ko
vo 19, SLA. salėje, 197 Grand 
St.

Šiame pokilyje bus 
noti Lietuvos šaulių 
du klubo darbuotojai, 
vydas ir R. Kručas.

apdova- 
žvaigžde 
P. Nar-

užsi-

# -Y

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
NĖJIMAS....

Vasario 19 d. Lietuvių 
čių klubas, vardu Simano 
kanto surengė Lietuvos nepri
klausomybės paminėjimą.

Programą atidarė pirminin
kas J. žuraulia. Tautiškos pa
rapijos choras, vedamas M. 
Paulukaičio, sugiedojo himnus 
ir gražiai atliko kitas dainas. 
Po to sekė kalbos. Bet mes 
neturim tinkamų kalbėtojų tai 
ir kalbos baigėsi ne kaip.

Pirmiausia kalbėjo jaunas 
daktaras, J. Gaidis, po jo — 
P. Miškinis, toliau, p-lė Marke
vičiūtė, kuri nurodė kaip Lie
tuva atgavo nepriklausomybę.

Po jos kalbos, berniukas ir 
mergaitė, Merkevičiutės moki
niai, paskambino pianu.

Pagaliau išėjo ir ketvirtas 
kalbėtojas — Dr. Mikolaitis. 
Publika jam supliauškėjo ran
kom. žmonės tikėjosi kad jis 
kaip pagyvenęs žmogus, profe
sionalas, padailins visą progra
mą. Jis, pasiraivęs, pasistai
pęs, pradėjo: “Aš jau su ju
mis dalyvauju 25 metai, nebu
vau išgama ir nebusiu”, ir pra
dėjo visomis pusėmis Lietuvą 
žeminti, mažinti, valdžią užka
binėti ir pašiepti, ir daryti vi
sokius 'be samoniškus primeti
mus kokius tik išgama gali pa
daryti.... Tai jums ir kalbė
tojas — ir Nepriklausomybės 
sukaktuvių paminėjimas!

Geriau kad tokie žmonės lai
kytųsi savo vietose, nelystų į 
darbą kurio nesupranta.

Vietinis.

pilie- 
Dau-

i

Puikiu, pasaulyje greičiausiu laivu
QUEEN MARY

Ekspresiniai plaukimai per Cherbourgą
QUEEN MARY ..... Kovo 10, Kovo 24
AQU1TAXIA ........ Balandžio 1, 15, 29

Specialia Velykine Kelione

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMAS

Vasario 19 d., West Side Šv. 
Antano parapijos choro pastan
gomis, vadovaujant vargonin- 
kui J. A. Blažiui, buvo sureng
ta nepriklausomybės sukaktu- 
viu minėjimas, 
vaidinta, 
veikalas, 
Vaidino:
A. Stankai. J .Tumas, O. Ado- 
maitė, P. Parinskas, J. Keblai- 
tė. A. Russ, P. Padolskas, Jur- 
gelaitė.

Toliau, p-lės Delfiną ir Ona 
Bakšaitės perstatė muzikos ir 
dainų vaizdelį su jaunimo gru
pe.

Prie to, buvo dainų, solo dai
navo J. Valiukas, jam akom
panavo jo dukrelė; G. Klimau- 
skaitė gražiai griežė akordio- 
nu Lietuviškų dalykėlių. Taip 
pat pagriežė M. Rukšėnaitė.

Baigiant programą, visą pu
bliką nulinksmino 
choras. Po programo 
kiai ir vaišės.

(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)

Programe su- 
gražus, patriotiškas 

“Tėvas taip Norėjo”. 
M. J. Šimonis, F. ir

BROOKLN, N. Y. — Po S.
L. A. Pild. Tarybos posėdžio 

pasklido gandai kad P. Taryba 
atidėjo centro kėlimą į Pitts- 
burgą, nes tam priešinasi Pa. 
valstijos apdraudos departa
mentas ir reikalauja pirmiau
sia su juo pasitarti.
© SO. BOSTON, Mass. — Bos

tono Lietuvių jaunimas gy
vuoja. Nesenai susiorganiza
vęs jaunimo ratelis surengė 
balių ir šokius, Į kuriuos atsi
lankė daug kaip jaunimo taip 
ir vietinių ir iš apielinkės Lie
tuvių biznierių ir profesijona- 
lų.

parapi j os 
buvo šo-

DIRV1E-

su Dir- 
min- 
susi-

PASIKALBANT SU 
ČIAIS

Turėdamas pažintį 
i vos skitytojai, pasidalinu 
j tirais kartas nuo karto
eidamas. Paklausus kaip pa
tinka Dirva, kiekvienas atsako 
labai patenkintas, sako net ne
gali sulaukti savaitės pabaigos 
ko! ją vėl sulauks....

j Ypač dabar visi mėgsta skai
tyti p. Onos Karpienės Įspū
džius lankymosi Lietuvoje. Te
ko patirti kad čia gimęs-augęs 

' jaunimas, Lietuvaitės moterys 
seka-skaito tuos aprašymus su 
pasigerėjimu; net pareiškia 
kažin ar nebus išleista jos .ap
rašymas knygoje.

Taigi, mielas tėvynaini, Lie
tuvaite. turėkim sau nareiga 
paremti tinkamą laikraštį, Dir
vą, skaitykim, atnaujinkim sa
vo prenumeratą už Dirvą pa
tys ir kalbinkim kitus užsira
šyti Dirvą. Perskaitę, nenu- 
meskim, iteikim savo draugui 
pasiskaityti, tuomet atliksime 
savo pareigą musų spaudos pla
tinimo išeivijoje.

Nemuno Sūnūs.

i Q_iJEEN MARY JUDVI) 24 DIĖNĄ j

Parsivežkite savo gimines! Reikalauki< , 
dykai knygelių: “Kaip parsivežti savo 

gimines :š Europos”.
Dienas Dėl daugiau informacijįji kreipkitės Į

I C U N A R D VVHITESTAR |

I Ohio Lil'.h. Pub. ■. Co.—D irva Paul Molis
g 6820 Superior Avė. 1982 2-5th Street
|| Cleveland, Ohio Detroit, Mich.

—Gabijos choras rengiasi 
iškilmingai paminėti savo 25 
metų gyvavimo sukaktį.

* BALTIMORE, Md. — Vasa
rio 19 d. Antanas ir Ona Sa- 

kevičiai minėjo 50 metų vedy
binio gyvenimo sukaktuves.

o TORONTO, Kanada. — Da- 
mošiene iššoko iš džiovinin

kų sanatorijos, namo žemyn 50 
pėdų ir užsimušė vietoje,
® BROOKLYN, N. Y. — Vie

nybės redakcijoje lankėsi 
Pral. Julius Macijauskas, ku
ris važinėja po Lietuvių kolo
nijas su misijomis.

® WORCESTER. Mass. — Po 
kelių metų neveikimo atgai

vinta Sandaros kuopa.
—Worcestery j e pasekmi ngai 

darbuojasi jaunimo choras Au
šrelė, sena meno organizacija, 
kurią vadovauja muzikas Jo
nas Dirvelis.

—Šiomis dienomis Worceste- 
ryje lankėsi Suv. Valstijų ka
ro aviacijos aukštosios mokyk
los Kalifornijoje kadetas .Juo
zas Stroškus pas savo tėvus.

ir

SKAITYKIT
VIENYBĘ
© VIENYBĖ — seniausias

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

Prenumerata metams užsie
niuose $7.00, pusei metų $3.75, 
J mėnesiams 82.oSuv. Valstijose ir Kanadoje 
metams $500; pusei m. $2.75.

Adresuokite:
VI E N Y B E

193 Grand Street 
Yooklyn, N. Y.

« CHICAGO, III. — Ilgai ėjo 
kivirčiai dėl Lietuvių audi

torijos, kurią kiti norėjo par
duoti iš varžytinių, o kiti sto
vėjo už perorganizavimą. Per
organizavimo planą gynė ir 
Sandara. Pagaliau prieita iš
vados auditorijos bendrovę su
tvarkyti ir perorganizuoti, kad 
įstaiga pasiliktų visuomenės 
rankose.

—Kovo 2 d. mirė Eugenija 
Hertmanavičienė, Lietuvių vei
kėjo ir istoriko žmona. Palai
dota Kovo 7 d. Tautiškose ka
pinėse.

KĄ VEIKIA LIETUVĖS 
TERYS PASAULINĖS PA
RODOS LIETUVIŲ DIENAI
Pasaulinė Paroda New Yor- 

ke atidaroma Balandžio 30 d. j 
Lietuvių diena toje Parodoje 
moję Rugsėjo 10, savo progra- 
' Lietuviams šioje Parodoje! 
svarbiausia —- kaip atrodys; 
Lietuvos paviljonas ir kaip 
Lietuviai pasirodys savo Die
noje Rugsėjo -0, savo progra
mų.

Amerikos Lietuviai daug dir
bo Lietuvai, daug dirbo savi- 
tarpyje čia. Lankė Lietuvą, 
pasigerėti jos progresu per 21 
metus. Paroda duoda progą 
Lietuvos žmonėms masiniai į 
Ameriką atvykti pirmą kartą!

Jos pirmųjų atstovų, meno, 
kultūros srityje vaisiais mes. 
Amerikos Lietuviai, jau dabar 
pradedame naudotis ir įlieti į 
musų gyvenimą, ypač musų 
jaunimui, savo ateičiai. Užper
nai turėję sporto atstovus, šy
met turėsim šokikų ir daininin
kų iš Lietuvos.

Tos parodos Lietuvių Dienai 
New Yorko ir apielinkės mote
rys subruzdusios sparčiai dir
ba. Apie 50 veiklių moterų įsi
tempusios darbuojasi.

Vasario 23 d., D. Aldonos 
Šliupaitės namuose įvyko Lie
tuvių Dienos Komiteto Moterų 
skyriaus susirinkimas; dalyva
vo apie 30 moterų ir centrali- 
nio komiteto nariai. Į komi
tetą inėjo Newarkiečių atsto
vės: p. Trečiokienė, Akialienė, 
Verbienė, Striupienė, Adams.

Iš Brooklyno L. M. Katali
kių Sąjungos lankėsi p. Suba- 
tienė.

Iš komiteto raportų paaiškė
jo kad darbui plečiantis, rei
kalams didėjant, reikia dau
giau darbuotojų, taigi darink- 
ta daugiau komisijų narių.

Moterų Skyriaus atstovės į 
centralinį Lietuvių Dienos ko
mitetą išrinktos: Vinikienė, * 
Jurevičiūtė, Trečiokienė.

Susirinkimas praėjo itin pa
keltu upu, nes jame dalyvavo 
garbinga viešnia, Lietuvos Vy
tauto Did. Universiteto Huma
nitarinių Mokslų Fakulteto Kū
no Kultūros Katedros profeso
riaus asistentė, tautinių šokių 
žinovė, p-lė Marija Baronaitė,. 
atsiųsta iš Lietuvos pagelbėti 
Čia suruošti tautiškus šokius 
Lietuvių Dienos programui.

Garbingą, viešnią susirinki
mui perstatė Lietuvos Genera
linio Konsulo Budrio žmona p. 
Budrienė. Savo paprastumu ir 
nuoširdumu viešnia visas suža-. 
vėjo. Trumpa, turininga savo 
kalba-ji moteris taip sujaudino 
kad kai kurioms ašaros ištriš- 
ko.

Viešnia p-lė Baronaitė ir po
nios Budrienė ir Simutienė su
sirinkime dėvėjo Lietuviškais 
kostiumais. Kadangi p-lė Ba
ronaitė yra Vilnietė, ii vilkėjo 
Vilniečių kostiumą. Beje, 
riškais gražiais tautiškais 
bais vilkėjo p. Vilniškis.

Moterų skyrius ruošiasi 
savo didelio vakaro Balandžio 
23 d.

Kovo 13 d. įvyksta kitas mo
terų komiteto susirinkimas S. 
L. A, salėje, 193 Grand st.

Ona Valaitienė.

MO

vy
ru-

prie

Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio drau
gas; platinki! ją tarp savą.

Agnieška,
Vasario 11 d.,

Domicėlė, 
senatvės

su- 
mirė 
Tau- 
par.,

MIčIULIS Kazys, užsimušė va
žiuodamas automobiliu Vas. 
mėn., Amsterdam, N. Y.

BURBAITĖ Felicija, užsimušė 
automobiliu Vas. mėn., Am
sterdam, N. Y.

MILINAITIS Mykolas,
mušė automobilio nelaimėje 
Vas. mėn., Amsterdam, N.Y. 

ŠERMULIS Adolfas, užsimušė 
automobilio nelaimėje Vasa
rio m., Amsterdam, N. Y.

RUBAšEVIčIUTĖ Tęsė (Ko- 
nečny) užsimušė automobi
lio nelaimėje Vas. mė., Am
sterdam, N. Y.

URBELIS Kazys, mirė Gruo
džio 27 d.. Beloit, Wis. Pa
liko žmona, Antanina.

STEPONAVIČIENĖ
59 metų, mirė 
Akron, Ohio.

GOTAUTIENĖ
laukus gilios
Vas. 15, Chicagoje. — 
ragės ap.. Didkiemės 
Gerviškės k. Amerikoje iš
gyveno 40 metų.

ARKUŠAUSKIENĖ Agota, 57 
metų, mirė Vasario 7, North 
Side, Pittsburgh, Pa.

JANKUS Jonas, 57 metų, mi
rė Vas. 12, Chicagoj. — Ma
žeikių ap.. Kalnėnų k. Ame
rikoje išgyveno 42 m.

LUKOŠEVIČIENĖ Vincentina, 
pusamžė, mirė Vas. 15, Chi
cagoje. — Raseinių miesto. 
Amerikoje išgyveno 17 m.

LENARTĄ VIČIUS B., mirė 
Vasario mėn., Mahanoy Ci
ty, Pa.

ŠIM ANSKIUTĖ Marė, iš pro
fesijos slaugė, mirė Vasario 
m., Mahanoy City, Pa.

JANULEVIČIUTĖ Marė, 16 
m., mirė Vasario 13, po ne
vykusiai operacijai, Shenan- 
doah, Pa.

VAIČIULIENĖ Marė, mirė 13 
Vasario, Shenandoah, Pa.

ZAIČIKIENĖ Morta, 63 metų, 
mirė Vasario m., So. Bos
ton, Mass.

BARAUSKIENĖ Ona. 74 me- 
metų, mirė Vasario 12, So 
Boston, Mass.

ŠUKIENĖ Pranė, 47 m., mirė 
Vasario 9, Brooklyn, N. Y.

MALESKIS Ignas, 44 m., mi
rė Vas. 9, Brooklyn, N. Y.

ANDUKAVIČIUS Edvardas,
34 m., mirė Vasario 2., Wil- 
kes-Barre, Pa.

KRISČ1UNAS Juozas, 54 me
tų, užmuštas automobilio 31 
Sausio, Toronto, Kanadoj.

VALATKEVIČIUS Petras, 68 
m., mirė Vasario 13, Chica
goje. — Marijamolės apsk. 
Krosnos par., Najavalko k.

Julius, 56 m.,
3, Philadelphia,

Jieva, mirė Va- 
Emeigh, Pa.

BALACENTAS Ignas, 57 me
tų, mirė Vasario 15, Brook
lyn, N. Y.

URBANAS Stasys, 21 metų, 
mirė Vas. 12, Chicagoje, kur 
buvo ir gimęs.

DOČKIENĖ Paulina, mirė Va
sario 7, Tamaųua, Pa. Ame
rikoj išgyveno 27 metus.

KOBECKIS Adomas, pusam
žis, mirė Vasario 10, Chica
goje. — Raseinių ap., Kalti
nėnų par. Amerikoje išgy
veno 30 metų.

MATELIONIENĖ (Drazdaus- 
kaitė) Valerija, 37 metų, mi
rė Vasario 11, Chicagoje. — 
Utenos ap., Skemonių miest. 
Emerikoje išgyveno 35 m.

POCEVIČIENĖ Ona, pusamžė, 
mirė Vasario 10, Chicagoje. 
— Alytaus ap., Ūdrijos k.

BUTKIENĖ Ona (Jokubauskai- 
' tė), 45 metų, mirė Vasario

10, Chicagoje. — Raseinių 
ap., Verpenų k., Kelmės p. 
Amerikoje išgyveno 26 m.

DŽIDOŠAS Antanas, mirė Va
sario 12, Mahanoy City, Pa.

BEČKAUSKAS 
mirė Vasario 
Pa.

PALECKIENĖ 
sario m.,

GRIGIENĖ Monika, 48 metų, 
mirė Clevelande, Vasario 23.

SLAVICKAS Viktoras, 55 m., 
mirė Clevelande Vasario 25. 
— Bluviškių k., Griškabū
džio par. Amerikoje išgy
veno 32 metus.

KASTUKEVIčIUS Stasys, 51 
m., mirė Vasario 19, South 
Boston, Mass. — Kataviškių 
par. Amerikoj išgyveno 26 
metus.

GASPARKIENĖ Veronika (po 
tėvais Jankauskaitė), mirė 
Vasario 19, Chicagoje. — 
Panevėžio ap., Naujamiesčio 
par., čurų k..

ŽALIMAS Juozas, pusamžis, 
mirė Vas. 19, Chicagoje. — 
Gimęs Telšiuose. Ameriko
je išgyveno 35 metus.

VAIČIŪNAS Leonas, 67 metų, 
mirė Sausio 25, Philadelphia, 
Pa.

VILKAUSKAS Kazys, 76 me
tų, mirė Sausio 28, Phila
delphia, ‘Pa.

MOZAITIS Antanas, 67 metų, 
mirė Sausio 29, Philadelphia, 
Pa.

SMALENSKAS Vincas, 36 m. 
rastas negyvas gatvėj Avel- 
lanecla, Argentinoj. — Mari
jampolės ap., Janaukos k.

BALČIŪNAS Jurgis, 32 metų, 
mirė Kordobos miesto ligo
ninėj, Argentinoj, Sausio 22. 
•— Utenos ap., Vižonių vai., 
Šilaikių k. Argentinoj išgy
veno 9 metus.

DIDELE EKSKURSIJA
Del informacijų kreipkitės

J. 6 B. AMBRAZIEJUS
168 Grand St, Brooklyn, N. Y.

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

JOHN SEKYS
904 Broad St., Hartford, Conn. 

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

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

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

PAUL MOLIS
1982 — 25tli St., Detroit, Mich. 

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

OHIO LITHUANIAN PUB. CO.
K. 3. KARPIUS
6820 Superior Avė.,

Cleveland, Ohio

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

J. P. WASILAUSKAS
814 Bank St., Waterbury, Conn.
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2334 S. Oakley Avė., Chicago, III,

i: Į LIETUUR
Rengia ir prižiūri 

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ 
AGENTŲ SĄJUNGA 

AMERIKOJE
Populiariu Ekspresiniu Garlaiviu

EUROPA
Išplauks iš Nerv Yorko

GEGUŽĖS 13, 1939
®

Greiti traukiniai prie pat laivo 
EUROPA Bremerhavene užti
krina patogię kelionę į Kauną 

ir Klaipėdą

HAMBUBG-AMERICAN LINE B
ĮpJnoith geimui lloyb NORTH
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Gerb.
SPRAGILAS

GERP. SPRAGILUI GRO-
MATA Iš ČIKAGOS

arba:
GERAS SUMANYMAS

Slaptos Spragilu Sąjungos 
Spragilaičio Slaptas 

Raportas
Po visų sielojimųsi ir 

visų bandymų Lietuvoj 
veržti tautininkams

p° 
iš- 

vai-1 
džią, pasodyti koaliciją ir 
pasėti demokratiją kad at
sirastų vietos ir darbo 59- 
centiniams demokratams,. 
dabar jau aiškiai matome' 
kad tokiomis priemonėmis 
nieko neatsieksime.

Sudarkėme tonus bran
gios popieros berašydami 
protestus, rezoliucijas ir 
net prašydami pasaulio de- 
mojkratiškiausį prezidentą 
kad jis Lietuvos preziden
tą pavarytų iš vietos, iš
draskytų Lietuvos tauti
ninkų valdžią ir sudarytų 
demokratišką valdžią.

Siuntėme generolus 
vaisko ekskursijomis 
tam vaiskui nesakėme 
kiam reikalui jį siunčiame; 
gimdėm Šventą Sostą slėp
dami savo tikslą; aikvojo-| 
me rašalą laikraščiuose 
kasdien rašydami kad Lie
tuvos tautiška valdžia “ne
tikus”; boikotavome iš Lie
tuvos atvykusius svečius ir 
reikalavom kad jie sugryžę 
tuojau Lietuvoje atsteigtų 
demokratiją.

O ką tuomi atsiekėme? 
Ką pelnėme? Nieko! Ko
dėl? Todėl kad veikėme 
slaptai ir žioplai. Todėl 
kad veikdami žioplai šle
pėm savo tikslus ir kitus 
skaitėme už save durnes-( 
niais.

Čia duodu savo sumany
mą kad tuoj paliautume 
slaptai veikti, juk už pe
čiaus sėdėdamas zuikį ne
nušausi.

Mano sumanymas toks: 
reikia kuogreičiausia suda
ryti katalikų, laisvamanių, 
bedievių, socialistų, komu
nistų, pirmaeivių bendrą 
frontą, ir vieni kitiems pa
davus demokratiškai-broli- 
škas rankas, pradėti darbą 
“atsteigimui” Lietuvoj de
mokratijos ir įgyvendini
mui koalicijos, kad butų 
kam rietis ir pjautis sei
me, kaip buvo prieš 1927 
metus. “Šalin ramybė iš 
Lietuvos, mes norim tik de
mokratiškos anarkijos!”

Kuogreičiausia atgaivin
kime “šelpimo” ir “tautos” 
fondus ir į juos kraukime 
iškaulytas neišmanėlių au
kas, ir demokratiškai-auto- 
nomiškoj Klaipėdoj įsteig- 

■ kim revoliucij onierių fab- 
riką. Tas fabrikas gamins 
revoliucijonierius, o Lietu
vos tautininkų valdžios 
ranka jų nepasieks, tai už
tikrina ir “brolis” Jurgelio
nis. Kada revoliucijonie- 
riu bus prigaminta kiek 
reikia, tada jie Lietuvos 
tautininkams įduos ultima
tumą kad jie pasitrauktų 
iš valdžios ir užleistu vietą 
“demokratiškai koalicijai”. 
Jei tautininkai neklausys, 

j tada revoliucij onieriai už 
a musų surinktas aukas pa-

samdys Klaipėdos Prūso
kus, o tie tautininkams pa
siųs savo ultimatumą saky
dami kad Klaipėdoj jiems 
jau perankšta, ir pareika
laus jiems atiduoti Žemai
tiją, ba ta jiems priklauso, 
nes senovėj Lietuvos kuni
gaikščiai kryžiuočiams ke
lis sykius ją dovanojo ir 
užrašė.

Jei Prūsokų reikalavimą 
tautininkai išpildyt nesi
skubins, Prūsokai su pul
kais “smogikų” iras verž
tis į Žemaitiją, o “Palio
kai” tada iš kitos pusės 
pulsis “gelbėt” Lietuvą ir į 
ims kovot Prūsokus, o “Pa
liokams” imant viršų, Mi- 
kelsonas iš Bostono pasi
skubins su pulkais Vokiškų 
karvių, ir pasidarys didelis 
sumišimas. Tautininkai to 
viso išsigandę išbėgios į 

t “Prancūziją” ir “sovietų 
Rusiją”. Tada demorkatų 
koalicija užims valdžioje 
tuščias kėdės, atvykęs Ba- 
gočius įsiveržusius “Palio
kus” iš Lietuvos išvarys sa- 

i vo argumentais: “Kiaule- 
ganiai! svolačiai! arklia
vagiai’!! Geriaut, kad man 

koja nepasto-

su 
ir 

ko
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kalbėti su p. Gedminu, o šei-'i 
mininkė skubino ruošti mums i 
pusryčius. '

Pagaliau buvom pakviestos ■ 
prie stalo, ir kas mums buvo : 
maloniausia tai skani šviežia 
juoda duona su šviežiu ūkės 
sviestu. Pavalgius, p. Gedmi
nas atsiprašė, nes turėjo vykti ' 
į miestą savo reikalais, o mu
dviem. tas kaip tik išėjo į nau
dą, nes pirmutinė mintis buvo 
pulti į tas lovas ir užmiršti 
viską. Gyvenimas Kaune la
bai nualino mus, taigi kaip tik 
p. Gedminas išėjo, mudvi gil
iem ir išmiegojom ketvertą 
valandų.

Kuomet vėlai po pietų išbu
dom, p. Gedminas buvo jau 
sugryžęs, taigi mes išėjom į 
kiemą pasivaikščioti ir pasige
rėti apielinkėmis. Netoli gyve
namo namo yra jaunas vyšnios 
medis, ant kurio buvo keletas 
prinokusių vyšnių ir mudvi 
buvom jomis pavaišinto. 
nas Gedminas sąkė taupė jas 
mums.

Apie 8 valandą vakare mu
dvi buvom pakviestos vakarie
nei, kuri buvo paruošta ypatin
gai skani. Dabar mudvi pra
dėjom susiįdomauti ir ta jauna 
šeimininke, patogia lėta mer
gaite, bet inteligentiška ir ge
ra virėja. Tai panelė Valė 
Songalaitė, apie 2*0 metų am
žiaus, graži ir grakšti, tikrai 
kaip paveikslas, švari ir su
mani prie valgių pagaminimo 
ir patarnavimo. Kai ji atneša 
lėkštę su mėsa ir daržovėmis 
viskas išrodo lyg piešinyje, 
taip gražiai paruošta ir skanu. 
Iš jos patyrėme kad ji studi
javo namų ruošos ir ekonomi-

> kos kursus žemės Ūkio Rūmų
■ pamokose; tai yra įstaiga kuri 

deda visas pastangas lavinti
i jaunas ūkininkaites. Taip po 
• trumpų pasikalbėjimų po va-
■ karienei mudvi atsiprašėm ir 

nuėjom gulti apie
> re.

torių, p. Joną Jogaudą, kuris 
užtruko su mumis tūlą laiką. 
Paskiau p. Gedminas užsivedė 
mus ant stogo, kur mokiniai 
išeina pakvėpuoti tyru oru pa
mokų tarpe. Iš čia mes ma
tėm puikų apielinkės vaizdą 
per daug kilometrų aplinkui, ir 
p. Gedminas parodė mums to
lumoje garsų Šatrijos Kalną, 
apie kurį yra tiek daug pada
vimų ir žemaičių pasakų.

Aplink mokyklą apsodinta 
gėlių, yra didelis kiemas, spor
to ir basketbolo aikštė. Tuo 
tarpu pradėjo niauktis ir už
ėjo lietus, taip kad mes turė
jom pabūti viduje porą valan
dų. Belaukiant sustojant ly
ti, aš pasidariau keletą pasta
bų apie Telšius.

Telšiai yra. vienas iš dides
nių Lietuvos mokslo centrų; 
šalia šios Telšių Vyskupo Va
lančiaus Gimnazijos, yra trys 
pradžios mokyklos, viena žydų 
mergaičių gimnazija, žydų vai
kų gimnazija, Seminarija, Auk
štoji žydų Rabinų Mokykla ir 
Valstybinė Vidurinė 
Mokykla. Telšių 
skaičius siekia arti

Kuomet nustojo 
vėl ėjom toliau, bet 
sai malonu ir šlapia; 
apvaliais akmenais 
taigi turėjom, atsargiai eiti ir 
saugotis neparslysti. Išėjom į 
didžiąją gatvę, kur į abi puses 
važiavo ūkininkai savo tarš
kančiais ratais per akmenis.

Vėl pradėjo lynoti, mes už
ėjom į vieną kampinę krautu
vę, kur p. Germinas kartais 
prekiauja, ir patyrėm kad p-lė 
Valė ten buvo, atnešė mums 

. kaliošus, lietaus -apsiaustus ir 
lietsargius. Tikrai tai suma
ni mergaitė, iš ko mes labai 
apsidžiaugėm, ši 'žydiška, par- 

i duotuvė buvo įdomi; bebūnant 
. joje keletą minutų aš patėmi- 
• jau kad joje yra visokiausių 

prekių ką tik galima įsivaiz
duoti. Sieninių popierų, vir
vių, šniūrų, atviri maišai mil
tų ; lentynose apkrauta bonkos 
vyno visokiausių rūšių, ir ki
tokios prekės kabojo nuo ma
žos krautuvės lubų, visai be 
jokios tvarkos.

Iš čia norėjom nueiti į kitą 
miesto galą apžiūrėti kitą mo
kyklą, tačiau daėjus iki galo 
grysto šaligatvio, kuris užvedė 
ant lentomis nutiesto tako, čia 
buvo nelygu ir vietomis dumb
lina, taigi pasiryžom neiti ir 
gryžom atgal, o tuo tarpu vis 
lynojo. Nors buvom apsiavu- 
sios kaliošais, vis tik buvo sun
ku eiti purvinu keliu. Taip 
tai pirmą kartą gavom, savo do
žą Lietuviško purvyno. Labai 
nudžiugom pargryžusios atgal 
į sausą šiltą namą.

Dabar užadresavom keliolika 
iš tų 300 atviručių, kurias Įsi
gijom Kaune, ir po skanios va
karienes, kiek pasikalbėjusios 
su savo šeimininku ėjom gul
ti, nes jautėmės nuvargusios 
tuo pasivaikščiojimu į miestą 
ir atgal.

(Bus daugiau)

šią savaitę vėl supažindina
me jus su daugeliu naujų Dir
vos skaitytojų, kurie įstojo į 
Dirvos artojų eiles iš plačios 
Amerikos. Jie visi' gaus Dir
vą ištisą, metą nuo dienos už- 
sirašymo.

Dirvą išsirašyti nereikia lau
kti metų pradžios arba lygių 
pusmečių. Kada užsirašai nuo 
tada Dirva pradeda eiti ir eina 
per visus 12 mėnesių laiko.

Mrs. Mary Yokubaitis, Water- 
town, Conn.

Charles K. Smigelskis, Bing- 
hamton, N. Y.

A. Rėminis, East Chicago, Ind. 
Juozas Chemerka, Brooklyn,

N. Y.
G. Durkela, Chambersville, Pa. 
Ben Stillman, West Salėm, O. 
Anna Rūbas, Middefield, O.
Vincas Merkis, Nanty-Glo, Pa. 
Joseph McShane> Waterford,

Pa.
Otto E. Špokas, Washington, 

D. C.
T. Špokas, Philadelphia,

SVEČIUOSE ŽEMAIČIŲ SOS
TINĖJE PAS GERĄ ŽEMAI- i 

TI J. GEDMINĄ
BIRŽELIO 27, pirmadienis.
Iš p. Gedmino išvaizdos ma

tėsi kad j's! nėra miestietis, bet 
“ūkiškas džentlemanas”. Jis < 
dėvėjo rusvą ^epurę su kazir- 
ku ir gaberdino ploščių, jo ba
tai buvo rusvi ir apgulti kelio 
dulkėmis. Jis šypsojosi ir bu
vo linksmas kad pagaliau jo 
ilgai lauktos viešnios pribuvo. 
Vieno stoties patarnautojų pa
prašė kad atneštų likusį musų 
bagažą, kur aš jį palikau pen
ki šimtai sieksnių toliau, o ki
tą pasiuntė į miestą pakviesti 
vežiką, čia tai mes supratome 
koks lėtas yra judėjimas, ir 
jeigu vežikų nėra čia pat ga- 

: tavų patarnavimui tai nėra jų 
I pareikalavimo, kitaip jų butų 
pakankamai, su kuriais reiktų 
derėtis taip kaip daroma Kau
ne ar kituose dideliuose mies
tuose. Aš nusistebėjau iš to, 
nes aš buvau įsivaizdavus kad 
Telšiai yra vienas iš didesnių 
Lietuvos miestų.

Laukėm apie 20 minutų, kas 
reiškė tiek laiko kiek trunka 
nueiti į miestą gauti vežiką. 
Susidėjom viską ką turėjom ir 
patys kaip tik sutilpom į tą ve
žimą (jei butume turėję dar 
nors vieną valizą tikrai nebū
tume sutilpę) ir važiavom į 
Kalnėnų kaimą.

Kelias išbrukuotas apvaliais 
akmenimis, taigi karieta šoki
nėjo, o nabagas arklys klupinė
jo eidamas per nelygius akme
nis; kas minuta rodės kad jis 
suklups ir pargrius, bet ma
tyt jie yra pripratę, o man tas 
buvo nauja, todėl mintis apie 
apvalius nelygius akmenis ir 
netikrą arklio žengimą nerva- 
vo mane.

Diena buvo giedra, bet vis 
vėsi, nors jau buvo apie dešim
ta valanda. Mes važiavom ke
liu miesto pakraščiu, taigi ne
gavom pamatyti miesto. Ne
užilgo pasibaigė akmenais gry- 
stas kelias ir įvažiavom į pa
prastą kelią, ir tuoj p. Gedmi
nas parodė mums savo ūkį ne
toliese. Jo namas ir ūkis aiš
kiai matomas nuo geležinkelio 
stoties, nors yra apie trys ar 
keturi kilometrai atstu.

Abiem kelio pusėm buvo at
viri laukai, bet tuoj privažia
vom prie aptvėrimo, kas sakė 
jis yra jau jo ir aptverta ap
link-jo nuosavybę.. Už tvoros 
matėsi vaizdas 
niekad mačius, 
sodas, kuriame 
medžiais javai.
žinojau kokie tai javai, nes iš
augus mieste, menkai tegaliu 
atskirti rugius, kviečius ir mie
žius. Gal bebūdama Lietuvoje 
toliau ir išmoksiu tą skirtu
mą.)

Užklausiau p. Gedmino ko
de! sode pasėta javi, jis aiški
no kad sodas yra jaunas ir to
dėl javams nekenkia, tai kam 
aikvoti veltui gerą žemę. Bū
damas praktiškas ir ekonomiš
kas jis sunaudoja kiekvieną pė
dą geros žemės.

Vežikas pasuko per vartus į 
kiemą, kuris taip gražiai išro
dė žaliuojąs šviežia žole ir gė
lėmis aplinkui. Kiek toliau 
matėsi didelis tvartas, tinkuo
tas iš lauko, stipriai išrodantis 
pastatas. Gyvenamas namas 
yra naujesnio tipo Lietuviškos 
arkitekturos, medinis, rusvai- 
geltonai nudažytas ir skaidriai 
mėlynai apvedžiotas. Skaidri 
mėlyna spalva labiausia mano 
akį patrukę, nes šios spalvos 
.nematom ant namų musų ša
lyje. Stogas buvo ne šiaudi
nis, bet skarda dengtas, kas 
čia labai daug vartojama. Iš
lipom. iš vežimo prie prieša
kinių durų, kurios veda į stik
lo langais ištaisytą priemenę,

Amatų 
gyventojų 

10,000. 
lyti, mes 

buvo nevi- 
gatvės 

grystos,

K.P. Magilienė, vietinė, išrašė 
Tvaskąi, Lietuvoje.

Mrs. Mary Janickas, Akron, 
Helen Raynis, Philadelphia, 
France žūk, Philadelphia, Pa. 
P. širvis, Detroit, Mich. 
Jonas Kasevičius, Detroit, 
John Shurkas, Detroit, Mich. 
Louis Kibarta, ' 
Xavier Trenth, 
Jos. Kulbokas, 
Juozas Kamar,
Mikas Baltrušaitis, Beloit, Wis. 
John Davis, Rochester, N. Y. 
Joseph Burkauskas, Lawrence, 

Mass.
Francas Orantas, Waterbury, 

Conn.

Detroit, 
Detroit, 
Detroit, 
Detroit,

0.
Pa

Anna
Pa.

naujų Dirvos artojų pra
tarti gerą žodį už Dirvą 

Paraginkit

šių 
šome 
tarp savo draugų, 
juos išsirašyti sau Dirvą, arba, 
patys perskaitę duokit jiems 
susipažinti su Dirva,, o tada jie 
ją pamėgs ir panorės išsirašy
ti.

Dirvą išsirašyti lengva: įdė
kit i voką $2 (arba $1 už pu
sę metų), įrašykit savo pilną 
antrašą ir siųskit žemiau tel
pamu antrašu.

čia jusu nei 
tų!”

“Paliokai” 
išsikraustys 
užviešpataus demokratija. 
Tautininkų kalėjimuose nuC 
kankinti .Dodės ir Judkėsi 
susiorganizuos į “rebiatų 
sojuzus” ir vaikščiodami 
su raudonom “karūnom”, 
per ausis ir žandus sveikins 
demokratus kad tie prieš 
jų “krasnoja znamia” ne
nusiima kepures, ir po vi
sų tų ceremonijų prasidės 
naikinimas buržua ziškų 
turtų, kurių rasis daugiau
sia tautininkų pristatytose 
bažnyčiose, o paskui visur 
nušvis didžiausia demokra
tija, tokia kaip lojalistiškoj 
Ispanijoj ir sovietų Rusijoj.

Prūsokai užkariaus že
maičius (kam mums Že
maičiai reikalingi ? kokia 
nauda iš jų?) ir be Hitle
rio “nazių” . pagalbos, o 
“Paliokai” Nemunu be- 
šliaužiodami, Kaunijoj ir 
Suvalkijoj įsikurs savo ko
lonijas ir Lietuva virs fpro- 
wincya Polska”.

Koalicinė - demokratiška 
valdžia to visko galės ne
paisyt, nes bus užimta de
mokratijos vykdymu. Mi- 
nisteriai vieną dieną “prisi- 
statydins”, kitą dieną “at
sistatydins”, o “teisėtai iš
rinktame seime” didžiagal
viai “visos tautos atstovai” 
už plaukų vedžiosis: katali
kai su bedieviais, socialis
tai su komunistais, o popu
listai su. visais kitais.

Katrie negalės savo opo
nentams atsilaikyt, tie sku- 

. binsis įz Klaipėdą prašyti 
Prūsokų pagalbos ir prisi- 
spausdinti agitatyviškų la
pelių, o jų “kelionės ir su
gaišties” išlaidas apmokės 
“šelpimo, tautos ir SLA. 
tautiškų centų fondai”.

(Dar bus)

nosis nuleidę 
ir Lietuvoje

kokio aš nesu 
puikus jaunas 
kartu auga, po 
(Gaila kad ne-

10:30 vaka-

TELŠIUOSE 
antradienis.

ANTRA DIENA
. BIRŽELIO 28,
Tas keturių valandų numigi
mas vakar po pietų labai daug 
mudviem pagelbėjo 
mes išbudom gana 
kadangi lauke lijo 
sau lovoje. Tas 
jausmas drėgnumo

“HITLERIS MIRĘS”
New Yorke išleista kny

ga, parašyta buvusio arti 
prie Hitlerio asmens, kuris
sako matęs Hitlerį mirusį ar gonkas’ kurios yra pripras'
nuo nuodų prieš Municho 
konferenciją. Bet jo vietoj 
esąs laikomas kitas jam 
panašus.

Europoje eina visokių 
gandų apie Hilterio nebu
vimą tarp gyvųjų.

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

■‘MARGUTIS”
6812 So. Western Avė.

Chicago, Iii

tas dalykas Lietuvoje. Ponas 
Gedminas pervedė mus per 
primenę į valgomąjį kambarį 
ir paskui į miegamą kambarį 
namo gale, “čia bus judviejų 
kambarys”, pasakė jis. Jame 
radom dvi lovas, prie paskirų 
sienų, stalą apkrautą puodais 
gėlių, spintą rūbams ir apsi
prausimui bliudą su pastovu 
ir rankšluosčiais. Atsirado ir 
jauna moteriška mums pagel
bėti, kuri buvo jo šeimininkė.

Išsideio.m savo daiktus ir 
susitvarkėm; tos lovos išro
dė tokios vilio j arčios, o mudvi 
buvom taip baisiai išvargusios 
po kelių savaičių visokių įvy
kių Kaune, kad ėmė noras tik 
pulti į jas ir užmiršti viską 
nors savaitei laiko, tačiau mu
dvi supratom jog esam viešnios 
ir turim taikytis sąlygoms. 
Taigi išėjom ant gonkų pasi-

ir šį rytą * 
anksti, bet , 
aš gulėjau ■ 
nemalonus ' 

ir šaltumo I 
lauke suteikė didesnio pasige- 1 
rėjimo šia patogia lova. Ką 
gali daryti kuomet lyja, kur 
galima išeiti purvinais keliais? : 

Begulint, apsidairydama pra
dėjau įsitėmyti kambarį ir jo 
papuošalus. Stalo užtiesalas 
rankom apmegstas ir spalvuo
tomis. gėlėmis išmegstas. Mu
sų rankšluosčiai turėjo išsiū
tas raides ir apmegsti. Vis
kas tas rodė neabejotiną mo
teriškų rankų trusą ir priežiū
rą, kas pridavė jaukumo dva
sią ir patraukimą, nors p. Ged
minas yra viengungis. Vėliau 
mudvi patyrėm kad tai vis'■pa
nelės Valęs darbas ir pasišven
timas namams kuriuos ji glo
boja, kuriuos ji prižiūri kaip 
savo.

Atsikelusios apie 9 valandą 
radom gatavus gausius Lietu
viškus pusryčius. Tas buvo 
mums nepaprasta, nes musų 
pusryčiai dažniausia būna len
gvas užkandis, tačiau turėjom 
prisitaikyt prie musų šeimi
ninko gyvenimo, taigi ir prisi
valgėm sočiai.

Tuo tarpu nustojo lyti ir p. 
Gedminas pasiūlė eiti į miestą 
pasivaikščioti. Mes apsiavėm 
savo senais batukais, nes ke
lias buvo dar neišdžiuvęs, o į 
miestą nueiti buvo apie trys 
kilometrai, šis pasivaikščioji
mas buvo kaip tik gerai po to
kių gausių pusryčių. Bronė 
vėl gėrėjosi matydama kume
liukus bėgant greta, kumelės, 
ko mes matėm gana daug, nes 
tai buvo turgaus diena mieste. 
Turgus visada yra įdomus ir 
viliojantis mums.

Priėjus miesto, lipom aukš
tyn į kalną vedantį į mokyklą 
kur p. Gedminas dėsto isto
riją, geografiją ir Lotynų kal
bą. Mokykla išstatyta ant pat 
kalno viršūnės ir matoma iš 
visų pusių. Tai baltas moder- 
nistiškas pastatas, dviejų de- 
sėtkų metų senumo, pavadin
ta Vyskupo Valančiaus vardu, 
kuri švenčia savo sukaktuves 
kartu su valstybe. Ji vadina
ma Telšių Vyskupo Valančiaus 
Gimnazija.

Inėjus į vidų, p. Gedminas 
aprodė mums klesų kambarius, 
pamokų sales ir didelę audito
riją. Mudvi gėrėjomės puikio
mis žibančiomis parketo grin
dimis karidoriuose, kur taipgi 
kabo keletas puikių paveikslų, 
tarp jų ir Vyskupo Valančiaus, 
kurio vardu ši mokykla pava
dinta.

Susitikom ir mokyklos direk-

©

RADIO PROGRAMAS 
APIE LIETUVIUS

NEW YORK, Kovo 4 d. — 
The Service Bureau for In-

tercultural Education, 106 Wa- 
verly Place, New York City, 
savo programe “Americans All 
— Immigrants All” Kovo m. 
19 d. 2 vai. po pietų duos spe
cialią programą per WABC apie 
Amerikos Lietuvius. Kreipia
mas visų Lietuvių dėmesys 
pasiklausyti šios programos.

“DIRVOS” PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje visam metui ............................ $2.00
Kanadoje .................................................... $2.50
Lietuvon ir į kitas šalis ............................ $3.00

n“ D IR V A
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

LIETUVOS PREKY
BA SU UŽSIENIAIS

DAVĖ PELNO

KAUNAS. — Pernai Lietu
va su užsieniais prekiavo gana 
gerai. Buvo į užsienius par
duota įvairių prekių už 233,- 
200,000 litų, o pirkta už 223,- 
700,000 litų. Tokiu bucIu va
dinamas užsienio prekybos ba

riau dai

V

2 Asmeniškai Lydimos r

6

metais, 
milijo-

lansas buvo Lietuvos 
9,500,000 litų.

Lyginant su 1937 
eksportas padidėjo 25
nais litų, o importas 11 milijo
nų litų.

Per paskutinį dešimtmeti, 
mažiausias Lietuvos eksportas 
buvo 1934 metais, o importas 
1935 metais.

Lyginant su tais metais, per
nai eksportuota 58 nuoš., dau
giau, o importuota 74 nuoš. 
daugiau, Taigi nuo krizės me
tų užsienio prekyboje jau toli 
pažengta pirmyn.

Kaip anksčiau taip ir pernai 
didesnę eksporto pusę sudarė 
guvulių ir 
dūktai — 
už gruclus 
ta 41 mil.
dirbinius —

Daugiausia importuota: ma
šinų ir automobilių — 30 mil. 
litų; ketaus ir keležies •— 17.5 
mil. litų; verpalų ir siūlų — 
18.5 mil. litų; audinių ■— 17 
mil. litų; anglies -—11 mil. li
tų, ir tt.

Matome kad Lietuva dau
giausia eksportuoja
sto produktų perteklių, 
portuoia tokias prekes 
eina šalies kultūrinimo 
lams.

paukščių ūkio pro- 
125 milijonus litų; 
sėklas ir linus gau- 
litų; už mišką ir jo 

32 mil. litų.

savo mai- 
o im- 
kurios 
reika- 
VDV.

S1W VOSK-KLAIPĖDA 
PER. GOTHENBURGĄ, ŠVEDIJĄ 

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

Antra ekskursija va
dovauja VI. Mučins
kas, Švedų Amerikos 
Linijos lietuvių sky
riaus vedėjas.
Kelionė: Gothenburg- 
Stockholm. Iš čia lai
vu “MARIEHOLM” į 
Klaipėdą.

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

Gauk nemokamai suteikiamą musų 
ekskursijų brošiūrą ir retkartinį lei

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

Drottningholm Kovo 1F, Bai. 15 
Gripsholm Kovo 30, Geg. 4 
Kungsholm Birž. 3, Rugp. 19

Kreipkitės į savo vietinį agentą, ar 
SWEDISH AMERICAN LINE 
4 W. 51st St. Rockefeller Center 

New York, N. Y.

I
ToGA/REUMATSKry^

SKAUSMAI MANE STAČIAI E pft| 
IŠ PROTO VARO AR NETURITE I y/y 

KOKIŲ VAISTŲ, rei

KAD MAN j TO^ 
^^Wp^PALENGVINTŲ?

Naudokite tq linimentą, kurį jūsų tėvai ir tėvų tėvai nau« 
dojo nuo 1867 metų palengvinimui muskulų skaudėjimo. 
Nusipirkite bonkutę Pain-Expellerio su Inkaru ant dėžutės 

pas savo vaistininką.

EPAIN-EXPĘILER

AŠ PARDUODU DAUGIAU 
PA1N-EXPEUERIO,NEGU KITŲ 
VAISTŲ, 8ESIKANKINANTIEMS 
REUMATZMO SKAUSMAIS.
TOKIS PUIKUS VAISTAS,

KAO IR AŠ PATS Jį 
NAUDOJU.

Didingas Šatrijos kalno barzdas. Kalnas matosi iš tolimų Žemaitijos apielinkių, 
ir iš to kalno viršūnėj apfiatyti plačiai ir toli. VDV.
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TAUTINĖS TARYBOS

DARBAI
I

• z ,

TAUTINĖ TARYBA RAGINA AMERIKOS 
LIETUVIUS RENGTIS LIETUVIŲ DIENAI 
NEW YORKO PASAULINĖJE PARODOJE

y^MER'IKOS Lietuvių Tautinė Taryba savo posėdyje 
Vasario 18-19 d., Baltimore, Md., apsvarsčius New 

Yorko Pasaulinės Parodos - Lietuvių Dienos Komiteto 
planus ir pastangas Lietuvių Dieną surengti pasekmin
ga, įspūdinga ir reikšminga, priėmė tarimą užgirti to 
Komiteto sąstatą ir veiklą, ir prašo Amerikos Lietuvių 
tautinę visuomenę kooperuoti su Komitetu ir jo sky
riais kokie bus įsteigti kolonijose Lietuvių Dienos pro
gramai remti ir pravesti.

Amerikos Lietuviams ši New Yorko Paroda svarbi 
ypač tuomi kad joje oficialiai dalyvauja ir Lietuva — 
visą parodos laiką ten bus puošnus Lietuvos paviljonas, 
kur tarp kitų valstybių vėliavų plevėsuos ir Lietuvos 
vėliava. Lietuvos Paviljonas bus įrengtas nepaprastai 
įdomiai — tiesiog bus atkelta Lietuvos dalis miniaturo- 

• je, ką privalo matyti kiekvienas Amerikos Lietuvis.
Lietuvių Dienai, kuri nustatyta Rugsėjo 10 d., Pa

rodą pamatyti atvyks ir daug svečių iš pačios Lietuvos, 
žymių valdininkų ir šiaip svarbių asmenų.

Kiekvienas Amerikos Lietuvis lai pasistato savo 
būtina pareiga nuvykti į New Yorką Lietuvių Dienos 
laiku ir pamato visa tai kuo Lietuvis gali ir privalo pa
sididžiuoti.

Lietuvos Paviljonas, Lietuvių Diena New Yorko Pa
rodoje padaro mus Lietuvius lygiais visoms kitoms pa
saulio tautoms ir valstybėms, nes ten šalip kitų valsty
bių vėliavų yra jau dabar iškelta musų Tautos vėliava.

Tą ko nori matyti visas pasaulis New Yorko Paro
doje, privalo matyti ir kiekvienas Amerikos Lietuvis.

Kuo gėrėsis lankydamiesi Lietuvos paviljone kiti 
žmonės, privalome pamatyti ir pasigerėti mes patys.

Lietuvių Dieną, bus atliktas Lietuviškas programas 
tokio didumo ir įvairumo kokio nęgalim tikėtis greitai, 
bent musų gentkartėje. Tūkstančių balsų choras, šimtų 
šokikų grupės, žymus Lietuvos artistai — yiskas tas 
bus tos dienos programe, ko nei vienas Lietuvis negali 
praleisti. Taigi, lai visų gerų* Lietuvių akys būna nu
kreiptos i New Yorką, ir kiekvieno Lietuvio širdyje lai 
dega noras pamatyti Lietuvos Paviljoną ir dalyvauti 
Lietuvių Dienos programe!

Amerikos Lietuvių Tautinė Taryba 
WM. F. LAUKAITIS — Pirmininkas, 
PETRAS JURGĖLA — Vite Pirmininkas
K. S. KARPIUS — Sekretorius,
A. S. TREČIOKAS — Iždininkas. 
PETRONĖLĖ GRYBIENĖ — Iždo Globėjas,
B. J. ŠČEGAUSKAS --
A. B. STRIMAITIS — Organizatorius.

(Sekretoriaus antrašas: 6820 Superior Avė., Čleveland, Ohio. 
Organizatoriaus — G. P. ‘O. Box 127, New York City.)

PATYS KALTI
" V. G. Sandaroje bėdavo- 
ja nežinąs ką Tautine Ta
ryba veikianti.... Už tai 
kaltinkit patys save, nes 
matyt Sandaroje sėdi kas 
nors kam nepatinka Tary
bos idėja ir jis viską “cen
zūruoja”. Sandarai siunčia
mi Tarybos darbų praneši
mai, bet jie niekad netilpo. 
Kurie Sandariečiai neskai
to kitų laikraščių jie tiki 
V. G. priekaištams.

Neužtenka to, Tarybos 
sekretorius vyksta į Chica- 

: įįCJ. v) O SU
; lėle įvyks tautininkų-san-

KODĖL TAIP 
RŪPINASI?

Tautinės Tarybos valdy
bai ir tautininkams vos tik 
pasijudinus, tuoj apie tai 
rašo editorialus ir katali
kų, ir komunistų ir socia
listų ląjkrašciai. Dėkui už 
tai." Bet: tas parodo jų di
delį susirūpinimą Tarybos 
akcija.

Matyt jie nujaučia kad 
tautinis susipratimas atgy
ja ir Amerikoje ir gali su-
daryti jiems stiprią _kon.. ! v> „
kurenciją. Per desetkusygą ir pačios Sandaro 
metų dergę, žeminę Lietu
viškumą, iš jo biznį ęlarę, 
tie partiviški biznieriai pa- 
tėmijo kad tam gali ateiti 
galas.

Jie Tarybą pasitinka lyg 
toje pasakėčioje apie kelei
vį einanti per kaimą ir šu- 
ni.

Lietuvoje tautinis susi
pratimas užvvravo. Čia ir
gi, lupti, muilinti, skriaus
ti Lietuviai, iš visokių iž- 
rnu vadų prižadų nieko ne
sulaukę. turės grvžti į tau
tinį susipratimą.

Taryba iš jūsų pagalbos 
neprašo. Jūsų organizaci
jų paveržti nesipuls, tauti- 
ninkai-sandariečiai turi sa
vo organizacijas ir draugi
jas ir tarp jų darbuojasi.

Tarybai .pavojaus iš jūsų 
rašymo yra tik tiek kiek iš

dariečių veikėjų konferen
cija ir pranešimai apie Ta
rybos pagrindus ir stogus. 
Ar V. G. apie šią konferen
ciją pasistengs sužinoti, ar 
norės ja ignoruoti?. ... •

Neduokit bent priešams 
iš savęs juoktis....

I ------------
KONGRESO- 150 METŲ

■ Kovo 4 d. buvo paminėta
■ istoriška diena — susirin- 
I Rimas Amerikos Kongreso
1789 metais — 150- metų 
atgal, kai įsisteigė Suvie
nytų Valstijų respublika iš 
13 valstijų.

Tą pat metą, Balandžio 6 
d., buvo išrinktas ir pirmu-

■ tinis šios respublikos pre
zidentas — Jurgis Washin- 
gtonas. Tas atsitiko New 
Yorke, taigi šios sukakties 
paminėjimui ir rengiamaI

to šunyčio, per tvorą galvą i New Yorke Pasauline Pa-1 
iškišusio, lojimo praeiviui, 'rodą. į

6820 Superior Avė,, Cleveland, Ohio

KAS KĄ RAŠO
(Spaudoje Pasidairius)

' Rašo Vyt. Sirvydas.

SLA.

LIAUDIES BALSAS — 
DIEVO BALSAS

Musų tautinė spauda, 
centro kėlimo balsavimus api
budindama, pabrėžė kad kėli
mo sumanytojai balsavimų vai
sium negali pasidžiaugti, nes 
balsavimai tikrai neparodė mil
žiniškos balsų daugumos Pitts- 
burghui.

Už Pittsburghą balsavo tik 
2,924 nariai, už New Yorką 
1,486; už Pittsburghą 155 kuo
pos; už New Yorką — 68 kp.

Naujienos joms įprastu šiur
kščiu įžulumu “pagerbia de
mokratiją” (balsavimus), pa- 
grąsina mažumai: “Po šio bal
savimo, turbut, niekas nedrys 
sabotažo daryti. Jei rasis, tai 
viršininkai žinos kaip su jais 
pasielgti.”

Komunistų Vilnis šiuo klau
simu (kaip ir daugeliu kitų) 
rimčiau laikosi, nes sako:

“Balsavimas parodė kad S. 
L. A. vidaus santikiai nepaki
tėjo tautininkų naudai. Bet 
klausimas ar kėlimas į Pitts
burghą duos SLA daugiau gy
vybinių spėkų?”

šie balsavimai “vidaus sen
tikius” nesprendė, nes buvo 
tautininkų kurie norėjo SLA. 
centrą iš New Yorko kelti, ir 
balsavo už Pennsylvaniją. Bet 
Vilnies klausimas labai vieto
je. Ar Pittsburghas duos dau
giau gyvybinių spėkų musų 
organizacijai ?

šiek-tiek šviesos atsakymui 
duos Pažangos vajaus daviniai 
Pittsburghe ir apielinkėje. Ar 
visuomenė kūlimą įvertins tiek 
kad staigiu, urmiu judėjimu 
pradės rašytis prie SLA.? Pa
matysime !

IŠVEŽTA MERGYSTĖ

DIRVA
BRAZILIJOS
LIETUVIAI

Javonis Drauge rašo apie 
Brazilijos Lietuvius, kurių, sa
ko, esama apie 40,000. Daugu
mą sudaranti “Lietuvos darbi
ninkija”, kuri Lietuvą apleido 
po karo, ekonominiu gyvenimu 
ten nepasitenkinę. Reiškia, iš 
tėvynės išvyko su psikologiniu 
nepasiganėdinimu. Pasaulinis 
krizis šį nepasiganėdinimą kai 
kuriems dar labiau pagilino pa
čioje Brazilijoje. Tokiu budu, 
dešimts metų atgal laisvai pri
viso visokių visuomenėje šun
daktarių, kurie kairumo apsi- 
krėtimu norėjo viską išgydyti. 
Dalį tų šundaktarių suvaržė 
Brazilijos valdžia, kuri pradė
jo komunistinius ir fašistinius 
sąjūdžius persekioti.

Didesnę 
tas sveikas 
čio protas, 
tik darbu,
savo tautos tradicijoms Lietu
vis gali sukurti svetimoje že
mėje laimingą ir dvasiniai pa
stovų gyvenimą.

Jau susikūrė keletas tauti
nių organizacijų, mokyklų ir 
įkurta Lietuviška parapija. Ka
talikišką gyvenimą stiprinti 
pasiėmė Amerikiečiai Lietu
viai, kunigai Marijonai. Tau
tinį gyvenimą stiprina Lietu
vos konsulai ir kelis mėnesius 
ten viešėjęs Skipitis.

dalį sušaldė įgim- 
Lietuviškas kaimie- 
kuris suprato kad 

dora ir prisirišimu

ir. M. D.
Tėvynės Mylėtojų Draugijos 

raštininkas M. Kasparaitis 
praneša kad organizacija jau 
turi 158 pilnai užsimokėjusius 
narius ir $200 ižde, šiais me
tais norima narių skaičių pa
didinti iki 300 ir iždą išauklė
ti iki $500.

Tai kuklus pasiryžimas ir 
lengvai įvykdomas, jei visi šiai 
apšvietus organizacijai gero 
linkį Lietuviai nepatingės ir 
patys įsirašyti ir gerus drau-
gus prikalbinti.

Šiems metams 
gos: Išniekintos 
vanorių žygiai
Knygnešys (du tomai), Pasau
lio Istorija (trečias tomas).

siūlomos kny- 
Vėliavos, Sa- 
(du tomai),

©ŽEMĖ savo metinėje kelio
nėje aplink saulę padaro 584,- 
600,000 mylių.

KERŠTAS PATIEMS KERŠYTO
JAMS IŠEINA I BLOGĄ

Istorijoje yra buvę įvykių kur žmonės ki
tiems keršydami kenkdavo net savo valstybei. 
Atkerštas už skriaudas priešams buvo ir Lie
tuvių laikoma teisingu pasielgimu. Bet kerštas 
iš pavydo buvo ir yra blogas darbas. Neribo
tas kerštas yra žiauriausias dalykas pasaulyje.

Daug žmonių, keršydami savo draugams ar 
giminėms, iškelia prieš juos bylas teismuose už 
mažniekius, tuomi tikėdami juos sunaikinti. To
kių nuotilįių daug yra ir Lietuvoje. Bet tokie 
keršintojai patys dažnai palieka pliki.

Kerštas iš pavydo kitam yra tai kasimas 
kitam duobės, į kurią pats tankiai įkrinti. Lai
kas nuo laiko mes turim kovoti už savo teises,' 
kartais savo priešus ir skaudžiai nuskriaudžia- 
me. Bet (apsigynimas reikalinga, jeigu priešas 
nežino kur ir kada sustoti. Kas apsigynimui 
kariauja parodo tik savigarbą. Bet kerštas ei
na toli už to.

Amerkos istorijoje yra tokis keršto nuoti- 
kis. Benediktas Arnold laimėjo labai greitai 
sau vietą tarp pirmaeilių laisvės kariautojų. 
Bet jisai, vietoje rimtai apsiginti kuomet jo pa • 
vyduoliai pradėjo jam duobę kasti, pradėjo pats 
auginti jiems atkerštą, iki jis išsiliejo. Arnold 
tapo net savo šalies išdaviku, taip manydamas 
savo kliudytojams ir pavyduoliams atsikeršyti. 
Jis pabėgo pas savo priešus, savo šalį išduoda
mas, nes manė kad taip geriausia savo buvu
siems draugams-kliudytojams atsikeršys.

Aaron Burr būdamas kandidatu Amerikos 
prezidento vietai, pralaimėjo rinkimus tik vie
nu balsu. Tuomet jis stojo į dvikovę ir nužu
dė Aleksandrą Hamilton, kuris atidavė savo bal
są už kitą, bet Burr tuomi užbaigė savo karjerą.

Yra atsitikimų kur pavyduoliai deda visas 
pastangas ištrumti savo draugus iš vietų. Tie 
iš vietų išstumti tuo tarpu užsidega kerštu, no 
retų tiems pavyduoliams ir skaudžiai atsilygin
ti, tačiau kai susivaldo nuo to, vėliau apsidžiau
gia, nes tankiai toks vietų pakeitimas išeina į 
gerą: kitur jie tikrą laimę randa, kai tie liku
sieji senose vietose ir išbūna visą .laiką papras
tais tarnautojais.

Jeigu nori savo priešui užkirsti kelią, daryk 
tai atsakančiai ir prideramai, bet ten ir sustok. 
Toliau einant, atkerštas gali pavirsti į apgaila. 
nes suterš tavo paties charakterį. Savo skriau
domis pasinaudok, pasimokink, vietoje keršyti 
už jas. Kada susiduri su savo priešininku, pa
tyrinėk jį. Gal iš jo klaidų pats pasimokinsi.

Dejuoja balandis palangėj, 
Svyruoja jurgino galva. 
Iš tolo, iš tolo atžvengia
Širmieji žirgai pas tave....
Ištryps žalių rūtų darželį, 
Pravirkdys, jaunoji, tave: 
Išveš tavo varganą dalį, 
Ir žalią Aiergystę išveš....
Tik žingsniai paliks ašaroti, 
Tik dienos pragertos piršlių..... 
“Kam leidai, kam leidai, o motin, 
“Išvežt mane vargo keliu?....
“Dievuliau, žvaigždėtoj padangėj 
“Tiek laimės šviesiųjų kelių. 
“Kodėl pas motutę, .pas brangią 
“Sugryžti aš jais negaliu?”
Nuvyto jurginai palangėj,
Į ašaras krito žvaigždė.... 
Nužvengė ristieji, nužvengė, 
Tik verksmas- ištolo girdėt....

J. K. Leonas Knodys.

KAIMO' SESEI
Daug piršlių į kaimą, daug jų atvažiuos, 
Ir maldaus, sesute, jie tave jaunos. 
Klausinės vis tėtį kie’k pasogos duos. 
Daug piršlių j kaimą, daug ių atvažiuos. 
Netikėk jų žodžiais, netikėki, tu, 
Daugel melo žodžių jie atveš kartu. 
Sužaliuos vėl rūtos ir beržai pražys. 
Atvažiuos bernelis, tiesą tau sakys. 
Tau jis bus paskirtas, tavo laimei jis. 
Sužaliuos tau rūtos ir beržai pražys.

J.K. Balys Buinanskas.

KAS TU ESI, LIETUVI?

Lietuvoje, pernai išleista (“Ryto” spauda, 
Klaipėdoje) Irvio Gedainio labai įdomi knyga, 
lengva, populiariška kalba parašyta, pavadin
ta, “KAS TU ESI, LIETUVI?”

Ta knyga taikyta ir labai tinka Lietuvišr 
kai propagandai, Lietuvio vardo, istorijos, tau
tos garbės kėlimui, kad Lietuvis nesijaustų jog 
jo šalis prastesnė ir biednesnė už kitų, kad jo 
tauta turi būti žemesnė negu kitos; kad jo pra
eities istorija buvo menkesnė negu kitų.

Štai kokie įdomus skyriai ton kn'ygon inei- 
na:

Tavo kraštas — Tu pats — Ką kiti mano 
apie tave — Tavo istorija — Ką tu kitiems 
davei? — Kaip tu atgimei — Tavo šių dienų 
laimėjimai — Lietuvos likimas tavo paties, ran
kose.

Knyga yra 166 puslapių, nedidelio kišeninio 
formato, kurią gali turėti su savim ir skaityti 
kada tik laikas leidžia, jeigu neturi laiko išti
sai ją perskaityti.

Visi keturi knygos viršeliai talpina Lietu
vos žemėlapius.

Tos knygos, gaila, Amerikoje pardavimui 
dar nėra. Ji butų reikalinga turėti, kiekvienas 
Lietuvis privalėtų ją įsigyti, ir ji turėtų tuoj 
būti išversta į Anglšką kalbą platinimui tarp 
Amerikos ir Kanados Lietuvių jaunimo, ir įdė
ta visuose Amerikos knygynuose.

• PAGELBĖJIMUI brangių kailių žvėrelių 
augintojams gauti geresnės rūšies kailius, Ame
rikos valdžios mokslininkai studijuoja kokią įta
ką daro koks maistas ir priežiūra į tų žvėrelių 
kailius.

*

• VAIKAI kurie gauna pakankamai saulės 
šviesos turi mažiau bėdos su dantų gedimu negu 
tie kurie mažiau saulėje būna. Šis tikrinimas 
daroma po ilgų tyrinėjimų tarp 94,000 jauna- 
mečių.

• UGANDOJ, Afrikoj, pernai Britų Rytų 
Afrikos medžiotojai nužudė 1500 dramblių, bet 
jų ten tiek daug privisę kad jie sudaro rupes
nio kaimams ir> sugadina gyventojams laukus.

Literatūra Mažosios Lietuvos ir 
Klaipėdos Lietuvių Klausimais

Lietuvių kalba .yra išleista keletas knygų 
kurios liečia Klaipėdos ir bendrai Mažosios Lie
tuvos Lietuvius. Tie leidiniai yra įdomus ir 
reikalingi tiems kurie studijuoja Mažosios Lie
tuvos Lietuvių praeitį ir dabartį.

Tie veikalai yra sekanti:
MAŽOJI LIETUVA VOKIEČIŲ MOKSLO 

ŠVIESOJE. — Parašė Pov. Pakarklis.
VOKIEČIAI APIE MAŽAJĄ LIETUVĄ. — 

Parašė P. P.
VOKIEČIŲ PROPAGANDA PRIEŠ LIE

TUVĄ — parašė I. T. Jonaitis.
SAVO JUROS SARGYBOJE. — Parašė V. 

Sidzikauskas.
KLAIPĖDOS KRAŠTO ŪKIS SENIAU IR 

DABAR. — V. S.
TAUTINIAI SANTIKIAI MAŽOJOJE LIE

TUVOJE. — Parašė V. Vileišis.
Šiuose leidiniuose patiekiama ir medegos iš 

pačių Vokiečių mokslininkų ištyrimų ir lindynių 
apie musų tautą, musų brolius per amžius gy
venusius Prūsijoje. Tie Vokiečių mokslininkų 
darbai reikia skirti į dvi dalis: viena iki Didžio
jo Karo, kai mokslas buvo grynas ir nebuvo ki
lęs Lietuvos klausimas. Po karo, Vokiečiai pra
dėjo Lietuvystę slėgti, naikinti, ir tikras žinias 
apie Mažosios Lietuvos Lietuvius begėdiškai iš
kraipyti.

• TURKIJOJE, žemoji klasė žmonių tiki į 
turėjimą daug varinių naminių indų, kuriais no
ri parodyt savo turtingumą prieš kitus.

o LYDEKOS prigimtis yra išplaukti į ju
rų vandenis, ten neršti ir po to jos ten gaišta.

Zarasų apielinkės vaizdelis. VDV.
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XXXIV.
' TRAKŲ UŽPUOLIMAS

Nesenai dar tuščias, skendėjęs tamsoje kie
mas virto nepažįstamu. Visur judėjo ugnies 
žibintai; jų mirguliuojančioj, rausvoj šviesoj 
virte virė darbas: i bokštus vilko ginklus, ak
menis; skambėjo žmonių kalbos, medžių bilsde- 
nimas ir geležies žvangėjimas; prie šoninių bokš
tų angų krovė laužus ir statė trikojus su vąš
karais, kur virė vandenį ir dervą; pilis rengėsi 
gintis.

Beveik šimtas vyrų, ginkluotų kardais, nuė
jo paskui Aliutę pro vartus.

Bokšte stovėjusiai sargybai Amulis liepė 
nuleisti tiltą; storos grandinės sužvangėjo, ir 
ta tilto dalis, kuri ant geležinės ašies laikėsi 
bokšto apačioj, uždarydama angą, pradėjo pa
lengva leistis.

Tysojo siauras ir tamsus tiltas. Kitame 
jo gale juodu šulu stiepėsi į dangų priekinis 
bokštas.

Du vyrai, žibintais nušviesdami kelią, ėjo 
tiltu; paskui juos sekė kiti.

Jiems einant, priekinio bokšto šaudymo ply
šiuose pasirodė jietys ir žmonės; jų skustus 
veidus blyškiai nušvietė žibintai; sušvitrėjo auk
šti geležiniai Gudiški šalmai ir šarvuoti pečiai.

— Vartus kelk! — vienas lydėjusių Aliutę 
sušuko. — Į miestą atsargos žygiuojam! Vasil- 
ke, pusę savo drąsuolių tuojau su mumis siųsk!

Ir tarsi varinio trimito balsas iš viršaus 
atsiliepė:

— Tuojau! Subruzdote dabar, o anksčiau 
Amulis ką veikė?

— Važma pavėlavo! Pats juk žinai kokie 
dabar keliai, tuščiais neišsimurdysi! — iš apa
čios atsakė.

Didelių, geležimi apkaltų vartų skląsčiai su
braškėjo, ir abi pusės atsidarė į vidų. Jie pate
ko tarsi į kokį didelį rūsį bokšto apačioj. Kai
rėje buvo matyti anga ir laiptai aukštyn, žibin
tų nušviesti; ant akmeninių pakopų stovėjo su
sigrūdę kariai. Keli kiti vyrai jau darė an
truosius išorinius vartus.

Vartai prasivėrė, ir pakalnėj Aliutė pama
tė mirksinčius namų žiburėlius. Trakai visiškai 
arti buvo prisigląudę prie priekinio didžiojo ku
nigaikščio bustynės bokšto.

Tamsusis kelias buvo tuščias.
Tuojau būrys įžygiavo į miestą ir siaurose, 

negrėstose ir nei vienu žibintu neapšviestose gat
vėse išsisklaidė. Tuojau sustukseno durys, nuai
dėjo kalbos, namuose ir gatvėse sužybčiojo žibin
tai: karių atnešta iš pilies žinia visus gyven
tojus sukėlė.

Penketo vyrų lydima Aliutė pasisuko į 
kairę, į dar apsnūdusį skersgatvį ir ėjo prie 
savo kiemo, ši gatvė iš abiejų šonų aukštais 
žiogriais buvo aptverta ir sodais apsuptaų todėl 
čia buvo dar tamsiau kaip kitose gatvėse; nuo
gose medžių šakose vienodai švilpavo lengvas 
vėjelis.

Aliutė sustojo prie vienų dešiniųjų vartų 
ir, paėmus medinį taukštuką, kabėjusį prie šulo, 
patauškeno. Sulojo šunes; kieme sugirgždėjo, 
bilstelėjo durys ir kaž kas nužingsniavo.

— Tai aš, Raimuntai! Greičiau atidaryk! 
— trankiai pasakė Aliutė.

Vartai prasivėrė, ir du dideli šunes, uode
gas vizgindami, šoko Aliutei ant krutinės ir tik 
tik jos neparvertė. Ji ir jos palydovai inėjo į 
kiemą.

— Raimuntai, — pasakė Aliutė: — tuojau 
sušauk visus žmones, pasiimk kas galima iš 
daiktų ir eime į pilį: Jogaila Vilnių pagrobė!

Raimuntas buvo augalotas, liesokas žmogus, 
kadaise skersai perkirstu kairiuoju žandu. Iš
girdęs tat, jis iš baimės net krūptelėjo. Jo 
miegūstos pilkai gelsvos akys iš karto pasidarė 
smailios ir akylos, kaip vanago.

— Vilnių pagrobė?! —- nustebęs paklausė 
jis, tarsi netikėdamas pats s-vo ausims. — O 
kunigaikštis Vytautas ką veikė?

— Vytautas išsigelbėjo! .— raminamai at
sakė Aliutė. — Tuojau subruskite; arklius ir 
karves pasiimsim drauge . . .

Laipteliais ji įbėgo į nedidelį prieangį: jai 
priešais tarpangyj pasirodė moterię, nedideliu 
vaikučiu vedina.

— Mama! — sučiauškėjo jis sidabriniu bal
seliu, puldamas prie jos. Aliutė pasilenkė, ir 
vaikas, rankutėm apipynęs jos kaklą, pasikabi
no. — Mes senai tavęs pasiilgom!

— Kaip dėdulis? — glaudydama vaiką pa
klausė Aliutė. — Nenuobodžiavo be manęs?

— Ne, juk su juo aš žaidžiau!—atsakė vai
kutis.

AJiutė nusigręžė Į greta stovėjusią moterį 
ir pusbalsiu pasakė:

— Aukle, kunigaikštienė Birutė prašė kad 
šiandien pat mes persikeltume į pilį gyventi — 

jai vienai ilgu. Surink ir paduok Raimuntui 
visus rubus ir baltinius: jis nuves į pilį.

— O dėdulis? Jį taip pat drauge mes paim
sim? — įdėmiai paklausė vaikas.

— žinoma! O dabar bėk pas auklę ir pa
dėk jai, o aš eisiu pas dėdulį.

Aliutė inėjo į didelį, erdvų kambarį, kurio 
tamsios lubos ant ąžuolinių sijų buvo užklotos; 
didžiuliame židinyje degė medžių šaknys, ir ug
nies liepsna, išsirangydama kaip gyvatė, švietė 
jo vidų; ilgas ąžuolinis stalas ir keli paprasti 
mediniai krėšlai ir suoleliai buvo neprašmatnus, 
kuklus valgomojo įrengimas, šoninėse židinio 
sienose buvo lentynos, lėkštėmis, dubenimis, 
taurėmis ir gurkliniais kiaurai nudėtos; keli in
dai buvo sidabriniai, kiti visi iš paprasto molio 
arba aivos. Kitose sienose ginklai ir šarvai 
kabėjo.

Aliutė priėjo prie pusiau pravirų durų ir 
pro jas pažvelgė.

— A, galų gale sulaukėme!—jai priešais 
sudundėjo balsas, bet taip žemas, jog, rodos, 
žmogaus gerklei jau negali būti įmanomas.

— Kunigaikštienė sugaišino mane valandė
lę, dėde! — atsakė Aliutė, eidama prie didelės 
lovos, kur gulėjo žmogus, taip nepaprasta stam
bus kaip ir jo lova. Iš veido niekas nebūtų ga
lėjęs pasakyti kiek jis metų turi: taip jis buvo 
raukšlėtas ir randuotas nuo užgijusių žaizdų. 
Nuo ligos jo' skruostai išblyško, tačiau jie te
bepasiliko moliniai rausvai nudažyti, kaip buvę; 
nosis visiškai paraudonavo; paakiai, žili ūsai ir 
plaukai rodė jį turint apie 60 metų.

Pilkos akys, maloniai žvelgdamos, sustojo 
Aliutės veide.

Jis ištiesė savo gauruotą kairiąją ranką, ir 
Aliutės delnas joje dingo; dešinės rankos jis 
neturėjo ir prie pat peties kyšojo kažkokia pa- 
petė.

— Ar besveikas, dėde?
—< Nieko ... — vėl sudundėjo jis: — ne

trukus jau imsiu šokti! Apie vyrą nieko negir
dėjai? — galima buvo girdėti kad Lietuvių kal
ba jam nėra paprasta; visą laiką jis žodžius 
Vokiškai akcentavo.

— Apie jį tuo tarpu nieko naujo.... Iš 
Vilniaus tai yra.

■— Kokios?
— Prastos, dėde ... — Aliutė tvčia delsė,SS bijodama ligonį sujaudinti. — Jogaila, pasinau

dojęs Kęstučio žygiu į Gudus, pagrobė Vilnių.
Rudolfas paleidė Aliutės ranką ir, atsirem

damas į lovos kraštą, mėgino atsisėsti.
— Pilis pagrobė, ar tik miestą?
— Ir pilis ir miestą, — atsakė Aliutė. •— 

Vytautas į Gardiną paspruko.
— Aš pakarčiau jį kartu su Jogaila! Glu- 

šas! — suburzgė Rudolfas ir drožė kumščiu i 
priegalvį.

— Šiądien pat mes turim persikelti į salą,
— tęsė Aliutė: — Kas valanda kunigaikštienė 
laukia Jogailos užpuolant.

— Taip jau bus! — suurzgė Rudolfas. — 
Kad pliekti, tai iš karto įsibėgėjus! Jis ne 
toks paikas, kaip tas Vytautas! Tai ką . . . 
laiko negaišink, dukrel . . . renkis! — meiliai 
pridūrė senas karys, labai tankiai dukrele va
dinąs savo sūnėno žmoną, kurią mylėjo visu 
meilumu, kokį begalėjo parodyti seno viengun
gio siela, mūšiuose ir puotose surembėjus ir 
įžiaurėjus.

— O tu, dėde, kaip: pėsčias nusikapstysi, ar 
gal geriau nešte nunešti į pilį? Tam kunigaik
štienė ir žmonių atsiuntė.

— Dėkų jai! — tarė Rudolfas, — aš pats 
nusikapstysiu, tik kur drutesnį brūklį man su
rask!

Jis pažengė kelis netvirtus žingsnius.
— Nueisiu! — linksmai pasakė Rudolfas.

— Tik mane atpratinote vaikščioti ... tu ir 
vaikiūkštis! Perdaug jau judu įsimanėte ma
ne apeiti ... — tartum supykęs, niurzgėdamas 
jis pridūrė, bet po tais žodžiais buvo paslėptas 
jo akyse žibėjęs visiškai kitas jausmas.

Kambariuose prasidėjo bruzdėjimas. Iš di
delių dėžių, stovėjusių prie sienų, tuštino drabu
žius ir baltinius; nuo lentynų kraustė metali
nius indus ir ginklus; viskas buvo nešama f 
kiemą ir kraujama į vežimus,

Aliutė perdavė auklei nedidelę iš kaulo iš
pjaustytą brangenybių dėžutę ir sunumi vedi
na išėjo į kiemą, sekdama kiekvieną Rudolfo 
žingsnį, pirmą kartą pakilusio po sunkių karšti
nių. Ji buvo augalota moteris, bet greta jo ro
dėsi visai mažytė: jos gelsva- galva vos iki pu
sės Rudolfo krutinės tesiekė.

Jis atsistojo viduryje kiemo ir žiurėjo į 
krovikus.

—z O ką, rodos, staiga prašvito?! — paste
bėjo jis po valandėlės.

Tikrai, kiemo tamsą pakeitė sambreškos; 
rusvos trobesių sienos aiškiau išsiskyrė tamsoj 
ir lyg rausvesnės pasidarė.

VATIKANO MIESTAS, Ko
vo 2. — šiądien, trečiu balsa
vimu, be jokių varžytinių ko
kių pasitaikydavo kitų popie
žių rinkimuose, Popiežiaus Pi
jaus įpėdiniu išrinktas Kardi
nolas Eugenio Pacelli, iki šiol 
buvęs Vatikano valstybės sek
retorium. Jis pasirinko titulą 
Pijaus XII. Išrinkimo dieną 
jam suėjo 63 metai amžiaus.

Pijus XII paeina iš aukštos 
kilmės Italų, gimęs Romoje, 
ir pirmutinis Popiežiaus vals
tybės sekretorius nuo 1799 me
tų išrinktas Popiežium. Per 
apie pusantro šimto metų po
piežium nepateko jokis kardi
nolas kuris ėjo Vatikano vals
tybės sekretoriaus pareigas.

Nuo 1724 metų tikras Ro
mos pilietis nėra buvęs popie
žium, nes rinkimus laimėdavo 
įvairių kitų provincijų kardi
nolai. Kartu jis tampa ir Ro
mos Bazilikos Vyskupu.

Formalis Popiežiaus Pijaus 
XII vainikavimas atsibus Ko
vo 12 dieną.

Jis yra plačiai keliavęs, ir 
pirmutinis popiežius kuris yra 
buvęs Suvienytose Valstijose. 
Būdamas kardinolu, Pacelli 
lankėsi Su v. Valstijose ir Pie
tų Amerikoje, 1934 ir 1936 me
tais. Taigi jis plačiai pažys
ta pasaulį. .

Keliaudamas Amerikoje, jis 
skraidė ir lėktuvais, taigi yra 
pirmutinis popiežius kuris pa
tyrė tą moderniškiausį susisie
kimo būdą.

Kardinolas Pacelli įšventintas 
į kunigus 1901 metais, ir nuo 
to laiko, kaipo Romietis, pate
ko į Popiežiaus raštinę, kur 
sumaniai eidamas savo parei
gas pakilo į aukštesnes vie
tas. Vasario 7 d., 1930 m., 
buvo pakeltas į kardinolus ir 
liko Vatikano Valstybės sekre
torium, Romos katalikų baž
nyčios reikalų vedėju.

Būdamas Popiežiaus atstovu 
Vokietijoje, 1929 metais jisai 
sudarė sutartį su ta valstybe, 
o 1933 metais, kaip Vatikano 
sekretorius, pats tą sutartį 
patvirtino.

Jam popiežiaus sostas teko 
beveik sunkiausiuose ir nera

miausiuose laikuose. Religija 
visais frontais atakuojama ir 
katalikai persekiojami. Rusi
joje tikyba naikinama ir net 
bažnyčios griaunamos. Kata
likai slopinami Vokietijoje, Is
panijoje, Meksikoje ir kitur.

Reikalinga stipraus bažny
čios galvos su visu tuo kovoti, 
prieš viską atsilaikyti, todėl ži
novai tikrina kad Pacelli buvo 
kaip tik tinkamiausias ir stip
riausias žmogus popiežiaus vie
tai. Jį sako daugiausia parėmė 
27 kitų šalių kardinolai, kurie 
jį labiausia ir pažinojo. Kiti 
Italai kardinolai tiems svetim
šaliams buvo mažai žinomi.

Katalikų pasaulis susideda 
iš virš 330,000,000 katalikų, 
kurie visi yra Vatikano val
džioje, Popiežiaus žinioje.

Kovo 3 d., užėmęs savo par
eigas, Popiežius Pijus XII sa
kė per radio savo kalbą visam 
pasauliui, ragindamas sugy
venti taikiai ir palaikyti gerą 
valią tarp tautų.

Jis yra 262-ras popiežius 
nuo Šv. Petro dienų.

Jo vietą kaip Vatikano Val
stybės sekretorius užėmė Kar
dinolas Maglione, taip pat Va
tikano diplomatas.

— Tik ar ne gaisras kur? — pridūrė jis 
apsižvalgydamas.

Jo veidą nupliekė skaidri šviesa: degė ki
tame miesto gale, bet liepsna vis kilo, didėjo; 
jau pasirodė dideli liepsnos liežuviai, besiraičio- 
ją į juodą dangaus erdvę; tūkstančiai kibirkščių 
spraksėdamos skrido į viršų. Aukštai tarp du
rnų žibėjo kaip sidabras sparnai balandžių, ple
venusių ant degančių namų.

Kieme buvo šviesu, kaip dieną.
Visi metė dirbę ir susibūrę žiurėjo į gaisrą.

(Bus daugiau)

Atgimimas—keturių veiksmų šešių atidengimų, tra
gedija iš kovų už spaudą. 90 pusi. ------------- .-----50

Baudžiauninkė—melodrama keturių veiksmų iš bau
džiavos laikų. 72 pusi. -------------------------------------- 50

* 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.

g

VINCAS ENDZIULIS,

Toledo, Ohio:

Kaip butų geriau musų tė
vynei — aš manau taip: Lie
tuva turėtų prašyt Rusiją už
tarti kad niekas negalėtų ją 
tąsyt ir draskyt, nes ji pati 
negali atsiginti. Lietuvai rei
kėjo senai turėt savo apgynė
ją. Buvo juk laikraščiuose ra
šyta kad Armėnija ar kokia 
ten kita maža šalis kreipėsi į 
Sovietų Rusiją prašyt užtari
mo ir globos.

Lenkija pati nesupranta kaip 
valdytis, ką ji gali Lietuvai 
padėti. Be to, jie yra užgrobę 
dalį Lietuvos ir sostinę Vilnių.

Vokiečiai gi nuo senovės lai
kų yra Lietuvos priešai ir da
bar laiko Lietuvių dalį Prusus.

Lietuva pati yra silpna ir 
negalėtų viena atsiginti jeigu 
kokis kaimynas pultų ją už
grobti.

LIETUVOS AINIS, 
Montreal, Kanada;

Geras žmogus daugiausia su 
kaimynais gerumu sugyvena. 
Bet ir geriausiam žmogui nuo
lat atsiranda priešų, kurių rei
kia saugotis.

Į tuos setynis Dirvoje pa
tiektus klausimus nemanau kas 
galėtų sudaryti išvadas kaip 
ištikro butų Lietuvai geriau.

čia reikia naujų išvadų Lie
tuvos zgerovei. Lietuvai tinka
miausia butų sugyventi taiko
je su visomis valstybėmis, di
delėmis ir mažomis, artimomis 
ir tolimomis. Lietuva turėtų 
būti atsargi nuo priešų, išlau
kinių ir vidujinių. Lietuvai 
reikia ramumo viduje. Lietu
va privalo griežtai kovoti prieš 
vidaus ardytojus. Reikia dė
ti pastangas neaplėisti Klaipė
dos krašto Lietuvių ir nelikti 
visai be teisių Klaipėdoje.

Lietuvai reikia nepamiršti 
Vilniaus ir Vilnijos krašto Lie
tuvių.

Reikalinga plėsti prekybą su 
visomis šalimis.

Juo didesnė taika ir ramy
bė bus viduje tuo bus drūtesnė 
šalis. '

JUZĖ KRIščIUKAITYTĖ

Providence, R. I.:

Man žinoma kad Lenkų Lie
tuviai neapkenčia ir dar karš
tai pasiryžę su jais imtis. Gi 
Vokietys iščiulpė visas Lietu
vos sultis.

Rusų dvasia yra mums žino
ma kaipo patogiausia. Jų liau
dis yra atvira ir vaišinga. Ru
sus mes mylim, nes jų dvasia 
ir politiško gyvenimo sutvar
kymas tinkamesnis mums ne
gu kitų kaimynų. Taigi, ma
no nuomone, geriausia dėtis su 
Rusais į bent kokius ryšius. 
Mano pageidavimai yra todėl 
tokie kad gerai pažystu Lietu
vą ir žinau jos santikius su 
viršminėtomis valstybėmis.

(BUS DAUGIAU)

ŠNEKĖJO IR NUŠNEKĖJO

Draugas L. Pruseika Vilny
je štai kaip:

“Mickevičius-Kapsukas išbu
vo caro kalėjime ir katorgoj 
daugiau 7 metų. Jis buvo su
rakintas retežiuose, kankina
mas.

“Kitas revoliucijoni e r i u s , 
Zigmas Angarietis-Aleksa, be
veik tiek pat laiko išbuvo ka
lėjime ir katorgoj.

“Už ką caro valdžia juos 
taip žiauriai baudė ir kankino? 
Labiausia už tai kad jie stovė
jo priešakyje partijos kuri rei
kalavo laisvės Lietuvoj. Caris- 
tai tai vadino ‘atplėšt Lietuvą 
nuo Rusijos imperijos’.

“Tegul man nurodo kitus 
Lietuvius kurie tiek daug v 
kentėjo už laisvos Lietuvos 
idealą?”

• AMERIKONAI per metus 
suvalgo apie 400 milijonus sva
rų mažųjų dešrelių (frankfur- 
ters).

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

KAINA TIK 25c.

Reikalaukit “Dirvoje”

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

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

Kaina su prisiuntimu $1.00.

BAUDŽIAVA
Svarbi, įdomi, didelė knyga už $1.00

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

(Pridėkit 15c persiuntimo kaštų)

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohk

Taigi, taigi. Jeigu draugas, 
Pruseika prašytų nurodyti ki
tus kas reikalavo laisvės Lie
tuvai, tai butų kita kalba. Jis 
nurodo du savo “karžygius”, 
kurie reikalavo kokios tai “lai
svės Lietuvoje”. O mes dauge
lis žinome kokie tie “reikala
vimai” buvo: “Daloj car!” —< 
arba “šalin caras!” Tai kokis 
čia “reikalavimas laisvės”, ir 
kam?

Caro žandarai girdėjo Kap
suką ir Angarietė rėžiant pra
kalbas prieš jo imperatorišką 
didenybę ir turėjo teisę, sulyg 
įsakymo, tokius “laisvės” kovo- 
tojus areštuoti ir į katorgą iš
siųsti.

Tokių revoliucijonierių šauk
smas “Daloj car!” nebuvo rei
kalavimas “daloj car iš Lietu
vos, suteik Lietuviams autono
miją ar nepriklausomybę”, bet 
“daloj car” nuo savo sosto iš 
visų Rusijų!

“Laisvė Lietuvoj” plačiai1 ap
imąs reikalavimas, kuris nie
ko nepasako. Kokios “laisvės” 
Lietuvoje jie norėjo: spaudos 
laisvės? — už ją kiti kovojo 
ir dar daugiau.

Jeigu draugas Pruseika dar 
bandytų įrodinėti kad tiedu re- 
voliucijonieriai reikalavo, “lais
vės Lietuvai”, tai tegul kartu 
pasako kodėl jie tos Lietuvos 
laisvės nekentė kada Lietuva 
ją atgavo — ir atgavo ne nuo 
ko kito bet caro? Kodėl jie 
dirbo visomis savo pastango
mis Lietuvą vėl prie Rusijos 
prijungti ir pavesti Rusų ver
gi jon? Kodėl jie su Rusų gau
jomis pakartolinai bandė į Lie
tuvą Įsiveržti ir jai laisvę at
imti?

Antgalo, kodėl ir pats drg^ 
Pruseika per visą Lietuvos lai
svo gyvenimo laiką Lietuvą 
niekina, žemina, neigia, visus 
kas ją valdė ir valdo “krauge
riais” vadina, jeigu jis garbina 
tuos du savo draugus revoliu- 
cijonierius, kurie už Lietuvos 
“laisvę” kovojo? Kodėl( Pru
seika ir po šiai dienai dūsauja 
kad Lietuva nepavyko atgal 
prie Rusijos prijungti?

Tie revoliucijonieriai savo 
rėkavimais “laisvių” užtraukė 
Lietuvai caro kerštą, o laisvę 
iškovojo tie kurie rimtai dirbo 
tautą prie atsisteigimo reng
dami.

Supa Garba.

J. Žemantauskas
NOTARAS 

“Dirvos” Agentas” 
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn.
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• LENKAS pianistas Pade- 
rewskis ir gilioje senatvėje — 
turi jau 78 metus amžiaus — 
dar važinėja su piano koncer
tais. Pereitą savaitę buvo pa
skirta jo koncertui įvykti Cle
velande, bet dėl rankos sužei
dimo prisiėjo atidėti.

• GASO kompanija šią žiemą 
bėdavoja darė mažai biznio, dėl 
nešaltos žiemos. Jos ieingos 
buvę 3 milijonai dolarių ma
žesnės negu paprastai per me
tą. Nori dar daugiau kelti 
gazo kainą.

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

Irena Jarašunaitė ir
Dangolė Palilionaitė,. 

Vilniaus g'. 243 Šiauliai
Lithuania

K. ŠTAUPAą
Kambarių Popieriuotojas 

Namų Aptaisytojas 
KAINOS PRIEINAMOS 

Duokit man apkainuoti jūsų 
namų aptaisymo darbą.

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

Formai Cleaners|nc-
Vyriškų 

Moteriškų
RŪBŲ 
Taisymas 
Valymas

GREITAS 
PATARNAVIMAS

•
Paimam visą darbą 

iš jūsų namų ir pri- 
statom gatavą atgal.

Telefonuokit
HEnderson 3050

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

PASITAISYKIT 
RUBUS

Skrybėlių, Rūbų Valymas
VALO SKRYBĖLES, TAISO' 

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

Telef. HEnd. 4646
EZELLA CLEANERS 

and HATTERS
7005 Superior Avė..

DIRBTINOS GĖLĖS
PUIKIOS DIRBTINOS GĖLĖS 
Jos yra daug pigesnės ir lygiai 

gražios. Kainos visai žemos. 
Velykoms puikus korsažai.

Greitas patarnavimas. (15)

MMS. WM. C. KOLBE 
6503 Superior Avė.

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

Stanley Lukassus 
North Olmstead, Ohio
UKIUI DARBININKAS 

Reikalingas farmoj darbinin
kas mokantis melžti karves, 
dirbti su arkliais. Kreipkitės 
laišku:

B. Šukys R. F. D. 
East Orwell, Ohio.

PAJIEŠKAU Lietuvę mer
giną arba našlę, be šeimos, už 
šeimininkę, arba apsivesti, ne 
jaunesnę kaip 35 metų. Dau
giau parašysiu laišku.
Box 428 Rd 1, Warren, Mich.

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

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

KAIMYNIŠKOS
UŽEIGOS

K. STONIS
R E S T A U R A N T

Lietuviška ir Rusiška 
Importuota Degtine 

Skanus Lietuviškas Skilandis 
Pietums laike švenčių 

Vieta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai.

1 \
6824 Superior Avė.

ANSEL ROAD

CAFE
1066 Ansel Road

SMAGI LIETUVIŠKA 
UŽEIGA

Degtine — Alus — Vynai 
Valgiai

ŽUVIS KAS PENKTADIENIS 
Muzika Penkta, ir šeštadienį.

Budvveiser, Duąesne, Porter Alus 
duodamas tiesiog iš bačkų. 

K. Nekrošius, Savininkas.

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

ONOS KASKAS KON
CERTO BELAU

KIANT

Šiomis dienomis pilnai įsi
siūbavo darbas rengimo. kon
certo musų dainininkei Anna 
Kaskas, kuris atsibus Mažaja
me Teatre, miesto auditorijoj, 
Balandžio 21 d., nuo 8:15 vai. 
vakare. Koncerto pelnas ski
riamas Lietuvių Darželio nau
dai.

Jau buvo pranešta kad p-lė 
Ona Kaskas, Amerikoje garsi
nama “Glamorous American 
Contralto, Metropolitan Opera 
Co.”, pasižadėjo padaryti savo 
auką musų Darželiui, išpildy
dama koncertą, kurio pajamas 
skiria Darželio skolų mokėji
mui. Tą koncertą, pasekmingai 
pravesti pasiėmė Lietuvių Mo
terų Klubas bendrai su Cleve
lando Lietuvių Universiteto 
Klubu. Programe asistentas 
artistas bus smuikininkas Vin
cas Greičius jaunasis.

Bilietai tam koncertui jau i 
platinami. Bilietų kainos se- j 
kančios: Rėmėjų $1.50 (jų var
dai tilps programe). Sekanti 
po $1.00, 75c., ir 50c.

Įsitėmykit, gerbiamieji, kad 
eidami į šį koncertą turėsit 
garbę išgirsti musų garsią vie
natinę ir pirmutinę Lietuvaitę 
Metropolitan Operos žvaigždę, 
ir padarysit auką Darželiui. 
Šis koncertas, yra jos pirmas 
pasirodymas (debut) Clevelan
de kaipo solistės, ir ta garbė 
eina mums, Lietuvių tautai!

Toliau Dirvoje bus plačiau 
apie Oną Kaskas pažymėta.

Bilietai yra visi rezervuoti, 
kas anksčiau nusipirks tas pa
sirinks geresnes vietas. Taigi, 
jei komisija nesuspės jus as
meniškai matyti, kreipkitės sa
vo bilietų į Dirvos administra
ciją, taipgi pas komisiją. Vi
sus bilietus tvarko komisijos 
pirmininkė p. Aldonna Malke
lis.

Prie progos pažymėsime kad 
bilietus galima gauti pas se
kančius koncerto rengimo ko
misijos narius: Dr. A. J. Kaz- 
lauckas, Juozas Ditchman, Jur
gis Arbukas, N. A. Wilkelis, 
Alena Pečkaitis, Beatriče Urb- 
šaitč, Ona Stapulioniene, Ona 
Karpienė, Ona G. Mihelich.

Visus prie bendro veikimo ir 
paramos kviečia

RENGIMO KOMISIJA.

MAISTO PARODA

(FOOD SHOW)

Miss Gertrude Eckstine
Clevelando 39-ta Maisto ir Namų

Reikmenų Paroda prasidėjo Kovo 9 
ir tęsis iki Kovo 17, išskyrus sek
madienį. Durys atsidaro nuo 1 vai. 
po pietų ir užsidaro 11 vai. naktį.

Programo pamarginime dalyvau
ja pragarsėję radio artistai Gene 
ir Glen su Jake ir Lena.

Šeimininkėms šioje parodoje duo
dama premijos už geriausius paga
mintus kepimus ir valgių sukombi- 
navimus.

Prie maisto dalykų bus pilniau
sias išstatymas visokių namams pa
dargų ir reikmenų.

Pereitą metą šią parodą aplankė 
apie 170,000 žmonių.

Kovo 11 d., didžiojoj salėj atsibus 
viešos vedybos parinktos Clevelan- 
diečių poros. Tas įvyks 9:30 vai. 
vakare.

JĮIPPODROMp]

“The Beachcomber”
Promoteris Walter A. Taylor 

praneša kad jam pavyko supo
ruoti Bob Strangler Wagnerį 
su George Kayo Koverly, pa
šėlusiu imtiku, kitą ketvirta
dienio vakarą; Kovo 16, Are
noje. Koverly gerai pasižymė
jo praeitose imtynėse su Heff
ner.

Gino Garibaldi, mėgiamas 
Clevelande iintikas, suporuotas 
su Airiu, Pat Fraley. Prie jų 
bus kelios kitos poros gerų im- 
tikų.

Jus Rašte Mokyti, Su-
stokit Skelbę Karą, 
Eikit Skelbti Dievo

Karalystę

ARENA

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

“Ei, Skautai! Gyvenam juk Bažnyčiai, Tautai.
Mums visa davė Lietuva, vaduosim galva ją sava.”

(Skautų himno žodžiai)
y * #

Gyvenk Tėvynei ir Ar
timui, Buk Gamtos 
ir Gyvulių Draugas

BLACK CAT 
CAFE 
• 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.

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

Imtynes Arenoj Ketv.
Kovo 16

THE BEACHCOMBER, pradeda
ma rodyti Hippodrome Theatre fil
mą, suteikia progą geriausia pasi
žymėti pragarsėjusiam filmų artis
tus, Charles Laughton.

Šiame veikale jis vaidina “Ginger 
Ted” rolę, kurioje ardo ramybę tro- 
piškose Indiškose salose. Salų glo
bėjai turi daug vargo bandydami . jį 
suvaldyti. Tačiau salos valdytojui 
jis patinka, ir iš to išsivysto viso
kių prietikių. Prie jų vaidina keli 
kiti žymus artistai.

• DIDIEJI kriminališki pra
sižengimai Clevelande 1938 m. 
nupuolė iki žemiausio laipsnio, 
nes tik 1924 metais buvo toks 
sumažėjęs skaičius.

• APKALTINTI. šeši Cle- 
velandieciai apkaltinti iš vilioji
me iš žmonių . tūkstančių dola
rių už neva kapinėse sklypų že
mių pardavinėjimą. Ta skuty- 
bė buvo varoma: plačiai keliuo
se miestuose. Viso suimta 18 
asmenų, kurie kiti yra Chica- 
giečiąi.

Klausimas ką reiškia žodis 
Dievo karalystė ? Atsakymas 
šventame rašte tokis: Dievo 
karalystė stovi ant teisybės ir 
ant meilės pagrindų. Dievas 
yra meilė. Dievas savo karaly
stėje nepavelys pelnagaudams 
viešpatauti. Daugiau nebus lei
sta išnaudoti žmones, nes ta
me teisingame viešpatavime 
Dievas prižadėjo nedaleisti kad 
kas pažeistų kitą arba skriau
stų savo artimą. Izajo 11:9. 
Tada badas bus pašalintas nuo 
visos žemės ir nebus alkstan
čių. Visi bus aprūpinti. Psal- 
mas 67: 7 e. Nesveikatos ir li
gos bus , panaikintos, nes Die
vas prižadėjo duoti žmonėms 
sveikatą ir stiprybę ir laiminti 
juos. Nesakys daugiau: aš 
sergu. Skaityk Bibliją, Izajo 
33:24 e. Bus viena Dievo mei
lė ant viso pasaulio ir mirties 
daugiau negus. Visi bus vie
no Dievo vaikais, broliai ir se
serys. Saulės skaistumas ne
pasiliaus, nakties nebus, visa
dos bus diena.

Pasaulis prašė, per_ devynio
lika šimtų metų meldėsi ir šią
dien tebesimeldžia tos Dangaus 
karalystės, ir Jėzus mokino sa
vo mokytinius prašyti tos ka
ralystės kaip danguje taip ir 
ant žemės. Skaityk Matt. 6: 
10 e.

Brangus draugai, mes Šven
to rašto studijuoto jai skelbiam 
visam pasauliui kad karalyste 
Dievo nebetoli, šitas vikas ka
ralystes sugaišins, sutrupins, 
religijas sunaikins, o Dievo ka
ralystė amžinai išliks. Dan. 
2:44 e. Skelbia S. B. S. D., 
Cleveland, Ohio. (Skelb.)

• JAUNI vaikinai paimti iš 
Cuyahoga apskrities į CCC 
darbus kas met prisiunčia sa
vo šeimoms po $700,000 sumą. 
Tų vaikinų iš Cuyahoga paim
ta apie 2,500.

AKINIAI- 

galima gauti pas 
D-RĄ MATULAITĮ 

(Lait)
1155 East 79th St.

Kas gerbia savo tėvus ir jų 
kilmę tas gerbia save ir kitus. 
Mes Lietuviai žinome kad mu
sų tėveliai ir jų tėvų tėvai yra 
ir buvo Lietuviais. Mes žino
me iš kur atsirado Lietuvių 
tauta, kaip įsikūrė musų Tėvy
nė ir kokius ji, per savo vys
tymosi laiką, pernešė linksmus 
ir skaudžius momentus.

Kiekvienas žinom kiek skau
džių pergyvenimų musų tauta 
panešė per praėjusius šimtme
čius. Kiek ašarų, kraujo pra
liejo Lietuvių tautos sūnus ir 
dukros dėl savo vaikų ir dėl jų 
busimo nepriklausomo gyveni
mo. Ir tik dėka musų prose
nolių ir tėvų nepalaužiamos 
valios, mes šiądien galim šauk
ti pasauliui kad mes esam ly
gi tauta kitoms pasaulio tau
toms.

Bet šiądien, ne visi Tautos 
sūnus ir dukros supranta tą 
tėviškės meilę, ne visi ja ir 
džiaugiasi, šiądien jau jieško 
svetimo, juo didžiuojasi ir iš- 
tauti. Argi negaila tėvui ir 
rpotinai kad jų vaikai apmiršo 
jų darbo sunkaus prakaito vai
sių, pagerbia kitus, o jų sukur
tą turtą paniekina ?... .

Ištikrųjų, daug kas liko ne
klaužadomis ir dabar jais lie
ka. :..

Mes skautai turime supras
ti, turime įkvėpti savyje Tau
tos ir Tėvynės meilę, turime 
suprasti žmogaus tikslus ir jį 
paremti, turime eiti pavasariui 
atėjus į gamtą, su ja draugau
ti, pažinti kas yra gražu ir 
kilnu, o tik tuomet, pažinę, 
įkvėpsime savyje visa kas kil
niam riteriui reikalinga. Tuo
met sau ir kitiems tvirtai. pa
sakysim kad Tėvynės pavojui,

artimo pagalbai, gamtai ir gy
vulių priežiūrai esame pasiruo
šę.

Tat, broliai ir sesės, lai šis 
antras skautų įsakymas su
randa musų kilniose skautiš
kose sielose reikiamą tvirtovę 
savo Tėvynei, artimui, gamtos 
ir gyvulių draugui.
LAIŠKAS NUO IDĖJOS BRO

LIO BRAZILIJOJE
Šiomis dienomis Clevelando 

Skautų Skyrius gavo laišką iš 
skauto Br. Skado, gyvenančio 
Brazilijoje.

šis jaunas idėjos broliukas 
sveikina visus Clevelando bro
lius ir seses skautus savo ir V. 
Anastacijos broliukų ir sesučių 
vardu ir prašo kad su jais Cle- 
velandiečiai palaikytų skautiš
kus ryšius.

Broliukas Br. Skadas aprašo 
apie save ir skautų veikimą 
Brazilijoje.

Clevelando Skautų Skyrius 
taip pat parašė laišką, pasvei
kino ir ateityje pasižadėjo lai
kyti skautiškus ryšius su jais.

(Apie Clevelando skautus jie 
patyrė iš Dirvos, kurią gauna 
Brazilijoje.)
SKAUTAI PRADĖJO RUOŠ

TIS PAMINĖJIMUI
Balandžio 23 d. Clevelando 

Lietuvių Skautų Skyrius ruo
šiasi savo vienų . metų įsikūri
mo ir šv. Jurgio (viso pasau
lio skautų patrono) paminėji
mui.

Daroma žygių šis paminėji
mas paruošti kiek galima įdo
mesniu ir į jį pakviesti Cleve- 
landiečius ir kitų miestų sve-' 
čius ir skautus.

Apie šio paminėjimo progra
mą bus pranešta plačiau se
kančiuose numeriuose.

Prašau sekti ką Clevelando 
Skautų Skyrius mano visuome
nei parodyti vienų metų įsikū
rimo ir Pasaulio Skautų Pat
rono paminėjimo dienoje.

DET.LA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

Vežimai ligoniams pervežimui į Kgonbučius.
Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE ENdicott 176?
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PAJIEŠKOME dėdę Praną 
šeštoką, kilęs iš Pilviškių. Gy
veno Toronto, Kanadoj, dabar 
rodos turi ūkę Kanadoje. Kas 
apie jį žino prašomi pranešti, 
arba jis pats lai atsišaukia. Jie- 
kšo Antanas ir Juozas šešto
kai. " (12)

Juozas šeštokas
1364 E. 68 St. Cleveland, O.
1!

Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Avė. HEnderson 9292

The Wilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuvė

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

Savininkas Vedėjas

■

t
■

I
I

ANGLIS IR MALKOS
9.25Bishop Pocahontas geriausia anglis ką galima gauti 

duoda daug šilumos, tik bušelis pelenų iš tono-------.—

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

WEST VIRGINIA Lump 7,25 
K O M E R

Wood & Coal Company
(Lietuvis)

1409 East 92nd Street
Telef. GArf. 2921

8.25
8.25
6.75

METROPOLITAN OPERA
Association of New York

• / CLEVELAND PUBLIC HALL @

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Knabę Pianas naudojamas išimtinai)

Jau Bus Tuoj Laikas!
pasirinkti sau naujus Pavasarinius

RUBUS IR REIKMENIS
® Būtinai ateikit į musų vyriškų reikmenų 

parduotuvę — čia patirsi! kad musų kai
nos prieinamos ir prekės geriausios.

INN7 TZ Ą T Eagle Stamps su kožnu pirkiniu TN W TZ Ą J
Lz I l\z 11 Urį jįq centų ir aukščiau L-' Fk/k Į 

Pas mus galit iškeisti savo Štampų knygeles į prekes.

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

^8in!!Ulli!9lil8!UHIii!hliElil8!n!i8IIH9901IIEIIIi8!Slllli3!9II89ISIiS8i!illiBIIE8iI9989I!8SS!8II'’:

STATĖ WIN.DOW SHADE
Visoki Langams Užtraukalai (Shades)

Lietuvis Laikrodininkas
= Taisymas mano speciališkumas.
= Parduodame visokios rūšies brang- 
= menis, laikrodėlius, laikrodžius, žie- 
= dus, stalinius setus, rašomas plunk- 

kainomis negu vi- 
prekės tos pačios.

^H8iH8988nnifn8!limillllilli!lllilllUII[||li;ii!il8llll!l8IIIIIHII88lli8!li!ii!IillHnillllllll7

ECOMONY Lump

snas žemesnėmis 
durmiestyje, bet

Atsakantiems žmonėms duodame iš- E 
simokėjimu ilgesniam laikui. s

' I. SAMAS • I 
J E W E L E R f

' 6704 Superior Avenue E

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

KAINOS PAS MUS ŽEMOS — DARBAS GERIAUSIAS.
~ Mes pasirengę patarnauti Lietuviams. Lietuviška išdirbystė. | 
| HEnd. 2149 • 1248 East 79th Street • Cleveland |
’diiimiminimiuimmiiiniismmimmiiHimimimiinmiimiiimimmiimimsmf

Į APDRAUDOS REIKALE Į
= Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa-. = 
s tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- Ę 
i sokios Apdraudos 
s miau šaukite mus

(Insurance) visai dykai. Todėl pir- 
negu ugniagesius (fire-monus).

i P. P. MUKIOMS 1
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra =
i 6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729 s 
"diEiimBimiiiiitBisiligmmEmmsiimisHmiiimimiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiBSiiiiiHiiiiiiilK
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Amerikos Lietuvių Tautinio Jaunimo Sąjunga
Jaunimo Organizavimasis — Jų Tikslas ir Reikšme

ĮVADAS
Tikslu sujungti broliškumo 

ryšiais padoraus elgesio ir gerb
tino užsiėmimo abiejų lyčių 
Amerikos Lietuvius, nepaisant 
tikybinių Įsitikinimų; apsau
goti narių gerovę ir paakstinti 
jų laimės siekimus; plėtoti A- 
merikonišką patrijotizmą ir 
meilę tėvų žemei Lietuvai su 
Jos garbingomis tradicijomis; 
auklėti draugiškumą, kelti kul- 
turinimąsi ir lavinimąsi Ameri
kos Lietuvių tarpę, steigiant 
knygynus, skaityklas ir moky
klas; kurti ir palaikyti kur tik 
galima: muzikos, dramos, at
letikos ir literatūrines kuopas; 
kur tokių kuopų ar grupių nė
ra. įkurti pastovią fraternalę 
organizaciją ir sudaryti jai tvir
tą valdybą.

Šiais žodžiais apibudinama 
Amerikos Lietuvių Tautinio 
Jaunimo Sąjungos konstituci
jos Įvadas, kuris paskirstomas 
konstitucijos knygoje į 8 sky
rius. Skyriai susideda nuo 3 
iki 19 paskirų paragrafų. Di
džiausius paskirų paragrafų 
skytius sudaro bene “Įstatymiš
kasis skyrius” iš 19 paragr.; 
“Vykdomasis skyrius” iš 12; 
“Teismiškasis skyrius” iš 9 ir 
“Sąjungos kuopos” iš 9 para
grafų. Dar yra pridedama pa
pildymų ir bendrų nurodymų 
Centro Valdybai ir kuopų val- 
dymosi.

čia noriu trumpai prabilti i 
plačią Amerikos Lietuvių vi
suomenę neseniai susiorganiza
vusios Amerikos Lietuvių Tau
tinio Jaunimo Sąjungos reika
lu ir aplamai, bent trumpais 
bruožais, apibudinti šios Są
jungos, kaipo juridistinės or
ganizacijos, reikalingumą, reik- 

< šmę ir josios vertę.
- Musų Lietuvių spaudoje 
nebuvo plačiau rašyta apie 
organizacijos susitvėrimą. 
dangi Amer. Lietuvių Tautinio 
Jaunimo S-gos organizavimo 
darbas gimė ir plėtotę davė 
Brooklyne keletas jaunimo tar
pe veikėjų, kurie vėlesniuose 
rašiniuose paaiškės, t? d šios 
organizacijos Centro Valdyba 
savo reikalais daugiausiai pasi
naudojo tautinės minties dien
raščio VIENYBĖS skiltimis.

dar 
šios 
Ka-

SHINGL1NG
Dengiu ir Apkalu Stogus ir 

Namus.
Darbas greitas, pigus, geras. 

Kreipkitės tuoj:
Vyt. Žilinskas

1449 East 66th Street
Phone HEnd. 4591

*

• •4>
4* E V A ’ S

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

EVA PETRAITIS
6702 Superior Avė.
CLEVELAND, OHIO

i
*

•J* ♦J*

*

NAUJAUSIOS ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS

MINISTRŲ 
LIETUVOS
PLANĄ
• KAUNAS, Kovo 3 d. — Mi

nistrų Taryba patvirtino Mu
rinės Lietuvos statybos planą. 
Planui vykdyti steigiamas Kra
što Statybos Komitetas... Grei
tu laiku pradedamas platus Lie
tuvos sumurinimo ir elektrifi
kavimo darbas.
PASKIRTAS VYTAUTAS 
STAŠINSKAS '
• KAUNAS. Kovo 1 d. — Į 

Lietuvos Generalini Konsula
tą New Yorke paskirtas p. Vy
tautas Stašinskas, iki šiol dir
bęs Lietuvos Pasiuntinybėje 
Briuselyje.
HAGOS TRIBUNOLAS 
ATMETĖ ESTIJOS BYLA
® KAUNAS, Kovo 3 d. — Ha

gos Tribunolas atmetė Esti
jos 14 milijonų litų pretenziją 
Lietuvai už Panavežio-Saldutiš- 
kio geležinkeli.
SEIMO SEKRETORIUM 
IŠRINKTAS VILUŠIS
• KAUNAS, Kovo 3 d. — Iki 

šiol buvęs Seimo Sekretorium
Mačius Kviklys atsistatydino, 
o i jo vietą išrinktas 
Viliušis.
NUBAUSTAS
® KLAIPĖDA, Kovo

Klaipėdos Krašto
Baudžiamasis Skyrius nubau
dė Miesto Seimelio Pirmininką 
Kulturverbando veikėją advo
katą Borchertą 2700 litu už sa
vo kliento paslapties išdavimą.
LIETUVA PRIPAŽINO 
FRANKO VYRIAUSYBĘ
• KAUNAS, Vasario 28 d. — 

Lietuvą pripažino Franko vy
riausybę Ispanijoje.
© KAUNAS, Kovo 2 d. — Iš

vyko i J. A. Valstybės kapi
tonas Petruškevičius mokytis 
New Yorko ugnagesių moky
kloje.
© KAUNAS, Kovo 2 d. — Sei

mas priėmė kareiviams aprū
pinti j statymo pakeitimą. At
stovas Generolas Čaplikas at
rėmė Klaipėdos Vokiečių skun
dus dėl kareivių matinimo. 
Čaplikas pareiškė, kad kalori
jų kiekio atžvilgiu Lietuvos ka
rių maitinimas užima po Ang
lijos antrą vietą pasaulyje.

TARYBA PRIĖMĖ 
SUMURINIMO

PULK. ŠKIRPA PAS HITLERĮ
• BERLYNAS, Vasario 2’ d. —

Naujai paskirtasis Lietuvos 
Atstovas Vokietijai pulkininkas 
Kazys Škirpa Įteikė Reicho 
Kancleriui Hitleriui kredencia
lus.

glaudžiamos visų tautinių or
ganizacijų eilės; turėdamos vie
ną vadovybę, jų veikimas pa
sidaro vieningesnis, darnesnis; 
visos veiklos bazė sucementuo
jama; organizacijų sistema Į- 
gauna darnią ir logišką formą. 
Ideologiškai skaitant organiza
cijų veiklos iš esmės nekeičia
ma. Tik keičiasi, teisingiau 
pasakant, patobulėja darbo me
todai.

Laikas bėga ir keičiasi. Kei
čiasi gyvenimo ir organizacinio 
darbos sąlygos. Tautinės or
ganizacijos bręsta ir stiprėja. 
Be abejo reikia ieškoti ir nau
jų veikimo formų. šiandien 
mes esame susirūpinę organi
zacinės veiklos pagyvinimu ir 
paspartinimu. Pravedus pla
tesnę organizacijų veiklos re
formą, pašalinus kliūtis, kurios 
šiandien aiškiai pasireiškia, be 
abejo reikia tikėtis, kad tau
tinės organizacijos sudarys dar 
vieningesni, tvirtesnį ir idealin- 
gesnį kūną.

Jei anksčiau draugijos, orga
nizacijos daugiau žiūrėdavo sau 
naudos mažesnėje kitų reika
lų supratimo prizmėje, jos šian
dien draugiau jau kalba apie 
bendrus tautos ir valstybės rei
kalus. čia nenorima pasakyti, 
kad savo susirinkimuose bloga 
yra kelti vienpusiško suprati
mo gerinimo klausimai. Jie ne
gali nerūpėti. Bet jau leidžia
ma šaknis ir įgyvendinama .lyg 
stumiamoji mintis, kad pirmo
je vietoje turi būti statomi ben
dri valstybės ir tautos gerovės 
reikalai. Tas grindžiama ne 
paskirais organizacijos reika
lais, bet bendrais tautiniais 
grindais.

Pagaliau, sprendžiant iš 
pasireiškusios nuotaikos, 
aiškiai suprantama dar glau
džiau susiburti į vienalytį vei
kimą. Tai perspektyvos, ku
rias išsaukia šiandieninės gy
venimo sąlygos. Organizacijų 
veikloje trukumų pasireiškė 
anksčiau, bus jų ir toliau. Iš
vengti yra sunku, bet vengtina 
būtinai. Tas vengtinumas yra 
aktualus.

Nuo darbar reikia pradėti 
žiūrėti naujo organizacijų vei
kimo * etapo, pradžios. Viso 
darbo linkmė pasilieka ta pati, 
bet jo pasireiškimo metodai la
biau priderami prie šių dienų 
gyvenimo reikalavimų ir nau
jos eros musų Lietuvių Ameri-, 
kiečių. Petras Juknys

Organizacijai dirbant, vys
tantis nuo Rugpiučio mėn. 31 
d. 1938 metų sutvertų komisi
jų eilėje yra Spaudos, Infor
macijų ir Propagandos plėtimo 
skyrius, šio skyriaus vyriau
sias tikslas ir yra skleisti spau
doje šios organizacijos dvasią, 
varyti organizavimo propagan
dą plačioje Amerikos Lietuvių 
masėje, teikti informacijas or
ganizuojamiesiems skyri a m s 
kuopoms kolonijose.

Šiose eilutėse noriu. Gerb. 
Skaitytojus supažindinti su 
šios Sąjungos, kaipo svarbios, 
naujai susikursios organizaci
jos, svarba ir reikšme. Reika
las lieka iškelti ryškesniuosius 
bruožius. Pirmiausia tenka pa
žymėti, kad kaipo tokia orga
nizacija Amerikos Lietuvių iš
eivijos tarpe buvo ir yra rei
kalinga jau nebe šiandien. Ma
žių mažiausiai ji yra pavėlavu
si gimti keliolika metų. Šio 
reikalo klausimas betgi buvo 
diskusuojamas ir anksčiau. Bet 
visgi reikia laikyti pavėluotu. 
Čia ir yra tas trukumas, nai
kinamas diegas, kuris Lietuvių 
tarpe organizaciniame gyveni
me ir darbe reiškiasi. Tai gy
vai šalintinas reiškinys, apsilei
dimas, apsnūdimas šioje srity
je. šis reikalas suprantamas 
ir ne šiandien. Bet bijomasi 
patiems sau priminti, prisipa
žinti.

Šiandien tas trukumas, nors 
ir pavėlintas, bet stoja realy
bėje. Geriau vėliau, negu nie
kad.

Klubas, draugija, bendruome
niniai skyriai, rateliai, keletos 
asmenų susibūrimas bendram 
darbui, sąjunga, kaipo didesnio 
maštabo organizacijos junginys 
yra svarbus pagrindas tautos 
ir valstybės gyvenime. Tai 
tamprus ryšys, kuris palaiko 
valstybės piliečius, tautos žmo
nes, susiburusioje bendruome
nėje, sąryšiniam vienete. Vi
sai logiška butų pasakant, kad 
organizacija yra tarpiškas ben
dradarbiavimas bendruose val
stybės bei tautos reikaluose. 
Draugija, organizacija yra tau
tos artimiausia talkininkė, san
tykių palaikytoja ir stiprinto
ja tarp valstybės, kaipo viene
to, ir visuomenės; visuomenės 
nuotaikų reiškėją, tautos min
ties propaguotoja ir 1.1.

Antra vertus, reikia paste
bėti ir tai, kad paskutiniuoju 
laiku organizacijų sluoksniuose 
plačiai pasireiškęs noras derin
ti tų organizacijų veikimą ben
druose tautose reikaluose. Rei
kia pasakyti tiesą, kad ne vi
sų, pabrėžtinai didesnės dalies, 
organizacijų veikimas, pats su
sitvarkymas ir persitvarkymo 
klausimas šiandien musų tar
pe nesprendžiamas pataisyti, 
pakelti. Gaila, tikrai gaila, kad 
mumyse šis svarbus faktorius, 
atvirai sakant, nebręstamas ir 
nenorima jo nei klausyti ir 
patiems užvesti tą į kelią.

Reikėtų pakelti žingsnis pir
myn į tą persitvarkymą.

Amerikos Lietuvių Tautinio 
Jaunimo Sąjunga susitvėrė nu- 

Į sistatymių dalinai galima pa- 
l sakyti šūkiu — organizuoti or
ganizacijų organizatorius. To- 

' kiu nusistatymu, tokia reforma 
i štai ko pasiekiama ir gaunama 
| kokių rezultatų: darniau su-

i
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P. J. KERSIS
809 Societv for Savings Bldg.

Namų KEnmore 4710-W

ar priemiesčiuose,, kreipki- 
Taipgi gausit patarnavimų

Telefonas: Ofiso MAin 1773

i 
z

Norėdami pigiai pirkti namus mieste 
tės j mane, gausit už pigią kainą, 
įvairios apdraudos-insurance reikaluose. ?

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo 
mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kręip- j’ 
kites i mane telefonu arba asmeniškai. •

NEW DEAL
BAKERY

£

šviesią baltą Duoną, visokius Pyragaičius, Py-

4023 E. 141 ST
Telefonas WAshington 3227

pa-

tos 
yra

• AKORDIONAI •
Padaromi sulyg Užsakymo 

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

JOHN MIKUS 
6607 Edna Avė. HE. 3899

atstovas

3 d. —
Teismo

DIDELĖ LIETUVIŠKA 

VAISTINE 
C. Pakeltis Pharmacy 

1117 East 79th Street 
(Kampas Pulaski A ve.)

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 Vaistine 

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

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėle. ■

tikrf skanią Lietuvišką Duoną
PR. KUNCA1 PIS
Savininkas ir Kepėjas

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

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

Broliams ir Seserims Išeiviams

AKRON, OHIO
st.Vasario 19 d., Raymond 

salėje atsibuvo pokilis pagerbi
mui gerų Lietuvių, Antano ir 
Veronikos Rudžių. Jie remia 
Lietuviškus reikalus, yra au
kavę Lietuvos reikalams ir bu
vusiai Lietuvių parapijai. Jie 
yra nariai SLA. 198 kuopos, 
skaito Lietuviškus laikraščius.

Parengimo suruošimu darba
vosi jų geri draugai Adelė Bu- 
kolienė, O. Kazlauskienė, Ad. 
Gutauskas ir J. Salasevičius. 
Svečių atsilankė dikčiai, visi 
buvo gražiai pavaišinti. Jų sū
nūs Edvardas patiekė tam va
karui muziką, kas norėjo pasi
šoko.

Laike vakarienės kalbėjo V. 
T. Neverauskas, S. Rodavičius 
ir gale patys p. Rudžiai, ku
rie dėkojo savo skaitlingiems 
draugams ir komisijai už jų 
pagerbimą.

Susirgo Antanas Sideris, gy
dosi miesto ligoninėje.

Taip pat susižeidė ir serga 
Antanas Tiškus.

Jaunuolės Lietuvaitės p-lės 
A. Rokaitė, G. Gaškaitė ir 
Glinskaitė baigė biznio kolegi- į 
ją. Jos yra pavyzdingos Lietu-, 
vaitos.

A. Oleknavičius su savo sū
num Stasiu ir kitais lankėsi 
Clevelande. Apsilankę pas rū
bų siuvėją Brazį užsisakė sau l 
rubus. Brazio rūbais ir patar
navimu jie labai patenkinti.

Oleknavičiaus obalsis yra 
remti savus Lietuvius, taigi 
nesant čia Lietuvišku rubsiu- 
vių, jis važiuoja Į Clevelandą 
apsipirkti rubus.

Pas J. Verteli lankėsi jo sū
nūs Benis iš Toledo, O., kur 
jis tarnauja Amerikos kariuo
menėje. Kalnas,

Vadavimo Sąjungos 
skaudžiai palietė ne 
Laisvoje Lietuvoje 

bet stipriais ai-

darbo,

idėja
Savo

dėl

yra 
tik-

vis viena kur jie gyven-

Vilniaus Vadavimo Su
turėjo savo skyrius ne

Vilniaus 
uždarymas 
tik mus, 
gyvenančius,
dais nuaidėjo ir visur ten kur 
tik yra Lietuvių. Mes nuola
tos gauname paklausimų ką to
liau darysime. Susirūpinę bro
liai ir seserys nešykšti ir pata
rimų dėl tolimesnio 
naujų sumanymų.

Ištikro Vilniaus 
visos tautos idėja,
rosios sostinės ir viso Vilniaus 
krašto atvadavimas rūpėjo ir 
teberupi viso pasaulio Lietu
viams, 
tų.

Pati 
junga
tik Lietuvoje bet ir abiejose 
Amerikose, Britanijoje, Azijo
je ir visur kur tik Lietuvių 
didesni būriai yra susispietę.

Jei mes, kurie gyvename 
Lenkų pašonėje, dėl susidėju
sių aplinkybių negalime lais
vai Vilniaus reikalu veikti kaip 
veikę, toks organizuotas ir lai
svas veikimas gali vistiek vy
kti ten kur laisvesnės darbo 
sąlygos.

Ypač laisva Washingtono ir 
l Linkolno žemė, svetingai pri
glaudus arti milijono musų iš
eivių, kurie ir naujajai savo 
tėvynei naudingai pasitarnavo, 
brangindama savo laisvės tra
dicijas, pati pirmutinė galin
gai iškėlus tautų apsisprendi
mo principą, be abejo nedraus 
savo krašto Lietuviams tuo 
reikalu ir toliau lojaliai ir kul
tūringai veikti.

Todėl, žinodami Jūsų, bro
liai ir seserys, senosios savo 
tėvynės meilę, 
kaip jus jautriai atsiliepdavote 
į kiekvieną didesnį Lietuvos 
reikalą, vargą ir pavojų, pra
šome jus dabar pasilikti ištiki
mais tam didžiam musų tautos 
uždaviniui — tęsti kovą dėl

Vilniaus krašto atgavimo Lie
tuvai.

Kviečiame jus sudaryti šiau
rės Amerikos Vilniaus Vadavi
mo Sąjungos centrą, kuris vie
nytų visus jau esamus abiejo
se Amerikose, Britanijoj, Azi
joj ir kitus Sąjungos skyrius 
ir steigtų naujus tais pačiais 
išbandytais pagrindais.

Iš savo pusės mes dėsime 
pastangų surasti legalų būdą 
veikti Lietuvoje, kad Vilniaus 
idėja visoje tautoje liktų gy
va.

Lietuvos ir Vilniaus meilė 
tejungia mus visus.

Dr. A. .Juška,
J. Papečkys,
Buvę VVS. Pirmininkai.

Kan. F. Kemėšis,
VGF. Pirmininkas.

KAIP MOKINAMI 
JAUNIEJI ŪKININ

KAI
KAUNAS. — Jauniesiems 

ūkininkams norintiems atlikti 
žemės ūkio praktiką svetimuo
se ūkiuose, Jaunųjų Ūkininkų 
Ratelių Sąjunga ir švmet tar
pininkaus parinkdama tam tik
slui ukius. Praktikai atlikti 
priimami jaunieji ūkininkai ne 
jaunesni kaip 16 metų amžiaus.

Atliekamiems praktikas ūkių 
savininkai duos nemokamai 
maistą, butą, patalinę, kurą ir 
susitarus gali primokėti po ke
letą litų smulkioms išlaidoms.

Praktikai atlikti šymet bus 
leista 50 jaunųjų ūkininkų.

Iš pavyzdingai praktiką at-
atsimindami likusių ir geriausia ją aprašiu-

Visos trys knygelės už $1,00,

I

Jeigu turit susitaupę nors kiek pinigų 
įnešimui....

TAUPOMU MORTGEČIU

Knygynas gavo naujausių, aiškių 
vaikams Lietuviškai mokytis Ele- 
— SPINDULĖLIS Dalis I — iš 
maža tėvų pagalba jūsų vaikučiai

Amerikos Vaikams Lietuviškos

ELEMENTORIUS
Vaikams tarp 5 ir 10 metų amžiaus.

Reikalaukit “Dirvoje”
6829 Superior Avė. Cleveland, Ohio

Visuomenės Bankas and Public Square

siu bus išrinkta trys jaunieji 
ūkininkai, kuriuos J. U. R. S- 
ga savo lėšomis numato kitais 
metais, vienam vegetacijos pe
riodui, 'siųsti Į užsieni pagilin
ti ūkininkavimo žinių.

F. H. A. MORTGEČIU arba

Jeigu norit turėti nuosavą namą

Jeigu jus mokat dabar nuomos $30 mė
nesiui ar daugiau. ...

Ateikit pas mus pasiteirauti ir mes išaiš- 
kinsim kaip veikia mėnesinis išsimokamo 
mortgečio planas. Musu nejudamo turto 
patarėjai dirbs su jumis kad jus galėtumėt 
Įsigyti namą koki jus galit pajiegti.

127 Public Square

MOKYKIT SAVO VAIKUS LIETUVIŠKAI 
Trys Lietuvių Kalbos Knygos už $1.00

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

KAINA SU PRISIUNTIMU 35c.

SPINDULĖLIS
SKAITYMAI PRADŽIOS MOKYKLOS 

SKYRIUI — Vaikams virš 10 metų.
Šioje knygelėje yra Įvairių pamokoms skai
tymų, lengvai vaikams suprantamų, gražių 
eilučių, ir Lietuvos Himnas. Knygelė gra
žiai iliustruota, su trispalve Lietuvos vėlia- 

Tinka turėti su Spindulėliu.
KAINA SU PRISIUNTIMU 35c.

Mažasis Lietuvių Kalbos

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

KAINA SU PRISIUNTIMU 35c.
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Darželio Bazaras Dvi Dienas: Kovo 11 ir
Atsilankykit kiekvienas Clevelando Lietuvis

NAUJA OPEROS

DIRVA
unu

PHONE: ENdicott 4486

Youth’s Forum
Traveling in our Lithuania

BY ANNA KARPIUS

(Continued from lašt week)
/_______________

6820 SUPERIOR AVĖ. - CLEVELAND, OHIO

GOSSIPER’S GRIDIRON
« By Comma Dee ®

Lietuvių Kultūrinio Darželio 
Sąjungos metinis bazaras at
sibus dvi dienas — šeštadieni 
ir sekmadienį, Kovo 11-12.

šeštadienio vakare bazaras 
prasidės 7-tą valandą, o sekma
dienį —• 3 vai. po pietų. Tęsis 
iki vėlumos abu vakaru.

Bus išleidžiama daug gražių 
ir brangių dalykų, kiekvienas 
atsilankęs galės ką nors nau-: 
dingo laimėti.

Ateinant į salę, kiekvienam 
bus duodama bilietėlis laimėji
mui “įžangos dovanos”.

Sekmadienio vakare “įžan
gos dovana” bus tikras impor

tuotas Lietuviškas kumpis, ką 
padovanoja Juozas Blaškevi- 
čius.

Abi bazaro dienas salėje ga.- 
lėsit gauti įvalias skanių bulvi
nių dešrų, taigi eidami į baza- 
rą nesirūpinkit apie vakarienę 
namie. Bus ir kitų užkandžių 
ir išsigėrimų.

Visas bazaras ir vaišės bus 
žemutinėje salėje.

Darželis, kaip visų Lietuvių 
nuosavybė, privalo būti parem
tas visų jūsų -atsilankymu.

Lai visu žingsniai būna žen
giant į Lietuvių salę šeštadie
nį ir sekmadienį. Kom.

ŽVAIGŽDĖ

NAUJOS PARAPI
JOS ŽINIOS

PALEIDŽIA 3,457 IŠ
VIEŠU DARBU

Vasario 26 d. neva atsibuvo 
naujos parapijos susirinkimas 
antrašu 612 E. 185 SI. šis su
sirinkimas buvo šaukiamas tik
slu perorganizuoti parapiją. 
Lapeliai buvo dalinami prie 
bažnyčios durų, bet juose ne
buvo pasakyta kas šaukia tą 
susirinkimą, žmonėms nuėjus 
į susirinkimą pasirodė kad jį 
šaukė kokis ten svetimtautis 
su klebono ir vieno Lietuvio ži
nia. Lietuviai. rūpinasi kad ar 
tik nebus pastangos išstumti 
Lietuvius iš tos parapijos.

Pastaru laiku naujos parapi
jos klebonas paskelbė bažny
čioje kad jis išsiuntęs parapi- 
jonims lakštelius su aštuoniais 
vardais, nubalsavimui kuriuos 
jis skiria į parapijos komitetą. 
Patarė balsuot už keturis, tat 
keturi gavę daugiausia balsų 
bus komitetai, o kiti keturi ma
žiau balsų gavę bus jų padėjė
jais.

Kiek žinoma, tarp tų astuo
nių bus ir svetimtaučių. Tai
gi Lietuviai, apsižiurėkit.

Kovo 5 d. buvo surengtas 
korta vimo vakaras Kun. Ka- 
ružiškio naudai. Dalyvavo dik- 
čiai publikos.

Ne Bolševikas.

Registracija Balsuoto
jams Kovo 15

Registravimosi laikas norin
tiems balsuoti miesto charter 
levy balsavime, Kovo 22 die
ną, paskirtas Kovo 15. Kurie 
asmenys per praėjusius du ru
deniu nebalsavo arba kurie pa
keitė savo gyvenimo vietas pri
valo užsiregistruoti. Balsavi
mui kvalifikacijos šiuo atveju 
yra tokios pačios kaip ir kitais 
rinkimais.

Balsavimų budelės ir nuskir
tos kitos tam tikslui vietos bus 
atidarytos Kovo 22 d. nuo 6:30 
rytą iki 6:30 vakare.

šiuose balsavimuose bus iš
sprendžiama tik du dalykai — 
miesto reikalams taip vadina
mas “charter levv” taksai ir 
$2,500,000 mokyklų statybos 
bondsai.

Visoje šalyje iš viešų darbų 
paleidžiama t.ukstančifi sve
timšalių. Clevelando tas taip 
pat paliečia tuos kurie neturi 
Amerikos; pilietybės.

Šiomis dienomis paleista iš 
PWA darbų 3,547 svetimšaliai, 
jų tarpe dikčiai ir Lietuvių.

Jonilienė Lankėsi net 
V akarų Indi jose

Petronėlė Jonilienė, Pat’s Ta- 
vern savininkė, išvažiavus pa
silsiu! į Floridą, pasinaudojo 
proga laivu apvažiuoti ir Va
karų Indijų salas. Iš Fort 
Lauderdale išplaukė ekskursi
jai į Kubą,. Havaną. Haiti, Ja- 
maicą ir kitus portus pakeliu.

Iš ten gryžo atgal į Floridą, 
Miami miestą, ir apsilankė ki
tuose Floridos miestuose ir re- 
sortuose. Pąrgryžus į Fcrt 
Lauderdale dar pasilsi ir tuoj 
žada pargryžti į Clevelandą.

Specialis Demokratų 
Susirinkimas

Lietuvių Demokratų Klubo 
specialis susirinkimas bus lai
komas ketvirtadienį, Kovo 16, 
nuo 7:33 vai., Lietuvių salėje. 
Šiame susirinkime bus svečių 
kalbėtojų, kurie plačiai išaiš
kins kaip balsuoti Kovo 22 d. 
specialiuose balsavimuose dėl 
pakėlimo mokesčių (taksų) ant 
namų, šiame susirinkime pra
šomi dalyvauti ne tik klubo 
nariai ir ne tik namų savinin
kai bet ir visa liaudis, nes už
dėtos mokestys ant namų sa
vininkų kad ir n°tiesioginai 
puola ir ant nuomininkų. Tai
gi dalyvavimas šiame susirin
kime ir išklausymas pranešimų 
išeis jums į naudą.

Klubo Valdyba.

MARJORIE LAWRENCE

IN THE TOWN OF TELŠIAI, 
ŽEMAITIJA

There was something about the 
appearance of Mr. Gedminas, that 
told us he was not a city man, būt 

Ile wore 
visored cap and gaberdine 

were tan

• UŽTROŠKINO. Tūlas Jo- 
seph Sayle, parėjęs iš darbo 
prigulęs prie savo kūdikio, už
migęs jį užtroškino.

®OHIO valstija pasiruošus 
kelių darbams. Pačiame Cuya- 
hoga apskrityje bus statoma 
kelių už milijonus dolarių. Tie 
darbai bus atliekama su PWA 
viešu, darbų darbininkais.

SERGA KUN. ŠTEIGMANAS
Kun. E. šteigmanas randasi 

Šv. Aleksio ligoninėje. Kovo 
8 d. darė jam operaciją ant 
kojos. Linkime jam kuogrei- 
čiausia perkentėti skausmus ir 
vėl gryžti darbuotis Lietuvių 
tarpe. Draugas.

Kortavimo Vakaras
Moterų Labd. Dr-ja rengia 

kortavimo vakarą p. Cicėnų na
muose, 105 E. 196 St., šešta
dienio vakare. Kovo 11, nuo 
7:30 vai. Įžanga tik 2~c.

Kvieči a Kom i si i a.

T E M Y K 1 T

Dantij Laboratorijos 
DARBAS tiesioginai Jums. 
VISKAS LANGVU IšSIMOKĖJIMU.

Platės Padaromos ir Pataisomos

Dantų Taisymas Dantų Ištraukimas
Vartojama Gasas ir Novocain

Dr. Silver 
DENTISTAS 

7042 Superior Avė. 1137 Hayden Avė.
HEnderson 3157 GLenville 1950 I

Pirmą kartą Clevelarde daly- 
| vaus nauja Metropolitan operos 
! žvaigždė, Marjorie Lawrenee, kuo- 
i met čia prasidės dvyliktas operą 
sezonas, miesto auditorijoje Kovo 
27 d. ir tęsis iki Balandžio 1.

Panelė f.awrence dainuos vado
vaujamoje rolėje garsioje Wagner’o 
operoje DIE WALKUERE, su Kir- 
sten Flagstad ir Lauritz Melc’nior 
trečiadienio vakare, o antrą kartą 
ji dainuos vadovaujamoje rolėje ži
nioje operoje TOSCA. šeštadienį po 
pietų, Balandžio 1.

šioje operoje greta jos dalyvaus 
pragarsėjęs Lenkas dainininkas, .Tan 
Kiepura ir žymiausias Amerikietis, 
baritonas, Lavvrcnce Tibbelt.

VAŽIUOSIT Į LIE
TUVĄ?

Clevelandiečiąi jau ruošiasi 
šią vasarą apsilankyti Lietu
voje. šį pavasarį ir vasarą 
bus ekskursijos į Lietuvą kaip 
ir kas vasara. Kuriems yra 
reikalas, arba laikas leidžia pa
sivažinėti, rengkitės i Lietuvą 
važiuoti — ir pradėki! rūpin
tis anksti.

Nepiliečiams reikalinga gi
mimo metrikai ir įrodymas sa
vo atvažiavimo dienos ir laivo 
vardo. Tuose visuose reikaluo
se jums pagelbės Dirvos agen
tūra. Kreipkitės tuojau.

• NUŽUDĖ. Kovo 8 d., pa
vydus švogeris nužudė savo 
savo šeimininkę. Amebą Hujer, 
47 metų, ir paskui pats nusišo
vė jos namuose 3915 Bush av.
PIRMŲ POPIERŲ
REIKALE

Kurie Lietuviai nežino savo 
atvažiavimo dienos ir laivo 
kreipkitės į Dirvos agentūrą, 
jums bus pagelbėta tai suras
ti. Taipgi norintiems išpildo
ma aplikacijų blankos. Patar
tina tuo reikalu kreiptis penk
tadieniais ir šeštadieniais.

(šis patarnavimas atlieka
mas tik vietiniams, kurie gali 
asmeniškai atsilankyti į Dir
vos agentūrą.)

CAMPBYHECK 

Puiki Piknikams Vieta 
tinka rengti

CLAM BAKES 
ir privatiniams 
Išvažiavimams

j Elektros šviesa, vanduo, tt.

Antanas Ališauskas
G R A N D B L V D . 

Wickliffe, Ohio.

a “country gentleman.” 
a tan 
overcoat and his shoes 
vvith the dust of the country roads. 
He was sm.’ling and happy that at 
lašt his long ..awaited guests had 
arrived. He ordered one of vhe 
attendants to ,bring in the ręst of 
the baggage, from where I had 
ieft them five hundred yards away, 
vvhile another waš sent to town 
co order a “vežikas.” R'ght here 
we realized that trafflc activities 
are slow and the fact that “veži
kas” are not on hand to meet the 
trains for a possible fare to town, 
means that there is no demand for 
this servic-e, othercvise there prob- 
ablv woulcl be plenty, to bargain 
vvith just likę there are in Kaunas 
and other large cities. I 
prised at this because I 
ier the impresšion that 
□ne of the larger cities 
uarria.

We vvaited about twenty minutes, I 
vvhich vvas the amount of time it 
took the man to walk to tovvn and 
the “vežikas” to get here. We got 
into the carriage, and just manag- 
ed to load all cf our baggage c n 
(if we vvould have had just one 
more bag, wc could not have made 
it) and we vere on. our way to 
Kalnėnai kaimas.

The road vvas paved vvith cobble 
stones and the carriage bounced 
along, vvhile the poor horse stumbl- 
ed along on the uneven stones; 
every minute I vvas afraid he vvculd 
stumb’.e and fal) down, būt I guess 
they are used to it, vvhile it vvas 
very nevv to me, and the thought 
of the round uneven roeks, find 
the unsu're footing of tlm ho.se 
made me uervous.

The day vvas clear būt štili cool, 
and it vvas novv about ten o’clock. 
The road we took led us around 
the edge of town so wo didn’t get 
to see the tovvn proper. Soon we 
left. the cobble stone road and en- 
tered a plain dirt road, and Mr. 

his home- 
į'ar away. In fact his 
plainly seen from the 

and is actually 3

W£J. sur- 
was un- 

Telšiai is 
i n Lith-

plain dirt road, 
Gedminas pointed out 
stead not 
home is 
railroad station 
o r 4 miles away.

Open fields were on both sides 
of the road, būt soon we came up 
alongside a fence that he said was 
his enclosing bis property. Behind 
this fence was a si.ght such as I 
had never seen before, a lovely 
voung orchard with tall grain grow- 
ing right under 
trees. (I’m sorry 
grain it was, me 
simply can’t tell 
tween wheat, rye 
to learn before I leave Lithuania).

I špoke to Mr. Gedminas asking 
why there is grain in the orchard, 
ana he told me the orchard is very 
young therefore will not effect the 
grain, and why leave all that good 
land idle. So practicing good econo- 
my and being thirfty he is making 
ūse of every foot of good soil

We turned into the gateway and 
in the yard that was lovely with 
fresh green grass and flowers ev- 
erywhere. A little farther away 
was the big baru, a stucco or plast- 
er, strong looking structure. The 
house is of the nevver type of Lith
uanian architecture, 
painted a 
trimmings 
brilliant blue trimmings is what ef- 
fectecl me most, for this is a color 
that we never see o n our house 
trimmings.

We got out of the carriage at 
the front door that led into a glass 
enclosed vestibule, or porch that is 
common with Lithuanian homes. Mr. 
Gedminas led us thru a hallway 
into the dining and then to a 
bedroom at the end of the house. 
•‘This,” he said, “is „ 
There cvere tv/o beds, one on each 
side of the room, a table, with 
Severai plants, a wardrobe and a 
wash stand with a basin of water 
and ,towels. A young lady appear- 
ed to assist us, and we learned she 
is the housekeeper.

We put our things away and got 
settled. and oh, may, those beds 
looked so inviting and we were so 
terriblv tired from the weeks. of 
activities in Kaunas, we xvere just 
dying to dron into them and for- 
get everything for at lsast a week, 
būt we realized we were guests 
and mušt be polite and bear up. 
So. we went out on the norch to 
talk to Mr. Gedminas while 
housekeener hurried 
our breakfast.

Finally 
table and 
was 
tasted so 
butter. 
minas excused himself, for he had 
to go to town on some errand, and 
to us this was just grand because 
our rirst thoughts vvere to ’ard 
in those beds and forget everything, 
Just as soon as Mr. Gedminas lef', 
we just 
bed and

When 
ternoon, 
and xvę 
the yard and enjoy the 
ings. —" 
tree near the house v.’ith 
few cherries on 
treated to these lusc’ous few 
f"uits of the tree. 
them for us.

About eight o’clock we were in
vited to supper, which proved to 
be a most delicious tyie. By this

and among the 
I cąn’t tell wh’ch 
being city bred, 1 
the difference be- 
or barley. I hope

of wood and 
brownish yellow ivith 
of bright blue. The

your room.”

the
out to prepare

invited to the 
that was there 

that 
■ood with fresh country 

After our meal Mr. Ge-d-

we were
best of a 11 

nice fresh black bread

dropped ourselves onto the 
slėpt for four hours.

vve got up late in 1h? af- 
Mr. Gedminas vvas b :ck 

vvent out to vvalk arou M 
surmund- 

There vvas a young cherry 
just a 

it and vve vvere 
f r-t 

He vvas saving

time we were beginning to be in- 
terested in this young housekeep- 
er, a modest country maid, yet so 
intelligent and a very good cook. 
Miss Valė Songailaitė, just about 
twenty years old, prett.y to look 
at, robust and healthy as a pic- 
ture.
able in preparing and serving 
meal.
platter with meat and 
it looks just likę a picture, it is 
so 
petizing.
that she 
economics 
mes Ūkio
that is putting so much effort ir
to training the young farme.:s and 

So, shortly after supper we 
’we
about

robust and healthy as a
Clean and neat and very cap- 

a
When she brings out the 

vegetables

ttractivėly
We 

took 
and
Rūmai

giri s. 
had chatted a 
ourselves co 
earlv hour of
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arranged and ap- 
learned from her 
a course in horne 
cooking, from “Že- 

’’ the institution

bit wlien
,tre t i re

10:30.

.TUNE

:xcused
the

28
I had yester- 
a lot, because 

eacly,. and

The four hour nap 
day afternoon helped 
this morning I awoke 
as it was raining outside I just 
stayed in bed. The miserable 
ing of the dampness and chiil 
side made me appreciate this com- 
fortable bed. What could we do 
while it rained, cvhere could we 
go, with muddy roads?

As I lay there I began to not’ce 
the room and its decorations. The 
tableeloth on the table was hand 
embroidered with colored flowers. 
The towels laid out for us were 
monogrąmed and crccheted. There 
was unmistakably a woman’s touch 
all around, that made things look 

: homey and attractive, yet Mr. Ged
minas is a bachelor. Hocvevcr, we 

i learr.ed later that it is Miss Valė 
Į who is so domestic and deyoted to 
the home she cares for, that she 
just treats it as her own and adds 

j all these touches.
We 

found a 
fast ready for us. 
nal for us as 
generally light, 
adjust ourselves 
of living so \ve

In the meantime the rain subsided 
and Mr. Gedminas suggested a trip 
to town just to look around. We 
put on our oldest shoes, for the 
road was not yet dry, and ’.valked 
to the town cvhich was about three 
miles away. This walk did us 
much good especially after such a 
hearty breakfast. Bernic-e was de- 
lighted with seeing the baby colts 
tagging along with the mare, they 

i are so eute, and we save many of 
them, for there was a “turgus” 
(market day) in town. A “turgus” 
is alvvays fascinating and interest- 
ing to us.

When we got into town, we start
eri to walk up hill that led to the 
sehool where Mr. Gedminas is pro- 
fessor of history, 
Latin.
on top of this. hill and can be seen 
for miles around. A tvhite mo- 
dernistic structure. twenty years 
old and named after Vyskupas Va
lančius, and it celebrates its anni- 
versaries rogether cvith the Statė. 
It is called “Telšių Vyskupo Valan
čiaus Gimnazija.”

V/e went into the building where 
Mr. Gedminas took us thru some 
of the class rooms, and showed us 
the study haįls, and large audito
rium. We admired the beautiful 
polished parųuet floors in the hall- 
ways, where also are hung several 
beautiful pietures, among them a 
picture of Bishop Valančius, after 
whom the sehool i s named.

We met the director of the sehool 
Mr. Jonas Jogaudas, who was in- 
teresting and talked to us for a 
while. Then Mr. Gedminas 
up on the roof, where 
come out for a breath of 
tween classes. From here 
the most beautiful viecv of the gor- 
geous countryside for miles and 
miles around, and away off in the 
riistance Mr. Gedminas pointed out, 
the well known “Šatrijos Kalnas,” 
about cvhich there are so many 
legends and fairy tales, connected 
with “Žemaičių Folk Lore.”

There were flowerb'eds around the 
sehool, and large spacious yards. 
for sports, and a basketball field. 
In the meąntime dark clouds had 
again gathered and it began to 
rain very had, 
here for a couple of hours. 
wc were waiting, 
notes about Telšiai.

Telšiai is one of 
terš of learning in 
sides this 
čiaus Gimnazija, 
grammar schools. one gimnazija for 
Jewish priris, and one for Jevvish 
boys, a Seminary, a highschool for 
Jewish Rabbis, and a Statė Hand- 
eraft or Trado Sehool. The popu- 
lation is about 10,000.

When the rain stopped we start- 
ed out again, būt it v/as very un- 
pleasant and wet, the streets being 
all cobble stones, we had all we could 
do to keep from sTpping as we 
crossed t.he streets. We walked to 
the main street vvhere the \vagons 
where clattering slowly past us. 
on both sides.

It bėgai to drizz’e again, and so 
we n: 
corner store vvhcte 
does his trading, and 
found that Miss Vale 

rubbers,
Very thoughtful indeed. 
store was interesting to 
we waited for a few 
cbserved that he had 
of merchandise imagin- 

strings, ropes, 
" ' of

ieel- 
out-

arose about 9 o’clock and 
hearty Lithuanian break- 

This was unus- 
our breakfasts are 
būt now we nrust 
to our hosts’ mode 
ate heartily.

geography and
The sehool is built right

took us 
studentą 
air be- 
we had

so we had to rėmam
While 

i fewI took a

the Jarger 
Lithuania; 

Telšių Vyskupo 
there

cem 
be- 

Valan- 
are three

leaving our 
umbrellas. 
This Jew’s 

while
I

kind
Wallpaner.

sacks of flour, shelvss

naged to fmd shelter .in a 
Mr. Gedminas 
fo >r surprise 
h;..d been there 
raincoats and

me:
minutes
every
ahle.
open 
bottles of wine of every kind, and 
other merchandise cluttered the 
small store to the ceiling, with ab-

“A Rendezvous vvith a Dream” is, 
ostensibly, the eurrent theme of 
Walter Prichmont, a local lad, as 
he avvaits that certain “someone” 
at the corner of East 55th and 
Superior Avė., every novv and then. 
Who? Frankly, vve don’t know.

BERNARO Circle, Fleet Avenue 
Butcher, is reported to live in the 
devastating throes of embarrass- 
ment as the result of accidentally 
mutilating his finger in a slicing 
machine. Perhaps Berny fears that 
folks vvill miseonstrue the analogy 
existing betvvten his finger and a 
“hunk” of sausage.

ONE Lindy flew aeross the “big 
oond” back in ‘27; hovvėver, our 
local Lindy is contented to perch 
atop a stool in Hatton’s at the side 
of his little “svveet,” Miss Isabel 
Wirblas. Happy landings, Lindy.

VINCENT Greičius, the young 
music-loving lad of the “Paderevvski 
sty.’e” flovving hair or maybe it 
vvas his double, vvas lately “caught” 
in an animated conversation vvith a 
feminine “sonata” vvhile en route 
to Public Sauare. Although copious 
drafts of sheet music vvere in evi- 
dence, it iš ųuestionable vvhether 
music vvas the substance of the de- 
bate. or vvhether the music vvas a 
reliable pretext. Your call, Vincy.

WHAT’S bccome of the “affaire 
d’amour” ‘twixt our tovvn prodigy, 
Peter Samsonas, and that certain 
“dishvvater” blcnde? Unfortunate- 
ly, reticence is one of Pete’s redeem- 
ing characteristics. Rumors say she 
is d»rk complected, būt that doesn’t 
“eliek” vvith bloride. Pete is an 
usher for the Liberty Theater.

DINNER dates are rapidly gain- 
ing in popularity as indicated by 
the success of Al Varkola’s dinner 
date vvith Zita at the lašt Akron 
Ministrei Shovv. Strange thoughts 
pervade the inner recesses of the 
mind vvhen vve consider that food 
can be advantageously utilized when 
the “date” isn’t “up to par.”

MIDNIGHT, manifestly, is Victor 
Schumacharus’ “preying” time, for 
he vvas recently observed ‘haunting’ 
the vicinity of the Circle Ballroom 
syn,chronously vvith the appearance 
of Gene Sullivan there.

“MY choice of college suits me 
well” voices Peter Grebauskas, part- 
time employee of the Kroger Co., 
as he extolls the relative merits of

Fenn, the mstitution he attends. 
Sadly enough, Peter is considered 
as one of those lads who vvould 
deliberately strangle any girl’s op- 
portunities or chances by declaring 
a policy of “feminine isolation.” 
Dc- vve hear milady echo that Pete 
is a “meany?”

RUDOLPH Beruvic, former em
ployee of Nevv York City’s Centrai 
Marehouse, informs us that good 
eyes vvith dirty shells are graded 
as follows: U.S. Trade Dirty, Stan- 
dard Dirty, and Extra Dirty. Sur- 
prisingly, the Extra Dirties are the 
cleanest.

LITHUANIAN A. C.

REMEMBER!

That Card Party Sočiai, sponsor- 
ed by the Lithuanian Cultural Club, 
is this Saturday, March llth, at 
Mr. and Mrs. N. A. Wilkelis Resi- 
dence, 6522 Superior Avė.

It is going to be not only a Card 
Party — būt — an informal even- 
ing in vvhich to meet your many 
friends and nevv acųuaintances.

Pinochle — Bridge — Sixty-Six 
— Rummy — Chinese Checkers ■— 
Checkers, etc., vvill be plaved vvith 
table prizes being avvarded. Re- 
freshments vvill be served.

Admission is only 25c vvith each 
one receiving tvvo "tickets for extra 
refreshments.

Let’s make this affair one long- 
remembered! — Let’s go, the more 
the MERRIER!

solutely no order or arrangement.
We then tried to go to the oth

er end of tovvn to see another 
sehool building, būt vvhen we got 
to the end of the paved sidevvalk, 
and this led into a board vvalk, it 
vvas uneven and muddy in spots, 
so vve gavę up and turned back. 
vvhile in the meantime it vvas štili 
drizzlingv Even though vve had 
on our rubbers, it vvas hard vzalking 
back over the muddy road. We got 
a good dose. uf Lithuanian mud for 
the first time. We vvere glari to 
get back to the dry vvarm house.

We addressed a fevv of the 300 
c.ards that vve boua'ht in Kaunas, 
and after a big delicious supper, vve 
visited a vvhile and talked to our 
host and then vvent to bed, štili 
feeling very tired for the vvalk to 
tovvn and back vvas long and tiring.

(Continued)

PARSIDUODA
Elektriška Siuvama Mašina 

(domestic portable), nauja kai
nuoja $112.50. parduodam už 
$35. 14206 Thames avė.

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

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

®

SAM PONGONIS, Sav.
HEnderson 1919
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Lašt Wednesday, March 1, the 
Lithuanian A. C. Inter-Lodge Lea- 
gue cagers, hurdled into first place 
as a result of smashing the Pioneers 
— 41 to 23. The Litts, novv, again 
lead the league vvith a half-game 
margiu over the Pioneers. Led by 
Bill Obraitis, vvho made one of the 
All Star teams that played the 
Original Celtics lašt Sunday at the 
Public Hali, the Litts ran rough- 
shod over their bitter rivals.

Ihe Pioneers never led at any 
time during the game excėpt for 
a fevv seconds after they had scor- 
ed the first basket. Combining 
speed, beautiful passing and uncan- 
ny shooting, the Litts drove to a 
21—11 lead at half time. At the 
end of the third ųuarted, the score 
vvas 35—14 vvhen Manager George 
Venslovas let up and cleared the 
bench of substitutes. Bill Obrai
tis caged 18 points to ring up a 
record for the league this year. 
The rout brought unrestrained joy 
to the hearts of the big Lithuanian 
rooting section.

Incidentaily, a elose official of 
the league, admitted that the Lith
uanian rooting body has been th ' 
largest of any team in the league 
all year. Wed., March 8, the club 
team elosed its regulai- scheduled 
season against the Socas vvho have 
a mathematical chance to make the 
playoffs. No score vvas available 
at press time. See next vveek’s 
issue of this paper. The Pioneers 
have a chance to tie the Litts for 
first place as they have tvvo games 
to play to the club team’s one. 
Playoff schedules vvill be announc- 
ed ąs soon as possible. By the 
way, “Doc” Kubilus vvho aid'ed in 
the slaughter of the Pioneers for 
the second time this year, also 
made the All Star teams.

The Community Center “A” team 
vvound up their regulai- scheduled 
season in a tie for second place. 
The Club team nosed out the Shak- 
er Taverns. 25—22, vvith Ralph Wise 
collecting 9 points. The team novv 
avvaits the outeome of the W.P.A. 
Murray-Ohio game. If the Mur- 
rays’ lose the second half race 
vvill be thrown into a three-vvay 
tie and the Litts can get another 
crack at the crovvn. If they vvin, 
vvell, then team vvill vvait for thė 
National Lithuanian Basketball Tour- 
nament, in vvhich the club has en- 
tered, both, it and the Inter-Lodge 
League team. Well, here’s hoping 
the Murrays have a little bad luck.
• B O W L T N G

Lašt Sunday, at Coventry Recrea- 
tion, the Grigaitis Cleaners again 
took sole undisputed hold on first 
place in the Lithuanian A.C. Bowl- 
ing League, vvhen thev took 2 of 
3 g-ames from the Lithuanian A. 
C.’s, v/nile the Letterers lošt 2 of 
3 games to the Coventry Recrea- 
tions. The Cleaners lead the Let- 
tering oufit by one game. The 
Coventry five is seven games be
hind, vvhile the A.C.’s are seven 
games behind their nearest rivals.

O MEETING
Tuesdav, March 21, the Lithuan

ian A. C. is holding- a special mass 
meeting regarding the big .National 
Lithuanian Basketball Tournament. 
The Club asks all Cleveland Lith- 
uanians to help put this affair ov
er. We urge you to attend this 
important meeting. More about this 
meeting in next issue. Don’t for
get to reserve this night for the 
meeting.

Entry blanks for the Second An- 
nual Lithuanian Baskpfball Tourna
ment are available. Write to Geo. 
C. Venslovas at 1267 E. 82nd St., 
nr te’enhone RAndolnh 2420. In- 
formation may also be secured thru 
this nevvspaper.

GERI PIRKIMAI 
NAMU 

su mažu įmokejimu 
Likusieji Rendomis

15,500—2 namai 6 šeimų, dideli! 
lotas. Ant Whitney avė.

$1,800—Vienos šeimos namas, 6 
kambariu, didelis lotas, 4 
garadžiai, ant E. 63 st.

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

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

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

didelis lotas, ant E. 71 st.

P. P. Muliolis
LAISNUOTAS REAL ESTATE ir 

APDRAUDOS AGENTAS

6606 Superior Avė.
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