
DIRVA (THE FIELD)
L I T II U A ’

Published evei

Ohio Liy 
6820 Supę

MANAGi.s.

Entered as Second-Class matter Decem- 
ber 6th, 1915, at the Cleveland Postoffice 

under the Act of March 3, 1879.

VT?EKLY
.d by the 

ag Co.

Jand, Ohio

. KARPIUS

The only National Lithuanian Newspaper published in Ohio, reaching a very large majority of the 
80,000 Lithuanians in the Statė and 20,000 in Cleveland

DIRVA (THE FIELD)
SAVATTINIS LAIKRAŠTIS

Išleidžia Penktadieniais Clevelande

Ohio Lietuviu Spaudos Bendrovė
Metinė Prenumerata:

Suvienytose Valstijose -------------- $2.00
Kanadoje ir Meksikoje------------- $2.50
Lietuvoje ir kitose šalyse________ $3.00

DIRVA
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Bedarbiai jau Gavo 29 
Milijonus Dolarių

Washington, D. C. — So
cialus apdraudos taryba iš
leido raportą kad šymet 
Sausio mėnesį visoje šaly
je bedarbės apdraudos iš
mokėta $29,200,000. Tiktai 
dvi valstijos dar neisivedu- 
sios bedarbės apdraudos— 
Montana ir Illinois. Jų įs
tatymai pradės veikti tik 
nuo Liepos mėnesio.

VOKIETIJOJE apslre'š- 
kiant trukumui darbinin
kų ginklavimos i industri
jose, bedarbės apdraučos 
tarybos direktorius pradė
jo rekomenduoti priimti į 
viešus ir privatinius dar
bus ir Žydus. Sulyg to ] a- 
tvarkymo, apie 4,000 Žydų 
esančių be darbo gali tvoj 
būti paimti į darbus. E eit 
jiems duos dirbti tokie se 
vietose kur jie nesueis su 
krikščionimis.

ANGLIAKASIŲ unijos 
UMWA vadai reikalauja 
minkštos anglies kasėjams 
rytinėse valstijose pakėli
mo mokestis po 50c dienai 
ir įvedimo šešių valandų 
darbo dienos, 30 valandų j 
savaitę. Dabartinė sutar
tis su kasyklų operatoriais 
baigiasi Kovo 31 d.

IšMETe MARTINĄ iš 
vadovybės. Cleveland. — 
Automobilių unijos vadai 
dirbanti su CIO, išmetė ir 
tos unijos vadovybės jos 
pirmininką. Jam priskir
ta visokių kaltinimų.

Martin gal bandys suda
ryti paskirą uniją.

AUTOMOBILIŲ gamy
ba šiuo tarpu eina gerai. 
Pereitą savaitę išdirbta vi
so 84,095 automobiliai ir 
trokai, pernai gi tą pat sa
vaitę buvo padaryta 57,438.

BRITŲ valdžia sako iš
dirbo naują Palestinos pla
ną, kurioje butų Įsteigta 
ir Žydų pastovi mažuma. 
Nori. sumažinti Žydų įva
žiavimą j Palestiną, kad 
Arabai aprimtų.

ŽUVO APIE 30 ŽMONIŲ
Naujojoj Anglijoj siautė 

smarki žieminė audra, ko
kios nebuvo Kovo mėnesį 
nuo 1888 metų. Palietė pa- 
atlantiko valstijas. Žuvo 
arti 30 žmonių.

JAPONIJA protestuoja 
prieš Britų pastangas gel
bėti Kinijai. Jie tikrina 
kad bent kokis finansinis 
rėmimas Kinų butų lygus 
pastangai gaivinti mirš
tantį.

SUV. VALSTIJOS pada
rė naujas sutartis su Bra
zilija, kas pakenks Vokie
čių lindimui j tą šalį. Bra
zilija gauna iš Suv. Valsti
jų 19 milijonų dolarių kre
ditų.

Kfecsa
CLEVELAND, OHIO KOVO-MARCH 17, 1939 J?KAINA 5c.

SLOVAKIJA PADA
RYTA NEPRIKLAU

SOMA

Bėdinas, Kovo 15.— šią
dien Čekoslovakija užbaigė 
savo gyvavimą — Hitleris 
paėmė j savo globą Mora
viją ir Bohemiją, vakarinę 
dalį Čekoslovakijos, o ryti
nę dalį, iš apie 2,500,000 
gyventojų — Slovakiją pa
darė nepriklausoma vals
tybe, žinoma, po nazių glo
ba.

Čekijos viršininku Hitle
ris paskyrė Sudetų nazių 
vadą, Henlein.

Kovo 15 ir 16 d. Čekijos 
miestus užėmė Vokietijos 
kariuomenės.

Iki tol buvus Čekų val
džia, po sutarimo su Hit
leriu nesipriešinti Vokiečių 
užėmimui, pranešė šalies 
gyventojams užsilaikyt ra
miai.

Hitleris prižadėjo Čeki
jai suteikti tam tikrą au
tonomiją.

Jis su pasididžiavimu sa
kė paimąs tą šalį į savo glo
bą, kuri per šimtmečius bu
vo Vokiečių žemių dalimi.

Čekijos žmonės menan
čią Vokiečių kariuomenę 
pasitiko pašaipa ir rody
mais pagiežos.

VENGRIJA UŽIMA 
KARPATO-UK- 

RAINĄ

Budapeštas, Kovo 16. — 
Vengrijos kariuomenė už
ima patį rytinį galą buvu
sios Čekoslovakijos, Kar- 
pato-Ukrainą, kuri atkirs
ta nuo Slovakijos.

Šią dalį užėmus, Vengri
jos siena susieina su Len
kija šiaurėje.

Rumanija taip pat paėmė 
dalis Karpato-Ukrainos.

SOVIETAI TYLI IR 
TEMIJA

Maskva, Kovo 15. — Ka
ro komisaras Vorošilov pa
reiškė kad raudonoji ar
mija ir oro laivynas yra 
gatavi bent kokiam grei
tam puolimui priešus at
mušti, jeigu butų pasikėsi
nimas prieš Sovietų terito
rija.

Sovietai sako turi padvi
gubintą kariuomene ir oro 
laivyną, bet kiek ištikro ko 
turi nepasako.

Sovietų valdžia visai ne
parodo susirūpinimo dėl 
Čekoslovakijos s u d r asky- 
mo, nors Rusija turėjo mi- 
litarišką sutartį su Čeko
slovakija.

VOKIETIJOJ uždrausta 
priimti Žydus į kariuome
nę. Bet jie vistiek turi ei
ti užsiregistruoti kai suei
na to amžiaus.

SUV. VALSTIJOS nori 
parduoti Pietii Amerikos 
šalims čia darytas karo 
reikmenis.

BIJO VOKIETIJOS-
RUSIJOS SĄJUN- l

GOS i

Londonas. — Britanija į 
ir Prancūzija pasiryžo lai-1 
kytis nuošaliai centralinės, 
Europos šių dienų įvykių. Į

Londone tikima kad Hit-j 
lerio traukimas į rytus ga-: 
Ii susidurti su Rusijos in
teresais ir tos dvi šalys ga
li susikibti į karą.

Tačiau, kiti sako, Stali
nas gali tą pavojų praša
linti susitardamas su Hit
leriu tam tikrais, klausi
mais, ir visai nesukelti kon
flikto.

Sujungimas Rusų ir Vo
kiečių jiegų sudarytų bai
sią militarišką kombinaci
ją Europai ir Azijai.

Berlino valdžia pranešė 
Prancūzijai nesikišti į Če
kijos reikalus, ir kad Ber- 
linas užima Čekiją su ži
nia pačių čekų valdžios.

Slovakai, lyg pasvaigę iš 
džiaugsmo kad tampa ne
priklausomybę. Dr. Josef 
Tiso tapo Slovakijos pirmu
tiniu premjeru.

Lenkija tuoj pasiskubi
no Slovakų respubliką pri
pažinti. Jų sostinė yra se
nas miestas Bratislava.

Tarp Britanijos ir Pran
cūzijos vėl pasikartojo už
tikrinimas gelbėjimo viena 
kitos atsitikime užpuolimo.

Britanija turinti pradžiai 
200 000 vyrų kuriuos tuoj 
galėtų perkelti Prancūziją 
ginti.

Japonija Persergsti 
Sovietiją

Tokyo. Kovo 15. — Ja
ponija praneša kad ji pa
tiekė Sovietų Rusijai per
spėjimą jog Japonija “bus 
priversta imtis žygio apgy
nimui savo teisių” ginče 
už žuvavimo vandenis ryti
niame Sibiro krašte. Rusi
ja turėsianti panešti pasek
mes kokios iš to išeitų.

Jeigu nesusitars su Ru
sija dėl žuvavimo vietų, Ja
ponija sako išsiųs savo žu
vininkų laivyną į juras su 
karo laivais apsaugai.

KARAS tarp Japonų ir 
Kinų tęsiasi įvairiu veiki
mu iš abiejų pusių. Japo
nai pradėjo plačiai veikti 
karo lėktuvais.

Japonai užėmė du Kinų 
miestelius, nuskandino ne
mažai upių laivų ir išžudė 
šimtus žmonių oro atakais.

PREZ. ROOSEVELT ir 
vėl pakėlė savo reikalavi
mą kad Kongresas skirtų 
daugiau pinigų viešų darbų 
varymui. Jis reikalauja tų 
$150,000,000 kuriuos Kon
gresas nukirto nuo jo pir
mesnės sumos.

Dabartiniu laiku iš vie
šų darbų sumų pragyveni
mą turi 5 milijonai bedar
bių ir jų šeimų narių. Pa
vasarį darbai pagerės, bet 
vis liks apie 3,500,000 šel
pimo reikalaujančių.

Lietuvos šauni*i raiteliu būrys Vasario 16 dieną Kaune atiduoda pagarbą Nežii\azho 
Kareivio itapui. Kareiviu galvos nukreiptos i tą kapiĮ?Wfiš štoVi Karo Muzejaus so
delyje. Tame sodelyje stovi ir Lietuvos Nepriklausomybės paminklas. VDV.

POPIEŽIUS APKA
RŪNUOTAS

Vatikano Miestas. — Po
piežius Pijus XII apkarū
nuotas popiežiaus triguba 
tiara Kovo 12 d. Vainika
vimo iškilmės atsibuvo at
viroje aikštėje, kur galėjo 
matyti apie pusė milijono 
žmonių.

Užėmęs savo vietą, po
piežius tuoj pradėjo imti 
žygių dirbti už pasaulinę 
taiką.

Jis turi savo darbų pro- 
grame sutvarkyti bažny
čios reikalus Ispanijoj, su
daryti santikius su Meksi
ka ir prieiti prie kokio 
nors susipratimo su Sovie
tų Rusija.

MADRIDE komunistai, 
dėję naujas pastangas ne
pasiduoti naujai susikūru
siam Ispanų lojalistų apsi
gynimo komitetui, pagaliau 
tapo galutinai nugalėti ir 
jų “tvirtovės” užimtos.

Madrido sukilėlių vadai 
suimti.

Gen. Miaja, buvęs komu
nistų pagerbtas didvyris, 
juos smarkiai sumušė ir 
privertė nurimti

To naujo komiteto tiks
las išsiderėti iš Gen. Fran
co “taiką su garbe”.

Gen. Franco turi gatavą 
kariuomenę Madridui pul
ti.

Ispanijoje sukilėlių pusė- 
ie kariaujant užmušta 3064 
Italų kareivių, 10,708 su
žeista.

ŽUVO 18. Prancūzijoje, 
susimušus traukiniams žu
vo 18 keleivių.

Argentina tariasi su Vo- 
Fietija mainyti 100 000 to
nų grudų už Vokietijoj da
rytas geležinkeliams reik
menis.

Lietuviai, Pas
Čekoslovakija suplėšy

ta antru Hitlerio užsimo
jimu. Tas pavyko pada
ryti dėka Slovakų nesu
kalbamos taktikos, kurie 
nuo to kai pereitą rude
nį ta respublika buvo 
Vokiečių apkarpyta, ne
rimo, reikalavo sau au
tonomijos.

Jų vadus naziai gundė 
iki prigundė skirtis nuo 
Čekijos.

Nesusipratimams tarp 
čekų ir Slovakų išplitus, 
ta respublika tapo bejie- 
gė. Hitleris “susimylė
jo” ant Slovakų: pareiš
kė duodąs jiems nepri
klausomybę, o visą Čeki
ją pagrobė, prijungė į 
Vokietiją!

STALINAS NENORI 
KARO SU VOKIE

TIJA

Maskva. — Kovo 11 So
vietų diktatorius Stalinas 
komunistų partijos kon
grese pareiškė jog demo
kratinės valstybės nori kad 
tarp Rusijos ir Vokietijos 
kiltų karas. Kitos šalys 
taip sakant nori Sovietų 
rankom žarijas iš ugnies 
imti, sako Stalinas.

Sovietai nori taikos ir 
jų nusistatymas aiškus ir 
suprantamas, sako Sovietų 
vadas.

Stalinas pridėjo kad So
vietai oje šiuo laiku nesą jo
kių krizių.

11 ŽUVO. Rosario, Ar
gentina. — SI antai onenio- 

• lamo4 sprogstamu išdTbi- 
! nių dirbtuvėje ištikus gai
srui. sprogime užmušta 11 
darbininkų.

Jeigu Lietuvių tautoje 
nenuoramos, nazių kurs
tomi, iš Klaipėdos bruz
dės, kabinsis prie Kauno 
vyriausybės, vietoje lai
kytis visai tautai solida
rumo, o mūsiškiai Ame
rikoje ir Lietuvoje juos 
rems, Hitleris panaudos 
progą eiti tiems nenuo- 

. ramoms “gelbėti” — ir 
galės su Lietuva taip pa
sielgti kaip padare su Če
kija.

Visa Lietuvių tauta tu
ri laikytis vieningumo, 
mesti savo vaikišką par
tijų žaislą. Visuomene 
privalo eiti su Lietuvos 
vyriausybe, ne su tautai 
kenksmingais partiniais 
griovikais.

LIETUVOS SANTI- 
KIAI SU VOKIETI

JA, RUSIJA

Kaunas, Kovo 7. — Kau
no tautininkų vadovybės 
Ynetiniame suvažiavime mi
nistras pirmininkas Miro
nas apibudino Lietuvos-Vo- 
kietijos santikius kaip nor
malius. Santikiai su So
vietų Rusija esą draugiški.

Ta proga ministras pir
mininkas pareiškė kad Lie
tuvos Vyriausybės palan
kumas Klaipėdiečiams ne
gali išeiti iš statuto ribų.

Išrado vaistus nuo plau
čių uždegimo mirties. Dr. 
McKhann iš Bostono sako 
išrado vaistus kurie išgel- 
bsti didumą sergančių pa- 
voiingu plaučių uždegimu.

LENKIJA pradeda ruoštis 
Įvesti garlaivių susisiekimą su 
Lietuva Nemunu ir Vilija.

24-ti metai (24-th Year)

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

DAUGIAU APDOVANOTŲ 
ORDINAIS. Užsienio reikalų 
ministro pristatymu apdovano
ti ketvirto laipsnio Gedimino 
ordinu šie Amerikos Lietuviai: 
Kun. Valantiejus, K. Stepona
vičius, Dr. Jonas Poška, ir kiti. 
(Kiti buvo minėti pereitame 
Dirvos nr.)

VARšAVOJE buvo plačiai 
paminėta Lietuvos nepriklau
somybės šventė. Lenkų spau
da rašė plačius straipsnius apie 
Lietuvos visokiariopą pažangą. 
Lenkų laikraščiai Įsidėjo pasi
kalbėjimus su Lietuvos minis
tru šauliu. Vienas Varšavos 
laikraštis rašė: “Lietuviai gali 
būti tikri kad tie linkėjimai 
yra visos tautos ir kyla iš 
draugingiausių jos nepriklau
somai valstybei jausmų.”

•
GPUPĖ KATALIKŲ veikė- 

kėjų Kaune, su Prof. Pakštu 
priešakyje, kurie palaiko civi
linės metrikacijos reikalingu
mą, rengia atitinkamą memo
randumą vyriausybei ir petici
ją seimui, kuria prašo tą met
rikaciją įvesti. (Civilinė met
rikacija yra vedybos be bažny
čios, kūdikių gimimo registra
vimas ir tt.)

•
VASARIO PABAIGOJE vėl 

Kaune lankėsi Sovietų pre
kybos delegacija, kuri paskir
stė užsakymus Lietuvos fir
moms. Sovietijai reikalinga 
daugelio dalykų iš Lietuvos, 
ko jie patys nepasidaro.

•
KAUNE iš valdiškų tarnybų 

atleista 20 moterų, kurių vy
rai uždirba daugiau kaip 600 
litų mėn. Tokių moterų atleidi
mas iš valdiškų vietų bus vyk
domas visoje Lietuvoje.

•
VILNIUJE Lenkai vis nepa

lieka ramybėje Lietuvių: vis 
tebejieško draudžiamų Lietu
viškų raštų ir Vasario 1 d. su- 
konfiskavo Vilniaus Lietuvių 
laikraštį Aidą.

Vilniaus vaivadija kliudo ir 
neleidžia Lietuviams įsigyti 
Vilniuje nejudamą turtą, na
mus.

•
PRANCŪZIJOS Prezidentas, 

Lietuvos nepriklau s o m y b ė s 
šventės proga, apdovanojo Gar
bės Legiono Ordinais Lietuvos 
švietimo ministrą Prof. Tonkū
ną, gen. sekretorių Masiliūną 
ir direktorių Soblį.

•
POLITINIS pabėgėlis Anee- 

vičius, esantis Lenkijoje, Įtei
kė Lietuvos atstovybei Varšu
voje prašymą amnestijos ir lei
dimo gryžti Į Lietuvą.

•
LIETŪKIS jau antras mė

nuo perka bulves. Išviso šy
met Lietūkis jau išvežė bulvių 
7,500 tonų, už kurias ūkinin
kai gavų 300,000 litų.

•
BERLINO valdžia paskyrė 

5 miliionus markių Vokiečių 
mažumai Lietuvoje. Sako tie 
pinigai bus panaudoti Vokie
čių mažumos kultūriniams rei
kalams tvarkyti ir plėsti.
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PENNSYLVANIJOJE
PITTSBURGH WYOMING

KLONIO ŽINIOS
MIRĖ VINCAS BUR- 

DULIS

Lietu- 
gaspa- 
metus, 
vietos 
darba-

mušiuose. 
turėjo kele-

Trumpu laiku Dirvoje pra
dės tilpti J. J. Nieniaus apra
šymas apie šį garsų istorišką 
klonį, kur prasidėjo Lietuvių 
išeivių gyvenimas ir kur dabar 
dar dikčiai Lietuviško judėji
mo eina.

Tas aprašymas bus įdomus 
ir dabartiniams to klonio gy
ventojams ir tiems kurie iš ten 
nesenai ir kurie prieš daugybę 
metų iš ten išvažiavo ir išsi- 

I blaškė po plačią Ameriką, su- 
| darydami kitų Lietuviškų kolo- 
i niju gyventojus.
I

čia 
vedė 
apie

pasiryžo 
p-lę M.

12 metų

Vincas Burdulis buvo 
vių Piliečių Draugijos 
dorius per pastarus 4 
todėl labai pažystamas 
Lietuviams.’ Be to jis
vosi ir kitose draugijose ir bu
vo delegatu SLA. seimuose iš 
104 kuopos.

Amerikon jis atvažiavo tuoj 
po karo. Lietuvos kariuome
nėje buvo įstojęs savanoriu ir 
dalyvavo įvairiuose 
su pasižymėjimu, 
tą’ medalių.

Atvažiavęs 
sigyventi ir 
manavičiutę,
gal, ir tapo Amerikos piliečiu.

Priklausė prie keleto vietos 
tautinių draugijų.

Velionis buvo labai simpa
tiškas žmogus, todėl buvo visų 
mylimas.

Paliko nubudime žmoną su 
dviem vaikais; Steubenville, O. 
gyvena jo dvi seserys ir Pitts- 
burghe sena motina.

Jo mirties priežastis buvo 
tokia: Kovo 2 d. dalyvavo ne
šime grabo jų pažystamos mi
rusios moteries, ir laidotuvėse, 
peršalo. Gydytoj pagalbaų ne
davė naudos, ir Kovo 
mirė.

Jis palaidotas Kovo 
Kazimiero parapijos

MIRIM MVVS Skyrių Suvažiavimas '
Amerkos Lietu viii Tautinė Taryba šiuomi atsišaukia i Vilniui Vaduoti Sąjun

gos skyrius Amerikoje, kviesdama tuoj šaukti savo kolonijų »skvrių susirinkimus 
ir apkalbėti Vilniui Vaduoti Sąjungos skyrių atstovų suvažiavimo šaukimą. Tam 
parapinigas buvo patiektas ir iš buvusios VVS Centro Valdybos Lietuvoje, ir pas 
mus pačius suvažiavimo klausimas pribrendo. Kurie skyriai pirmiau turės savo 
susirinkimus prašomi tuoj pasireikšti kur geriausia butų suvažiuoti ir kada.

Gali Įvykti suvažiavimas kada 
kur bws daugiau centraiinė, kad 
iškaščių.
grynai bešališkais pagrindais, ir 

tuo klausimu privalo susitarti visi VVS. skyriai Amerikoje.
Tautinė Taryba neturi minties šiuos skyrius nei paimti į savo kontrolę nei 

kitaip kaip maišytis jų darbe, tik nori pasitarnauti suvažiavimo sušaukime.
K. S. KARPIUS, A. L. Tautinės Tarybos Sekretorius.

6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

Svarstykit rimtai ir šaltai. Skubėti nėra ko. 
nors prieš Liepos 1 dieną šių metų. Vietą rinkti 
iš visų pusių butų galima suvažiuoti su mažiausia

Vilniaus vadavimo darbas privalo susidaryti

PENNSYLVANIJOS angl.ia- 
kasyklų kompanijos deda pas-; 
stangas nusiderėti kad geležim- j 
kelių kompanijos numažintų 
kainą už arglies pravežiraą, | 

galėtų 
prave- 
negali

kompanijos 
už arglies 

kad anglies industrija 
atsigriebti. Dabar, dėl 
žimo kainų brangumo 
anglį kitur išsiųsti.

 T *

s

DETROIT, MICH
SVEčIUOSE PAS ESTUS

l

8 d. pats

11 d., Šv. 
kapinėse. 

Juozas Virbickas.

PLIENO DARBAI pastaro
mis dienomis Pittsburgho sri
tyje pradėjo 
ta keliolika 
pečių, kurie 
laikyti.

Šiuo laiku
50 nuoš. normalio, kuomet per
nai tuo pat metu plieno ir ge
ležies darbai buvo 31 nuoš. 
normalio.

gvveti. Užžieb- 
naujų tarpinimo 
iki šiol? buvo su-

dirbama su arti

Pennsylvanijos Dvime- 
tinis Biudžetas

HARRISBURG, Pa. 
stijos naujasis gubernatorius 
James patiekė legislaturai sa
vo dviejų metų biudžetą, kuris 
apima $537,058,912 sumą. Tai 
yra didžiausias biudžetas ko
kį bent gubernatorius kada re
komendavo. Bet James sako 
jog šis biudžetas yra 113 my- 
lijonų dolarių mažesnis negu 
buvo prie paskutinio guberna
toriaus.

Buvusio gubernatoriaus ir jo 
padėjėju aikvojimas valstijos 
pinigų tardoma ir toliau, nes 
vis atsiranda naujų įrodymų 
jo administracijos suktybių.

MIRĖ AMER1KC

MIRĖ 3,300 LIETU
VIŲ

Įvedimo, 
per du 
Dirvoje

pusamžis. 
, chicagoje. ■— 

. ap., Pakapės p., Gie- 
Amerikoj išgyveno

PAKLAUSYKIT ĮDO
MAUS RADIO PRO- 

GRAMO

WASHINGTON, D. C

(Iš MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)
Suv. Valstijų Vidaus reikalų į 

departamentas duoda įdomius’ 
radio programus, kaipo dalį 
savo švietimo programo. Tie 
programai vadinami “Ameri- 
cans Ali — Immigrants Ali“.

Sekmadienį, Kovo 19, toks 
programas apims Lietuvius. 
Vengrus, Estus, Bulgarus, Ru
munus, 
tugalus 
damas 
casting

Rytiniu valstijų laiku prasi
dės 2 vai. po pietų; centralinių 
— 1 vai..

Prie kitų tautų, kaip jos bus 
įvairiai paliestos, šiame pro- 
grame būs dramatizuotas 
piškas Lietuvis darbininkas.

I

i

Latvius, Albanus, Por- 
ir Hindus. Bus duo- 
per Columbia Broad- 
System.

A.t- 
jau-

ŠA
n.
Ši. 
drių k.
35 metus.

TURAUSKAS Povilas, pusam
žis, mirė Vasario 19, Chica
goje. — Tauragės ap., Gir
diškės p., Ringailių k. Ame
rikoj išgyveno 28 m.

MATIKOVAS Juozas, mirė 18 
Vasario, Chicagoje. — Šila
lės par., Gulbiškių k. Ame
rikoje išgyveno 39 metus.

GUDIENĖ Juzė (Kazlauskai
tė). pusamžė, mirė Vas. 16, 
Chicagoje. — Mažeikių ap., 
Viekšnių p., Tučių-Ketvero- 
kų k. Amerikoje išgyveno 
27 metus.

MARKUNIENĖ Ona (Lukošiu- 
naitė), pusamžė, mirė Vas. 
17, Chicagoje. — Zarasų ap., 
Dusetų par., Bilaišių k.

JURKŠIS Pranas, 52 m., mirė 
Vasario 18, Chicago, III.

KLEINAS Kazys, pusamžis, 
mirė Vasario 18, Chicagoje. 
— Kretingos ap., Kartenos 
par., Žadeikių k.

VEšOTAS Kazys, pusamžis, 
mirė Vas. 17, Chicagoje. — 
Panevėžio ap., Smilkių par.

MATLICKIENĖ (vardas nepa- 
duotas). 54 metų, mirė 28 
Sausio, VVillamette, Ore. — 
Panevėžio ap., Krekenavos v. 
papalcių k. Amerikoje išgy
veno 28 metus.

ŽUKAUSKIENĖ 
(Jazdauskaitė),
rio 23, Chicagoje. 
ap., Pakapės p., 
dvaro.

DAILIDA Pranas,
mirė Vas. 22, Chicagoje. — 
Šakiu ap., Valakbudžio par., 
Giliškių k. Amerikoje išgy
veno 34 metus.

ŠERIENĖ Veronika (Binkiu- 
tė), sulaukus senatvės mirė 
Vas. 20, Chicagoje. — Pa
nevėžio ap., Troškūnų par., 
Amerikoj išgyveno 38 m.

NAMčAUSKAS Jonas, 19 me
tų, mirė Vasario 19, Pitts- 
burgh, Pa.

PAMINĖJO LIETUVOS IR 
ESTUOS NEPRIKLAUSO

MYBES
Jurgio Washingtono gimta

dienis šiame mieste buvo pa
žymėtas Baltišku akcentu Va
sario 22 d,—banketu ir muzika
liu . programų The Admiral 
Klube, rupesniu Baltic Ameri
can Sociėty of Washington, D. 
C. Tas parengimas buvo ben
dras paminėjimas Lietuvos ir 
.Estijos nepriklausomybės su
kaktuvių.x

Programas 
dant Estijos 
nūs, prie to 
muzikalią programas.

Keletas žymių asmenų, tarp 
jų ir Amerikos valdžios nariai, 
pasakė įdomias kalbas.

Prie to buvo
tiški šokiai Estijos, Suomijos, 
Lietuvos ir Latvijos.

Baltijos Amerikos 
turėjo garbę šioje 
savo tarpe turėti 
Ministrą Pulk. P. 
ponia, kurie buvo 
jos svečiai pirmą 
nas

(Vestfe- 
Vas.

Gi-
pradėta sugie- 

ir Lietuvos him- 
buvo ir platesnis

rne-

RAGINE, Wis. — čia pasek
mingai veikia TMD. kuopa, 

nes čia gyvena TMD. centro 
sekretorius M. Kasparaitis.

—Sandariečiai ruošiasi prie 
surengimo paminėjimo 25 me
tų Sandaros gyvavimo sukak
tuvių.
• AVATERBURY, Conn. - 

lankę Lietuvą vietiniai
nuoliai studentai Valerija Jak- 
štaitė ir Antanas Kateiva par
sivežė ne tik gerus įspūdžius 
bet ir daug Lietuviškumo, ką 
panaudoja musų Amerikonė- 
jančiose organizacijose.
• SHEBOYGAN, Wis. — Me

tiniame parapijos susirinki
me vienbalsiai nutarta statyti 
naują kleboniją.
• CHICAGO, III. — Kovo 5 d.

Chicagoje įvyko vakarinių 
valstijų Lietuvių katalikų kon
ferencija. Iš 38 draugijų ir 
kuopų dalyvavo 109 atstovai ir 
daug svečių.
• BROOKLYN, N. Y. — At

vykus iš Lietuvos p-lei M.
Baronaitei pamokyti
kos Lietuvių jaunimo tautiškų 
šokių, jaunimo draugijos bei 
šiaip grupės norinčios moky
tis tautiškų šokių prašomos 
kreiptis į p-lę Baronaitę, Lie
tuvos Generalinio Konsulo ant
rašu (16 W. 75th St., New 
York City.)

Vasario 26 d., vietos Estai1 
minėjo savo 21 metų nepri
klausomybės sukaktuves Lietu
vių draugijų salėje. Iš Dr. Jo
nikaičio sužinojau jog jis yra 
pakviestas dalyvauti toje mu
sų kaimyninės tautos iškilmė
je, ir mes kartu nuvykome.

Salėje radome nedidelį bū
relį žmonių, apie 40. Paklau
sus kode! tiek mažai publikos 
randasi, sužinojome kad Det
roite Estų tautybės žmonių gy
vena vos apie šimtas.

Ponas Fred IVestcrberg pa
prašęs svečius susėsti, pradėjo 
programą, 
ginę kalbą, 
programo
dainavo mažas choras, 
gramo sekė vakarienė, 
vakarienės buvo kalbų, 
jų pasakė Dr. Jonikaitis.

Dirvos korespondentui
mą kartą teko viešame kaimy
nų Estų susirinkime dalyvau- 

kad Estai yra 
nuoširdus ir
Estų mote- 

geros šokėjos, 
jų amžių.

pasakydamas įžan- 
Buvo ir kitokių 

paįvairinimų ir su
po pro- 

Prie 
vieną

pir-

— Vai-, ti, ir pastebėjau

kad nesilaiko tvarkos! 
išsitraukia po vieną.1 
elgėsi laike kalbu va-'!metu ir giedant jų

ti-

ANSONIA’, CONN.

GERAI PAVYKO
Vasario 27 d. Lietuvių 

rapijos salėje įvyko Lietuvių 
draugijų atstovu susirinkimas 
sudarymui atskaitų Vasario 19 
d. įvykusio Lietuvos nepriklau
somybės paminėjimo. Apie tai 
jau anksčiau spaudoje buvo 
pranešta.

Dabar, iš rengimo komisijos 
atskaitų paaiškėjo kad pami
nėjimas įvyko puikus ir pasek
mingas; padengus lėšas iš 
eigų dar liko $17.86. 
ji pinigai
Ginklų Fondui 
Konsulatą.

Prie to VVS. 
vo $2.50, Jonas

pa

t

Ameri-

dainos ir tau-

ir

pasiųsti
per

įn-
Likusie- 
Lietuvos 
Lietuvos

tokiu budu ne 
gražiai savo 

bet ir 
Ginklų 
valios

skyrius auka- 
Kuntautas $1, 

taigi susidarė viso $21.
Ansoniečiai

tik apvaikščiojo 
tautos brangią šventę, 
gražią auką suteikė 
Fondui. Garbė geros 
Lietuviams.

BEDARBIAI Pennsylvanijo
je šymet per Sausio mėnesį iš 
bedarbių apdraudos fondo ga
vo $4,915,800 pašalpų — tai 
yra daugiausia negu kitoje ko
kioje valstijoje vieno mėnesio 
laiku.

labai draugingi, 
linksmi žmonės, 
rys linksmos ir 
neatsižvelgiant į

Jie nuo Lietuvių skiriasi tik 
gal tuo 
kuomet 
Taip jie 
karienės
himną, kuomet Lietuviai paro
do rimtumo ir susikaupimo lai
ke savo tautos himno.

Pas Estus viešėdami pasiju
tom, anot Dr. Jonikaičio, kaip 
namie pas savo tėvus, brolius 
ir seseris. Nuo dabar sueisim 
tankiau, aplankysim vieni ki
tus ir gal kitą metą švęsime 
bendrai Lietuvos ir Estijos ne
priklausomybės šventes.

Korespondentas.

• NAKTIES metu atsitinka; 
tris kartus daugiau trafiko 
mirtinu nelaimių negu dieną.

i
MIRę. Vasario 17 d. neti

kėtai širdies liga mirė Elzbie
ta Va^antinienė. Jos greita 
mirtis sujudino visus gimines 
ir pažystamus. Buvo stipri, 
energinga moteris. Paliko nu- 
lmdime savo vyrą, dvi 
ris, vieną sūnų, seserį 
anūkus.

Palaidota Vasario 20

dukte- 
ir tris

d., su 
bažnytinėm apeigom šv. Petro 

Dalv-

oT U V

2’imiues!
“Kaip parsivežti

Puikiu, pasaulyje greičiausiu laivu

QUEEN MARY
Ekspresiniai plaukimai per Cherbourgą

AOU1TANIA .... 
QUEEN MARY .

I

i

Balandžio 1, 15, 29,
. . . Balandžio 7, 21

I 
j

Reikalaukit , 
savo i

kapinėse Derby, Conn. 
vavo laidotuvėse daug žmonių.

Velionė priklausė Šv. Anta
no parapijoje ir šv. Onos drau
gijoje.

Iš Lietuvos paėjo Raseinių 
aps., Kaltinėnų par.. Sundžiu 
kaimo, po tėvais Bartkaitė, gi
mus Lapkričio 19 d., 1887 m. 

! Buvo rimto budo, gera šeimi
ninkų.

Reiškiu gilios užuojautos ve- 
lionies vyrui, giminėms ir vi
sai šeimai. O. čeplnskienė.

Pąrsivežkite savo 
dykai knygelių: 

gimines iš Europos”.
Dienas Dėl daugiau informacijų kreipkitės

CUNARD WHITE STAR
Dirva — 6820 Superior Avė. — Cleveland, Ohio 

Paul Molis — 1982 25th Street — Detroit. Mich.
Mje-tz Eoreign Exchange Bureau,

9128 Oakland Avė., Detroit, Mich.

—Kovo 12 d., SLA. salėje, 
įvyko Vienybės bendrovės šė- 
rininkų seimas-posėdis. Vaka
re toje pačioje vietoje atsibu
vo Vienybės metinis banketas.

d. nusišovė—Vasario 27
Lietuvis Antanas Berentas, iš 
135 Rudolph avė.
po paleistas iš WPA darbo, 
to ir nusižudė.

Berentas ta- 
del

Pa. —
Dainos 

iš šešių 
> rengti

• W1LKES - BARRE,
Wyoming Klonio 

Draugija susidedanti 
didelių chorų, nutarė 
Lietuvišką Dainų Dieną Birže
lio 25, Rocky Glen Parke.
® 1VATERBURY, CL — Mie

sto mayoras paskyrė Lietu
vį, Joną Janušaitį, asesorium 
penkių metų laikotarpiui.
• NEVV HAVEN, Conn.— Vie

tos Lietuvių jaunimas įstei
gė “Dramos Mėgėjų Ratelį” 
jau lavinasi vaidinime, 
labai džiuginanti žinia.

ir
Tai

j ® REDVVOOD CITY,
Staiga širdies liga 

sario mėnesį Jonas 
kuris turėjo diktoką 
vimo dirbtuvę San 
mieste.

Gali f. — 
mirė Va- 
Karalius, 

rūbų siu- 
Francisco

Draugija 
iškilmėje 
Lietuvos 

žadeikį su
šios draugi- 
kartą. Po- 

ministras pasakė trumpą 
įdomią kalbą apie Lietuvą.

Taip pat kalbėjo Latvijos 
Ministras Dr. Alfred Bilmanis.

Šioje sueigoje Baltijos Ame
rikos Draugija Wa,shingtone 
įteikė Lietuvos Ministrui laiš
ką. kuriame Draugija sveikina 
Lietuvos Prezidentą ir jos pi
liečius nepriklausomybės su
kaktuvių proga.

Vakaras baigėsi muzikaliais 
dalykais ir sugiedojimu Ame
rikos himno. J. L. Esunas.

mm
Tu- 

septy- 
dabar 
jai li-

ATGAVO REGĖJIMĄ, 
la Mrs. G. Clark, prieš 
nis metus likus akla, 
vėl išvydo šviesybę, kai
ko padaryta operacija Miami 
Valley ligoninėje. Ji neapsa
komai apsidžiaugė atgavus re
gėjimą, kai jau buvo nustojus 
vilties ir maųė kad reiks būti 
nerege visą gyvenimą.

Tai yra nuopelnai medicinos 
mokslo, daktarų išsilavinimas, 
kurie gali tokius netikėtus ste
buklus žmogui padaryti.

D. Rep.

Nuo šio skyriaus 
Vasario m., 1937 m., 
metu šiame skyriuje 
jau buvo paduota 3300 miru-
rių Lietuviu išeivių vardai.

Paduokit Dirvai žinias apie 
' mirštančius Lietuvius: vardą, 
pavardę, amžių, iš kur iš Lie
tuvos kilę, kiek metų išgyvenę 
Amerikoje, ir moterų pavardes 
po tėvais.

KASPARIENĖ Barbora, 70 m. 
mirė Vas. 22, So. Boston, 
Mass. — Andriejavo parap. 
Amerikoje išgyveno 48 m.

RUPEIKA Jonas, mirė Vasa- 
i rio 15, Cambridge, Mass.
KRIAUČIŪNAS J., mirė plau

čių uždegimu. Vasario mėn., 
Haverhill, Mass.

I K ATAUSK AS Jonas. nusišovė 
' netyčia Vasario 2, Benld, III. 
RAČIŪNAS Kazys, mirė Vas.

20, So. Boston, Mass.
MAŽEIKIENĖ Julė

liūtė), 29 metų, mirė
21, So. Boston, Mass. 
mus Lawrence, Mass.

STRANGRUS Jurgis, 57
tų, mirė Vasario 16, Brook
lyn, N. Y.

i NOREIKA Ignas J.. 48 metų, 
mirė Vas.
Amerikoj

KLIMIENĖ
mirė Vas.

JAKUBONIS Juozas, 49 metų, 
mirė Vas. 19, Mahanov Ci
ty, P'a.# Amerikoj išgyveno 
28 metus.

ALEKSANDRAVIČIUS V i n - 
cas (Aleks). 29 metų, mirė 
Vas. 16, Mahanoy City, Pa.

KVEDERAS Mateušas, mirė 
Vas 19, Mahanoy City, Pa.

NEVERAUSKAS Juozas, 42 
m., mirė Vasario mėn., Det
roit, Mich.

BREDELIS Vladas, 44 metų, 
mirė Vas. 17, Brooklyn, NY.

EMUTIS Domicėlė, 40 m., mi
rė Vas. 18, Brooklyn, N. Y’.

ŠAŠKIENĖ Cecilija, 60 metų, 
mirė Vasario 20, Brooklyn, 
N. Y.

MAROZAS Juozas, mirė Vasa
rio 21, Brooklyn, N. Y.

ČIVINŠKAS Kazys, 75 metų, 
mirė Vasario 20, Brooklyn, 
N. Y.

ANGULA1TIS Adomas, 34 m., 
mirė Sausio 18, Philadelphia, 
Pa.

VAIVADA Baltrus, 48 metų, 
mirė Sausio 22, Philadelphia, 
Pa.

SIMANAUSKIENĖ Marė (po 
tėvais Martinkaitė). pu.sam- 

mirė Vas. 21, Chicagoj. 
Tauragės ap., Kaltinėnų 
Mankiškės k. Ameriko- 
išgyveno 38 metus.

Veronika 
pusamžė,

13, Scranton. Pa. 
išgyveno 33 m. 
Ona (Žemaitytė), 
7, Ansonia, Conn.

'J •>

žė,

Aleksa n d r a 
mirė V asa- 

— Šiaulių 
Normančių

pusamžis,

PAJIEŠKAU brolį Vincą Le
vicką, Paltiškių vn., Raudon
dvario par. Clevelande mirė 
musų sesuo. Jis seniau gyve
no. Ohio kasyklų srityje. At
sišaukti antrašu:

Marė Kaminskienė, 
16406 Huntjmere avė. 

Cleveland, O. (13)

P AJ IEŠKOME dėde 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- 
i kai. (12)

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

P-,
j e

ŽALIMIENĖ Veronika (Kve- 
deraitė), pusamžė, mirė Va
sario 18, Chicagoje. — Tel
šių miesto. Amerikoje iš
gyveno 30 metų.

PUPININKAS Juozas, 45 me
lų, mirė Vas. 19, Chicagoje. 
— Seinų ap., Veisėjų p.. Pa- Į 
lunių k. Amerikoj išgyve
no 26 metus.

SKAITYKIT
VIENYBĘ
• VIENYBĖ — seniausias ir 

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

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

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

Adresuokite:
VIENYBĖ

193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

•SUV. VALSTIJOS gyven
toju skaičium kaip paskira val
stybė yra ketvirta išeilės — 

jjos turi 130,215,000 gyventojų. 
Kinija, Indija, Rusija yra trys 

. paeiliui didesnės.
! ;’»NORS Pennsylvanija ir W. 
I Vi: ginia per ilgus laikus buvo 
i Amerikos anglies centrai, ta
čiau pirmutinė anglis Šiaurinė-j 
je Amerikoje buvo atrasta No-į 
va Škotijoj, 1672 metais.

BALTIMORE, MD.

LIETUVIŠKA PRAMOGA
A. C. W. of A. Bokalas No. 

218 rengia Lietuvišką pramogą 
sekmadienį, Kovo 19. nuo 2 v. 
po pietų. Union Auditorium, 
209 W. Redvvood st. Bus ro
doma filmą pereito šio lokalo 
išvažiavimo ir Jaučio Kepimo. 
Pamatykit patys save.

Bus dovanos už Amerikoniš
ką valca ir Lietuvišką klumpa
kojį. Gera muzika. Pfaleisit 
smagiai popietį ir vakara atsi- 
lankydam i. Koresp.

DVI DRAUGĖS, Lietuvaitės, 
aukšto ūgio, ramaus budo, Ire
na 2’5 metų, ir Daugelė 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 .Jarąšunaitė ir 
Dangolė Palilionaitė, 

Vilniaus g. 243 Šiauliai
Lithuania

Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio drau
gas; platinki t ją tarp savų.

f LIETUVĄ
Jus keliausit greitai ir patogiai populiariais laivais 

BREMEN • EVROPA 
COLUMBUS

NEVV YORK • HAMBURG 
HANSA • DEVTSCHLAND 

Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremen 
ar Hamburg

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

džiama būti keturias savaites.
Informacijų klauskite pas vietinį agentų, aiba 

1430 Euclid Avė. Cleveland, Ohio
f^HAMBURG-AMEBlCAN lIBESZį 
IflPęlSOBTH GEBMAM 110101®



DIRVA
Gerb.

SPRAGILAS

GERB. SPRAGILUI GRO-
MATA Iš ČIKAGOS

arba
GERAS SUMANYMAS j 
(Pabaiga iš pereito nr.) I 
Tai yra vienatinis ir ge-| 

riausias kelias Lietuvoje 
demokratiją atsteigt ir į- 
gyvendint. Aš manau kad 
kitą mano sumanymą visi 
paremsite. Aš manau kad 
šitą mano gerą sumanymą 
parems ir patvirtins savo 
parašu ir galvos kinkavi- 
mu net tie kurie užgyrė ir 
tvirtino “bendro fronto” 
rezoliuciją Skrantone (1938 
metais), ba tai labai geras 
sumanymas, duodantis ge
riausi išėjimą atsteigti de
mokratiją Lietuvoje.

Ale palaukit.... O kokia 
iš to nauda bus mums 
“Merikonams”? ? Ne, tai 
bus negerai. Tik pamany
kit: Mes čia bėgiosim, ger
kles aušinsim ir savo pini
gus dėsim į bendro fronto 
fondus. Tuos musų pini
gus gaus Klaipėdos Prūso
kai ir mums nei “išgrauš” 
nepasakę, sugriaus Lietu
vos valdžią ir tvarką tik 
tam kad kelias dešimtis 
Kauno ir Šiaulių miesčio- 
nių-bedarbių įstatyti val
džion kad jie iš ten gautų 
algas ir už jas tarp savęs 
peštųsi? O jie gavę tokias 
vietas nei nugara į mus ne
žiūrės ir mums jokio dar
belio neduos, nes mes kaipo 
59-centiniai d e m o k ratai, 
nemokame nei jų Kaimiš
kos kalbos, nei papročių 
(ponioms rankas bučiuot). 
Dargi jei nuvažiuosim pas 
juos “pasikalbėt ir pavie
šėt” tai jie mums pasakys 
kad -mes svetimi “piliečiai” 
ir prie jų nieko neturime. 
Tik naujos bėdos prasima- 
nysim, duosim progą pas
kui 
pas 
kad 
stų 
paremti” iš musų kaulytų 
demokratiškus centus!

Noser’I! Mes sykį auka- 
vom “kvoterius” kad Lie
tuva įsigyventų ir neklau- 
sėm kas jos valdžioje nori 
gaut kokią vietą. Mes tik 
norėjom kad Lietuva įsigy
ventų, o kaip įsigyveno tai 
dabar ne musų “biznis” 
kas jos valdžioje yra. Bile 
yra valdžia ir moka gra
žiai šeimininkauti.

Rengti visokius suokal
bius ir revoliucijas sudras
kymui gražiai gyvenančią 
Lietuvą kurios atstatymu 
mes nesenai rūpinomės ga
li tik žmonės tokie kurių 
kiaura kepurė. Tik tokie 
kurie nepažysta gėdos ir 
neturi sąžinės.

Su tokiais žmonėmis, nei

atsižvelgiant į tai ką jie 
valgo ir kuom važinėja, ar 
jie su akiniais ir be ūsų, 
ar vilki dryžus ar mėlynus 
marškinius — bukit su jais i 
atsargus jų kalbų neklau
sykit.' ir jiems aukų neduo
kite, nes už jūsų duoda
mas aukas jie rengia Lie
tuvai nelaimę, tai pačiai | 
Lietuvai kurios gaivinimui 
jus pirmiau aukavote. Sau-! 
gokites ir jų rengiamų eks
kursijų, visokių “kongre
sų” ir “seimų”, į kuriuos 
jie jus vilioja prisidengę 
tik sau aiškiais tikslais, ku
rių atsiekimui jiems reika
linga tik jūsų parama. Sa
vo tikslą nuo jūsų jie sle
pia visokiomis priedango
mis, kad save neišduoti, 
nes gerai numano jog už 
tai jus juos nepagirsite.

Jau daug kartų su savo 
skelbtomis idėjomis jie p.a- 

I sirodė tikrais melagiais, 
j ožiais avinėlių kailiuose, 
i praeityje, netikėkit jiems 
|ir dabar, ir jų saugokitės.

Vietoj jų klausyti ir jų 
žodžiams tikėti (kada jie 
jums kalba ką nors neaiš
kaus), jus rūpinkitės savim 
ir savo reikalais. Lietuva 
dabar iš jūsų pageidauja 

Į tik morališkos pagalbos per 
1 savo pasiuntinius, o ne per 
našalinius žmones ]—

Kelione po Musų Lietuvą

pašalinius žmones kurie
staigiai iš kažin kur atsi-į 

kažin kam tar
nauja. Toki žmonės dau
giausia netiki savo skel
biamoms idėjoms, Lietuvy
bei yra pusiau svetimi ir 
net Lietuvių kalba vaduo
jasi tik antroj vietoj. Jie 

| didžiuojasi savo buviu sve- 
. timoje šalyje, tai kokia čia 
rūpestis jiems gali būt Lie
tuos gerovei? Aišku....

Taip tai reikalui paaiš
kėjus iš kitos pusės, aš sa
vo sumanymą atsiimu at
gal ir kviečiu jus visus ne- 
kaišiot savo pirštus apgau
lingų politikierių tarpdu- 

' rin. Nekaišiokite ir savo 
centus į jų “fondus”. No-

■ rėdami savo centais Lietu
vai pagelbėti, siųskit juos

' konsulams ar atstovybei, 
- tada jūsų auka pasieks tik-
■ slą kuriam savo auką jus 

skiriat. Užtenka jau to ką
1 iki šiol svetimomis aukomis 
i naudojasi visoki kreivatik- 
• sliai. Dabar laikas tiesiai 
i jiems pasakyt kad “senoji 

žalmargė” jau užtruko ir 
aukų daugiau jiems neduo
site/ Ir jų “filozofijos” 
klausyt atsisakykit.

(Dar bus — sumany
mas geriausias.)

randa ir 
nauja.

“frakcijoms” siuntinėt 
mus savo “atstovus” 
vieni kitus mums skų- 
ir savo “principams

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, I1L

(Tęsinys iš pereito nr.)

PASKUTINĖ DIENA TEL
ŠIUOSE

BIRŽELIO 29, trečiadienis. 
I šį rytą mudvi miegojom iki 10 
Į valandos, ir panelė Valė_atėjo 
i į musų kambarį pažiūrėti ar 
; gali kuo pasitarnauti; ji atne
šė mums šviežio vandens ap
siprausimui ir pasakė kad p. 
Gedminas išėjo į miestą su rei
kalais, taigi mes esam namie 
vienos. Ji buvo mums labai 

' prielanki ir užimanti. Lauke 
vėl buvo apsiniaukę ir nyku, 
tačiau mes to nepaisėm, nes 
dar turėjom atviručių ir laiš
kų rašyti. Vėl gavom gausius 
pusryčius, panele Valė buvo 
kartu su mumis ir mes plačiai f 
išsikalbėjom.

Po pietų dangus prasiblaivė, ‘ 
sugryžo p. Gedminas, taigi iš
ėjom laukan nusifotografuoti 
atminčiai, ir ėjom pasivaikščio
ti iki jo laukų galo, kur paro
dė įvairių savo prisodintų me
džių, kurie kiekvienas buvo ke- 
no nors atminčiai, žolė ir že
mė dar vis buvo šlapia, taigi 
daug nevaikščioję gryžom į vi
dų, kur jis parodė mums albu
mą su senomis fotografijomis, 
jame buvo daug paveikslų ir 
iš Amerikos, tarp jų nusifoto
grafuotų ir su mano vyru ir 
kitais kuriuos mes pažystam. 
Vieškambaris kuriame mes sė
dėjom priminė tipišką ūkišką 
seklyčią, kuri laikoma uždary
ta ir naudojama tik kada sve
čiai atsilanko. Tą lengvai ga
lima išsiaiškinti, nes p. Ged
minas yra nevedęs, neturi šei
mos tais dalykais naudotis, o 
jis pats užimtas savo profesijos 
pareigomis. Jis turi samdytą 
ukiui apdirbti darbininką, o 
jo šeimininkė prižiūri namus ir 
atlieka kitus darbus, nes_ tai 
yra tikra ūkė, su kiaulėmis, 

1 vištomis, karvėmis, arkliu ir 
kitais ūkio gyvūnais.

Po skanios vakarienės mu
dvi dar daugiau atviručių iš- 
rašėm musų draugams Ameri
koje, ir visi trys pasirašėm, 
o apie 10 v. vakaro gulem, nes 
rytoj turim keltis apie 4:30 v. 
ryto paspėti į traukinį kuriuo 
važiuojam į Kuršėnus, kur mu
sų nekantriai laukia mano gi
minės.

I
T*.,

DIDELI PATOGU
MAI TREČIOS KLA
SĖS KELEIVIAMS 
NAUJU MAURE

TANIA

VARGINGA KELIONĖ PIR
MA KLASE Į KURŠĖNUS
BIRŽELIO 30, ketvirtadie

nis. — Šį rytą p-lė Valė paža- 
mino mus ir pranešė kad jau 
4:30 valanda ir jau laikas ren
gtis kelionei. Saule skaisčiai 
švietė, nors oras buvo vėsus; 
mudvi trumpu laiku apsiren- 
gėm. Pusryčius šį rytą gavom 
lengvesnius negu paprastai, gal 
dėl tokio ankstyvo ryto. P-lė 
Valė paklausė ar ji galėtų vyk
ti į stotį mus palydėti, bet na
mie buvo daugybė darbų atlik
ti, todėl ji buvo paprašyta pa
silikti namuose; man jos net

Išėjo pranešimai iš Cunard 
White Star Line apie jų naujo 
Mauretania laivo didelius pato
gumus teikiamus trečios klasės 
keleiviams. Tas didžiausias lai
vas kokis kada statytas Angli
joje (772 pėdų ilgio), Maure
tania turės labai daug denio 
vietos trečiai klasei greta ka- 
bininės klasės, čia keleiviai 
turės labai daug vietos įvai
riems žaislams ir sportui, at
virame ore saulėje.

Trečios klasės rūkomas ir 
pasilsio kambaris bus ypatin
gai vertas dėmesio, šis kam
baris bus puikiausia dekoruo
tas. Jame bus panaudota pa
rinktas iš viso pasaulio dalių 
medis apvedžiojimams. Taip
gi jame tilps visi kiti patogu
mai.

Tas laivas bus 34,000 tonų 
didumo ir bus tikra “plukanti 
sala” visų klasių keleiviams.

I
 BLOGA'REUMATSKI.
SKAUSMAI MANE STALIAI 
IŠ PROTO VARO. AR NETURITE 

KOKIŲ VAISTŲ, 
kao man 

PALENGVINTŲ?

AŠ parduodu daugiau 1
PAIN-EXPELL.ERI0.NE6U KITųH
VAISTU.8ESIKANKINANTIEMS — 
REUMATZMO SKAUSMAIS.
TOKIS PUIKUS VAISTAS. S91RĮ

KA0 IR AŠ PATS Jį V I
NAUDOJU.

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 meti#

Kas platina Dirvą — tas 
platina apšvietą.

silikti namuose; man jos 
pagailo, nes ji mums taip pa
tiko jog norėjom suteikti jai 
tą malonumą.

Ūkio darbininkas pakinkė 
arklius i vežimą, sudėjo musų 
bagažą, mes atsisveikinom su 
Vale, padėkojom už jos pasi- 
tarnavimą mums, p. Germinas 
pagelbėjo mums įlipti į vežimą, 
Valė dar paskutinį kartą mus 
nufotografavo vežime, ir mes 
išvažiavom. Vaišės pas p. Ged
miną tikrai buvo malonios, ir 
jei tik oras butų buvęs geres
nis, mes butume atlikę, daug ko 
įdomaus, ir butume pamatę šią 
apielinkę plačiau. Bet iš kitos 
pusės, mudviem labai reikėjo 
pasilsio, taigi ir pasilsėjom, 
tik gal būt perdaug davė val
gyt.

Atvykus į stotį, nusipirkom 
bilietus, o p. Gedminas pagel
bėjo sunešti musų bagažus 

1 ant platformos prie bėgių, šį 
! kartą mes negalėjom važiuoti 
“automatrica”, nes ji nestoja 
mažose stotyse, o mes važia
vom į Pavenčio stotį, keletas 
kilometrų nuo Kuršėnų. šis 
traukinis buvo senas ir negrei
tas, naudojamas apvežiojimui 
žmonių iš mažų miestelių ir 
stočių prie Kauno geležinkelio, 
ir jis eina tik vieną kartą per 
dieną, todėl jį praleidus turė
tume laukti kitos dienos.

šį traukini prisiminiau nuo 
savo pirmos kelionės dešimts 
metų atgal, žinojau kad trečios 
klasės vagonai yra prasti, ne
patogus keliauti, turi tik kie
tus medinius suolus; prie to ir 
p. Gedminas patarė važiuoti 
antros ar pirmos klasės vago
nu, nes 
didelis, 
trečion 
miečiai 
rišuliais 
tik kad 
nepatogumų.

lionė buvo trumpa, mudvi nusi- 1 
pirkom pirmos klasės bilietus 1 
ir sumanėm poniškai važiuoti. 1 

Traukinis tuoj atvyko, ir bu- . 
vo tokis kaip sakiau, senas, su
rukęs padaras, vagonai tokie 
aukšti kad sunku net Įlipti. 
Padėkojom p. Gedminui už jo 
svetingumą ir smagiai praleisr 
tas dienas jo ukėje Kalnėnuo
se, jis pagelbėjo mums Įlipti į 
vagoną, ir už minutos jau iš
važiavom.

Kad jus butumet mate ką 
mes matėm kuomet inėjom į 
vagoną ir atėjom prie savo sė
dynių ! Pirmiausia, mudvi bu
vom visai vienos tame vagone. 

| Matomai ši vagoną veža kartu 
tik dėl mados, arba “jeigu at
sitiktų reikalas”. Tai apleis
tas, aprūkęs ir sargdinantis tik 
pažvelgti. " Visi langai tandžiai 
uždaryti, oras viduje tvankus, 
ir atsidavė seno tabako du
rnais, kurie buvo prisitraukę į 
nusinešiojusio žalio plušio sė
dynių apmušalus. Musų ne
malonumui, visas vagonas su
posi, langai barškėjo, po grin
dimis kas tai tarškėjo, taigi 
pasijutom pirkę labai prastą 
pirkini.

Išsyk mums buvo juokinga, 
’ patirti keliavimą kuo nauju (ar 

senu), viena kitai rodinėjom 
' ką matėm keisto aplinkui ir 

juokėmės. Jautėmės keliaują 
penkių desėtkų metų atgal lai
kotarpiu. Ir tikrai išrodė kač 
šis vagonas nebuvo naudoja
mas per 50 metų, taip jis buvo 
dulkinas ir užleistas. Tačiau 
bandėm tenkintis kad neilgai 
juo važiuosim, ir kad gal ne
pasitaikys daugiau šiuo senu 
vagonu keliauti. Bet musų juo
kai mus apleido, nes šis tran
kantis ir siūbuojantis pada
ras mus apsargdino. Buvo ar
šiau negu važiuojant per ju
ras “Britannic” .laivu. Langai 
buvo užkibę ir nežinojom kaip 
juos atidaryti, taigi tylėjom ir 
kentėm. Buvo taip nuobodu ir 
apleista, jokios gyvos dvasios 
nesimatė.

Kiek vėliau atėjo kondukto
rius ir Įkirpo musų bilietus. 
Paprašėm jo būtinai pranešti 
mums kada pribusim i Paven- 
čio stotį. Paklausėm jo ar nė
ra kito geresniu vagono negu 
šis trankantis ir supantis, bet 
gavom atsakymą kad jie visi 
toki, taigi turėjom tenkintis. 
Pribuvus į Paventį buvom ap
svaigusios, taigi labai smagu 
buvo išlipti iš to vagono, atsi
kvėpti tyru oru ir atsistoti ant 
tvirtos žemės. Konduktorius 
buvo labai prielankus ir pa
gelbėjo mums iškelti musų ba
gažą.

Pavenčio geležinkelio 
yra gana graži ir kaip 
ma j 
voje, 
švari 
dinta 
stovi

Aš 
broliui kad pribusim i Paven
čio stotį šiądien ir šiuo laiku, 
taigi išlipus iš traukinio dai
riausi ar kas musų nelaukia. 
Juos buvau susipažinus dešimts 
metų atgal, taigi žinojau jog 
pažinsiu juos bent kurį. Aš tu
riu pusbrolį ir dvi pusseseres 
Kuršėnuose, iš motinos puses, 
jie visi yra vedę, o kita mano 
motinos sesuo gyvena Kražiuo
se, Raseinių apskrityje, pusė
tinai toli nuo čia. ši mano te
ta yra vienatinė mano motinos 
sesuo dar gyva Lietuvoje, jos 
nesimatė jau apie 40 metų, nuo 
tada kai mano motina išvažia-

kainoje skirtumas ne
prisiminiau taipgi kad 
klasėn susigrūda kai
šu savo visokiausiais 
ir daiktais, taigi ne 

susispaudi, bet ir turi 
Taigi kad ši ke-

vo iš Lietuvos. Mano motina 
vis tikėjo kad ji ja.u mirus, 
bet keli metai atgal šie mano 
jaunieji giminiečiai ją surado 
ir jie vėl susižino. Turėjau, 
viltį pamatyti ir ją Lietuvoje 
viešėdama.

Inėjom į stotį pasiteirauti 
apie transportaciją į Kuršė
nus susirasti gimines; buvau 
beveik apsivylus kad niekas ne
pribuvo mus pasitikti. Diena 
buvo labai graži, taigi tas da
vė gerą ūpą, ir mes pasiryžom 
susirasti gimines. Aš turėjau 
jų antrašus ir žinojau kad jie 
gyvena prie Kuršėnų, čia ne
buvo vežikų, bet nesinorėjo ei
ti pėkščia 
Tačiau čia 
dai su savo 
ir jie tuoj 
siūlydamiesi nuvežti į mieste
lį. Vienas griebė musų baga
žus į save, kitas į save, tikrin
dami kad jis pigiau nuveš. Ne
norėdamos dalintis, pasirinkom 
vieną ir pradėjom kalbėti kiek 
jis ims už nuvežimą. Jis pa
sisiūlė nuvežti už du litu. Du 
litai išrodė nebrangu, taigi su
tikom važiuoti su juo ir davėm 
jam krauti musų bagažus į ve
žimą. Tam žydui taisant savo 
vežime šiaudus ir kraunant 
musų valizas, antrasis stovė
damas netoliese dar vis bandė 
įkalbėti mus važiuoti su juo, 

. net siūlė nuvežti už pusantro 
lito. Įsivaizduokit, pusė lito 
pigiau. Mudvi su Brone nusi- ' 

i juokėm pačios sau ir pamanėm ;
kad tą ką skaitėm knygose, pa
čios dabar pergyvenam. Tik
rai, tie žydai yra tipiški, ir 
juokai ir pasakos apie jų de- 
rėjimosi paprotį yra teisybė.

(Bus daugiau)

penketą kilometrų, 
radosi du .geni Žy- 
arkliais ir vežimais, 
pripuolė prie musų

DARBO RŪMŲ KUl 
TURINĖ VEIKLA 

1938 METAIS

tt 3

žemaičių kryžius, Liaudies meno įdomus kūrinys. Jų daug 
matyti keliaujant per Žemaitiją. VDV.

PAVASARĮ DAUGE
LIS RENGIASI Į

LIETUVĄ

stotis 
daugu- 
Lietu- 
išrodė

geležinkelio stočių 
nudažyta baltai, 
ir aplinkui lauke apso- 
gėlėmis, taipgi languose 
gėlės puoduose.
buvau parašius savo pus-

KAUNAS. — Darbo Rūmų 
kultūriniai klubai darbo žmo
nėse Lietuvoje varo gilią, ir 
naudingą kultūrinimo ir švie
timo vagą.

Darbo Rūmai kulturinius 
klubus išlaikė Alytuje, Biržuo
se, Jonavoje, Kaune (kelis), 
Kėdainiuose, Kybartuose, Ma
rijampolėje, Panevėžyje, Pet
rašiūnuose, Šančiuose, Šiauliuo
se, Vilkaviškyje, Ukmergėje ir 
Tauragėje. Be to, Darbo Rū
mai talkos budu prie išlaiko
mų kultūrinių klubų prisidėjo 
Kazlų Rudoje, Aleksote, Mažei
kiuose, Raseiniuose, Kuršėnuo
se ir Telšiuose.

Paminėtose vietose Darbo 
Rūmų kulturinius klubus išvi
so per 1938 metus aplankė 
404,614 žmonių, iš jų 308,524 
vyrai, ir 96,096 moterys.

Tuose klubuose teikiama, dar
bininkams įvairus patarnavi
mai, duodama paskaitos, atlie
kama vaidinimai, dainavimas.

Kultūriniams klubams pri
klauso 714 choristų, vyrų, mo
terų ir vaikų.

Darbininkai labai pamėgę ir 
vaidybos meną. Vaidintojų bū
reliai turi 355 narius, vyrus, 
moteris ir vaikus.

ŠĮ pavasarį ir vasarą švedų 
Amerikos Linija išplauks dvi 
skaitlingos ekskursijos į Lie
tuvą, rengiamos kooperuojant 
Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Sąjungai Amerikoje.

Pirmutinė išplauks iš New 
Yorko laivu “Gripsholm” Ge- 
gužės-May 31 d,, per Gothen- 
burgą tiesiog į Klaipėdą, be 
persėdimo.

Antra ekskursija tuo pačiu 
laivu išplauks Liepos-July 1 d., 
per Gothenburgą - Stockholmą, 
iš ten modernišku laivu “Ma- 
rieholm” Į Klaipėdą.

Antrą ekskursiją vadovaus 
VI. Mučinskas, švedų Ameri
kos Linijos Lietuvių skyriaus 
vedėjas New Yorke.

Laivakorčių kainos: trečia 
klase į Klaipėdą ar Kauną •— 
$106.50; turistine klase $152; 
U .S. Revenue tax $5 mokas! 
virš pažymėtų kainų.

Jau laikas užsisakyti sau lai
ve vietą. Visais kelionės rei
kalais kreipkitės i bent kurį 
vietinį Liežuvį laivakorčių a- 
gentą, arba į bent kurią švedų 
Amerikos Linijos raštinę. Va
žiuodami į Lietuva ne su eks
kursija, jei dėl kurių priežas
čių jose dalyvauti negalėsite, 
važiuokit bent kuriuo anksty
vesnių ar vėlesniu švedų Ame
rikos Linijos laivų išplaukimu, 
tėmykit šiame laikraštyje skel
bimą.
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2 Asmeniškai Lydimos

NEWYORK-KI>AIPĖDA
per. Gothenburgą, Švediją 

Pirmoji Gegužės-May 31 d. 
(nepersedant 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 nrusų 
ekskursijų brošiūrą ir retkartinį lei

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

Drottningholm Kovo IF, Bal. 15 
Gripsholm Kovo 30, Geg. 4 
Kungshobn Birž. 3. Rugy. 19

Kreipkitės i savo vietinį agentą, ar
SWEDISH AMERICAN LINE

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

i

GANĖTINAI PINIGŲ • GREITAS PATARNAVIMAS 
BE ATIDĖLIOJIMŲ

NĖRA PATARNAVIMO 
PASKOLOSE • IR

... ir galit atmokėti savo
daugelio musų parankių kaimyniškų bankų

Eikit į Savo Cleveland Trust Bankz Dabar

paskolas j bent kuri iš

Narys Federal Deposit Insurance Corporation

KAŠTŲ STATYBOS
NĖRA KOMISŲ

visais 
per Švediją, Vokietiją, Holandiją ir 
uostus.

STATYDINTIS? PIRKTI? 
PERFINANSUOTI?

Cleveland
Crust Company

@ AR SU REIKALAIS, AR PAVIEŠĖJIMUI MA
NOT Į LIETUVĄ VAŽIUOTI —

0 DIRVOS AGENTŪRA parūpins jums kelionės 
dokumentus, ir laivakortes visais laivais, 
laikais — 
kitų šalių

© Šios vasaros kelionei, pasiskubinkit įsigyti sau do
kumentus ir laive geresnę vietą.

• Parsikvieskit savo gimines šią vasarą Į svečius.*

DIRVOS AGENTŪRA
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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TAUTINES TARYBOS
DARBAI

TAUTINĖ TARYBA KVIEČIA SUV. VALSTI
JŲ IR KANADOS LIETUVIUS KOVOTI

SU KOMUNISTINE ĮTAKA

Amerikos Lietuviai darbininkai! Atkreipkit savo 
dėmėsi į šį pareiškimą.

Daugelyje kolonijų jus užpuolęs tas parazitiškas 
gaivalas, kurie komunizmo priedanga jus demoralizuo
ja ir išnaudoja. Ar jie gieda Lietuvos Himną, ar kalba 
jums apie Lietuvos reikalus ir •gelbėjimą jos nuo priešų, 
jų viena mintis yra: dėti pastangas prijungti Lietuvą 
prie Rusijos sovietų, ir tam jie jus ruošia!

Čia, Amerikoje, ir Kanadoje, laisvai ir palaidai yeik- 
dami, musų komunistų vadai, to neįgyvendinamo rojaus 
skelbėjai, per porą desėtkų metų jums daug ko prižadė
jo, bet nieko neištesėjo. Bet labai daug dolarių iš jūsų 
išviliojo ir nerodo jokios gėdos dėl to.

Visa Amerika jieško būdų atsikratyti komunizmo ir 
jo agentų. Musų Lietuviškas gyvenimas dikčiai dėl jo 
nukentėjo, ir Lietuviai daug nustojo komunizmą sekda
mi. Laikas pastumti į šalį tą bergždžią, svetimą jums 
peršamą pasakišką utopiją! Laikas suprasti kad mes 
esam Lietuviais ir tokiais turim būti; kad mes norim 
laisvos, nepriklausomos Lietuvos ir už tokią kovosim; 
kad mes turim statyti savo tautos vardą ir garbę aukš
čiau visų kitų idėjų ir teorijų.

Suvienytose Valstijose musų išeivių' tarpe komu
nizmas atslūgo, tautinis susipratimas didėja, to sveti
mo raugo skelbėjai mažiau ir mažiau gauna iš Lietuvių 
darbininkų sau jieškomos naudos. Jų net išgalvotos 
naujos strategijos — himno giedojimas, Lietuvos ir 
Klaipėdos reikalų “gynimas” — sulaukia tik pašaipą iš 
visuomenės! Mes patyrėm komunistus iš jų darbų ir 
žinom jų žodžių veidmainingumą!

Kanados Lietuviai privalo pasimokyti iš musų ir 
nebrendant toliau į tą dumbliną balą, skubiai atsikraty
ti komunizmo raugo, prašalinti iš savo tarpo jų agita
torius ir agentus!

Jus esat Lietuviai — Lietuviais ir norit būt. Jums 
žadamos kdmunistų gerovės ir piršliavimas jūsų tėvy
nę pasukti po Sovietų sparnu yra mums negeistinas irx 
smerktinas dalykas. Atsuki t jiems pečius, stokit į tik
rą tautinį darbą, skaitykit tikrą tautinę spaudą, dirbkit 
savo Lietuviškus kulturinius. darbus. Tame rasit dau
giau malonumo. Vėl pasaulis liks jums linksmas ir ma
lonus gyventi. _

Kurie nesat užsikrėtę ta bergždžia idėja, gelbėkit 
savo broliams jos atsikratyti. Duokit jiems paskaityti 
gerus tautinius laikraščius, kvieskit į savas patriotines 
organizacijas.

Norėdami daugiau informacijų kaip sustiprinti tau
tinį veikimą ir traukti savo brolius iš komunizmo balos 
kreipkitės f Amerikos Lietuvių Tautinę Taryba ar ios 
speciales komisijas bei atstovus kurie yra Įgalinami vi
sose kolonijose.

Amerikos Lietuvių Tautine Taryba

KOVO 19-TA
Ši diena nemaloni Lietu

viams prisiminti — nes tai 
buvo diena kurią pernai,! 
savo žiauriu užsimetimu 
ant Lietuvos, visu žiauriu 
grąsinimu, Lenkija ėmėsi 
“jieškoti” gerų kaimyniškų 
santikių su Lietuva.....

Dėl Vilniaus užgrobimo 
nutraukus su Lenkija ry
šius, Lietuva vistiek sau 
pasekmingai gyvavo ir pro
gresavo. Lenkija matė kad 
ir istorinės sostinės —- vi
sos tautos širdies — Vil
niaus ir trečdalio Lietuvos 
teritorijos užgrobimas ne
pakenkia Lietuvai. Jai bu
vo pavydu ir pikta kad to
kia maža valstybė kaip Lie
tuva po pat' pašone nepri
klauso nuo Lenkų malo
nės. Taigi Lenkai sumanė 
Lietuvą “pamokinti”.

Surado tokią pigią prie
monę, nuo kurios Lenkų 
tauta per amžius turės iš 
gėdos rausti, puolėsi Lietu
vai grąsinti užgrobimu jei
gu — jeigu — viso labo — 
Lietuva neužmegs diploma
tinių santikių su Lenkija!

Tame Lenkų pasielgime 
apsireiškia visas jų prota
vimas, diplomatiški .gabu
mai ir besąžiningumas.

Ji nenorėjo su Lietuva 
santikius suderinti graži
nant užgrobtas žemes, ku
rios jai naudos,z neduoda. 
Bet toliau be Lietuvos kai

myniškų santikų buvo blo
ga gyventi jai pačiai — 
taigi Lenkijos diplomatai 
sugalvojo ir įvykdė tą sa
vo tautai gėdą.

Kaip jie nesi lankstys, ne
silaikys, neglostys Lietu- 
tuvius, po šito pasielgimo 
Lietuviai vis su pagieža į 
juos žiūrės.

Žemos rūšies asmenys vi
si taip valstybės reikalus 
veda. Juk ir naziai pasi
naudodami Klaipėdos kraš
to seimelio rinkimų sumi
šimu griebėsi Voldemari- 
ninkų pagalba išstumti iš 
vietos Kauno vyriausybę ir 
įstatyti, sau palankius gai
valus, vietoje rimtai, vy
riškai su Lietuva susitarti 
ir įrodyti kodėl galima su 
jais artimai santikiauti.

NAUJIENOMS 25 METAI
Chicagos socialistų dien

raštis Naujienos šiomis die
nomis mini 25 metų savo 
gyvavimo sukaktuves — 
sukakčiai paminėti išleis
tas keliariopai padidintas 
Naujienų Kovo 11 d. nu
meris.

Naujienų redaktorius vi
są laiką buvo P. Grigaitis. 
Retai kuriam musų laikra
ščiui pasiseka taip su vie
nu redaktorium išsilaikyti.

VILNIUJE 1938 metais iš
leista 17 Lietuviškų knygų,

DIRVA

JA AS KĄ RAŠO
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. Sirvydas.

VISAI NE BEVILTIŠKAI

Draugas pacituoja Dirvą ir 
Sandarą, kur aptarta SLA cen
tro kėlimo balsavimai, ir daro
si išvadą buk “tautininkai be
viltiškai ima žiūrėti į SLA.”

Kažin....ar tas tiesa? SLA. 
organizacija per savo ilgą (virš 
50 metų) amželį pergyveno ne
maža audrų, tačiau jos idė
joms ištikimi Lietuviai nieka
dos nenustodavo pasitikėjimo 
ir drąsos. Jie pasitikėdavo pa
grindiniam musų liaudies tau
tiniam susipratimui, ir tas pa
sitikę j imas niekados nebuvo 
su vi ltas!

Čia ateina mintin kunigų iš
stojimas prieš SLA; paskui 
socialistų puolimas, atkalbinęs 
3,000 narių, ir komunistų pa
sitraukimas 1930 metais. Tai 
buvo pagrindiniai sukrėtimai, 
tačiau organizacijos jie nepra
žudė, net *ją tautiniu atžvilgiu 
sustiprino.

Tiesa, dabar padėtis rūstes
nė, nes- SLA. prezidentu yra 
žmogus kurio gyvenimo biogra
fiją pasiskaitęs, Lietuvis rim
tai paabejotų ar jis tinka va
dovauti. Organo redaktorium 
yra žmogus neabejotinų gabu
mų literatas, tačiau žymės ne
padarė nei Dr. šliupo leistoje 
Laisvoje Mintyje, nei Olšau
sko Lietuvoje, nei, pagaliau, 
pasižymėjo savo pasirinktoje 
profesijoje (advokatūroje), sa
kysim, kaip advokatai šalna 
ar Gugis pasižymėjo.

Iš nendrių stipraus namo ne
pastatysi, iš šiaudų nebus gru
dų. Tačiau, du žmonės nega
lės amžinai žaisti su dvylika 
tūkstančių Lietuvių, kurie yra 
SLA. nariai. Išmintingas Pre
zidentas Linkolnas teisingai 
yra pasakęs: “Galima mulkin-

ti visus žmones tūlą laiką, ne- 
kuriuos galima mulkinti visą 
laiką, bet negalėsi mulkinti 
visus žmones visados!”

Organizacija, išgyvenus 50 j 
metų laikotarpio audras, išgy
vens ir dabartinį savo prezi
dentą bei organo redaktorių.

Tautininkai, savo. liaudies 
sveiku protu ir tautiškumu 
pasitikėdami, į ateitį žiuri ne 
beviltiškai, bet su viltimi.

Užjūrio broliams — 
TIESIAM RANKĄ!

• ŽIURKĖS Suv. Valstijose 
kas metą padaro nuostolių už 
apie $200,000,000, neskaitant 
dar ligas ką jos išplatina.

Už RASEINIŲ ANT .DUBYSOS

Naujienų korespondentas pa
sižiūri į Lenkijos ir Lietuvos 
santikius, kuriuos Lenkai varu 
užkorė Lietuviams' pereitą Ko
vo mėnesį, ir randa kad tie 
santikiai (kiek lytisi visuome
nės) pasiliko tie patys — šal
ti, nedraugiški ir abejingi.

“Lietuvos visuomenė, trum
pai tarus, nepasitiki Lenkija”, 
korespondentas sako. Lietu
viai neseka Lenkų spaudos, 
sportininkai nežaidžia su Len
kais, radio mėgėjai nesikalba 
su Lenkų mėgėjais, Lietuviai 
su vietos Lenkais nedraugau
ja. Ekonominiai santikiai vys
tosi sunkiai, nes Lietuva nega
li parduoti ūkio gaminių Len
kijai, kurių ji pati apsčiai tu
ri, todėl laikosi^ savo prekybos 
su Anglija ir ten perka anglį, 
žibalą, audeklus, ir kitką. Iš 
Lenkų, tiesa, sako gal pirks 
miško, o Lenkams parduos sėk
lų ir veislinių gyvulių. Tas 
rodo kad Lietuvos ūkininkai 
geresnes sėklas ir gyvulius iš
augina negu Lenkai, jei Len
kai tokių dalykų nori pirkti iš 
Lietuvos.

Dėl Lietuvos visuomenės 
šaltumo Lenkams, mes, aišku, 
ištiesiame jai ranką ir linkime 
tą šaltumą ir toliau išlaikyti, 
kol Lenkai, galiausia, nesusi
pras' ir neatitaisys Vilniaus 
skriaudos.

Nors Vilniui Vaduoti Sąjun
ga uždaryta, bet kada Vilniaus 
Lietuvių choras koncertavo 
Kaune, tai publifeT savaime su
stojo ir taip stipriai uždainavo 
‘Mes be Vilniaus nenurimsim!’ 
kad balkiai braškėjo!

Švenčiame Vasario 16 dieną, įžengę jau tre
čia jin nepriklausomos Lietuvos dvidešimtmetin, 
— švenčiame tačiau labai susirūpinę. Ir kaip 
nebūti susirūpinusiems! Pernykščiai metai bu
vo pa j o vingi visuotinei taikai; karo pavojaus 
baimė, kilus vidurinėje Europoje, pavasariop 
palietė musų kraštą, o vėlyvą rudenį ji išjudi
no ir musų pajūrį. Dėl to musų tauta buvo di
džiai sujaudinta, bet nusiminimui nepasidavė. 
Klaipėdos krašte rados, deja, mūsiškių, blogos 
valios žmonių, kurie, užuot spietėsi glaudžiau 
apie savo valdžią, sumanė įstatymų draudžia
mais žygiais ją silpninti ir žeminti. Vyriausy
bė tačiau, pasitikėdama savo tautos sveika nuo
voka, tvirtai jautėsi ir nesidavė siūbuojama.

Šie metai irgi gali būti smarkus, ir gali at
eiti sunkių dienų ir musų kraštui. Taigi musų 
visų rūpestis kad tokių smerktinų žygių kaip 
suminėtieji, nebeatsikartotų. Atsiminkime jog 
kiekvienas nerimas blogai veikia iždą ir išorį 
ir mažina šalies pajiegumą.

Švenčiame šiądien musų brangią tautos 
šventę rimtai, įsitikinę kad Lietuvos laisvė mu
sų stiprėjančiomis pajiegomis bus išlaikyta. 
Tas musų tikėjimas remiasi ir praeitimi. Juk 
visur laimėdavome, kur tik būdavome vieningi. 
Per tautos šventes mes pagerbiame .jos žadin
tojus ir gaivintojus ir karius savanorius, grą
žinusius laisvę musų kraštui. Tokios pagarbos 
tačiau neužtenka, be jos reikia dar kad pasiro- 
dytume savo gerais darbais. Taigi valdininkai 
turi eiti sąžiningai savo pareigas, ne vien tam 
kad gautų atlyginimą, bet kad naudingai tar
nautų savo tėvynei. To pat reikalaukime iš mo
kytojų ir iš kitų pareigonių. Ūkininkai ir dar
bininkai ir kiti, kurie dirba kasdieninį savo dar
bą, turi žiūrėti kad jis butų našus. Kad Lietu
va yra padarius daug pažangos, tai padaryta 
darbščių rankų dėka.

Kalbėdami apie saugumą, mes dažniausia 
turime prieš savo akis apsaugos ir vidaus minis
terijas. Bet toks saugumo supratimas butų 
persiauras. Saugumą turime nešioti kiekvienas 
pilietis savyje, dėl to jis negali likti abejingas 
tokiems žygiams ir darbams kurie ardytų visuo
menės tvarką, įstatymų nustatytą, o, antra ver
tus, jis turi visuometpr visur savo darbu tvir
tinti šalies gerovę.

Lietuva neskelbia nei penkmečių nei kelia- 
mečių darbų planų, kaip kad kiti kraštai skel
bia. Mums užtenka vienų metų plano, nuo še
šioliktos iki šešioliktos. Vasario dienos. Taigi 
laukdami tos metinės šventės, dirbkime taip 
kad ją pasitiktume ne tuščiom rankom, kad jau- 
stumės daug padarę per metus, kad galiausiai 
musų džiaugsmas jos proga butų ir musų pa
čių kuo pelnytas, o ne vien musų krašto garsios 
praeities garbinimas.

Jei sakomės aukštai vertiną savo valstybę 
tai vertinkime visus tris jos elementus: gimtą
ją šalį, savo tautą ir savo valdžią. Juk vienam 
kuriam elementui susilpnėjus, sumenksta vals
tybė ir jai pavojus didėja. Kad taip neatsitik
tų, reikia visiems spiestis apie savo valdžią, •.pe
tingai tuomet kada ateina sunkesnės dieni s mu
sų kraštui. Praėjusių metų patyrimas verste 
verčia mus visus taip daryti.

Gyventi vien garsios praeities sukrautu ka
pitalu butų neatsargu ir nepateisintina. Mes jį 
nuolat turime didinti ir verstis jo priaugusiais 
procentais. \ To kapitalo neduokime blogos va
lios žmonėms naikinti. Tai musų visų pareiga.

VDV.

(Maironis)
Už Raseinių ant Dubysos 
Teka saulė, teka; 
Geltonplaukės puikios visos 
Šneka ten, oi šneka.

Po rasas kasas šukuoja,
Saulė jas džiovina,
Kai užgieda, uždainuoja
Širdį taip griaudina. * 

Aukštą dangų pamylėjo, 
Blaivią jo skaistybę, 
Sau akis užsižavėjo 
Mėlyna gilybe.

Lietuva Visur Laimėdavo kur buvo Vieninga!
(Respublikos Prezidento Vasario 16 dieną Pasakyta kalba, kurią 

čia paduodame trumpai atpasakotą)

ŽMOGUS KURIS ĮVEDĖ LIETU
VOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTĘ MARYLANDO 
VALSTIJOJE

Wm. F. Laukaitis

® ITALIJA laike karo su Etiopais orlai
viais atveždavo ožkas ir parašiutais numesdavo 
savo kareivių pulkuose, kad turėtų šviežio pie
no. Mėsai buvo numetama ir galvijų. Priveži
mas kitaip buvo sunkus ir ilgai trukdavo.

©.HANIBALO GUDRYBĖS. Garsus seno
vės Kartagenos (Afrikos) karžygis Hannibalas 
buvo įsiveržęs į Europą ir per Ispaniją ir Pran
cūziją per kalnus veržėti ant Italijos. Perėji
mas per kalnus jam buvo užstotas Romėnų ka
reivių. Bet tas Hannibalo nesutrukdė. Hanni
balas paruošęs didelę banda jaučių, pririšęs prie 
ragų derva nuteptus degvlus. nakties laiku pa
varė jaučius su tais degančiais degylais per kal
nus kitu ruožtu. Romėnai manydami kad Kar- 
tagenai eina anuo taku, puolėsi tenai, paliko 
laisvą kelią toj vietoj kur buvo Hannibalą su
laikę, ir jis laimingai praėjo ten kur jam rei
kia. *

Jau buvo Dirvoje minėta apie penkis pa
minklus Amerikoje esančius Lietuvių tautai.

Tie paminklai yra šie: Lietuvai pasodintas 
ąžuolas prie Seattle, Wash., Universiteto.

Pittsburgho Universiteto Katedroje Lietu
vių Kambaris.

Chicagoje — Dariaus-Girėno paminklas.
Clevelande — Lietuvių Kultūrinis Darželis.
Maryland valstijoje — Lietuvos Nepriklau

somybės šventė Vasario 16 dieną. To fakto pa
žymėjimui, prie Maryland valstijos namo An- 
napolis mieste yra pasąclintas ąžuolas.

Nuvažiavus į Baltimore — didžiausią, Ma- 
rylando valstijoje Lietuvių koloniją .— Vasa.rio 
16-tą mieste plevėsuoja Amerikoniškos vėliavos. 
Tas Lietuvį padaro didelį. Jo tautos nepriklau
somybės šventė švenčiama ir Maryland valsti
joje. Prieš Vasario 16-tą, Marylando guberna
torius, tam tikru Valstijos legislaturos aktu pa
siremdamas, skelbia rezoliuciją, pranešdamas 
valstijos piliečiams kad, “bendra Rezoliucija 
No. 8 sulyg valstijos Generalinio Seimo tarimų 
iš 1935 metų Gubernatoriaus įpareigojamas pa
skelbti Vasario 16 kiekvieną metą paminėjimui 
įsteigimo Lietuvos Respublikos”.

To pravedimui turėjo kas nors pasidarbuo
ti kas labai myli musų tautą, brangina Lietuvą.

Tuo asmeniu yra žymus Baltimorės ir Ma
rylando Lietuvis advokatas, dabar Vyriausias 
Miesto Trafiko Teisėjas, Vincas F. Laukaitis.

Teisėjas Laukaitis, Baltimorėje gimęs ir 
augęs, Lietuvos nematęs, bet jausdamas Lietu
viškai, mylėdamas savo žmones ir savo tėvų 
š"lį, padarė tą garbingą atmintį musų Respubli
kai Lietuvai.

Per savo įtekmę ir savo draugus Marylan
do Valstijos Seime, Vincas F. Laukaitis įteikė 
Valstijos Seimui rezoliuciją, kuri buvo perleis
ta ir užtvirtinta Gegužės 17 d., 1935 ?netais.

• Už tą savo pasidarbavimą Lietuvai Teisė
jas Laukaitis yra apdovanotas Gedimino Ordi
nu III laipsnio.

Teisėjas Laukaitis yra žymus advokatas ir 
turi teisę ginti bylas net Aukščiausiame Suvie
nytų Valstijų Teisme Washingtone. Jis yra 
populiarus žmogus Marylando valstijos Republi- 
konų partijoje, delei to pasiekė ir tos vietos 
miesto teisme. Kuomet yra kalbama apie kan
didatus nuo visos valstijos į Suvienytų Valsti
jų Kongresą, Vincas F. Laukaitis figūruoja tarp 
tų kandidatų savo Republikonų partijoje.

Teisėjas Wm. F. Laukaitis yra Amerikos 
Lietuvių Tautinės Tarybos pirmininkas.

Teisėjas turi didelį norą apsilankyti Lie
tuvoje, ir žada šią vasarą, jeigu sąlygos leis, 
nuvykti nors trumpam laikui.

Teisėjo tėvas, Ambrozius Laukaitis, paei
na iš Jakiškių k., Gražiškių par., Vilkaviškio 
apsk., gimė 1874 metais, Amerikon atvyko į 
Baltimore 1893 metais, kur ir dabar tebegyve
na. Vedė 1899 metais, Sofiją Bagdonaitę.

Jie turi penkis sūnūs, kurių Vincas ir Jo
nas yra advokatai, ir tris dukteris.

® SULYG statistikų, Vokietijoje kas metą 
į vyro amžių sueina po 313,000 vaikinų, o Pran
cūzijoje po 296,000.
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PER TVORA
PASIŽVALGIUS

(ANTRA DALIS — NUKRYŽIUOTIEJI VERTĖ PRANAS ŠILEIKA)

(Tęsinys iš pereito nr.)
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TRAKŲ UŽPUOLIMAS

-— Ties Vilniaus keliu dega .... — pro lu
pas burbtelėjo Raimuntas. — Ar tai ne Jogailie
čiai nuotaikauja ten? Tik dabar, vyručiai, 
kitę arklius!

Jis skubiai priėjo prie viduryje kiemo 
vėjusių dviračių vežimų; čia pat po kiemą
blaškė ir kiti, graibsčiodami ir apžiūrinėdami 
juos paskutinį kartą.

Aliutės ir vaiko lydimas Rudolfas lėtais 
žingsniais išėjo pro vartus; pasijudino ir visa 
nedidelė gurguolė; ją lydėjo šunes.

Taip dar neseniai buvęs apmiręs skersgat
vis dabar atgijo; mantos ryšuliais apsikrovę be- 
go vyrai, moters ir vaikai — vieni į pilį, antri 
į anksčiau parengtas slaptas vietas apylinkės 
miškuose.

Į gaisro vietą nujojo keli ginkluoti raiteliai.
Aliutė išgirdo tolimus riksmo balsus. Ru

dolfo ausį taip pat jie pasiekė, jis stabtelėjo.
— Ten jau pliekiasi . . . — pratarė jis 

patęsdamas ir ištiesė savo plačius pečius ;> jo 
šnervės išsipūtė kaip kovos žirgo, 
lavijų žvangėjimą.

Šauksmo garsai vis aiškėjo, 
ausis jau galėjo atskirti kad tai 
triukšmas, bet mūšio ūžesys.

— Tai, dukrele, žengte į priekį su Henriku! 
•— gyvai surikiavo Rudolfas. Tarytum pažįstami 
garsai butų jį iš karto pagvdę.

#— Duokit kalaviją; kas ginkluotas—prie 
manęs.

Raimuntas pačiupo nuo vežimo ilgą Rudolfo 
kalaviją ir padavė jam. Savo brūklį Rudolfas 
nusviedė į šalį ir pasirėmė kalaviju.

—Dėduli, ar ta karas? — paklausė vaikas, 
nenuleisdamas nuo gaisro akių.

— Karas! — sugriaudė senas didvyris, reng
damasis į kautynes. — Gyviau ženkite į pilį: 
mes tuojau pasivysime jus!

Gurguolė pravažiavo į priekį; Rudolfas su 
saujele ginkluotų vyrų pasiliko užpakalyje sau
goti, ir pasirengęs kas valandėlė priešų puolimą 
atremti. /

Gaisro pašvaistės nušviesta didžioji gatvė 
buvo panaši į didelį prekymetį; žmonės, visokios 
mantos ryšuliai, gyvuliai, gurguolės — viskas 
į vieną margą sprustį susivėlė.

Priekinio bokšto vartai buvo kiaurai atkelti 
ir pro juos slinko eilės žmonių ir vežimų, pri
krautų grudų ir šieno. Prie vartų stovėjo di
džiojo kunigaikščio karių būrys, pasirengęs kau
tis. Ties jų šalmais mirguliavo j iečių galai ir 
nuo gaisro pašvaistės žibėjo.

Prie šito būrio su savo kariais ir Rudolfas 
prisidėjo.

Aliutė jau buvo praėjus pusę tilto, kada 
vaikutis staiga truktelėjo jos ranką ir

— Mama, žiūrėk, ten jau dega! 
ne musų namai?

Aliutė atsigręžė ir toj vietoj kur
namai pamatė liepsnos liežuvius, smarkiai besi
stiepiančius į juodą padangę.

Jai suspaudė širdį.
-— Rodos, musų! . . — ištarė ji. — Tai nie

kis, mes sau kitus pasistatydinsimi . . .
Mintis kad jų mieli, sode pasislėpę name

liai žūva, sugraudino vaikui širdį ir ašaros už
ėmė jam gerklę. Bet jis atsiminė kad riterio 
sūnūs ir kad ašaromis visi juokiasi, sutramdė 
save ir ramiai pasakė:

— žinoma . . . visgi, mama, labai gaila jų!
Dviguba gaisro pašvaistė skaidriai nušvie

tė tiltą ir pačią pilį. Suspindėjo siauri žėručio 
langai; tarsi koks pasakų milžinas pabudo iš 
miego ir įstelbė į erdvę išblyškusias raudonas 
akis. Gaisras vis plito. Vėjas šniokšdamas 
blaškė į šalis tratančią liepsną ir, lyg begalinė 
daugybė žvaigždžių ir žibintų, skraidžiojo ore 
žiežirbos ir įkaitinti deguliai.

Kai Aliute sūnumi vedina inėjo pro antruo
sius vartas — jau kiaurai pleškėjo visas miesto 
ruožas. Jos užpakalyje iš priekinio bokšto 
trinktelėjo kanuolės; netrukus sužvangėjo gran
dinės ir iš abiejų pusių pasikėlė tiltai, aklai už
dengę pilies vartus.

Pilis rengėsi gintis.

sušuko:
Ar tai

buvo jų

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”

XXXV.
PILIES UŽPUOLIKAI 'NUGALIMI

Amulis palydėjo Aliutę į parengtus jai 
Rudolfui kambarius apatinėje pilies dalyje.

Vaiką Aliutė paguldė į lovutę, seniau Vy
tauto buvusią ir, palikus jį auklei daboti, nu
ėjo į salę, o iš ten užkopė pas kunigaikštienę.

Birutė stovėjo ant viršutinio bokšto stogi- 
nėlio ir rūpestingai žiurėjo į miestą.

— Pagaliau! — prabilo ji atsigręždama iš
girdus Aliutės žingsnius. — Ko jus ten taip gai- 
šote? Tik-tik ir butų sugavę: pakrante visas 
jų būrys, kaip viesulas, lėkė įkypai bokšto!

— Mes nesitikėjome kad Jogailiečiai 
mieste! — atsakė Aliutė.

— O kame Rudolfas?
— Jis priekiniame bokšte pasiliko.
— Kaip?! Kautis?! Juk jis serga? — 

stebus paklausė Birutė.
— Jis karys, valdove! Kai tik išgirdo kau

tynes, tuojau pasveiko. Ir Albrechtas toks jau! 
— atsakė 
dūmas.

— Ir 
gaikštienė

jau

JŲS

žemės Banko rūmai Kaune, Nepriklausomybes šventės 
vakare savotiškai apšviesti. VDV.

i
nu-

Aliute, ir jos balse suskambėjo išdi-

tavo vaikas į juos bus! ■— tarė kuni- 
padėjus Aliutei ant peties ranką.

— Vokiečiai, rodos, neina prieš mus? — 
pridūrė Birutė, nenuleisdama akių nuo mies
to. — Aš tik Lietuvių ir Lenkų rinktines tema
čiau. Rudolfas patenkintas bus: nereikės jam 
atsisakyti su savais kautis.

Gaisras vis plėtėsi ir plėtėsi; viršuje pilies 
sienų sargybiniai buvo apšviesti kaip dienos me
tu.

ne.

vę,
bokšto vir

valandėles

puolančius

praužė pasieniu, vilkda- 
užsikabinusį už kilpsai-

kopėčiomis ir ilgais žar-

trukš-

— Dar laimė kad vėjas pučia nuo miesto, 
o tai viskas supleškėtų! — pasakė Birutė.

Aliutės akis patraukė kaž kokie juodi taš
kai, pasipylė ant ežero ledo; jie leidosi nuo 
kriaušo iš vakarų pusės.

Išgirdus Aliutę šaukiant, Birutė gryžtelėjo. 
Jau galima buvo įstebėti būrį raitelių, išdrikai 
besiartinančių prie pilies.

— Iš antros pusės netikėtai mus užklupti 
mano! — su neapikanta pasakė kunigaikštie- 

•— Veltui!
Ji truktelėjo nuleistą žemyn iš 
ir kieme suskambėjo varpas.
Sienų sargybos subruzdo; po

bokšto stoginėlyje pasirodė'Amulis.
Birutė tylėdama parodė jam 

priešus. Amulis tik žvilgterėjo žemyn ir kaip 
greitai buvo atsiradęs taip pat išnyko tamsioje 
angoje. Bet kunigaikštienė galėjo ir nieko ne
sakyti: sargybos stovėjo ant visų pilies sienų, 
ir nei vienas žmogus nebūtų galėjęs prisėlyti 
nepastebėtas.

Netrukus vakarų dalyje blykstelėjo žaibai 
ir trinktelėjo perkūnas — kanuolės iššovė. Du
rnai aptraukė sieną. Taip pat pasirodė durnai 
ir suplieskė liepsnos liežuviai iš tamsiojo atsi- 
gręžusio į pilį priekinio bokšto — ir iš tenai 
trenksmai nuaidėjo.

Dals priešų, skubėjusių prie tilto, pateko į 
kryžminę ugnies; trys raiteliai tuojau nukrito 
ir pasiliko gulėti sniege; kaž keno arklys, kaip 
pasiutęs, kiek iškerta 
mas išmuštą iš balno, 
čio raitelį.

šimtinė raitelių su
dais jau supo nuo ežero puses, bet. paragavę 
pilies gynėjų strėlių, tuojau susisuko atgal.

— Mūsieji — sušuko Aliutė. — Slapukai!
Patiltėje, kur buvo slaptas išėjimas iš prie

kinio bokšto į ežerą, sužibėjo aukšti šalmai ir 
jietys — iš ten pasipylė kariai. Priekyje žy
giavo milžiniškas, visa galva aukštesnis už ki
tus, vyras.

— Rudolfas! — pamačius jį ištarė kuni
gaikštienė.

Savieji slapukai juoda vilnimi puolė priešus.
Ledas jau buvo išpurtęs ir arklių kojos 

smukeiojo ir slydinėjo, trukdy damos taikiai 
kautis. Sušvitrėjo kardai; šauksmo ir
mo iš pilies nebuvo girdėti; tik buvo matyti 
kaip pėstininkai išsisukinėjo nuo raitelių ir kaip 
virstinėjo čia vieni, čia antri. Rudolfo kardas 
kelis kartus nusileidę, ir kiekvieną kartą žemėn : 
griuvo arba žmogus arba arklys drauge su rai
teliu.

Audringas šauksmas džiūgaujančių ir nu
galėtų pasiekė kunigaikštienę ir Aliutę, ir iš
drikai kovęsis Lenkų būrys metėsi atgal. Iš ki
tos pusės su naujais kariais juos puolė Amulis.

Visi susimaišė. Kurį laiką negalima buvo 
beatskirti kas ten dėjosi. Jau aiškiai buvo gir
dėti šauksmai, kirčiai ir kardų žvangėjimas.

Ir staiga tirštas priešų būrys iškarto pra
retėjo: raiteliai nebeišlaikė iš dviejų pusių spau
dimo ir nujojo ledu į kairę ir į dešinę. Nuo sie
nų sublykčiojo liepsnos ir vėl sugriaudė ka
nuolės.

Visą laiką stropiai sekus kautynes, Aliutė 
lengviau atsiduso. Gynėjų tarpe jos akys su
rado Rudolfą, jau begryžtantį į pilį.

Dalis karių pasiliko žiūrėti nedideles kru-

iš-

aikštėje. 
deglus, 

Vienybės

KAUNAS, — Vasario 16 
vakarėse, buvo įspūdingos 
kilmės. Prieš 18 vai. vakaro, 
Vasario 15, organizuota Kau
no visuomenė pradėjo rinktis į 
jiems nurodytas vietas. Sava
noriai, šauliai ir skautai susi
rinko Nepriklausomybės aikš
tėje, studentų organizacijos 
prie Vytauto Didžiojo Univer
siteto rūmų, o visos kitos or
ganizacijos Vienybės

Paskiau, išdalinus 
visos organizacijos iš
aikštės pasipylė didele darnia 
rikiuote ir nužygiavo pasvei
kinti mylimo Tautos Vado An
tano Smetonos.

Didžiosios eisenos pirmie
siems būriams įžengus į Pre
zidentūros sodelį, balkone pa
sirodė Tautos Vadas Antanas 
Smetona, ministras pirminin
kas VI. Mironas ir kiti minis
trų kabineto nariai.

Sodelyje buvo susirinkę or
ganizacijų vadai: Visuomeni
nio Darbo Vadybos vedėjas vi
ceministras^ V. Vįfeišis, LTS. 
gen. sekretorius M. Kviklys, 
LšS. vadas Pulk. Saladžius, Sa
vanorių Sąjungos pirmininkas 
Gužas, Jaunalietuvių vadas A. 
Kaulėnas, Pavasarininkų va
das Leimonas ir kiti.

Organizuotosios visuomenės 
vardu Tautos Vadą pasveikino 
Lietuvių Tautininkų Sąjungos 
gen. sekretorius M. Kviklys, 
sekančia kalba: ’

Musų tėvynės laisvės šven
tes išvakarėse, organizuotoji 
visuomenė atėjome pas Tave, 
Nepriklausomybės Kūrėjau, 
Pirmasis Valstybės Preziden
te, musų. Tautos Vyriausiasis 
Vade, širdingai pasveik i n t i. 
šiandien mes džiaugiamės, šis 
džiaugsmas gilus, nes yra di
džių vargų įveikimo vaisius. 
Tačiau, gerai suprantame kad 
turime rūpintis jog šviesių 
džiaugsmų dienų netemdytų 
rastieji rūpesčiai, kurių taip 
gausu visoje nerimo judinamo
je žemėje. Tą džiaugsmą skai
drina ir neviltį blaško tas, kad

musų tautos priešakyje tebesi 
Tu, kovose užgrūdintas Gar
bingasis Vade, išvedęs tautą 
dygių ir spygliais nuklotu ta
ku, i jos laisvės kelią. Mes 
lenkiame galvas prieš Tave ir 
Tavo asmenyje nudirbtus tau
tai didžiavyrių darbus, ir pati
kime kad tautos laisvę ir jos 
garbę branginame ir brangin
sime, gynėme, giname ir gin
sime..

Paskiau į susirinkusiuosius 
tarė žodį pats Respublikos Pre
zidentas A. Smetona, džiaug
damasis kad eidami Aušrinin
kų ir \ Varpininkų keliais mes 
šiądien galime švęsti 21 nepri
klausomo gyvenimo metus.

Po Prezidento sveikinimo bu
vo sugiedotas tautos himnas.

Vasario 16-tą taip pat buvo 
didelės iškilmės 'Kaune ir viso
je Lietuvoje. LA.

Kaip butu Geriau?
NEUŽMIRŠKIT, rašant savo mintis, ir tų klausimų kurie 

kalba kaip Lietuvai butų geriau: ar kad Lenkai susidėtų su Vo
kietija ar Rusija, arba Vokiečiai susidėtų su Rusija.

Musų iškelti paklausimai neprašo jus Įrodinėti su kuria 
valstybe Lietuvai reikia susidėti pasivedant jų globai, bet tik 
politinius ir ekonominius santikius suderinant. Taigi rašantie
ji prašomi reikšti savo mintis ta prasme.

DIRVOS SKAITYTOJAS, 
Niagara Falls, N. Y.

■ Kaip Lietuvai butų geriau 
gyvuoti. Mano mintis taip.

Lietuvai geriausia gyvuoti 
vienai sau, bet pavojui gręsiant 
nuo godaus kaimyno butų ne
bloga turėti už draugą Rusiją.

O kasi ink, susidraugavimo 
Vokietijos su Lenkija, ar Vo
kietijos su Rusija, ar Rusijos 
su Lenkija, tai Lietuvai vis 
tas pats likimas. Bet, kaslink 
teisybės tai Rusija prisilaiko 
geriausia teisybės.

atsiklausimą “Kaip
mano

MARĖ RYTMETYTĖ-MACK
Sioux City, Iowa:

Į jūsų 
butų geriau Lietuvai”,
nuomone Lietuvai geriausia dė
tis, arba kitaip negalint, net 
pasiduoti Rusijos globai. Su 
Rusija Lietuva galėtų išsilai
kyt gyva ir sveika, o su Len
kais ir Vokiečiais negali būti 
jokios minties dėtis, nes taį 
pražūtis Lietuvai ?

vas lavonų, juodavusių vienur-kitur sniege. 
Vienus tuojau ėmė ir nešė' į salą, kitus paliko 
drybsoti kur buvę.

— Mūsiškių nedaug.... — prabilo Birutė, 
pamačius kad priešų daug daugiau paklota. — 
Eime žaizdų tvarstyti....

Abidvi moterys dingo. Gaisras blėso.

JONAS BARTAŠIUS,
Brownfield, Pa.:

Su Lenkija susidraugavimas 
Lietuvai butų geriausias, bet 
ne su Vokietija ar Rusija.

Bet reikia visas Pabaltijo 
valstybes suvienyti, kad jos 
turėtų tarp savęs stiprų ryšį.

Šioje sąjungoje turėtų būti 
visos šios šalys: Lenkija, Bu
mam ja, Lietuva, Latvija ir Es- 
tonija. Taip jos sudarytų 55 
milijonus žmonių.. Galima ir 
Rusiją priimti, tai dar geriau. 
Tada 
čiapt

Su 
butų

Vokietija turėtų užsi- 
savo gargalynę.
Lenkija susidraugavimas 
girtinas ir geriausias.

ANTOSĖ YASELSKIENĖ 
Los Angeles, Cal.:

Aš noriu pridėti savo balsą 
kaip Lietuvai priklausant bu
tų geriau. Aš esu darbininkė 
ir esu darbus prie Vokiečių, 
žmonių, tai galiu pasakyti kad ' 
Vokiečiai yra daugiau teisingi 
negu bent kurie kiti žmonės, j

švaistė nyko ir balo. Tamsa vėl ėmė gaubti sa
lą ir tyliai niuksančius bokštus. Palengvėle iš
tuštėjo ir tarpas nuo pilies iki ežero krašto ir 
tiktai juodos nelemties krūvos ■— juodvarnių 
pokyliui — pasiliko sustingusios dribsoti.

Pilies kieme darbas virte virė.
(Bus daugiau)

VAŽIUOK GATVEKARIU AR MOTOR KOČU

f-
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IšDAVĖT SAVO 
MOTINĄ! . f į} .

Vilnyje draugas redaktorius 
bando barti Dirvos redaktorių
už jo pasireiškimą dėl Vengri
jos prisidėjimo prie bendro 
bloko prieš komunizmo pavojų 
Europai, štai- kaip Vilnis nu
porina, kai Dirva pažymėjo jog 
Vengrija gerai padarė pasira
šydama laikytis prieš komu.- 
nizmo pavojų Europai, bet kar
tu užkirto kelią nazių politikai 
Vengrijoje:

“Stiprinimas agresorių ‘ašies’ 
reiškia blogą demokratijai, ži
noma, ‘Dirvai’ demokratija ne
patinka. Bet stiprinimas agre
sorių juk yra pavojinga Lietu
vai, o ‘Dirva’ prisiekauja meilę 
Lietuvai.

“Musų 
parduotų 
kuo nors 
tų Sąjungą/

Dėl tokio 
riaus razumo 
sakyti:

Nei Dirvai 
nėra reikalo parduoti ar išduo
ti savo motinas, rūpinantis ir 
dirbant Lietuvos gerovei. To 
iš jų niekas nereikalauja.

Dirbimo ar “kuo nors prisi
dėjimo prieš Sovietų Sąjungą” 
prikišimas yra visai tuščias 
dalykas: ir Sovietų Sąjungos 
ir kitų šalių vidaus reikalai 
Lietuviams nerupi ir Lietuviai 
dėl jų nesisieloja. Jie Lietu
viams yra svetimi, bet Lietu
viams reikia rūpintis ir dieną- 
naktį budėti savo tėvynės rei
kaluose. Tame ir yra Lietu
vio prisiekavimas meilės Lie
tuvai. Lietuvis tam turi pil
niausią teisę. Tą daryti nerei
kia parduoti ar išduoti savo 
motiną, tėvą, brolį, seserį.

Bet savo tėvo, motinos, bro
lio ir sesers išdavikai yra tie 
Vilnies redaktoriai ir jų perti
krinti sekėjai, kurie išdavė sa
vo Motiną-Tėvynę, kurie ją iš
keikė ir išsižadėjo, o visu pro
tu, siela ir bizniu atsidavė So
vietų Rusijai (Sąjungai) I

Nors Lietuvoje gyvenanti ir 
savo gyvenimu pasitenkinę ko
munistų — Pruseikų, Andriu
lių, Bimbų ir kitų — tėvai, 
motinos, broliai, seserys bijo 
Sovietų Sąjungos (ir visos pa
vietres kokią komunizmas už
neša) , Pruseika, Andriulis ir 
Bimba nuo pat Lietuvos atsi- 
steigimo dieną-naktį dirba už 
prijungimą Lietuvos prie So
vietų Sąjungos’— už pavedi
mą Rusų vergijon savo motinų, 
tėvų!

Nors Lietuva džiaugiasi at
sikračius Rusų vergijos, komu
nizmo liga sergantieji Lietu
viai jos išsižadėjo, pasmerkė 
pražūčiai, ir nenurims iki ne
matys Lietuvą vėl Rusų paver
gtą!

Nors Lietuva yra saugi nuo 
tos vergijos, nors namie rūpi
nasi išvengti tokių patrakėlių 
pasikėsinimo Lietuvą į Rusų 
globą nustumti, Amerikos Lie
tuviai komunistai yra jau iš- 

į davę ir pardavę savo Motiną- 
■ Tėvynę Rusijai, ir tik laukia 
dienos kada ji bus pagrobta!

Tik tam jų ir Lietuvos him
no “dainavimas”, ir Lietuvos 
“demokratijos” gynimas, ir 
Klaipėdos reikalais “rūpinima
sis”: kad Lietuva išliktų svei
ka, čiela, didesnis kąsnis Ru
sijai pradyti!

Supa Garba.

fašistai ir motiną 
ar išduotų bile tik 
prisidėti prieš Sovie-

Vilnies redakto- 
turiu štai ką pa-

nei jos sekėjams
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Ruošiasi Bizniui
Didžiaisiais Ežerais šią va

sarą, kaip tik prasidės sezo
nas, sako bus pervežta geležies 
rudies dvigubai tiek negu per
nai. Laivų savininkai tikrina, 
kad bus pervežta tarp 40 ir 44 
tonų, nes rudies ’ ištekliai yra 
beveik visose geležies ir plie
no liejyklose išsibaigę.

Viena geležies rudies kom
panija pasiruošus paleist i dar
bą 64 tam pritaikytus laivus.

JIEŠKAU DARBO UKĖJE 
Patyręs ūkės darbininkas, jau
nas stiprus vyras, jieškau dar
bo ukėje, ištisą metą.

Louis Vanecek, 
Grafton Rd. Valley Citv, O.
REIKALINGI PARDAVĖJAI 
Išimtinam pardavimui Neon 
laikrodžių. Geras atlygini
mas tinkamam. Kreipktis 

1019 Citizens Big.

JIEŠKAU KAMBARIO 
(Lietuvių centro srityje) 

Noriu kambario su valgiu ir 
skalbimu. Arba jei turit 2-3 
kambarius išnuomuoti praneš
kit Dirvos Administracijai.

Vyriškų 
Moteriškų
RŪBŲ
Taisymas 
Valymas

Paimam visą darbą 
iš jūsų namų ir pro
statom gatavą atgal.

Telef onuokit
HEnderson 3050

J. Bindokas ir Sunai, Sav.

Formai Cleaners |nc<

GREITAS
PATARNAVIMAS

1194 East 79th Street

Platesni Paaiškinimai 
Taksų Mokėtojams

SUSIRINKIMAS KOVO 21
Miesto valdyba patiekia gy

ventojams išbalsuoti pataisymą 
miesto čarterio, kas reiškia 
kad mes atiduotume musų mie
sto tarybai sprendimą pakelti 
mums taksus net iki 10-mills, 
o tas sudarytų apie 13 milijo
nų dolarių, ir ta.i dar svarbu 
kad jie tą galėtų daryti visai 
musų daugiau nesiklausę.

Piliečiai, panaudokim Kovo 
22 d. apgynimui savo teisių.

Jie mums tikrina kad šis 7.4 
mill levy reikalinga miesto pa
laikymui, jie žino kad piliečiai 
mėgsta balsuoti už šelpimo pa
laikymą, tai apie tą daugiausia 
kalba. Bet daugiausia tų pi
nigų bus sunaudojama visokių 
miesto administracijos ponų iš
laikymui.

Lietuvių Nepartiviškas klu
bas rengia reguliarį susirinki
mą antradienio vakare, prieš 
balsavimus, Lietuvių salėje nuo 
7:30 vai. Čia bus paaiškinta 
apie tai visa plačiai ir žinosit 
kaip balsuoti.

Klubo kortavimo vakarėlis 
įvyksta šeštadienio vakare, 18 
d. Kovo, 9114 St. CIair avė., 
nuo 7:30 vai.

Kviečia. visus valdyba. 
Pirm. K. štaupas.

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

Stanley Lukassus 
North Olmstead, Ohio

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. £43 St. Cleveland, O.
~~K. ŠTAU PAS

Kambarių Popieriuotojas 
Namų Aptaisytojas 

KAINOS PRIEINAMOS 
Duokit man apkainuoti jūsų 

namų aptaisymo darbą.

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

AMERIKOS LIETUVIŲ SPORTININKŲ PASI
TIKIMO CLEVELANDE REIKALU

KAIMYNIŠKOS
U ŽEIGOS

.. k. STONIS
RESTAURANT

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

Rašo Jurgis K. Venslovas.

Kiek laiko atgal, Clevelando 
Lietuvių Sporto Klubas išsiun
tinėjo pakvietimus į visus Lie
tuvių Sporto Klubus kviečiant 
juos į Antrą Basket Bali Tur- 
namentą, kuris bus laikomas 
CIevelande Balandžio 15-16.

< Gauta atsakymai iš DuBois, 
Pa., Amsterdam, N. Y., Gary, 
Ind., Duąuesne, Pa., Dayton, 
Ohio, ir Margučio komandos iš 
Chicagos.

Pradžia yra gera, atrodo kad 
bus didesnis turnamentas ne
gu 1938 metų.

Sykiu su sportininkais atva
žiuos daug ir svečių, užtai tu
rėsim daug geriau prisirengti.

Tuo tikslu, vietos Sporto 
Klubas išsiuntinėjo antrą pa
kvietimo laišką, bet šis pakvie
timas yra vietos draugijoms, 
organizacijoms ir klubams, su 
prašymu kad atsiųstų savo po 
porą atstovų į viešą susirinki
mą, kuris bus laikomas Kovo 
~JĮIPPODROMĘ

21 d., Lietuvių salėje, 8 vai. 
vakare.

Kartu užkviečiame visus vie
tos Lietuvius: vyrus, moteris, 
paneles, vaikinus į šį susirin
kimą pasitarti. Lai šis turna
mentas būna rengiamas visų 
vietos Lietuvių.

Mes norime kad visi vietos 
Lietuviai jaustųsi jog šis tur
namentas yra jų turnamen
tas; norime kad šie turnamen- 
tai, kurie gavo pradžią 1938 
metais CIevelande, butų dides
ni ir geresni kas metas. Tas 
bus galima tiktai jei visi dirb
sim išvien.

Perskaitę šią žinelę praneš
kit savo draugui, draugei ir su- 
sitarkit ateiti į šį viešą susi
rinkimą antradienį, Kovo 21.

Operų pasaulio centras persikelia 
į Clevelandą savaitei nuo Kovo 27 
iki Balandžio 1, kuomet miesto au
ditorijoje bus perstatyta astuonios 
žymios pasaulinės operos. Metro
politan Opera organizacijos atvyk
sta į Cleveisffidą su visais žymiau
siais savo artistais.

Niekad iki šiol operos istorijoje 
nebuvo sutraukta tiek žymių artis
tų ir parinktiniausių operų vienos 
savaitės begiu po vienu stogu. Ti
kima kad pernai pavasari padarytas 
operos lankytojų daugumo pasauli
nis rekordas bus šymet sumuštas.

Šiame puslapyje telpa operų skel
bimas: kurią dieną kokios bus sta
tomos ir kokiose dainuos kurie žy
miausi artistai ir artistės. Pasirin
kit kurią nors operą ar porą, Įsigy- 
kit sau bilietus išanksto ir pasi- 
stengkit. Poroje operų dainuos ir 
musų vientautė, Ona Kaskas.

SKAITYKIT!
ir platinki! šiuos laikraščius:

AMERIKOS LIETUVIS 
DIRVA 

MARGUTIS 
VIENYBĖ 
SANDARA

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

Lietuviška ir Rusiška 
Importuota Degtine 

Skanus Lietuviškas Skilandis 
Pietums laike švenčių 

Vieta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Avė.
ANSEL ROAD

C A F E
1066 Ansel Road

SMAGI LIETUVIŠKA 
UŽEIGA

Degtine — Alus — Vynai 
Valgiai

ŽUVIS KAS PENKTADIENIS 
Muzika Penkta.. ir šeštadienį.

Budweiser, Duąesne, Porter Alus 
duodamas tiesiog iš bačkų.

K. Nekrošius, Savininkas.

P E R R Y’ S

WINE HOUSE
7205 Wade Park Avė.

ENdicott 9276
•

VYNO IŠPARDAVIMAS 
Kiekvieną šeštadienį.

Turim net 22 rusių California 
Vyno — 20%.

Taipgi STIPRAUS ALAUS — 
—$1.65 dėže. 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

“The Oklahoma Kid”
Sekantis paveikslas Hippodrome 

Theatre bus vakarų gyvenimo vaiz
davimas, “The Oklahoma Kid”, ku
riame vadovaujamą rolę turi James 
Cagney. Ta filmą pradedama rody
ti šeštadienį, Kovo 18. Veikale da
lyvaują virš 3,000 žmonių, prie to 
veikia sekanti žymus aktoriai, Ro- 
semary Lane, Humphrey Bogart ir 
eilė kitų.

Veikalas vaizduoja pereito šimt
mečio gyvenimą tolimuose Ameri
kos vakaruose. Pradžmie Cagney 
yra banditas ir be sąžinės plėšikas 
ir žudytojas. Vėliau perkeičia savo 
gyvenimo pažiūras ir lieka griežtas 
tvarkos saugotojas. Rosemary Lane 
vaidina linksmą romantingą dalį 
šalia Cagney.

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.

BALSUOKIT UŽ GERESNES MOKYKLAS
Trys nauji mokyklų pasta
tai, aukštoji, vidurinė, ir 
pradinė, prie to 18 kitų, bū
tinai reikalingų taisyti, bus 
aprūpinta šiuo programų.

Saugesni Pastatai
Pavojus vaikų saugumui ir 
sveikatai senuose mokyklų 
namuose turi būti panaikin
ta ir prašalinta.

Sumažės Ugnies Pavojus
Bus parūpinta apsauga nuo 
ugnies pavojų, kas yra vie-

na, iš būtinų pareigų mokyk
lų atžvilgiu dabar.

Svarbu Pataisymai ir 
Perdirbimai

Reikalinga būtinai pertaisy
ti dabartinių mokyklų namus 
ir dabar yra geriausia pro
ga tuo pasinaudoti!

Pasidarys i Daugiau Vietos
Dabartiniu laiku mokyklose 
klasės labai užgrūstos, taigi 
reikalinga plėsti ir padaryti 
daugiau vietos mokiniams.

i 
I

9. $3

BLACK CAT
C A F E
• Night Club •

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

šeštadieniais Vištienos 
vakarienė 35c.

Muzika Penktadienio ir šeštadienio 
vakarais

JUZĖ ir ANTANAS ČIAPAI, Sav.

PYTHIAS
C A F E

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

l
I

I
I

Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Avė. HEnderson 9292

The Wilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuve

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

Sa rininkas Vedėjas

I

i
I

I

I 
s

Cleveland Citizens Committee
1939 SCHOOL BUILDING PROGRAM

312 Auditorium Building

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. čiutelė 
savininkai.

ANGLIS IR MALKOS
Bishop Pocahontas geriausia anglis ką galima gauti 9.25 

duoda daug šilumos, tik bušelis pelemj iš tono------------

Standard Pocahontas visai mažai durnų, daug kaitros g 25 
Blue Diamondgera anglis furnasui arba pečiui - 8.25 
WEST VIRGINIA Lump 7,25 ECOMONY Lump 6.75

K O M E R
Wood & Coal Company

(Lietuvis)
1409 East 92nd Street 

Telef. GArf. 2921

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, Pinzaf Baletas, Panizza.

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

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

M ANON—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 DlTAMME^MOO^šeštad. vakTBal. 1:

Pons, Votipka, Martinelli, Pinza, Massue, Baletas, Papi.

KAINOS: $6, $5, $4, $3, 82, $1. (Taksų nebus)
’ UNION BANK OF COMMERCE

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

(Knabę Pianas naudojamas išimtinai)

Clevelando Skautų
Skyrius Rengiasi Įsikū

rimo ir Šv. Jurgio 
Šventes Minėjimui

Balandžio 23 d. įvyks Cleve
lando Lietuvių Skautų įsikūri
mo vienerių metų ir šv. Jurgio 
šventės paminėjimas.

Paminėjimo programas / bus 
šitokis:

1. šventės atidarymas ir 
skautų-skaučių įžodis.

2. Veikalas — “Sudrumstoji 
Ramybė”, 4 v. drama, P. Vai
čiūno.

3. Plastika-baletas.
4. šokiai ir žaidimai su į- 

vairiais margumynais.
Jau išanksto skautai plati

na tam tikrus bilietus, už ku
riuos prašoma duoti pagal sa
vo išgalės ir pasirinkti salėje 
sėdėjimui kėdės, numerį.

Prie durų bilietai vargu bus 
parduodami, ~ todėl prašoma sa
vo bilietus įsigyti išanksto.

Dėl bilietų kreipkitės prie 
kurio nors skauto ar skautės 
arba atvykite pirmadienį, ket
virtadienį ar šeštadienį į Dir
vos redakciją nuo 6 iki 7 vai. 
vakare ir ten bus. Skautų Sky
riaus vadas, kuris bilietus iš
duos.

Be to, skyriaus štabas prašo 
kitas vietos Lietuvių organiza
cijas tai dienai kiek galint ne
daryti jokių pramogų.

Paminėjimui prašome kiek
vienos Lietuvių organizacijos 
prisiųsti savo atstovą, kuris 
atsikreipęs į Skyriaus Vadą 
nurodytomis dienomis inėjimui 
bilietą gaus nemokamai.

Paminė.)imui ruošiantis pra
šau skautus ir skautes prakti
kose dalyvauti ir ruoštis egza
minams. ir įžodžiui.

DIRBTINOS GĖLĖS
PUIKIOS DIRBTINOS GELBS 
Jos yra daug pigesnes ir lygiai 
gražios.. Kainos visai žemos.

Velykoms puikus korsažai.
Greitas, patarnavimas. (15)

MMS. WM. C. KOLBE 
6563 Superior Avė.

MERGAIČIŲ SKAUČIŲ 27 
METŲ SUKAKTIS

Per savaitę nuo Kovo 12 d. 
visoje Amerikoje minima 27 
metų sukaktis, nuo įsikūrimo 
nacionalės mergaičių skaučių 
organizacijos Amerikoje. Da
bar visoje šalyje skaitoma ar
ti 600,000 skaučių.

Pirmutinis skaučių būrelis 
šioje šalyje įsisteigė Kovo 12 
d. 27 metai - atgal, Savannah 
mieste, Georgia valstijoje. Jų 
organizatorė buvo Juliette Low 
iš to miesto.

CIevelande yra apie 3,000 
skaučių dabartiniu laiku.

Visoje šalyje per šią savai
tę iš didžiųjų radio stočių duo
dama skaučių sukakties pami
nėjimui programai.

LIETUVIŲ
BANKINĖJE 
ĮSTAIGOJE

GALIMA ATLIKTI TRYS 
SVARBUS BANKINIO 
BIZNIO REIKALAI:

1 Paskolos sutaisymui, page
rinimui arba padailinimui 

namų dėl savęs, ir geresnių in- 
eigų.

Perkant namą — paskolą 
padarykite •— arba gali

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

3 Depozitai šioje įstaigoje 
kiekviena knygutė yra po 

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

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

THE LITHUANIAN 
SAVINGS & LOAN 
ASSOCIATION

6712 Superior Avė.

DELLA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

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

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE ENdicott 176?

M

Jau Bus Tuoj Laikas!
pasirinkti sau naujus Pavasarinius

RUBUS IR REIKMENIS
® Būtinai ateikit i musų vyrišky reikmenų 

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

£
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TATZ A T Eagle Stamps su kožnu pirkiniu T^x W Į7 Ą I
LJ I lV/11 už 10 centy ir aukščiau a iv/A 1

Pas mus galit iškeisti savo Štampų knygeles į prekes.

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

STATĖ\V1NDOW SHADE
Velykoms Sutaupysit Pinigų

Atpiginta kainos langų užtraukalams (shades) nuo 10c. = 
s ir aukščiau. Venetian Blinds — nuo 1.85 ir aukščiau. : 

KAINOS PAS MUS ŽEMOS — DARBAS GERIAUSIAS.
s Mes pasirengę patarnauti Lietuviams. Lietuviška išdirbystė. E 
I HEnd. 2149 ® 1218 East 79th Street ® Cleveland E

M!m!m8mimiimmugEiiiiigignmii!:gmBiimimmiiiigi9g!!!m!smiiimHiiiiiinini!r.ž

j APDRAUDOS REIKALE J
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- = 

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate
= ir Apdraudos Agentūra =
= 6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729 S
"dg!S!nigi9gg!i9sgiesmtBiis:Higmgg8itgsmiE!g(iiiBi!!igiuiiig!iiS2itiiiEgiigigiEigimBiBiimnl?
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RAUDONOJO KRYŽIAUS PAMOKOS

Cuyąhoga Falls

savo

įvyks žinomoje
546 Grand 
vietos Lietuvių

Raudonasis Kryžius įvedė pamo- 
< kas Namų Hygienos ir prižiūrėjimo 

ligonių, kuo gali nemokamai pasi
naudoti moterys ir merginos. Mo
kinama namų švaros ir sveikatin-

• AKORDIONAI •
Padaromi sulyg Užsakymo 

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

JOHN MIKUS
6607 Edna Avė. HE. 3899

Cu- 
apie 
paū

gurno, taipgi kaip prižiūrėti 
šeimos sergančius narius.

Pamokos teikiamos Įvairiose 
yahoga apskrities dalyse, ir 
jas daugiau informacijų galit 
ti atsikreipiant i Greater Cleveland 
Chapter of the American Red Cross, 
antrašu 3443 Euclid avenue, ENdi- 
cot-t 1750.

Šiame vaizde dešinėje -matosi po
ni Gizella S. Brady, Namu Priežiū
ros skyriaus vedėja, parodanti mo
kinei kaip 
gydinti.

Pamokos 
ir baigsis 
tuojau, pasimokinkit, jums bus nau
dinga visą gyvenimą.

pagelbėti “ligonei” val-

šymet prasidės Kov 22 
Balandžio 5. Kreipkitės

^iiiiiiiiiiiiiiiiHHiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

Palaikymui reguliario Miesto aptarnavimo, 
aprupiniimui šelpiamų biednų šeimų, 

parėmimui WPA projektų!

CITY CHARTER LEVY
J

| TREČIADIENI, KOVO 22 |
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NAUJAUSIOS ŽINIOS
IŠ LIETUVOS

Lietuvis Laikrodininkas
Taisymas mano speciališktimas.

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

Atsakantiems žmonėms duodame 
simokėjimu

4
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PRAMOGA
Amerikos Lietuvių Politiš

kas Klubas, moterų klubo na
rių pastangomis Kovo 18 d. 
rengia vakarėlį su užkandžiais 
ir laimėjimu. Inėjimas salėn 
visai mažas. Kaip gavėnios 
ku, šokių nebus. Prasidės 
6:30 vai., Į 
varian salėje, 
Pasitiki daug 
atsilankant.

Kovo 9 d. 
priemiestyje B. & O. geležin
kelio skerskelyje naktį trauki
nis užmušė keturis asmenis, 
važiavusius automobiliu.

Akrono Lietuviai Kaziai ap
vaikščiojo savo vardo, dieną Ko
vo 4. šymet jie linksmai pra
leido savo vardines. Paminė
tini šie: K. Kupris. K. Pušis, 
K. Jurevičius ir K. Prospaliau- 
skas. Jie gavo nuo savo drau
gų pasveikinimų ir linkėjimų.

Liūdnai minėjo savo vardi
nes ilgamečiai Dirvos skaity
tojai Kazys Bartkus, K. Nor
kus ir K. Baublis, nes pirmieji 
du serga, o K. Baublio žmona 
jau tūlas laikas kaip serga.

Linkime sveikiems Kaziams 
geros sveikatos ir toliau, o li
goniams Kaziams tuoj pasitai
syti.

Akrone daug žmonių, ir Lie
tuvių, serga gripu.

Darbai gumų dirbtuvėse ei
na vidutiniai ir tie kurie dirba 
nesiskundžia blogu gyvenimu.

R. Grybas, p. Bukolienės sū
nūs, lankėsi pas savo gimines 
Kentucky valst. Kalnas.

lai
mio 
Ba- 
str.

IN OUR LITHUANIA

(Continued from p. 8)

no one here to meet us. It 
a very beautiful day, and that

© VILNIUS, Kovo 10 d. — Len
kai atidavė valstybiniam ar

chyvui Lietuvių Mokslo Drau
gijos istoriunius dokumentus.

• KLAIPĖDA, Kovo 10 d. —
Direktorija šiomis dienomis 

visas šešias Lietuvių kalba mo
kyklas krašte paverė Vokiško
mis, o Lietuvius mokytojus at
leidinėja. Visos Lietuvių or
ganizacijos Klaipėdos Krašte 
susijungė į bendrą frontą savo 
teisėms ginti, o Lietuviškoji 
spauda reikalauja sudrausti Vo
kiečių sauvaliavimą.

• ROMA, Kovo 10 d, — Po
piežiaus Pijaus XII vainika

vime Lietuvos ’vyriausysbę be 
nuolatinio atstovo prie švento 
Sosto Dr. Graužinio dar atsto
vais specialiai pasiųstas Už
sienių Reikalų Ministras Juo
zas Urbšys.

į

• KAUNAS, Kovo 9 d. — pir
mininkaujant Valstybės Pre

zidentui Smetonai ir dalyvau
jant švietimo Ministrui Prof. 
Tonkūnui, prezidentūroje įvyko 
pirmasis Lituanistikos Institu
to Tarybos posėdis.

* KAUNAS, Kovo 10 d. — Ar
timiausiu laiku steigiamas 

Lietuvos konsulatas Charbine. 
Iki šiol ten buvo garbės konsu
las Kovšaras, dabar viešįs New 
Yorke.

Gamtos-Matematikos 
profesorius Liudas 
Velionis buvo gimęs 
1886 m., o universi-

MIRĖ PROFESORIUS 
LIUDAS VAILIONIS
• KAUNAS, Vasario 27 d. —

Mirė Vytauto Didžiojo Uni
versiteto 
fakulteto 
Vailionis.
Dzūkijoje
tetą baigė Krokuvoje 1911 m. 
Iki mirties buvo aktyvus šau
lys. Savo laiku yra buvęs šau
lių Sąjungos pirmininku.
PASITARIMAI y
® KAUNAS. Vasario 25 d. —

Užsienių Reikalų Ministras 
Urbšys tarėsi su Vatikano at
stovu Monsinjoru Burzio Val
stybės ir Bažnyčios santykių 
sureguliavimo reikalu. Pasita
rimuose išlyginamos abipusės 
nuomonės.
ESTIJOS KARIUOMENĖS 
VADAS
• TALINAS, Vasario 28 d. ■— 

Lietuvos Kariuomenės Vadas
Generolas Raštikis Estijos Ne
priklausomybės proga Vasario 
23 ir 24 d. viešėjo Taline ir 
įteikė Estijos Kariuomenės Va
dui Generolui Laidoneriui Vy
tauto Didžiojo Ordiną. Grįž
damas generolas Raštikis Va
sario 26 ir 27 d. buvo sutojęs 
Rygoje.
VIENIJASI LIETUVAI 
KLAIPĖDOS KRAŠTE 
© KLAIPĖDA, Vasario 26 d.

čia įvyko Visuomenes Sąjun
gos suvažiavimas, kuriame nu
tarta steigti vieną bendrą vi
sų Klaipėdos Krašto Lietuvių 
organizaciją. Tos organizaci
jos įstatai jau ruošiami.

I

7

Jeigu turit vaiką mokykloje, jis be abejo turi na
mon parsinešti užduočių. Ar jis turi gana švie
sos namie tam darbui—kad apsaugotų jį nuo akių, 
įtempimo ?
©AKIU ĮTEMPIMAS GADINA AKIS, IR TAN
KIAI SVEIKATĄ!
• Lengvas, nebrangus apsisaugojimas nuo akių 
įtempimo yra įgijimas savo vaikui Akis Saugan
čios Studijavimui Lempos arti ’matvmo darcui. 
©Moderniškos Akis Saugančios Lempos duota pa- 
©Moderniškos Akis’Saugančios. Lempos duoda pa
kankamai šviesos, tinkamai išplėstos. Jos paleng
vina sunkiai matomą darbą—paskatina studentą 
mokytis ir žengti pirmyn moksle.

©Pamatykit puikias 1939 Sight-SJaving Lempas 
krautuvėse DABAR. Kainos prasideda nuo žemai.

AKINIAI
galima gauti pas

D-RĄ MATULAITĮ 
(Lait) 

1155 East 79th St.

® KLAIPĖDA, Kovo 9 d. •—
Seimelio Rinkimų Komisija 

pripažino rinkimus teisėtais. 
Numatoma, kad Seimelis susi
rinks apie Kovo 25 dieną.

was 
was 
encouraged me, for we would just 
have to look f oi- them.
addresses and 1 knew they lived 
elose to the outskirts of Kuršėnai. 
There were no “vežikas” here, and 
there was no desire to walk the 
five miles to town. However there 
were two old Jews there each vvith 
his horse and wagon, and they :m- 
mediately got hold of us to Jet 
them drive us to town. One puiled 
one suitease and the other grabbed 
at another one, each arguing that 
he vvill charge the least. We could 
not divide ourselves so vve just se- 
lected one and started to talk busi- 
ness. lle offered to take us for 
tvvo Lits. Tvvo Lits seemed a fair 
price, so we said allright. and gavę 
him the bž’ggage to load into the 
vvagon. While he vvas arranging 
the stravv and the packing of our 
baggage the other Jew stood a 
fevv' feet avva.y štili trying lo talk 
us.- into letting him have the busi- 
ne°s, h.c even offered a. reduced 
price. just a Lit and a h«Jf. Ima
gine! a half Lit cheaper. That 
should be considered a bargam. Ber
nice and I laughed to ourselvej 
thought hovv much likę 
read about this is, and 
vve are a'oing through 
ienee. Yes sir. those 
tainly are tymcal, and 
and stories about their 
certainly aro true.

(Continued)

I had the

"h i

kainomis negu vi- 
prekės tos pačios.

E W E L E R 
Superior Avenue

I
J

6704

ilgesniam laikui.

P. J O
809 Society for Savings Bldg.

Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W

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

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo 
ir.ortgečio. Patarnavimas ir išpildamas garantuojama. Kreip
kitės į mane telefonu arba asmeniškai.

t J
t!
t

and 
vvhat vou 
right here 
the exper- 
Jevvs c»r- 
the iokes 
bargaining

I

J. A. Urbonas
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Av. Dayton, O

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

EVA PETRAITIS
6702 Superior Avė.
CLEVELAND. OHIO

© KAUNAS, Kovo 4 d. — Val
stybės Prezidentas telegrama 

pasveikino naujai išrinktąjį 
Popiežių, kuris taip pat tele
grama padėkojo už sveikini
mus.

• KAUNAS. Kovo 6 d. — Daly
vaujant Ministrui Pirmininkui 
kun. Mironui, Seimo Pirminin
kui šakeniui, ministrams, vil
niečiui Stasiui, mokslininkams 
ir Latvių atstovams, atidarytas 
Antano Smetonos Lituanistikos 
Institutas.

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO AUKŲ PAKVI
TAVIMAS NR. 2

J. Žemantauskas
NOTARAS 

“Dirvos” Agentas” 
130 Congress Avenue 

Waterbnrv Csnn.

• KAUNAS, Kovo 5 d. — šau
liai minėjo šaulių Sąjungos 

Įkūrėjo Putvio-Putvinsko mir
ties dešimtmeti.

2. Clevelando Lietuvių au
ka per Aleką Banį ir K. 
S. Karpių Lietuvos Apsigy
nimo Fondui . ’.............. 1C

1. Waterburv, Conn. Lie
tuvių auka per p. J. Aleksį 
vilniečiams našlaičiams 3 KŪDIKIUI BUS SAUGIAU3. Ansonia. Conn. Lietu
viai, kurių tarpe J. Kan
tautas aukavo $1.00 per 1. 
Žilevičių. Radzevičių ir Bu- 
janauską aukavo Apsigy
nimo Fondui ................  21.00
4. Asmuos nepanorėjęs 
skelbti pavardės, iš North
Grafton, Mass............. 21.00

VISO ................ 175.73

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINE

0 N A

NEW DEAL
BAKERY

PR. KUNCAIT1S
Savininkas ir Kepėjas

© •

4023 141 ST.R
Telefonas WAshington 3227

šviesią baltą Duoną, visokius Pyragaičius, Py-Kepa skanią Lietuvišką Ruginę Duoną,
ragus Vestuvėms, Baliams ir privatiškiems naminiams pokiliams. Pristatymas greitas. EE 

§ VISADA PRAŠYKIT NEW DEAL DUONOS | 
SE Pristatom tiesiog į namus ir parsiduoda jūsų maisto krautuvėse EE
^uuimuiiiiuuiiiiiimiiiiuiiiiiiiuiiiiuuKmuiiumuiimimniiuimuuiHiiimiiiiuiimiiiimiiiiuHiiiuiuiiiuuiiuuiiiiiMi^ !

C. Pakeitis Pharmacy
1117 East 79th Street 
(Kampas Pulaski Avė.)

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

1117 E. 79 St. Clė’veland, O. 
Telef. ENd. 8433 ENd. 8534 

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

® Telefonas jūsų namuose pasauks greitai dak
tarą jeigu staigus susirgimas ištinka kuriam jūsų 
šeimos nariui. • Jis ypatingai naudingas nakties 

kuomet krautuvės uždarytos ir kaimynai 
turi telefonus jau sumigę. ® Turėkit teie- 

savo pačių apsaugai. Clevelande, jis kas- 
tiek mažai, tik po $2.50 mėnesiui, tiktai

mėtu 
kurie 
foną 
tuo j a
po 8 1 -3 centus i dieną.

t

n. THE OHIO BELL TELEPHONE CO.



8 DIRVA

| CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS įj 

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

SUSITVĖRĖ AMIRIKOS LIETUVIŲ TAUTE | 
NES TARYBOS SKYRIUS

MIRIMAI

Youth’s Forum
Traveling in our Lithuania

' B Y ANNA KARPIUS

6820 SUPERIOR AVĖ. - CLEVELAND, OHIO

GOSSIPER’S GRIDIRON
® By Comma Dee

i

Penktadienio vakare, Kovo 
10 d., tautininko veikėjo P. J. 
žurio namuose Įvyko Clevelan- 
do tautininkų grupės pasitari
mas bendrais tautiniais reika
lais, ir suorganizuota Amerikos 
Lietuvių Tautinės Tarybos Cle- 
velando skyrius.

Tarybos skyriaus valdybon 
išrinkta: pirmininkas — P. J.

žuris, vice pirmininkas — Juo
zas W. Bendleris, sekretorius
— K. S. Karpius; iždininkas
— Juozas Vilčinskas. Nutar
ta ir patiekta keletas sumany
mų Chicagos Tautinei konfe
rencijai, po kurios bus sušauk
ta kitas vietos tautinių veikėjų 
susirinkimas ir vietinis Tary
bos skyrius bus dapildytas ki
tais vietos veikėjais.

VINCAS RAMANAUSKAS
Vincas Ramanauskas, 44 me

tų, mirė Vasario 16 d., Gėneva, 
Ohio (turėjo nuosavą ūkį). Pa
liko žmoną ir 18 metų sūnų, 
Kazį. Paėjo iš šaudiniškių k., 
Alvito par. Į Ameriką atvy
ko 1913 metais.

Palaidotas su R. K. bažnyti
nėmis apeigomis Geneva, O., 
kapinėse.

(Continued from lašt week)

MOKYKLŲ TARYBA 
PRAŠO REMTI MO
KYKLŲ BONDSUS

Clevelando Mokyklų Taryba 
prašo Clevelando piliečius pa
remti jų siūlomą $2,500,000 
naujų mokyklų statybai pasko
lą (bond issue). Jeigu miesto 
gyventojai nutars prisidėti sa
vo dalimi prie mokyklų staty
mo kaštų tai gaus iš federalės 
valdžios viešų darbu fondo pi
nigų naujų mokyklų statymo 
ir senųjų aptaisymo darbams.

Mokyklų statymo kaštai bus 
$4,545,454, iš kurių valdžia su
teiks $2,045,454. jeigu pilie
čiai balsuos “YES” prie moky
klų tarybos siūlomų $2,500,000 
bondsų laidos.

Jei tie bondsai pereis, Cle- 
velande bus pastatyta trys di
delės naujos mokyklos, prista
tyta ir pataisyta bei sumoder
ninta 18 senų mokyklų pasta
tų.

Balsavimas bus trečiadieni, 
Kovo 22 d. ir mokyklų taryba 
prašo jus balsuoti “YES”.

ONAI KASKAS VER
TĖTŲ PASODINTI 

MEDIS DARŽE
LYJE

Kadangi Ona Katkauskaitė 
pasiaukoją savo pasidarbavi
mu Lietuvių Kultūriniam Dar
želiui, su koncertu, ir duoda 
mums dvigubą naudą: (1) tu
rėsim malonumą ir garbę iš
girsti jos dainas koncerte ski
riamame Lietuviams, ir (2) vi
są to koncerto pelną ji padova
noja Darželiui — ar nebūtų 
gražu Kultūrinio Darželio Są
jungai nupirkti gražų žydintį 
medeli, kuris atspindėtų jos 
gražumą ir malonumą, ir jos 
atsilankymo ir koncerto pro
ga su gražiomis ceremonijo
mis duoti jai pasodinti šį me
duką jos vardu? Tai butų gra-. 
žiausias atsiminimas paneles 
Kaskas gausios dovanos ir Dar
želio Sąjungos padėka jai.

Ona Karpius.

GRYŽO IMTIKAS
JUOZAS KOMARAS

IŠ EUROPOS

IŠVAŽIAVO Į CHICAGĄ
Dirvos redaktorius Karpius 

ketvirtadienio rytą išvažiavo Į j 
Chicagą dalyvauti Tautinėje | 
konferencijoje, kuri atsibusi 
Kovo 19 d.

Kartu išvažiavo ir p. Kar- 
pienė ir Bronė Rasiulytė, ku
rios dalyvaus Margučio radio 
programe.

Jie nuvažiavę j Chicagą ža
da parkviest gero. Vanagaitį 
į Clevelandą. Juk visi jau jo 
pasiilgo.

LANKĖSI ŠALTENIS
šeštadienio vakare, gryžda- 

mas iš Chicagos, Clevelande 
sustojo lakūnas P. Šaltenis. Su 
juo važinėjo ir jo pusbrolis p. 
šaučiulis iš Pennsylvanijos.

Svečiai atsilankė Darželio 
bazare, pernakvojo pas Kar
pius, ir sekmadienio rytą iš
važiavo į Pittsburghą.

GERI PIRKIMAI
NAMŲ

su mažu įmokejimu
Likusieji Rendomis

! 5,500—2 namai 6 šeimų, dideli# 
lotas. Ant Whitney avė.

$1,800—Vienos šeimos namas, 6 
kambariu, didelis lotas, 4 
garadžiai, ant E. 6S 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 I 
6606 Superior Avė.

Lietuviškos Mokyklos 
Tėvams

SLA. 14-tos kuopos Lietu
viškos mokyklos vaikų tėvų 
susirinkimas bus penktadienio 
vakare, Kovo 17. Dirvos re
dakcijoje, nuo 8 vai. Tėvai- 
motinos prašomi atsilankyti 
aptarimui mokyklos palikvmo 
klausimo ir pravedimui vajaus 
už mokinių skaičiaus padidini
mą. Dabar lanko jau virš 39 
desėtkai mokinių.

Kadangi tuoj jau bus nepri
imama daugiau mokinių, dėl 
to kad pirmieji jau toli nuėję 
pamokose, tėvai kurie dar nori 
leisti vaikus mokyklon privalo 
prisiųsti ši šeštadienį, į Lietu
vių sale, prieš 10 vai. ryto.

Komisija.

Po kelių metų nebuvimo Cle
velande ir šiaurinėje Ameriko
je, netikėtai i Clevelandą su- 
gryžo garsus Lietuvių imtikas 
Juozas Komaras.

Apie jo važinėjimus po pa
sauli Dirvos skaitytojai žino 
iš aprašymų Dirvoje. Jis bu
vo Pietų Amerikoje, ten laimė
jo čampionatą. Iš ten išvyko 
į Europą-, apvažinėjo keletą ša
lių, buvo pasiekęs net Turkiją, 
Azijoje. Daugiausia laiko pas
kutiniais mėnesiais praleido 

i Vokietijoje, bet į Lietuvą ne
pasisekė nukeliauti, nes buvo 
užimtas imtynėmis kasdien. Į 
Ameriką turėjo sugryžti, nes 
išsibaigė jo pasas. Trumpu lai
ku Komaras žada grvžti Euro
pon ir tada apsilankys Lietu
voje.

I Clevelandą parvyko apsi
gyventi iki bus Amerikoje, ir 
čia žada eit pataršyt tuos gar
sius imtikus kurie dalyvauja 
Arenoje. Komaras nori išban
dyt tą Lenką, Wladvs!awa Pa
lu na, kuris nesenai atsirado 
Amerikoje ir sakosi esąs iš 
Vilniaus.

Komaras labai gerai išrodo, 
daugiau patyręs imtynėse, ir 
pilnąs energijos

šeštadieni ir sekmadienį jis 
apsilankė Lietuvių Darželio Pa
žare.

Dirvos lange išdėta įvairių 
Komaro paveikslų, jo laimėtas 
Pietų Amerikoje čampionato 
ženklas, ir įvairiu šalių pinigų, 
kuriuos jis parsivežė.

PRAŠO REMTI 7.4-
MILL LEVY

Miesto valdyba prašo balsuo
tojų paremti ju siūlomą 7.4- 
mill levy, už ką balsavimas bus 
ateinanti trečiadienį, Kovo 22. 
Tai yra tie taksai kurie kas 
metas išsibaigia ir vėl reika
linga pratęsti, šie pinigai bus 
sunaudojami miesto biednųjų 
šelpimui, kurių randasi apie 
200,000. Dalis pinigų eis pa
rėmimui viešų darbų, kad ga
lima butų miestui gauti pini
gų tiems darbams iš federalės 
valdžios. Jeigu tas levy nebus 
priimtas miesto valdyba sako 
turės trečdaliu sumažinti viso
kį miesto patarnavimą savo 
gyventojams.

• PER PORA savaičių Cle
velande automobilių nelaimėse 
nežuvo nei vienas asmuo, tik 
praeitą sekmadienį žuvo ketu
ri viena diena. Bet šių metų 
tokiu mirčių skaičius tėra 21, 
pernai nėr tiek pat laiko buvo 
žuvę 23.

TEM YKIT

Dantų Laboratorijos
DARBAS tiesioginai Jums.
VISKAS LANGVU IšSIMOKĖJIMU.

Dantų Platės Padaromos ir Pataisomos 

Dantų Taisymas Dantų Ištraukimas
■t

Vartojama Gasas ir Novocain

D r. Silver
1) EN TĮSTAS . - I

7042 Superior Avė. HEnderson 3157 j

Galėsit Taupyt “Sales 
Tax” Ženklus

Pradedant Gegužės 1 diena, 
Ohio valstijos “sales taksai” 
bus galima taupyti kaip taupo
ma kiti krautuvėse gaunami 
pirkimo ženkleliai.

Kurie surinks “sales tax” 
ženklelių $100 vertės, nunešę į 
paskirtą valstijos vietą už juos 
gus $3 pinigais. Jas būdas 
sugalvota išjudinti žmones rei
kalauti iš pardavėjų taksų žen
klelius už perkamus dalykus.

PADĖKA
Lietuvių Kultūrinio Darželio 

Sąjungos bazaro rengimo komi
sija nori ištarti širdingą ačiū 
visiems bazaro darbininkams, 
aukotojams ir kitiems kas kuo 
prisidėjo. Taipgi visiems ku
rie per abu vakaru bazare lan
kėsi. Jie lankėsi žinodami kad 
jų atsilankymas bus parama 
musų Darželiui, kuriuo visi 
Lietuviai didžiuojasi.

Rengimo Komisija.

PARSIDUODA
Elektriška Siuvama Mašina 

(domestic portable), kaip nau- 
■’a, kąinuoia $112.50, parduo
dam už $35.

14206 Thamęs avė.

ANGLU 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
iiEiimmmiiimiiimimimmmmmimH

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

•
SAM PONGONIS, Sav.

HEnderson 1919
■iiitimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

WEDNESDAY — JUNE 29
This morning we slėpt until 10 

o’clock, and Miss Valė c.-.me Into 
our room to see if she could do 
something to make us more comfor- 
table; she broūght v.-ater to wash I 
witn, and told us that Mr. Ged- i 
minas went to town on some busi- 
ness, so we were all alone. She 
\vas very nice to us and tried to 
keep us entertained. The sky out- 
side was duil and dreary, būt we 
did not mind for we štili had 
cards and letters to writė. We 
again had a good hearty breakfast.

In the afternoon it cleared up,; 
and Mr. Gedminas returned, so wo; 
vvent outside and took pieturės for ’ 
remembrance, and walked away out 
to the end of his property, \vaere 
he pointed out various trees he 
had planted, and every tree is nam- 
ed in honor of someone. The grouad ' 
and grass was štili wet so wė did i 
not stay long, returning into the : 
house, where we vvent into the 
parlor, and he took out some old 
pieture albums, that contąined a 
great manv pietures taken in the 
U.S.A. This parlor struck me as 
the typical old-fashioned farmhouse Į 
parlor, ihaL is kept elosed and :s l 
used only v/hen company comes. ■ 
This is easily explained, for Mr. 
Gedminas is a bachelor, and ihere 
is no family to ūse these things. 
besides he himself is professionally 
occupicd and busy. He ha? a hired 
man do his ploughing, and the ex- 
cellent housekeeper helpc with oth- 
er chores besides keeping house, 
for this is not only a country home į 
būt also a farmstead, where there į 
are pigs, chickens, horses, etc. to 
be cared for.

After a nice supper we addre^s- 
ed a few cards to mutual fr ends 
in America, and we three signea 
them, then about 10 o'clock decid-;d 
it was time for bed because we 
mušt arise early at abou'. 4:30 ;o 
aet the train that vvill take us to 
Kuršėnai, where my cousins are im- 
patiently vvaiting for v.s.
THURSD.AY — TUNE 30

I was awakened by Miss Valė 
this morning. She said it was 4L0 
and time to get ready to ieave. 
At lašt the sun was shining cven 
though the air was cool. Break- 
fast was prepared for us and chis 
time it was lighter than others, 
perhaps because of the very ear.y 
hour. Miss Valė served us and 
asked if she could go along to the 
stątion to see us off, būt there 
were numerous chores to do so 
she was 'asked to remain at home, 
and I felt sorry because she was 
so very nice to us and we learned 
to likę her a lot, and I would hive 

’liked her to have this pleasure.
The hired man harnessed the two 

horses to the fann wagon, and our 
baggage was piled in, while we 
said goodbye to Miss Valė, and 
thanked her for her thoughfulness 
and service, and Mr. Gedminas as- 
sisted us into the wagon, then Miss 
Valė took one lašt photograph of 
us in the wagon, and \ve were on 
our. way. This was truly a de- 
lightful visit, Mr. Gedminas ’vvas 
a fine host, and weather peimitting- 
I am sure we would have done a 
great many interesting things.

We arrived at the station, and 
went to buy our t’ckets, xvhile Mr. 
Gedminas got our bags out and on 
the platform where the train stops. 
This time we could not take ihe 
“Automatrica” because it does noi 
stop at small stations, and the sta
tion we were going to \vas Paven
čiai, Severai miles from Kuršėnai. 
This train was the old slow one, 
štili in ūse for stopping at the 
small towns, and stations along the 
road to Kaunas, and passed just 
once a day at this early hour, so 
if you miss it you mušt wait for 
the next day.

I remembered this train from 
my first visit ten years ago, and 
1 realized that the third elass 
coaches are very erude and uncom- 
fortable to fravel in, for they are 
only equipped with hard wooden 
benches, and besides M r. Gedminas 
suggested we take a second or a 
first elass compartment, for zhe 
difference in price is very little 
and would be worth it. Another 
thing I remembered was that :’n 
these third elass trains all the pea- 
sants, pack themselves in with all 
kinds of bundles and packages, so 
that aside from bcing crammed :n, 
it is ąuite uiicomfortable. So as 
the trip was a short one, we bought 
first elass tickets and decicled to 
treat ourselves and travel in style.

Very shortly the train arrived, 
and it was as I said, and old fash- 
ioned smoked up looking thing. the 
coaches so high it was very diffi- 
cult to elimb up. We thanked Mr. 
Gedminas for his kind hospitality 
and a very enjoyable visit at Kal
nėnai, while he helped us elimb in
to the train, and in another minute 
we were on our way.

T wish you could have secn the 
accomodations that met our eyes 
when we went in for our seats! i 
In the first place we were the only 
ones in this car. I suppose they 
drag this car along just for style 
and “in case.’’ Ali the xvindows 
were elosed tight, and the air in- 
side was musty, and smelled of 
stale tobacco smoke that had been 
absorbed b v the faded green plush 
seat upbolstery. To add to our 
dissappointment, the darn thing 
swayed and shook likę a rolly coas^ 
ter, The windows rattled, there 
vas a loud knocking somewhere 
under the .-floor, in short we dis- 
covered we bought a very poor 
bargain indeed.

At first we thought it vas fun, 
to experience something new (or

old) in travel, ve brought each 
others attention to the funny ob- 
jects ve sav around us and lauged. 
Wc felt we were traveling in the 
period of .50 years ago. In faci 
it looked likę this train had not 
been used for fifty years it vas 
so old . and dusty and negleeted. 
Hovever ve made the best of it 
vith the consolation that it vili 
not be for long, and perhaps ve 
vili not have to ūse this old train 
sigain. Our joking and laughter 
soon lefc us, the jerking and shak- 
ing actually made us seasick. lt 
vas vvorse than coming aeross the 
ocean i n rough veather. The tvin
do vs vere stuck or ve didn’t knov 
hov to open them so ve just suf- 
fered in silence. It vas so lonely 
and deserted, not a soul '.vas around 
us.

A short vhile later the eondue- 
tor c-ame along, and punched ' our 
tickets. We told him -to be sure 
to let us knov vhen ve get to our 
station Pavenčiai. We asked him 
if ihe other cars vere any better 
as far as the jerking and rocking 
vas concerned, būt he told jus they 
vere all aEke, so ve just had to 
take it. Vte vere quite dizzy vhen 
ve finally arrived at Pavenčiai, 
and you can ręst assured that we 
vere more than glad to get out 
and breathe fresh air and stand 
on solid ground. The eonduetor vas 
kind to us and helped us take our 
baggage off.

The Pavenčiai railroad station 
vas a very nice place as are most 
all of the stations in Litbuania, 
they are painted vhite, look clean, 
and m.'uallv have flover beds all 
around, vith flover boxes on the 
vindnv sills.

J. had vritten to my cousin that 
ve vould be in Pavenčiai on this 
day and time, and nov vhen ve got 
off the train I looked around to 
see if anyone vas vaiting for us. 
I had met them ten years before 
so I vas sure I vould recognize 
any one of them nov. I have 
three cousins here in Kuršėnai, my 
mother’s sisters tvo danghters, and 
another sister’s son. They are all 
married, and another sister of my 
mother’s lives in Kražiai in the pro- 
"ince cf Raseiniai, a good distance 
from here. This aunt is the only 
sister of my mother’s living in 
Lithuania^ and they have never ev- 
en seen each other for forty odd 
years, vhich is the length of time 
my mother left Lithuania. In fact 
my mother alvays thought she vas 
dead until just a fev years ago 
these cousins traced her and they 
vere reunited. I had hopes of 
seeing her v/hile I am in Lithuania.

We went into the station to see 
about transportation to tovn to 
look up my relative*’; I mušt ad- 
mit I vas dissappointed as there 

(Continued on p. 7)

BENNY Lucas, our present local 
gridiron hero, in his lašt semester 
at East High is able to boast of 
sveral scholarship invitations from 

and f?om 
interest i n 

him for a 
the Dayton 
he mtęnds

Ohio Statė University 
Dayton. Benny’s keen 
baseball has qualified 
position as catcher for 
team, vhich, evidently, 
to make ūse of. Dorothy, Benny’s 
youthful and pretty sister, professes 
svimming to be her favorite sport 
vith dancing 
sincerely vish 
cess, Bonny.

JULIA Skarnulis, St. Clair Bak- 
ery employee, and Alex Jonila’s 
former obsession, is the proud pos- 
sessor of a “nifty” watch presented 
to her by her eurrent “financer,” 
Victor T________ Vie is reported
to have vooed the fair Julia while 
Alex vorked on night-shifts. Now 
the cat comes out of the vateh!

a elose second. We 
you the best of suc-

of hero-admirationSPEAKING 
it is generally accepted that Miss 
Mary Svetkauskas, former Wilcox 
College employee, is indubitably en- 
tranced by the hynnotic gaze of 
Slim Budich. John Carroll’s basket
ball star. Then, too, remarks to 
the . effect of Mary’s having had 
a date vith Hank Greenberg are 
also being circulated. Hey, Mary, 
hov about giving some of us “lit
tle fish” a break?

EDDY Kovach. rnuch lauded ac- 
cordionist of Johnny Apanitis’ band, 
reluctantly grants that hi ■ talents 
are quite effectively stimulated by 
the symnathetic, caressing glances 
of his little inamerata, Miss Stella 
Velionis vho often comes to en- 
courage him. 
foretell the making cf 
mortal composition in 
tive orbs, Eddy ?

often comes
Could you possibly 

a nev, im- 
her attrac-

a delightfulRETURNING from 
ex-city jaunt, Joe Burns, local he- 
man, declares that it’s svell to be 
back. Well, Joe, ve could have 
told vou so.

LITHUANIAN A. C.

S P O K T S
Basketball Fournament 

Meeting Tuesday, 
Mareli 2 I

By GEO. C. VENS LOVAS
The Cleveland Lithuanian Athletic 

Club invite all local Lithuanians to 
this mass meeting. Time is drav- 
ing nearer to the. second Lithuan
ian National Basketball Tournament 
and ve mušt be veli prepared to 
put it over. From all indicat’ons 
this tournament looks likę a big- 
ger one than our first.

Not only in the number of bas- 
ket bąli teams that are going to 
participate, būt many more Lith
uanian fans are to accompany their 
teams here. We, that vorked on 
lašt year’s program, knov the gi- 
gantic tąsk it is to put on a tour- 
nament.

VVith one year’s experience be- 
hind us, ve realize the pitfalls to 
avoid. We vant everyone to knov 
that ve need the help of every 
available person to make this a 
success. So come to this meeting, 
get all the news of the tournament 
first hand. For the present ve 
can statė, that thcre’s to be three 
basketball sessions: Saturday nite, 
Sunday p.m. and finais Sunday 
nite at the Cathedral Latin Gym.

There vili be the official recep- 
tion bąli Saturday nite after the 
opening games in the Lithuanian 
Hali and the big “Iki Pasimatymo” 
farevell bąli Sunday nite also at 
the Lithuanian Hali. We may have 
the presentation of trophies to the 
champions at this Farevell Bali. 
We’ll have something definite on 
this soon. Keep folloving this 
paper for all nevs on the tourna
ment.

LITUS VS. ? ? ? FOR INTER- 
LODGE LEAGUE TITLE

As this paper goes to press, ve 
don’t knov vho our opponents will 
be for the Inter Lodge League title.

The Pioneers and Serbs are fight- 
ing it out, for the right to play 
us. The first championship gante 
vili be played Wednesday nite, 
March 27 at St. Clair Bath. We 
hope a big crovd of LPhs vili be 
on hand to see the or'ming battle. 
The second gante Wed., March 39, 
and the third if necessary, Friday, 
March 31. This vii! be done to 
finish the chamnionship games be- 
fore Holy Week. The Cleveland 
Lithuanian Athletic Club is keening 
the name LITHUANIANS before 
the public eve, with honor. Do 
you vant to keep it there? If so, 
come to the mass meeting, Tues
day nite and the basketball game, 
Wednesday nite!

Lithuanians Win
The Lithuanian A.C. Interlodge 

League cage team vhaled the So
cas, laši Wednesday, 33—19, and 
thereby ended their season of iea- 
gue play as percentage champions. 
The Pioneers, vho had a chance to 
tie the Litts as they 
game to play, were 
Serbs.

Led by Dr. Vito 
Johnny Malckas, the 
easy time vith the 
for a fev brief moments vhen the 
opponents rallied to make the scoie 
16—13 at half time, Litts favor. 
The second half, hovever, vas a 
different story as the club team 
squelched the Socas hopes vith a 
stead.v būt overpovering game The 
club team’s defense held the strong 
Socas to six points in the second 
half. The Litts are heavy favorites 
to ccp the crovn in tvo straight 
games as they apparently have 
lošt their mid-seascn slump.

The Lithuanian rooters 
bubbled at lašt week’s game. 
fans should be acclaimed as they 
have attended every game of the 
season, bad veather or not.

The Community Center A team 
have completed their season. They 
didn’t do so badIv fox’ a first year 
team in a tough league. The boys 
ended in second place in both kal
ves of ihe race būt they lacked 
the extra punch to top the league. 
The Litts have entered the Com
munity Center League Tournament 
vhich vili lašt tvo veeks. One 
game eliminates a losing team. 
Here’s viehing good luck. Maybe, 
that extra punch vili shov in this 
tournament or the National Lith
uanian Basketball Tournament.
® B O W L I N G

The Grigaitis Cleaners kept their 
slim one game lead in the Lith
uanian A.C. Bovling League vhen 
they vhipped the Coventrv Recrea- 
tions in 2 of 3 games. The second 
place Cleveland Lettering Co. kept

had one more
upset by rne

Kubilus and 
Litts had an 
Socas except

fairly 
These

WITII prospects of becoming a 
“femme couverte” (Mrs.) looming 
olose. Miss Amelia Zilen seems to 
be in a dither sustaining an extra 
dose of face povder on her cheru- 
b;c features for Chick, the lad from 
Akron.

NEWSFLASH! Adeline (rneanf’ 
ing. princess) Gerk is to celebrate 
her___ the birthday this Saturday
at the Alpine Village. Grr! Why 
mušt these girls be so retentive 
about their ages?

STELLA Malor.is, a n extremely 
personable young vaitress vho is 
some respect resembles Carole Lom- 
bard, expresses her opinion of the 
recent Food Shov Wedding by first 
reminding us of the all-absorbing 
solemnity and dignity vhich mark- 
ed the whole procedure. Then she 
adds, “Imagine! At the elose of 
the event, up pops rhe announcer 
vith, ‘I nov assume the honor of 
presenting to you this check for 
100 dollars through the courtesy 
of the American Food Association.’” 
Fine as far as it goes, Stella, būt 
don’t. let modesty be į’esponsible 
for your distraeting our attention 
from the fact that you are schedul- 
ed to take your operatic “screen 
tęst” soon.

pace in taking 2 of 3 games from 
the Lithuanian A.C’s. .toe Sadovs- 
kas, anchorman for the Letterers. 
opened the second 
straight strikes būt ve guess the 
pressure nailed him as he finished 
\vith a 228 sėore. Sadovskas, Ralph * 
Dise and. Al Samolis had top i;1** 
dividual honors for the day with 
566, 564 and 561 series, respective- 
ly.
® CARD PARTY

game vith 7

The Women’s Section of the Lith
uanian A.C. are holding their first 
affair, planed and hadled entirely 
bv the vomen. It’s a Card Party 
at the Wilkelis Home, 6522 Super
ior Avė. Festivities vili start at 
8 o’clock, Saturday, Mare 25.

Price of admission is only 25c. 
Proceeds vili go tovards buying a 
trophy for the coming National 
Basketball Tournament. This is a 
noble cause. Who vould think that 
vomen had such ideas in their head 
eoncerning athletics. Every person 
is cordially invited to attend. Let’s 
shov our appreciation for some-» 
thing the vomen are doing to help 
us in our cause. Let’s jam the 
^Vilkelis home and valk off with 
one of the 'many prizes 
fered and get in on the 
for each tablo.

being of- 
surprises

National 
Tournament 
Write Geo.

Entry blanks for the 
Lithuanian Basketball 
mušt Joe proeured nov! 
C. Venslovas at 1267 E. 82 St. or 
call RAndolph 2420. Procure your 
blanks early as there is a very 
short time before the tournament

■Adate — April 15 and 16.

IT’S A GIRI.
Dr. and Mrs. John J. Kamesis 

announce the birth of a 7 lb. 20 oz. 
baby giri The nev arrival vas 
named Carol Marie, and vas born 
at Polyclinic Hospital, March 9th. 
Let’s hope that Carol Marie grows 
up to be a fine nurse, aiding her 
father in his profession.

E KAZĮ S BKCS.
sulyg jūsų mieros padaromi

U IU 19 A. II
yra musu garantija

PUIKIAI PASIUTŲ

PAVASARINIS 0050
Suitas ■ Topcoatas kfa

Pasiuvami bent kokio stiliaus be ekstra primokej'mo

Gabardino, Worsteads, Tweeds ir Cheviots 
Spalvos: Horizon Blue, Hedge Green, etc. 

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

3 krautuvės
6905 Superior Avenue 
6122 St. Clair Avenue 
404 East 1 56th Street

• Atdara kas vakaras •

»
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