
MANAGING T^DITOR— K. S. KARPIUS

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

under the Act of March 3, 1879.

E FIELD)
N W E E K I, Y

Cleveland by the 
.1 Publishing Co.

Cleveland, Ohio

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) 
SAVAITINIS LAIKRAŠTIS 

Išleidžia Penktadieniais Clevelande 
Ohio Lietuvių Spaudos Bendrovė 

Metinė Prenumerata: 
Suvienytose Valstijose ___________ $2.00
Kanadoje ir Meksikoje___________ $2.50
Lietuvoje ir kitose šalyse............. $:’>.ov

DIRVA
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

CLEVELAND, OHIO KOVO-MARCH 18, 1938KAINA 5c.

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

• _
PRIEŠINASI ALGŲ MA-| 

ŽINIMUI
Amerikos gelžkelių tar- i 

nautojų brolijos viršinin
kai skelbia kad jie priešin
sis gelžkelių tarnautojų al
gų mažinimui, ką siūlo ge
ležinkelių kompanijų są
junga.

Clevelande, White Motor 
Co. automobilių dirbtuvė 
numušė savo 600 raštinių 
tarnautojų mokestis. Po
ros tūkstančių dirbtuvės 
darbininkų algos nepalies
tos.

SIŪLO DARBO TAIKOS 
PROGRAMĄ. New York. 
—- Homer Martin, automo
bilių darbininkų unijos pre
zidentas, pasiūlė Amerikos 
Darbo Federacijai ir In- 
dustrialio O r g a n izavimo 
Komitetui (CIO) 5 punktų 
taikos programą.

ADF. ir CIO. vadai dar 
vis “kariauja” tarp savęs.

ADF. vadai nori apru- 
bežiuoti federaciją tiktai 
amatninkams, o CIO. or
ganizuoja visokių industri
jų darbininkus.

MOONEY TURI KALĖ
TI. Pereitą savaitę Kali
fornijos senatas svarstė 
Tom Mooney bylą, bėt nie
ko gero nepadarė: Mooney 
vėl paliktas kalėti. Jisai 
laikomas kalėjime nuo 1916 
metų.

Sicilijoje, netoli Bicocca 
autobusui su pasažieriais 
susimušus su traukiniu už
mušta 12 žmąnių.

BIZNIŲ gelbėjimui, Su
vienytų Valstijų senatui 
patiekta nubalsuot $5,300,- 
000,000 naujų taksų bilius. 
Tame biliuje apimama pa
naikinimas nekuriu taksų 
ant biznių, tikslu paleng
vinti bizniams.

STALINAS SUŠAU
DĖ 18 KOMUNISTU

Maskva. — Kovo 15 d. 
tapo sušaudyti 18 teistų 
aukštų revoliucijos vadų, 
kurie pripažinti kaltais no
rėjime išversti Stalino vy
riausybę ir įsteigti kapita
listinę sistemą. Sušaudyti 
Bucharinas, Jagoda, Ry- 
kov, Krestinsky ir kiti.

Trys palikta gyvi, nutei
sti kalėjiman ilgiems me
tams.

Prez. Roosevelt išsireiš
kė kad jis savo santikių su 
Austrija nepakeis ir Vo
kietijai neduos tokių pačių 
prekybinių sąlygų kaip tu
ri Austrija ir kitos šalys. 
Tuomi Roosevelt nepripa- 
žysta Vokietijos užgrobi
mo Austrijos.

18 UŽMUŠTA. Pietva
karinėse valstijose praėjus 
smarki audra Kovo 15 d. 
užmušė 18 žmonių. Pada
ryta daug nuostolių.

RĖKAUJA IR RAGI- VMI AI JSIOS NA VALDŽIĄ PUL- V

TI KAUNĄ

Berlinas, Kovo 16.—Vo
kietijos diktatorius Hitler 
skubiai gryžo į Berliną pa
tyręs kad Lenkija įteikė 
Lietuvai ultimatumą, kuris 
baigiasi šiądien. Ultima
tumo turinis nežinomas, 
bet menama kad dėl Lietu
vių-Lenkų parubežio susi
kirtimų Kovo 11 d., kame 
Lietuvių parubežio sargai 
nušovę vieną Lenkijos pi
lieti.

Lenkijoje pakelta baisus 
riksmas prieš Lietuvą — 
spauda rėkia, i 
valdžios kad siųstų kariuo
menę Lietuvą “nubausti”, 
“užimti Kauną”, “prijung
ti prie Lenkijos’’.

Lenkų valdžia tuo tarpu 
sako reikalauja iš Lietu
vos ne tik atlyginimo už 
tą nušovimą, bet net pakei
timo santikjų su Lenkija— 
kiti pranešimai sako kad 
Lenkai net nori priversti 
Lietuvą išsižadėti Vilniaus 
ir sueiti į gerus santikius 
su Lenkija, kitaip Lenkai 
pulsią Lietuvą.

LIETUVA SUTINKA IŠ
TIRTI IR ATLYGINTI
Lietuvos vyriausybė ta

po surūpinta ir nuolat po
sėdžiauja ir tariasi kokios 
akcijos imtis. Kitos žinios 
sako jog Lietuva kreipėsi 
į didžiąsias valstybes jsikš- 
ti ir neleisti Lenkijai sau
valiauti. Lietuva pasiūlė 
tą incidentą ištyrinėti ir jei 
pasirodys Lietuvių kaltė, 
sutinka Lenkams nuostolį 
atlyginti.

Lenkijos užsienių reika
lų ministeris Beck buvo iš
vykęs Italijon tartis su dik
tatorium Mussoliniu tam 
tikrais reikalais. Kilus ši
tam incidentui parsiskubi
no į Varsavą.

Lietuvos užsienių reikalų 
ministeris Lozoraitis sku
biai gryžo iš Šveicarijos i 
Kauną.

Iš Londono pranešama 
kad gautomis žinionjis iš 
Lenkijos, Lenkai turi su- 
statę apie 50,000 kereivių 
Lietuvos parubežiais, o Lie
tuva pastačius apie 30,000 
vyrų. . ,

Lenkai rengia demon
stracijas Vilniuje ir kituo
se miestuose.

Taip pat praneša iš Lon
dono kad Britų vyriausy
bė ėmėsi tyrinėti šitą Lie
tuvių-Lenkų nesusipratimą.

KINAI LAIMI PRIEŠ 
JAPONUS 

šanghai. —- Pastaromis 
dienomis Kinai praneša ei
lę laimėjimų prieš Japoni
jos kariuomenę keliuose 
frontuose.

Kiti pranešimai sako Ja
ponija ruošiasi susitaikyti 
su Kinija, jeigu kiltų Eu
ropos didesni sumišimai.

ŽINIOS
Kovo 17 d.

Kaunas. — Lietuvoje bi
joma kad Vokiečiai ir Len
kai susitarę nesiimtų “at
silyginti” Lietuvai už pa
ėmimą Klaipėdos krašto. 
Varšavos valdžia reikalau
janti kad Lietuva atsižadė
tų Vilniaus ir viso to kraš
to.

Paryžius. — Britanija 
pažadėjo Prancūzijai karo 
laivyno pagalbą jeigu Ita
lų ar Vokiečių laivai grą- 
sintų sutramdyti Prancuzi- 

reikalauja jos susisiekimą su Šiaurine 
Afrika. Už tai Prancūzija 
sutinka nesikišti į Ispani
jos karą, nors nors Ispani
jos kairieji bėgo į Pran
cūziją prašyti pagalbos.

San Sebastian. — Sukilė
liai apsupa kairiųjų laiko- Lietuviai
mą miestą Caspe, žengia 
pirmyn per paskutinį kal
nų barjerą link juros. Su
kilėlių orlaiviai padarė di
džiausius nuostolius Bar- 
celonai kokius iki šiol tas 
miestas buvo panešęs.

Londonas. — Britų val
džia pripažino Vokietijai 
Austrijos užgrobimą. Ei
na gandai apie skilimą mi- 
nisterių kabineto, dėl prie
šininkų didelio atakavimo 
premjero Chamberlain po
litikos.

Praga, Čekoslovakija. — 
Naziai čia pradėjo smar
kauti, tikėdami kad Hitle
ris atvyks ir juos “išgelbė
ti” iš " Čekoslovakijos val
džios.

Roma. — Mussolini pa
sveikino Hitlerį su laimėji
mu Austrijoje, bet perser- 
gsti nelysti į Tyrolį, kur 
daug Austrų gyvena po 
Italijos valdžia.

Vienna. — Nazių tero
rizmas prasidėjo: persekio
jami tie Austrai kurie ne
pritarė Hitlerio planams. 
Buvę aukšti Austrijos val
dininkai žudosi išvengimui 
Hitlerio keršto.

PRANCŪZAI IR BRI
TAI LAKYSIS 

IŠVIEN
Londonas. — Britų val

džia svarsto karinę sutar
tį su Prancūzija, davimui 
pagalbos Čeko Slovakijai, 
kurios pusė dabar yra ap
supta Vokietijos žemėmis.

Vokiečiai ėmė rėkaut ir 
grąsinti Čekams, nes Čeki
jos žemėse yra daug Vo
kiečių, kuriuos Hitleris no
ri “globoti”.

Kovo 14 d. Londone bu
vo didelės demonstracijos, 
minios kėlė riaušes reika
laudami kad Anblija sulai
kytų Hitlerį, ir smerkė jį.

Prancūzija pažadėjo Če
koslovakijai teikti ginkluo
tą pagalbą jeigu Vokiečiai 
ją pultų.

pasiruošę savo 
tėvynę nuo 
priešų ginti

VIRŠUJE
Lietuvos pėstininkai 
keliasi per Nerį 
netoli Vilniaus su 
savo automatiniais 
pabūklais laike 
manevrų.

APAČIOJE
Lietuvos lakūnai 
ruošiasi žygiui. 
Lakūnams teks 
atlikti svarbius 
uždavinius- priešams 
puolus Lietuvą.

(Vaizdai specialiai 
Dirvai)

Hitleris Pagrobė Austrija
• Vienna, Kovo 11. — Hit

leris, patyręs kad Austrijos 
kancleris Schuschnigg ruo
šia visuotiną balsavimą ar 
Austrijos žmonės nori pri
sidėti prie Vokietijos, nie
ko daugiau nelaukdamas 
puolė Austriją ir prijungė 
ją prie Vokietijos. Austri
ja tokiu budu tapo panai
kinta kaip valstybė ir pa
daryta tik rytine Vokieti
jos dalimi.

Visoje Austrijoj kiek tik 
sugebėjo tuoj Hitleris įve
dė savo tvarką ir pastatė 
savo nazius ištikimus val
dininkus.

K a n c leris Schuschnigg 
atsistatydino kaip tik pa
tyrė kad Hitleris puola jo 
šalį, nenorėdamas kraujo 
praliejimo.

Hitleris panaudojo pro
gą kaip tik tuo laiku kai 
suiro Prancūzijos ministe- 
rių kabinetas.

Mussolini užgyrė Hitle
rio darbą, reiškia Hitleris 
darė viską su Italų žinia.

Austrija yra maža val
stybė, tik 32,000 ketvirtai
nių mylių ploto. Gyvento
jų turi virš 7 milijonų, ku-

rie dabar skaitysis Vokie
tijos piliečiais.

Vokietija su Austrais 
tampa virš 70 milijonų tau
ta, didžiausia vakarų Eu
ropoje. Tik Rusija rytuo
se yra didesnė už Vokieti
ją gyventojais ir žemėmis.

* *

Londonas. — Vokietijos 
ambasadorius Londone pa
reiškė kad Hitleris ruošia 
pasiūlyti Europai 10 metų 
taiką, jeigu bus tinkamai 
aprūpinta Vokiečių mažu
mos tose šalyse kur jų gy
venama.

SULAIKO KOLONIJŲ 
ATGAVIMĄ

Londonas. — Britų mi
nisteris pirmininkas Cham- 
berlain pareiškė Berlinui 
kad iš priežasties Vokiečių 
užgrobimo Austrijos, nie
ko nebusią galima daryti 
Hitlerio reikalaujamų ko
lonijų grąžinimui.

Britų vyriausybė spėja 
kad Hitleris ir Mussolini 
turi kokią nors slaptą su
tartį Europos nerimui pa
laikyti.

ISPANIJOS KAIRIEJI 
SMARKIAI PLIE

KIAMI

Hendaye, Kovo 15 d. — 
Gen. Franco sukilėlių ka
riuomenė, pradėjus smar
kų puolimą kairiųjų, stai
ga užėmė didelius kairiųjų 
laikomus plotus ir mieste
lius. Sukilėliai tuo budu 
atsirado tik apie 30 mylių 
atstu nuo Viduržemio ju
ros. Pasiekę jurą jie per
kirs kairiųjų laikomą dalį 
Ispanijos pusiau: Valenci- 
ja bus atskirta nuo Barce- 
lonos ir Madridas nuo jų.

Sukilėliai turi užėmę du 
trečdaliu Ispanijos.

Paryžius. — Kovo 15 d. 
čia buvo orlaiviu atskridęs 
Ispanų kairiųjų vyriausy
bės premjeras Negrin pra
šyti Prancūzijos pagalbos.

MIRĖ DARR0W. Kovo 
13 d. mirė garsus Ameri
koje advokatas Clarence 
Darrow, 80 metų amž.

Palestinoje, pereitą sa
vaitę susirėmime užmušta 
50 Arabų.

APTAKSUOJA DEGTI- 
NŲ. Kongresas nubalsavo 
pakelti taksus degtinei po 
25c galionui.

23-ti Metai (23rd Year)

IŠ LIETUVOS
laikraščiu

PERKA LIETUVOJ MILTŲ. 
Viena 'Austrijos firma kreipė
si į Lietuvos konsulatą Vienno- 
je pareikšdama kad ji nori pir
kti Lietuvoje didelį kiekį mil
tų.

LIETU-
Jau pradėta 

didesnių

EKSKURSIJOS Iš 
VOS j Ameriką, 
rūpintis surengimu 
ekskursijų j Ameriką, į 1939 
metų New Yorko parodą. Ma
noma kad iš Klaipėdos 1939 m. 
pavasarį į New Yorką išplauks 
net keli specialus laivai.

AUTOBUSAI LIETUVOJE.
Autobusų susisiekimo žvilgs
niu Lietuvoje padaryta didelė 
pažanga, kai valdžia ėmė tvar
kyti jų judesį. 1933 m. viso
je Lietuvoje buvo apie 80 tarp
miestinio eismo autobusų. Jie 
per metus tada perveždavo a- 
pie 700,000 keleivių.

1937 m. pabaigoje tarpmie
stinio eismo buvo apie 200 au
tobusų, ir jie per metus per
vežė 1,730,400 keleivių.

•
. TRŪKSTA PLYTŲ. Lietu
voje, ekonominiam kriziui nu
slūgus, prasidėjo smarki sta
tyba. Dabar miestuose stato
ma daugiausia muro namai. 
Esančios plytinės jau dabar 
yra užpardavusios beveik vi
sas plytas kurias jos pajiegs 
pagaminti. Manoma kad šy
met Lietuvoje jausis plytų tru
kumas.

LVOVE, Ukrainos sostinėje, 
kurią, kaip ir musų Vilnių, yra 
Lenkai okupavę, įvykusiame 
Ukrainiečių atstovų kongrese 
nutarta reikalauti Lenkų oku
puotoms Ukrainos dalims, ku
rios sudaro ketvirtdalį Lenki
jos valstybės, duoti autonomi
ją, su Universitetu, sava auto
nomine kariuomene, savo sei
mu ir įstaigomis. Tokiu rei
kalavimu Lenkijos vyriausybė 
labai susirūpino.

•
LIETUVOS BANKAS 1937 

metais darė didžiausią apyvar
tą iš 15 metų savo veikimo. 
Banko apyvartų balansas pa
siekė 501,464,683.34 litų. Pa
jamų turėjo 7,592,873,56, išlai
dų 6,192,873.56. Gryno pelno 
liko 1,400,000 litų.

•
LIETUVOS, Latvijos ir Es

tijos miškininkai nutarė įstei
gti Baltijos valstybių miškinin
kų sąjungą. Sąjunga plės miš
kininkų bendradarbiavimą miš
kų ūkio ir miškininkystės mo
kslų srityje.

•
ŠIRDIS DEŠINĖJ. Šilutės 

ligoninėn buvo atgabenta 23 
metų mergina, kilus iš Šaku- 
nėlių. Ją tyrinėdami gydyto
jai surado kad jos širdis yra 
ne kairėj bet dešinėj krutinės 
pusėj.

•
RUSNĖJE šiuo metu vyksta 

nepaprastai gyvas mažojo pa
sienio susisiekimas. Atvykę iš 
Vokietijos pusės pasienio gy
ventojai išperka visus maisto 
produktus ir dažnai jų net pri
trūksta.
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PENNSYLVANIJOJE BALTIMORE, MD. DAYTON, OHIO
DI'T’TCDT TO T I i užkabinėiimu norit paslėpti sa-
111 1 vo juodus darbus.

--------- Pora metų atgal P. Pivaro
nas, norėdamas atilsėti nuo vi
suomeniškų darbų, buvo atsi-Bendrafrontininkų 

Šmeižimai
Dirvos redaktoriaus K. 

Karpiaus pereitą rudenį apra- j 
šymas Pittsburgho Lietuvių 
gyvenimo, o svarbiausia pami-; 
nėjimas P. Pivarono vardo, iš
judino Pittsburghe visą širšių I 
lizdą. Tuojau pasipylė šmeiž
tai prieš P. Pivaroną ir Dir
vos redaktorių. Jau buvo at
sakyta šmeižikams pirmiau, 
paaiškinant apie Tautiškų Ka
pinių įsteigimą. Taigi apie tai 
čia neminėsiu. Noriu tik dar 
pasakyti kas yra tas Pivaronas 
ir ta gauja musų išgamų ben
drafrontininkų, kurie jei galė
tų tai Pivaroną šaukšte pri
girdytų.

Jei kas kada ką gero pasako 
apie P. Pivaroną, ta gauja tuoj 
įgauna pasiutimo ligą. Tokių 
nešvarių šmeižikų roles vaidi- 
dina Grigaičio klapčiukas, re
porteris, kaip jis save vadina, 
tas kaip Pittsburghiečiai sako 
pakrikštyto žydo vaikas, kuris 
visokias nesąmones sufabri
kuoja. Jis yra žinomas ir “fi
losofas”, ir Plečkaitininkas, ir 
radio vedėjas, ir dar turi apie 
tuziną visokių “profesionališ
kų” titulų.

žmeižti kitą žmogų, nekaltai 
užkabinėti ir niekinti gali tik 
paskutinis valkata ir doroje 
nusmukęs.

Dėl ko jus niekada apie P. 
Pivarono naudingus nuveiktus 
darbus neparašot, kuriuos jis 
ištisai dirba, nesigirdamas ir 
garbės ne j ieškodamas? Iš ša
lies žiūrint, kuomet nekaltai 
žmogų taip purvais drabstot, 
išsisemia kantrybė ir esi pri
verstas bent kiek jo garbę ap
ginti ir parodyti visuomenei 
kas yra tie šmeižikai.

Aš P. Pivaroną pažystu jau 
keliolika metų. Jis yra geras 
tėvynainis, stambus biznierius, 
nenuilstantis veikėjas ir tau
tinių kultūrinių reikalų rėmė
jas, dėl kurių daug nukenčia 
net ir jo biznis.

Pivarono stambesni užtar
nauti nuopelnai: Jo pasidarba
vimu šiandien Pittsburghe gy
vuoja Vaizbos Butas, Aukštes- 
nijų Mokyklų studentų draugi
ja, Vilniui Vaduoti Sąjungos 
skyrius, Balsuotojų (Voters) 
Lyga, Lietuvių Kambario Są
junga, Našlaičų šelpimo Ko
mitetas, Ūkės Klubas, Dariaus 
Girėno skyrius, Lietuvos Pre- 
kų Importas. Prie to yra jo 
užsibrėžtas tikslas sutvert Lie
tuvių Sporto Klubą. Jis visur 
ir visada ragina Lietuvius prie 
prakilnesnių darbų.

Kada buvo daromi parengi
mai Lietuvos ir Vilniaus naš
laičiams, bendrafrontininkai su 

tą labdaringą 
leido

S.

sakęs iš pirmininko pareigų. 
Tuoj viršminėti šmeižikai bu
vo paleidę paskalus buk Piva
ronas iš tos organizacijos iš
mestas. O dabar girdžiu Vaiz
bos Butas vėl P. Pivaroną pir- j 
mininku išrinko.

Pasižymėjusiems asmenims 
priimta duoti kokius pažymės 
ženklus. Jums, Plečkaitinin- 
kams ir bendrafrontininkams 
už šmeižimus irgi vertėtų koks 
ženklas įdiegti į kaktą kad pa
siliktų amžina atmintis. Tuo
met kiekvienas iš viršaus pa
žintų kokios profesijos sutvė
rimai esat. Spektyva.

WYOMING
KLONIO ŽINIOS

MINĖS LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBE

Kovo 12 d. tilpo vietos Ang
liškame dienraštvje straipsnis 
kad Wyoming Klonio Lietuviai 
kunigai dar tik rengia 20 me
tų Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktįps minėjimą Balandžio 
25 d.

DARBAI BLOGĖJA
Uždarė vieną šilko dirbtuvę, 

kur dirbo 200 žmonių, jų tar
pe 78 Lietuviai. Priežastis— 
perdideli taksai Pennsylvani
joje.

Anglies kasyklos irgi užsida
rinėja, buk tai bankrutuoja. 
Tas viskas 
nių padėtį.

Daugelis 
Lietuviams 
pjutė.

blogina darbo žmo-

čia serga šalčiu, 
gydytojams rugia-

Jonas .1. Nienius.

BROOKLYN, N. Y

savo skalikais 
darbą niekino, trukdė, 
melagingus gandus. t

P. Pivaronas tačiau 
pravedė teisingai, sąžiningai, 
ir jo ir kitų gerų tėvynainių 
pasidarbavimu į Lietuvą ir į 
Vilnių pasiųsta ne keli bet ke
liolika šimtų dolirių.

Dabar gi paklausiu bendra- 
frontininkų-šmeižikų: Kur yra 
jūsų nuveikti geri darbai? Juk 
nieko kito daugiau nesimato 
kaip tik kitų žmonių užkabinė- 
jimas cicilikų spaudoje. Tikri 
jus Lietuviškos blakės, jūsų 
darbai dvokia, bet kitų žmonių

viską

REMIA LĖKTUVO FONDĄ
Ne vien kitose kolonijose 

yra nuoširdžių Lietuvių kurie 
bendriems tautos reikalams su i 
nuoširdumu ateina į talką au- į 
kodami savo pinigus, laiką ir 
darbą. Brooklyno Lietuvių ra
dio programų vedėjai: Juozas 
Ginkus, Vincas Matusevičius, 
Jonas Valaitis ir Jonas Dum
čius jau paskyrė radio laiką, 
nemokamai garsinti ir praneš
ti Dariaus-Girėno Aero Klubo 
lėktuvo pirkimo reikalus. Ma
noma kad ir kiti ateis į talką 
su ruoširdumu.

Klubas prašo ir vietines or
ganizacijas apie tai rimtai pa
svarstyti savo 
ir nors mažą auką paskirti lėk
tuvo fondui, šis darbas nėra 
jokios politinės partijos dar
bas ir jis neatstovaus jokių 
politinių bei religinių įsitikini
mų, o bendrai Amerikos Lietu
vius. Todėl, Lietuvi, ateik ir 
dalyvauk Pirmųjų Amerikos 
Lietuvių Sparnų įteikime Lie
tuvos jaunuoliams. Tavo ir 
maža auka turės didelės reik
šmės. ši dovana bus istorinė, 
nes pirmutinė tos rūšies įteik
ta jubilejiniais metais Tėvynės 
busimiems lakūnams. Nuošir
dus ačiū tiems kurių vardai 
jau puošia garbės rėmėjų kny
gos puslapius. Jų pavardės 
tuoj bus paskelbta spaudoje.

D. G. Aero Klubo sekr.
A. Alekna.

susirinkimuose

Cunard VVhite Star Linijos laivai 
perplaukia Atlantą kiekvieną 

savaitę

r- ..V • • 1važiuoju I
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“Ir aš Važiuoju! Važiuokim viena 1
I iš Cunard Whįte Star Linijos
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CUNARD WHITE STAR

21
iš Lietuvos ? 
Gausite veltui! 
kreipkitės j

DIDINGAS PETRAUSKO MU
ZIKOS KONCERTAS

Kovo 6 d., Lietuvių salėje, 
Baltimorės Lietuvių Dainos D- 
ja surengė kompozitoriaus Mi
ko Petrausko dainų ir muzikos 
koncertą. Programą pildė vie
tiniai pasižymėję dainininkai- 
dainininkės ir visas Dainos į 
Choras, kurį veda p. Lelija 
Bakerckięnė. Tai buvo didin
gas ir įspūdingas koncertas.

Publikai susirinkus, Dainos
I Choras poromis įžengė į salę 
ir ėjo scenom Pirma choristų 
ėjo dabartinė Dainos mokyto
ja, nešdama gražų gyvų gėlių 
vainiką. Uždanga pakilo. Sce
noje palmos ir žiburiai. Deši
nėje scenos didelis Miko Pet
rausko paveikslas ant paauk
suoto pastolio, ant specialės 
palaipos. Paveikslas specialiai 
apšviestas. Choristai sueina 
scenon.

Adv. Nadas Rastenis veda 
programą. Jis vaizdžiai api
budina Miko Petrausko kilmę 
ir milžiniškus meno darbus. 
Paskui Rastenis priduria: “Dar 
tik keli metai kaip Mikas Pet
rauskas su mumis Baltimorėje 
kartu buvo; šioje pačioje sce
noje statė savo ‘Birutę’, ‘Už
burtą Kunigaikštį’, ‘šventąją 
Naktį’ ir patiekė eilę turtin
gų koncertų. Mikas Petraus
kas apipynė mus dainų ir mu
zikos vainikais. Už tai dabar 
Dainos Draugija, įvertindama 
jo didingus darbus, supynė jam 
nors gyvų gėlių vainiką, kurį 
dabar prie musų mylimo kom
pozitoriaus paveikslo padės 
Dainos vedėja, ponia Bakerc- 
kienė”. Poni Bakerckienė pa
sirodė scenoje su vainiku ir jį 
padėjo prie Petrausko paveik
slo. Scena buvo elektrizuojan
ti, įspūdinga.

'toliau sekė programas, ku
rį išpildė: Dainos Choras ir 
jo grupės, taipgi atliko įvairias 
dainas ir muziką iš Petrausko 
kurinių Lelija Bekerckienė, Ju
lė Rastenienė, Matas Rutkus, 
Elena Leonavičienė, Marijona 
Jurkšaitė, Klemensas Andrei- 
kus, Leonora Stankevičienė ir 
Ona Lukaševičienė. Progra
mas baigta su “Neverkit Pas 
Kapą”, solo vedant Kl. Ardrei- 
kui su choro pritarimu.

, Koncertas buvo ne gedulin
goj bet rimtoj formoj, vieno 
kompozitoriaus Miko Petraus
ko muziką tevartojant. Išpil
dytas gerai. Kaip choras taip 
ir visi dalyviai labai gražiai 
visas koncerto dalis pildė.

Adv. Rasteniui paaiškinant 
kiekvieną dainą ir laikotarpį 
bei prasmę kompozicijos, su
sirinkimui teko išgirsti daug 
įspūdingų momentų iš Petrau
sko gyvenimo ir darbų. Pub
lika programo ir paaiškinimų 
rimtai ir atidžiai klausėsi. Kai 
uždanga pakilo ir publika pa
matė gražų Mik) Petrausko 
atvaizdą scenoje tarp paimu, 
kai vainikas buvo padėtas prie 
atvaizdo; p. Julei Rastenienei 
dainuojant Jaunosios Ariją; 
Kl. Andreikui dainuojant Ty
kiai Nemunėlis Teka” ir už
baigoje, Andreikui su Choru 
dainuojant Neverkit Pas Ka
pą, daug kam akyse pasirodė 
ašaros... .

Koncerte dalyvavo ir sve
čių ir iš aplinkinių miestų. Vi
siems šis koncertas patiko. Pa
tiko ir man. Ir dar priminė 
tuos netolimus praeities laikus 
kada kartu su Maestro Miku 
tekdavo susitikti bei pasivaik
ščioti. Rodos tik andai vaik
ščiojome po Druid sodą. Jis 
man daug ką aiškino apie mu
ziką bei estetiką.... Ak, tie 
jo muzikos aidai ir garsai ro
dos kalbėte kalba: “Miko Pet
rausko dvasia amžius bus su 
mumis. ...”

Garbė Dainos Draugijai kad 
taip didingai pagerbė musų 
Liaudies Dainių-Kompozitorių!

SALĖS PRAMOGA. Vasa
rio 27 d. Salės Bendrovės še-1 
rininkai surengė salės naudai 
Kepto Jaučio vaišes. Surengi
me dirbo: Matuliauskienė, Ku- 
čauskierė, Lazauskienė, Stan
kevičienė. Raudonienė, Romei- 
kieriė. Patarnavo: Černiaus
kienė, Pužaitienė ir Trainienė. 
Visi susirinkę buvo skaniai 
pavaišinti.

*
ĮVAIRIOS ŽINUTĖS

Vasario 25 d., Lietuvių salė
je įvyko Amalgameitų unijos 
218-to skyriaus Lietuvių rub- 
siuvių balius. Nors laikai ir 
nepergeriausi, tačiau j balių 
publikos atsilankė apie 690, 
kuri buvo labai mišri. Didelę 
didumą publikos sudarė Lietu
viai, paskui kelių kitų tautų 
rrtbšiuviai ir jų draugai. Ba
lius skaitoma pavykusiu ir pel
ningu.

UŽGAVĖNĖS. Vasario 27 
• d., vakare, įvyko taip vadina-

Trumpos Žinutės iš Lie
tuvių Gyvenimo

Nuo Redakcijos: šiuomi 
įvedame dar vieną įdomų ir 
populiarišką skyrių — trum
pas žinutes iš įvairių Ameri
kos Lietuviškų laikraščių.

šiame skyriuje tilpš žinu
tės apie įžymesnius Lietuvių 
gyvenime asmenis, atsitiki
mus ir prietikius kaip jie 
bus paduoti įvairiuose musų 
laikraščiuose.

* *
CHICAGO, III. 

drukaitytė šiais 
4 metų praktikos 
goninėje slaugės

•
A. NAUSĖDIENĖ, pirmuti

nė Lietuvė moteris kandida
tuoja 
trikto 
natą.

*
— P-lė An- 
metais baigė 
Roselando li- 
mokslą.

iš
i

9-to Senatorinio 
Illinois Valstijos

BANKETAI
19 d., Chicagoje

Ant. Kurčiai lis.
* *

Dis-
Se-

Kovo
Šiama banketas Amerikos 
tuvių “Kongreso” (bendrojo 
fronto) darbuotojai E. Miku- 
žiutei už jos darbavimąsi.

Kovo 9 d. Chicagos Lietuvių 
komitetas surengė banketą Dr. 
S. Biežiui 
III laisnio 
ga.

Kovo 14

ruo- 
Lie-

D. L. K. Gedimino 
ordino {teikimo pro-

d. Chicagos Lietuvių 
Moterų Klubas surengė banke
tą savo narės p-Iės Marijonos 
Brcnzaites DLK. Gedimino V 
laipsnio ordino įteikimo proga. 

Kovo 27 d. rengiama iškil
mingas įtekintas DLK. Gedimi
no III laipsnio ordino Dr. A. 
Zimontui.

MIRĖ GERA LIETUVĖ
Kovo 9 d. čia mirė Rožė 

Fretikienė (Žilinskaitė), 42 
(Kauno Užeigos sav. Fretiko 
žmona). Mirė šv. Elzbietos 
ligoninėje, iš nesenai padary
tos operacijos. Gimus ir augus 
Kingston, Pa., kur gyvena jos 
motina, trys seserys ir trys 
broliai, čia liko nubudęs vy
ras, Antanas Fretikas, duktė 
ir sūnūs, pirmojo vyro, A. Sa
kalausko, ir viena podukra 
Fretikaitė.

Laike šermenų, velionės gi
minės ir draugai prisiuntė 
gausybę gėlių.

Palaidota Kovo 12 d., iš Lie
tuvių bažnyčios, su iškilmin
gomis apeigomis; kleb. Kun. 
L. Praspalius pasakė įspūdin
gą pamokslą. Palaidota Kal
varijos kapinėse, dalyvaujant 
daugybei žmonių. Lydėjime 
dalyvavo apie 100 automobilių.

Velionė R. Fretikienė, nors 
Amerikoje augus ir gimus, mo
kėjo gerai Lietuviškai, taipgi 
prigulėjo prie abiejų Susivie
nijimų, prie vietos pašalpinės 
moterų draugijos, prie Lietu
viškos parapijos, ir dalyvavo 
visokiame Lietuviškame veiki
me.

Lai Aukščiausis suteikia ra
mybę jos sielai, o likusiems 
nuliudusiems jos šeimos na
riams ir visiems giminėms lai 
būna išreikšta užjauta jų liūd
noje valandoje.

BASKET BALL LOŠIMAS 
šeštadienį, Kovo 19, čia at

sibus basket bolo lošimas tarp j 
Clevelando Lietuvių ir Dayto- 

: no šv. Kryžiaus Lietuvių pa- 
, rapijos komandų, po vadovys
te Joe Goldicko. Lošimas pra
sidės 8 vai. vakare, Bomber- 
ger salėje, Fifth ir High sts. 
<ižanga ypatai 25c. Taigi vi
si Lietuviai lankykimes toje 

. sporto pramogoje, paremkime 
musu jaunuolius pasiryžėlius.

D. Rep.

•
BROOKLYN, N. Y. — Ko- Į 

vo 6 d. SLA. salėje buvo įtei
ktas V. F. Jankauskui Vytau
to Didžiojo IV laipsnio ordinas. 
Ta pačia progff įteikta ordinai 
Vincui Ambrozevičiui 
Gudauskaitei.

Edvardas Levanda 
dauskas) yra priimtas
Phi Delta Phi moksleivių ir 
mokslą baigusių draugiją na
riu.

Be kitų pašalinių darbų Ed
vardas mokosi Brooklyn Law 
School, St. Lavvrence Univer
sity, advokatu.

(Levan- 
nariu j

PAULINA STOŠKIUTĖ, iš 
Worcester, Mass., žinoma sce
noje vardu Pauline Stokes. lai
mėjus Mass. Muzikos Klubų 
Federacijos kontestą, išvyko 
dainos mokytis į Vokietiją. Ji 
1935 metais lankėsi ir Lietu
voje. Berlyne operoje ji spe
cializuosis Wagnerio operoms.

•
ČAIKOVSKIO operos ‘Euge

nijus Oneginas’ principalėj ro
lėj Chicagos Operoje Vasario 
6 d. dainavo Lietuvis Al. Bra
zys.

mas Užgavėnių vakaras šv. 
Alfonso Lietuvių parapijoje, 
kur dalyvavo daug publikos. 
Kaip ten dalyvavę pasakoja, tą 
vakarą puošė ilgabarzdis Ru
sų popas su keliais Rusais. Tai 
nauja musų kunigų, giminystė.

Vasario 28 d. šv. Kryžiaus 
Vokiečių ir Airių parapijoje, 
kur yra vikaru Lietuvių myli
mas Lietuvis Kun. K. Keido- 
šius, įvyko prieš-užgavėninis 
vakaras, kuriame teko bųti ir 
šios žinutės rašėjui. Publikos 
buvo daug ir jos žymią dalį 
sudarė Lietuviai. Atvykus Lie
tuviams nors ir neorganizuo
tai, ne sykiu, Kun. Keidošius 
visus pasitiko ir nuvedęs sodi
no prie stalo, kur buvo duota 
užkandžiai. Po užkandžiu, Tei
sėjas W. F. Laukaitis, pfista- 

1 tytas Kun. Keidošiaus, kaipo 
vyriausias Baltimorės trafiko 
teisėjas, pasakė gražią kalbą.

ATGIJO TMD. KUOPA. At
gijus TMD. 11-ta kuopa Kovo 
3 d. atlaikė antrą išeilės savo 
susirinkimą, 
sirrokėjusių turi 13 ir keletą 
pasižadėjusių. Visi nariai pa
siryžę dirbti ir kalbinti nau
jus narius. Nariai pilnai užsi
mokėję vieną dolarį gaus dvie
jų dolarių vertės knygų ir už 
tiek pat vertės dovanų pasi
renkant iš seno TMD. katalo
go. P. P. Jaras.

Nariu pilnai už-

c.
m.

SPRINGF1ELD, O

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

PRIDUOKIT ŽINIAS APIE 
MIRUSIUS LIETUVIUS 

žinios apie mirusius išeivius 
Lietuvius ir jų šeimų narius 
Dirvoje talpinamos nemokamai 
ir prisiuntėjas nereikalaujama 
būti Dirvos skaitytoju.

Siųskit žinias apie kiekvie
ną koks tik žinomas miręs mu
sų vientautis.

Štai kas reikia pažymėti: 
Vardas-pav......................................
Amžius .....................................
Moteries vardas po tėvais .... 
Kokiame mieste mirė .............
Iš kur iš Lietuvos ....................
Kiek metų Amerikoje ...........

Jeigu rašoma apie mirusius 
vaikus, tada reikia pažymėti 
jų abiejų tėvų vardus.

Adresuokite

Superior
DIRVA

Avė.
Cleveland,

Y* ’f’
Steponas, 60 m.

Ohio

MIRĖ JAUNA LIETUVĖ. 
Vasario 20 d. čia mirė Ona 
Seskaitė, 24 metų amžiaus. 
Liko motina, tėvas, penkios se
serys ir vienas brolis. Velio
nė gimus ir augus 'Springfiel- 
de. Rep.

MAROZAS Steponas, mirė Va
sario 19, Binghamton, N. Y. 
— Panevėžio ap., Piniavos ~ 
v., Velkiškio k.

PETKEVIČIUS Vincas, užmu
štas automobilio Sausio m., 
Denver, Colo.

KRIAUČIŪNIENĖ Elena, mirė 
rė Vasario 24, sulaukus se
natvės, Chicagoje.

LUSAITIS Antanas, 20 metų, 
mirė Vasario 23, Chicagoje, 
kur buvo ir gimęs.

LAURYNAS Mykolas, pusam
žis, mirė Vasario 25, Chica
goje. — Švenčionių ap., Dau
gėliškiu k. Amerikoj išgy
veno 30 metų.

STRELKAUSK1ENĖ Marijona, 
49 metų, mirė Vasario 13 d.,. 
Wallingford, Conn. — Ra
seinių aps., Viduklės parap., 
Bilionių dv. Amerikoje iš
gyveno 26 metus.

GURSKIENĖ Agota (Niedva- 
riutė), pusamžė, mirė Vasa
rio 26, Chicagoje. — Pane
vėžio ap., Naujamiesčio m. 
Amerikoje išgyveno 34 m.

MIKNIS Agota, mirė Vasario 
26. Chicagoje. Gimus Rygoj.

TAMUSUNAS Petras, 46 me
tų, mirė Vasario 26, Chica
goje.

STRAJJOMSKIS Adomas, mi
rė Vasario 28, Chicagoje. — 
Raseinių aps., Karklėnų 
Užkalnio kaimo.

REMEIKIENĖ Domicėlė, 
metų, mirė Vasario 24
Brighton, Mass. — Daugų 
par Amerikoj išgyveno 32 
metus.

ŽALAITĖ Marijona, 46 metų, 
mirė Vasario 26, So. Boston, 
Mass. — Tryškių par. Ame
rikoj išgyveno 33 metus.

NOREIKA Antanas, 43 metų, 
mirė Vasario 27, Brooklyn, 
N. Y. — Ukmergės ap., Del
tuvos par., Stimburių kaimo. 
Amerikoj išgyveno 24 m.

MONTVILAS Teodoras, pus
amžis, mirė Vasario mėn. — 
Tauragės ap., Kvėdarnos p-, 

' Kukariškių k. Amerikoj iš
gyveno 35 metus.

ORENTAS Antanas, palaidotas 
Vasario 28, Hari, Mich.

KLASTAUSKIENĖ Petronėlė, 
48 metų, mirė 
Brooklyn, N. 
apskr.

LINKEVIČIUS 
mirė Vasario 
Mass. — 
žų apsk.

L A UR Y N A VICIEN Ė Elzbieta, 
65 metų, mirė Vasario m., 
Frackville, Pa.

PILVELIS Ignas, mirė Vasario 
mėn., Pittsburgh, Pa.

STANKEVICIENĖ Elzbieta, 
mirė Vasario 25, Homėstead, 
Pa.

ŠIMKUS
Vasario 24, Pittsburgh, Pa. 

RADAVTČIUS Robertas, 10 m.
mirė Kovo 2, Chicagoje, kur 
buvo ir gimęs.

I ENKA1TIS Juozas, mirė Va
sario mėn., Shenandoah, Pa.

P->

51 
d.,

BOSTON, MASS.
KĄ RAŠO LIETUVOS LAIK
RAŠČIAI APIE RADIO PRO

GRAMĄ Iš BOSTONO
Vasario 22 d. Minkai leido 

specialj radio programą iš Bos
tono į Lietuvą, Lietuvos 
priklausomybės 20 metų 
kakties proga.

Gauta oficialė žinia iš 
tuvos nuo stoties 
programą priėmė 
klausėsi su dideliu 
Taipgi gauta daug 
Lietuvos su gražiais pagyri
mais ir dideliu džiaugsmu kad 
teko jiems dar pirmu kartu 
išgirsti Amerikiečių balsą per 
radio.

Štai ką rašo Lietuvos Aidas 
Vasario 24 d.:

“ALIO LIETUVA!
“Vakar Lietuvos radio klau

sytojai turėjo malonios progos 
išgirsti Amerikos Lietuvių 
programą skirtą Lietuvos 
dešimtmečiui paminėti, 
gramas buvo siunčiamas 
Bostono trumpų bangu 
W1XAL.

“Programas prasidėjo 
19 vai. 20 mirt., per dar u 
kai prieš šį laiką daugelis 
klausytojų sukiojo imtuvus jie- 
škodami šios stoties. Pradžio
je buvo girdėti kiek silpnokai 
ir buvo jaučiami dviejų tele
grafinių stočių trukdymai, bet 
vėliau sąlygos pasitaisė ir pri
ėmimas pasidarė visai geras.

“Programas buvo parinktas, 
įdomus ir įspūdingas, ypač gi
lų įspūdį klausytojams 
Lietuvos Himnas, radio 
mis nuaidėjęs per visą 
ką, Atlanto vandenyną 
ropą. Gražiai buvo 
choro ir solistų dainos; ypač 
aiškiai buvo girdėti pirminin
ko kalba.

“Lietuviško žodžio ir dairos 
transliacija tiesiog iš Ameri- j 
kos į Lietuvą yra pirmoji ir! 
todėl sukėlė plataus susidomė-' 
jimo. Tokios transliacijos pro- 
pagandinę reikšmė labai dide-' 
!ė, ries apie Lietuvą buvo tei-1 
kiama informacijos ir Anglis-j! 
ka kalba.” Rep.

rie- 
su-

Lie- 
kad 

ir
LYIJ 
aiškiai 
malonumu.

laiškų iš

dvi- 
Pro- 
per 

stotį

apie 
gero-

padarė 
bango- 
Ameri-1 
ir E u- i 
girdėti

• PERNAI iš Suv. Valstijų 
į Britaniją išvežta virš 40 mi
lijonų dirbtinų dantų bedan
čiams aprūpinti.

mirė Sausio 
Aires, Argenti-

Ambrozas, 33
Sausio 16, Bue- 
Argentinoje. — 

Taujėnų vai. 
už-

A*
VILČINSKAS

mirė Clevelande, Kovo 12 d.
— Vilniaus rėd., Linažerio 
k., Nočios par., Lydos apsk. 
Amerikoje išgyveno 34 me
tus, daug metų Scranton, 
Pa. Buvo nevedęs.

BUDINSKIENĖ Ona, mirė 22 
Vasario, Shenandoah, Pa.

ŠIDLAUSKAS Juozas, mirė 10 
Sausio, Rosario, Argentinoj. 
— Vabalninko v., Bambelių 
kaimo.

DAMBRAVAS, mirė Gruodžio 
mėn., Rosario, Argentinoje. 
— Utenos ap., Pauragėnų v., 
Genaičių dv. Argentinoj iš
gyveno 28 metus.

LAUGĖ Alfonsas, 27 metų, nu
sišovė Sausio 20, Sao Paulo, 
Brazilijoj.

JONIKAS Jonas,
m., Buenos 
noj.

KALIBATAS
metų, mirė 
nos Aires,
Ukmergės ap.,

RAMANAUSKAS Vincas, 
muštas automobilio Vasario 
20, Detroit, Mich.

J AR AMINAS Antanas, 67 m. 
amžiaus, mirė Vasario mėn. 
ukėje prie Utica, N. Y. Pa
ėjo iš Vilniaus rėdybos.

AKSTINIĖNė Fruzina, mirė 
Vasario mėn., So. Worces- 
ter, Mass.

ANDRIULIS Pranas, mirė Va
sario mėn., So. Worcester, 
Mass.

PAZNEIKA Adomas, mirė Va
sario mėn., Baltimore, Md.

JACKEVICIENĖ Liudvika, mi
rė Vasario 22, Cambridge, 
Mass. Paėjo nuo Biržų.

KIJNCE Ona, po pirmu vyru 
Juškienė, 46 metų, mirė Va
sario 28, Chicagoje. — Pa
nevėžio ap., Traškunų par. 
Amerikoj išgyveno 28 m.

DREZA Jonas, pusamžis, mi
rė Vasario 28. Chicagoj. — 
Gimęs Maž. Lietuvoj. Ame
rikoj išgyveno 25 metus.

RUPšLAUKIS Vladas, pusam
žis, Mirė Vasario 28, Chica
goje. — Tauragės ap., Lau
kuvoj p., Bilionių k. Ame
rikoj išgyveno 30 metų.

JONUŠAS Dominikas, mirė 22 
Vasario, Schenectady, N. Y.

Vasario 28,
Y. — Šiaulių

64 m.,J uozas,
18, So. Boston, 

Naslapiškio k., Bir-

Antanas, palaidotas

K. Kalvaitis
“Dirvos” Atstovas
915 Statė Street 

UTICA, N. Y.

PIGIAI PARDUODAMA
ŠIE DVARAI LIETUVOJE

UTURIŲ DVARAS su veikiančia spirito varykla pilnu įren
gimu ir kitais trobesiais. Dirbamos žemės apie 100 ha 
dutinio amžiaus miško apie 48 ha ir durpės apie 3 ha. 
dvaro lauką teka mažas upelis.

šACVNŲ-JACKAIčiŲ DVARAS su trobesiais, pasėliais, 
gyvu ir negyvu inventorium, galima ir be inventoriaus. Dir
bamos žemės apie 146 ha, apie 3 ha miško vidutinio amžiaus, 
ir ap:e I % ha parko, per dvaro lauką teka upelė Suleva.

BA(iDONIšKIU DVARAS su trobesiais, 
apie 60 ha. ’ Dvaro laukai 
laukais.

Veikiantis motorinis vaitų 
mu, žemės sklypas 1666 kv. 
malūnas yra Kauno priemiestyje.

Reikalui esant parduodamam 
simOkėjimą. Dėl smulkesnių

J. VENCIUS
Kaunas

1

2

3

4

Vi- 
Per

Dirbamos
rubežiuoja su apskrities

žemės 
miesto

jrengi-MALŪNAS, su pilnu 
metrų, motoras Ruston 8G HP,

turtui galima padaryti nedidelį la
žinių kreipkitės j . (21)

Putvinskio g. 6—1
Lithuania



DIRVA i

3
Gerb.

SPRAGILAS

di virš žmogaus kuris juos 
dirbo ar dirba. Taigi, kas 

tautai to 
ir įverti-

GERB. SPRAGILAS SU 
DĖDE APIE 

ORDINUS
Aną vakarą eidamas Lie

tuvišku skveru susitinku 
savo gerb. Dėdę, kuris ma
nęs nematydamas ko tik 
nepraėjo pro šalį.

— Sveikas - gyvas, Dėde, 
kur taip užsimąstęs eini? 
— sakau aš.

— A, taip sau, savo rei
kalais, — sako jis.

— Matau ką tokio slapto 
turi mintyje kad nei man1 
nenori pasakyt, — sakau 
aš.

— Na tai va kame daly-' 
kas, vaikeli. Aš einu pas 
poną Dirvos Redaktorių,— 
sako jis.

— Gerai, Dėde, ir aš ei
nu į redakciją. Einam kar-Į 
tu, — sakau aš.

— Kad čia privatiškas 
reikalas, aš noriu vienas su 
ponu Redaktorium pasi
kalbėt, — sako jis.

— Tikrai Dėdė turi ką 
nors paslaptingo mintyse. 
Pasisakyk man, gal galė
siu pagelbėt, — sakau aš.

— Ugi, vaikeli, skaičiau 
popieroj kad du Klyvlan- 
diečiai gavo ordinus, tai ei
nu pas poną Redaktorių 
pasikalbėt, ba ir aš noriu 
gaut ordiną, — sako jis.

•— O, tai tokia mintis ta
ve apsėdus, Dėde? Jeigu 
taip tai sustok, neik, neda
ryk sau gėdos, — sakau aš.

— O kas do gėda? Kiti 
gavo, kodėl aš negaliu pa
prašyt pono Redaktoriaus 
kad ir man duotų? — sa
ko jis.

— Pirmiausia, Dėdė tu
ri pagalvoti ar esi vertas 
to ko užsimanai? — sakau 
aš.

— Ar aš, vaikeli, bloges
nis už kitus? Aš jau virš 
30 metų Klyvlande gyve
nu, priklausau prie parapi-

dirbo arba dirba 
darbus visi mato 
na, — sakau aš.

— Mes visi čia 
dirbom ir dirbam ______
vą, ale kodėl ordinus gau
na tik parinkti keli, o ne 
visi? — sako jis.

~ Jeigu visiems dalintų 
išeiles, ordinai nebūtų jo- 
kis pagarbos ženklas. Ži-

Amerikoj 
už Lietu-|

kis pagarbos ženklas. __ 
nai pasakymą: Daug pa
šauktų, bet mažai išrink
tų. Tie išrinktieji yra nu-1 
dirbę daug didesnius dar
bus negu kiti. Jie yra pa
rodę daugiau pasišventimo, 
energijos, jie išjudinę ki-' 
tus dirbti, jie yra taip sa- 

i kant vadovai viso darbo. 
Tokie žmonės paprastai ne- 

I jieško garbės nei nesigiria 
| savo darbais. Jie yra pasi- 
j šventę savo tautos gerovei 
■ pirmiausia, o kiti reikalai 
pas juos antroje vietoje. 
Jų tie darbai nenoromis iš
kyla virš jų, ir visi jų tuos 
darbus mato, — sakau aš.

— Tai, anot tavęs, vaike
li, man nėra progos ordiną 
gauti? — sako jis.

— Už tiek kiek iki šiolei 
i nudirbai, ne, nes atlikai tik j 
i savo pareigą kaip Lietu- 
. vis. Ir neturi progos jo- į 
kio pagerbimo gauti visi 

| kiti musų “veikėjai”, kurių 
; visas darbas yra suiručių l 
kėlimas, brolio prieš brolį 
kurstymas, nors jie įsivai
zduoja kad jie ką tai gero į 
dirba. Prie to, yra daugy
bė tokių kurie ką nors pa
darę, tuoj atsukę kaklus į 
užpakalį, akis ištempę žiu
ri ar kas jų darbą matė, ir Į 
laukia garbės. Jeigu už tą 
mažniekį juos kas nepa
garbina, jie viską meta, nu
moja ranka ir visą laiką 
tik zurza buk jų darbų nie
kas neįvertinę, — sakau 
aš.

1 — Gerai, vaikeli, kad su-;
sitikau tave. Bučiau nu
ėjęs į Redakciją ir ponas i 
Redaktorius butų mane su-

1 sarmatinęs išgirdęs ko aš 
’ atėjau, — sako jis.

, 4 . - — Taip, Dėde. Garbės
jos, buvau nariu Šv. Kaži- paįs sau niekad nejieškok, 

nes pasistatysi pajuokai. 
Garbė yra niekas kitas 
kaip tik pats darbas: kuris 
atsidavusiai kokiam nors 
naudingam tikslui dirba to 
darbą visi greit pamato ir 
jį už tai pagerbia, — sa
kau aš.

— Ale, vaikeli, aš misliu 
kad vertėtų Dirvoje apie 
mane nors parašyt: aš esu 
vienas iš senų Klyvlando 
gyventojų. Kaip man ro
dos tai ponas Redaktorius 
rašo tik apie savo draugus 
ir gerus Dirvos rėmėjus, o 
apie mane nieko, — sako 
jis.

— Yra daugybė Klyvlan-: 
diečių kurie taip mano, bet 
ne tame dalykas. Aprašy
mas telpa tik apie vieną 
asmenį savaitėje, o kadan
gi yra daugybė vertų ap
rašyti tai jie turi palaukti 
savo eilės. Ne visus gali
ma sueiti, jų istorijas gau- 

| ti vienu laiku, ir ne visus 
į galima viename numeryje 
aprašyti. Ateis ir Dėdės 

! eilė. Tie aprašymai apie 
žymesnius K1 y vlandiečius 
yra bešališki, daugiausia 
sulyg jų nuopelnų šiai ko
lonijai. " Apie kuriuos ne
buvo parašyta iki šiolei, 
bus parašyta vėliau. Juk 
Dėdė ne paskutinį metą gy

miero gvardijos ir Šv. Jur
gio draugystės iki jos gy
vavo, pirkau Lietuvos bo- 
nų, ir skaitau Dirvą. Tai ar 
Dirvos Redaktorius negali 
tart gerą žodį už mane ir 
pastorot man ordiną? — 
sako jis.

— Dėde, tu bandei gy-! 
venti ir darbuotis kaip ge
ras Lietuvis, sulyg savo iš
manymo, už tai vertas pa- 
gyrimo. Bet klaidą turi 
manydamas kad galėsi or
diną gauti dėl to kad Dir
vą skaitai, arba kad Dir
vos Redaktorius tau gali 
ordiną išrupint, — sakau 
aš.

— Ale kodėl jis kitiems 
išrūpino? — sako jis.

— Kam tu niekus šneki 
ir save klaidini. Ordinus' 
duoda valdžia per savo at
stovus Amerikoje, ir jie 
duodami tokiems kurie yra 
atsižymėję savo darbais vi
sos tautos laimei, garbei ir 
gerovei, o ne dėl to kad 
kas kokį laikraštį skaito
arba pažysta kokį redakto
rių, — sakau aš.

— Ale kas ten Lietuvoj 
žino apie jų darbus? Vis- 
tiek turi kas nors tą paro
dyt, — sako jis.

— žinai, Dėde, seną po
sakį: Geri darbai atsispin

SPORTININKŲ J LIETUVĄ 
VYKIMO REIKALU

Kaip jau plačiai žinoma, šy- 1 
met j Lietuvą užkviesti Ame- i 
rikos Lietuviai sportininkai 
dalyvauti pirmutinėje Tauti- i 
nėję Olimpijadoje, kuri ren- i 
giama Liepos 17 iki 30 Kaune i 
ir Klaipėdoje. (

Amerikos Lietuvių Sporto 
Komitetas rūpinasi surinkimu 
atitinkamos Amerikos Lietu
vių sportininkų reprezentaci
jos ir ragina sportininkus va
žiuoti su sportininkų ekskur
sija.

Tokios ekskursijos sudarv- 
rui, Amerikos Lietuvų Sporto 
Komitetas numato ir siūlo Lie
tuvių kolonijoms ir organiza
cijoms šitokį sportininkų skai
čių : ,

New York ir New Jersey 5 
Boston, Mass. 2
Worcester, Mass. 2
Hartford, Conn. 1
New Britain, Conn. 1
Waterbury, Conn. 1
Mahanoy City, Pa. 1
Pittsburgh, Pa. 3
Scranton, Pa. 1
Philadelphia, Pa. 2
Wilkes-Barre, Pa. 1
Shenandoah, Pa. 1
Baltimore, Md. 3
Detroit, Mich. 3
Cleveland, Ohio 3
Dayton, Ohio 1
Kenosha, Wis. 1
Sheboygan, Wis. 1
Sioux City, Ia. 11
Omaha, Nebr. 1 j
Gary, Ind. 1
Indiana Harbor, Ind. 1 i
Chicago, III. 10 j
A. Liet. Taut. Sandara 3
Marianapolio Kolegija 2 Į
Lietuvos Vyčiai 3
Moterų R.-K. Sąjunga 2
Susiv. Liet. Amerikoje 3
A. L. R.-K. Federacija 3
LRKSA. 3

Sportininkų Palydovai
Susidarius sportininkų čion 

pažymėtai kvotai, kiek dides
nei arba mažesnei, sportinin
kų ekskursijos palydovais nu
matomi ir rekomenduojami šie 
asmens: Rytinių valstijų — 
Teisėjas W. F. Laukaitis iš 
Baltimorės ir A. J. Mažeika iš 
Brooklyn, N. Y.

Vakarinių valstijų — ban
kininkas Jonas Brenza ir Jus
tinas Mackevičius iš Chicagos.

Naujosios Anglijos — Adv. 
Antanas A. šalna.

Treineriai ir Komandų 
Kapitonai

Sportininkų treineriais arba 
komandų kapitonais yra nu
matomi ir rekomenduojami šie 
asmens: Adv. Edv. Schultz iš 
Pittsburgh, Pa., Stasys Sta
nulis iš Detroito, Jurgis K. 
Venslovas iš Clevelando, ir 
Edvardas Kriaučiūnu iš Chi
cagos.

KELIONĖS KAŠTAI
Pasirodžius spaudoje straip

sniams apie sportininkų eks
kursiją Lietuvon šiais 1938 
metais, dalyvauti tautinėje 
olimpijadoje, Amerikos Lietu
vių Sporto Komitetas aplaikė 
daug užklausimų apie kelionės

lėšas ir kitas išlaidas surištas 
su ta kelione.

Sulyg komiteto apskaitliavi- 
mo, vieno sportininko kelionė 
iš New Yorko j Kauną ir atgal, 
su kitomis numatomomis išlai
domis, kaštuos maždaug tiek:

Trečia klase:
Laivakortė
USA. pasportas
USA. taksai laivakortei 
Atletiška uniforma etc. 
Kelionei smulkios

Viso
Turistine klase 

abu galu $317.00 
$2.80. 
čios klasės.

Prie viršminėtų išlaidų 
kia dar pridėti geležinkelio lė
šos iki New Yorkui ir atgal.

Yra kiti laivai kuriais laiva
kortės pigesnės.

Norint susirašyti ekskursi
jos reikalu, antrašas:

Amerikos Lietuvių Sporto
Komitetas

Adv. Jonas Bagdžiunas-Borden, 
Pirmininkas,

2201 W. Cermak Road 
Chicago, III.

(Tęsinys iš pereito nr.)

išl.

$240.00 
10.00

5.00 
35.00 
50.00 

$340.00
laivakortė Į 
ir Port 

Viskas kitkas kaip
Tax 
tre-

rei-

CHICAGO, ILL
ORGANIZUOJASI TAUTINIS 

JAUNIMAS
Prieš porą mėnesių, Br. Ge

dimino ir J. Rupšio iniciatyva 
buvo įsteigtas Chicagoje nau
jas “Jaunosios Sandaros” sky
rius, į kurį jau susirašė gana 
skaitlingas, gražių Lietuviškų 
minčių, jaunimo būrelis. Sky
rius yra pasiryžęs imtis Lie
tuviškos darbuotės, telkiant 
jaunuomenę darban, žadinti ir 
stiprinti tėvynės meilę ir tau
tinę sąmonę tarpe jaunų Lie
tuvių.

NAUJAS CHORAS
Pradėjus teikt Chicagos _ 

nimą Lietuviškai darbuotei, 
pasirodė tikrai gražus vaisiai. 
Vos įsisteigė “Jaunosios San
daros” skyrius, tuojau buvo 
pradėta organizuoti ir naują 
chorą. Dar tik pradžia pradė
ta, o chore jau dalyvauja ke- 

I lios dešimtys jaunimo. Moky
toju yra Antanas, Kvedaras, 
gabus chorvedis ir sumanus 
jaunimo mokytojas. Choro ir 
valdybos pirmininku yra Bro
nius Gediminas.

SANDAROS BANKETAS
Chicagos Sandariečiai ruošia 

didžiulį banketą sekmadienį, 
1 Kovo 27 d., South Side Maso- 
nic Temple, šiame bankete, 
apart vakarienės, puikaus mu- 
zikalio programo ir šokių, bus 
pagerbti ir apdovanoti Gedimi
no ordinais Dr. A. Zimontas 
ir Juozas Hertmanavičius.

LIETUVAITĖ SVARBIOJE 
OPEROS ROLĖJE

Jauna Lietuvaitė, Jadvyga 
i Gricaitė, turėdama nepaprastų 
gabumų dainavime ir vaidini
me, šiandien jau pasiekė me
no aukštybę. Iki šiol ji da
lyvaudama lengvesniuose pa
skyrimuose l—.J 
pasisekimų. Tas jai davė tiek 
drąsos ir pasitikėjimo kad ji 
paėmė svarbiausią rolę opero
je “Rigoletto”. Šią rolę ji at
liko kuopasekmingiausia Kovo 
13 d., didžiuliame Chicago Au
ditorium teatre, kur dalyvavo 
keli tūkstančiai žmonių.

Daminskas.

jau-

jaunimo mokytojas.

EKONOMINIS SUSTIPRĖJIMAS
JDET eikime prie konkretesnių jaunos valsty

bės nuveiktų darbų, prie jos didžiųjų 
ūkio gyvenimo tvarkymų. Kadangi prieš didyjį 
karą ir karo metu Lietuvoje buvę svetimi pini
gai — Rusų rubliai ir Vokiečių markės — vi
sai sutirpo, kadangi dėl tos priežasties musų 
krašte sunyko visos gyventojų sutaupos, tai sa
vo pastovaus pinigo-lito įvedimas buvo milži
niškos reikšmės dalykas. Litą įvedus — 1922 
metų Rugsėjo 25 dieną — teko pradėti lyg iš 
penkių pirštų gyventi. Buvę krašte svetimi 
pinigai, litais skaitant, sudarė vos keliolika mi
lijonų. O ką mes matome šiądien? Kiek daug 
Lietuva investavo kapitalų, daugiausia savo ka
pitalų, į įvairias statybas. Vėl, kiek gyvento
jai turi pinigų susitaupę, kiek yra indėlių ban
kuose, valstybės taupomosiose kasose ir apskri
tai kredito įstaigose. Be to, Lietuva gali di
džiuotis visoje Europoje ir plačiame pasaulyje 
būdama viena vienintelė valstybė kuri pajiegė 
išlaikyti tvirtą savo pinigo vertę.

Imkime kitas ūkio gamybos sritis. Gyvu
lių ūkio ir pienininkystės srityje matome tokią 
pažangą kad su nelaisvės laikais negalima net 
lyginti. Gyvulių veislės yra smarkiai pagerin
tos. Ūkininkai iš jų turi labai daug naudos. Di
delė nauda ir visos valstybės ukiui. Pažiūrėki
me tik į sviesto gamybą, kuri kasmet vis didė
ja. Prieš karą ir tuojau po karo gero sviesto 
beveik nebūdavo, nes ir pieninų beveik nebuvo. 
O dabar turime per 200 moderniškų pieninių ir 
apie 2000 grietinės nugriebimo punktų. Pieni- 
ninėse kasmet pagamina daugiau kaip po 15 mi
lijonų kilogramų arba po 15 tūkstančių tonų ge
ro eksportinio sviesto, kuris pasaulinėje sviesto 
rinkoje jau niekuo nesiskiria nuo geriausių svie
sto rūšių. Kiek pinigo už tai ateina į kraštą...

Atsirado visai nauja gyvulininkystės ūkio 
šaka. Tai bekoninių kiaulių auginimas ir kiau
lienos eksportas. Jei nepriklausomybės pradžio
je sviesto ir kiaulienos visai nebūdavo ekspor
tuojama tai dabar šių dalykų eksportas sudaro’ 
didžiausias pozicijas. Taip, sviesto paskutiniais 
metais išvežta daugiau kaip už 35 milijonus li
tų, o bekono — daugiau kaip už 25 milijonus li
tų, kai tuo tarpu miško medegos išvežimas, ku
ris seniau sudarydavo didžiausias pozicijas, yra 
sumažėjęs. Aiškus dalykas kad sviesto ir be
kono išvežimas, kuris musų eksporte sudaro di
džiausius objektus, jokiu budu pats nebūtų su
siorganizavęs be valstybės paramos, be išmin
tingos ir toli matančios ūkio politikos. Tiek 
pieninių tinklas su paruoštais pienininkais, tiek 
moderniški bekono fabrikai su geriausia mėsos 
priežiūra nebūtų taip greitai išaugę ir susitvar
kę jei tam nebūtų vadovavus išmintinga ūkio 
politika, jei to smarkiai nebūtų globojus valsty
bės ranka.

šiądien sunku net įsivaizduoti kaip galėtų 
verstis musų ūkininkai ir ką mes galėtume už
sieniams pardavinėti jei nebūtų buvęs taip ge
rai sutvarkytas pieno ir kiaulių ūkis, jei musų 
sviestas ir bekonas pasaulinėse rinkose dar bu
tų nežinomi. Musų krašto prekybiniai mainai 
su užsieniais butų daug mažesni, daugiau vargo 
turėtų ūkininkai, mažiau teuždirbtų darbininkai, 
neturėtų džiaugsmo ir miestelėnai.

turėjo stebėtinų

veni, ir Dirva ne paskuti
nį metą išeina, — sakau 
aš.

— Na tai gerai, vaikeli. 
Dėkui tau už rodą. Einam 
pas Jonilienę, aš tau užfun- 
dysiu už tai. Kai nueisi į 
redakciją, kitą sykį taip 
sau iš šalies užsimink po
nui Redaktoriui kad neuž
mirštų parašyt apie mane, 
— sako jis.

— Dėde, aš su tuo netu
riu nieko bendro. Kurį 
vertesnį gyventoją redak
torius pats pirmiau sueina 
ir pasikalbėjęs su juo gau
na jo biografiją, apie tą 
ir gaunam paskaityt. Yra 
ir daugiau žymių ir vertų 
aprašyti Klyvlandiečių, bet 
matyt dar jam nepasitaikė 
su jais tinkamoj vietoj su-1 
sidurti ir išklausinėti apie į 
juos, — sakau aš. j

pagal kurią valstybės vykdomoji valdžia turėjo 
būti gana silpna. Tos konstitucijos dėka kraš
te galėjo gana laisvai organizuotis visoki prieš
valstybiniai gaivalai. 1926 metais tie gaivalai 
rimtai pradėjo gręsti ne tik krašto ramumui, 
bet ir pačios valstybės egzistencijai. Tų laikų 
vyriausybė pasirodė esanti silpna kovoje su 
tais priešvalstybiniais gaivalais. Partinis susi
skaldymas kraštui nieko gero nedavė. Rinki
mai eidavo užnuodytoje agitacijos atmosferoje. 
Visa tai demoralizavo krašto politinį gyvenimą. 
Ir kai 1926 metų Gruodžio 17 dieną kraštas iš
girdo kad įvyko perversmas, kad atsistojo tvir
tesnė valdžia, kuri su priešvalstybiniais gaiva
lais griežčiau kovos, visa plačioji visuomenė dėl 
to pasidžiaugė. Tam perversmui dirva morališ
kai buvo gerai paruošta, todėl jis puikiai pavy
ko, be vieno šūvio, be kraujo praliejimo.

Po perversmo politinė atmosfera Lietuvo
je greitai atslūgo. Tautinė vyriausybė, remia
ma plačių sluogsnių, ėmėsi dviejų didžiausių 
uždavinių spręsti: politiškai perauklėti visuo
menę didesnės tautinės drausmės ir didesnio 
valstybingumo prasme ir daugiau dėmesio krei
pti krašto ūkio reikalams. Abiejose srityse pa
vyko itin daug padaryti, bet ypač pažymėtini 
vykę darbai krašto ūkio tvarkymo plotmėje. Dėl 
jų negali būti dviejų nuomonių. Tuo tarpu ir 
politinė krašto gyvenimo raida jau prisitaikė 
laiko dvasiai ir atitinkamai nusistovėjo.

Iš aukštos perspektyvos žvelgiant į atlik
tus darbus per pirmus 20 nepriklausomybės me
tų galima matyti kad ne visada viskas ėjo la
bai sklandžiai, ne visada viskas sekėsi. Deja, 
žmonės kartais yra klaidingi. Tačiau pavyku- 
sieji darbai, darbai neklaidingi taip toli prane
ša nepavykusius kad šventės proga anų galime 
nei nematyti. Visa tauta dirbo ir tebedirba to
liau. Įvairių pažiūrų, įvairių įsitikinimų žmo
nės per tą dvidešimtį metų musų jaunai valsty
bei vadovavo, žinoma, ne visiems vienaip se
kėsi, he visi vienaip sugebėjo, bet didelis jų 
daugumas darė kaip mokėdami, savo sąžine ir 
Lietuvos gerovės sumetimais besivadovaudami. 
Valstybė y ha tai ne siauros žmonių grupės, bet 
visos tautos reikalas, tai didelio kolektyvo kū
rinys. Ne kiekvienam lygiai gerai sekasi tame 
kolektyve vadovaujamus gabumus parodyti. Bet, 
kai yra gera valia ir gryna intencija, tai ir klai
dos tada dovanojamos, šventės proga geriau jas 
visai užmiršti. Verčiau žiūrėti ne tiek į pra
eitį kiek į ateitį.

Šiuo metu musų valstybės vairas yra tvir
tose tautinės vyriausybės rankose, ši vyriausy
bė, vadovaujama pirmutinio ir dabartinio Nepri
klausomos Lietuvos Valstybės Prezidento Ant. 
Smetonos ir jo paties parinkto Ministerio Pir
mininko Juozo Tūbelio, štai jau 11 metų neša 
sunkią valdymo naštą savo krašto garbei ir jos 
gyventojų gerovei. Laikas greitai bėga, gyvas 
gyvenimas daro savo. Musų tauta nei nepajus 
kai prisiartins jos laisvės kitos, dar didesnės 
sukaktuvės, žinoma, ne visiems atskiriems 
žmonėms bus lemta jų sulaukti. Tačiau musų 
tauta, teisingu savo laisvės keliu eidama, su
lauks ir švęs dar neribotą savo laisvės jubilejų 
skaičių. Tik visi vieningai dirbkime musų tau
tos labui. (Galas.)

VISUOTINAS KRAŠTO PAKĖLIMAS
1926 METŲ PERVERSMAS

D
IDELIŲ pagerinimų matome musų žemės 

ūkyje bendrai. Išviso 1920—1936 me
tais Lietuvoje nusausinta 383,659 ha žemės, ta
me skaičiuje 8,488 ha išdrenuota. Kokios įta
kos turi tie nusausinimai žemės ukiui, kiek dėl 

to padidėjo derlius, apie tai daug kalbėti neten
ka: kiekvienam susipratusiam ūkininkui nusau
sinimo reikšmė yra žinoma.

Pagaliau, nuo 1919 iki 1936 metų įvykdyta 
milžiniška žemės reforma, palietus 536,213 ha 
žemės. Šios reformos dėka žemės ^avininkų 
skaičius Lietuvoje padaugėjo apie 72,000. So
cialiniu požiūriu tai ypač didis dalykas čia pa
darytas.

Per 20 metų savo nepriklausomo gyvenimo 
laisva Lietuva jau gavo progos pasidžiaugti sa
vo darbo vaisiais: ne tik žemės ūkis pagerėjo, 
bet ir pramonės persiorganizavo ir prisitaikė 
prie naujų sąlygų: padaryta žymios socialinės 
reformos, pakeltas švietimas, patobulintas susi
siekimas.

Bet Lietuva pergyveno ir tam tikrų sukrė
timų. Politiškai nepatyrus, būdama jauna, Lie
tuvos valstybė pradžioje bandė tvarkytis pagal 
gražius laisvos demokratijos teorijos dėsnius. Ji 
buvo priėmus labai demokratišką konstituciją,

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Dvidešimtmečio minėjimo 
Iškilmių Lietuvoje proga

ŠVEDU AMERIKOS LINIJA
IrLIETUVIŲ LAIVOkORČIU AGENTU 
SĄJUNGA AMERIKOJE, Ine.

Rengia asmeniškai lydimą Metinę 
tiesioginę Ekskursiją į LlETŲ VĄ i
MODERNIŠKUOJU BALTU M.S"GRIPSHOLM "
Išplauks iŠ New Yorko GEGUŽĖS 28 d.
PerGOTHENbukGĄ,nepersėdant į KLAIPĖDĄ
Tuo pačiu motorlaiviu “Gripsholm” antra Ekskursija 
kuriai asmeniškai /adovaus Vladas Mučinskas, švedų fa

Amerikos Linijos- Lietuvių skyriaus vedėjas Įll,
išplauks iš New Yorko Liepos 1 d.

Kelionė: Gothenburg-Stockholm-Klaipėda p U '
Iš. Stockholmo laivu S. S. “MARIEHOLM”.

Kiti išplaukimai iš New Yorko:
BAL. 16, GEG. 3 ir 12, BIRŽ. 3 ir 9 f

Geriausia Jums patarnaus musų agentas, arba
SWEDISH AMERICAN LINE

636 Fifth Avė. & 4 W. 51st St. New York, N. Y.

Laivakortės gaunamos Dirvos Agentūroje

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

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

Kaina su prisiuntimu $1.00.

MARIJA BOČKAREVA
Rusijos Motery “Mirties Batalijono” Vedėja Marija 

Bočkareva, jos gyvenimas ir kariavimas; prisiar
tinimas Rusijos revoliucijos. Parašė Isaac Don 
Levine. Vertė K. S. K. 295 pusi.____________ 1.90

Karalienės Sabbos

MIKALDOS
PRANAŠYSTES

Įdomios pranašystės senovės laikų Sabbos 
valstybės karalienės Mikaldos. Tų knyge
lių jau vėl galima gauti, ir visai pigiai. Su 
prisiuntimu tik 30c. Galit prisiųsti pašto 
ženkleliais. (Vietiniams po 25c.)

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

Ekstra! Importuoti, Skanus, Sveiki

Lietuvos Saldainiai
Užsisakykit jų Velykoms!

1 svaro deže — 50c. 2 svarų dėže — $1.00
Sudėtos gražiose dėžutėse.

SIUNTIMO KAŠTAI į kitus mies
tus: Reikia pridėti 10c už svarą, 

15c už du svaru.
Pinigus siųskit su užsakymu, 

priimam pašto ženklais.
Išrašykit šių saldainių ir savo drau
gam ir giminėm kituose miestuose.

Aiškiai parašykit antrašą kam sal
dainiai turi būti pasiunčiami.

DIRVOS KRAUTUVĖ
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio



LENKAI ATIDARĖ NASRUS

*

NjEPASOTINAMI musų tautos amžini priešai Lenkai, 
naudodamiesi Europos suirute ir Rusų pačių savęs 

žudymusi, išžiojo savo žvėriškus nasrus kąsti Lietuvai.
Dabartiniu laiku Lietuvai pavojus pasidaro dides

nis negu kada buvo per visus 20 jos laisvo gyvavimo me
tų. Rami, taiki ir savo reikalų žiūrinti Lietuvių tauta 
staiga susiduria su išžiotais plėšraus priešo nasrais.

Lenkai matyt nori pasinaudoti proga ir pasižiūrė
ję į Hitlerio puolimą ir užgrobimą Austrijos — padary
ti tą patį su Lietuva. Jie to troško per šimtmečius, ir 
dabar neišsižada savo žvėriško geismo.

Kabinimuisi prie Lietuvos jie išrado vilko argu
mentą su ėriuku: “Tu drumsti man vandenį!” nors ėriu
kas stovi žemiau prie upelio ir vilkas ėriukui vandenį 
drumsčia....

Po klastingo sulaužymo Suvalkų sutarties Lenkai 
per 18 metų klastingais budais nekaltai išžudė desėtkus 
Vilniaus krašto Lietuvių, ir daug Lietuvių žuvo nuo jų 
klastingų užpuolimų prie demarkacijos linijos. Bet kai 
dabar Lenkams surengus priekabę Lietuviai nušovė vie
ną Lenkijos pilietį prie demarkacijos linijos, Lenkai vi
su žiaurumu rėkia prieš Lietuvą!

Japonai užkariaudami Kiniją išžudė desėtkus Ang
lų ir Amerikonų, bet tos didelės valstybės nešaukė ka
ro Japonijai ir nedarė tokių kvąilysčių kokias dabar 
daro Lenkai.

Tas incidentas Lenkams tarnauja tiktai gera prie
kabe savo apetitą į Lietuvą padidinti.

* *
Hitlerio užgrobimas Austrijos yra patfeisinamas: 

Austrai ir Vokiečiai yra tie patys žmonės: Vokiečių kil
mės. Kitados jie buvo vieno imperatoriaus valdomi. Per 
kelis šimtus metų kada Vokietija buvo silpna, Austri
jos imperatoriai ją valdė. Kuomet po valdovų peštynių 
Prūsija iškilo, ir vėliau Vokietijoje įsigalėjo Hohenzol- 
lernų dinastija, ji nepasidalindama su Hapsburgais su
plėšė tą Vokišką imperiją, nuo to Austrija ir Vokietija 
pradėjo savistoviai gyventi. Tas skilimas įvyko dar nė
ra nei šimto metų atgal. Taigi Hitleris, kuris pats yra 
Austras, užsidegė vėl tas dvi Vokiškas valstybes suvie
nyt, ir suvienijo be kraujo praliejimo.

Tačiau kokią priekabę prie Lietuvos turi Lenkai? 
Tiktai jų nepasotinamas žvėriškas godumas daugiau že
mių, ir ypač Lietuvių pasmaugimas.

Lenkai negali ramiai miegoti matydami po šonu 
gražiai gyvuojančią valstybę, kuri atsisako su jais kai
po su viliugiais reikalų turėti.

Viena Lenkų dalis reikalauja šio incidento proga 
priversti Lietuvą išsižadėti Vilniaus ir atnaujinti su 
Lenkija visus valstybinius ryšius. Jeigir Lietuva to ne
padarysianti, Lenkai grąsina puolimu Lietuvos.

Kita Lenkų dalis tiesiog žvėrių balsais kaukia kad 
jų kariuomenė pultų Lietuvą, užimtų ir padarytų ją 
Lenkijos dalimi.

Ar jiems tas pavyks?
MES ŽINOM KAD LIETUVIAI KARIAUS UŽ SA

VO LAISVĘ IKI PASKUTINIO KRAUJO LAŠO.
Jeigu dėl to turės kilti kitas Europinis karas — jis 

kils. Lietuva Lenkams jokiu budu nepasiduos.¥ ¥ ¥
Ar daug galima pasitikėti Rusijos pagalba? 

išvengimui, be abejo kišis kitos valstybės, tarp jų 
ja, Anglija, Prancūzija ir kitos. Niekas nenori 
Europinio karo. I”
Lietuvius dėti viltį į Rusiją, ir Rusijai reikėtų Lietuvą 
užtarti, savo pačios saugumui, tačiau ir pati Rusija 
randasi apgailėtinoje padėtyje. Ten jie patys save 
šaudo, naikina, silpnina. Gabiausius karo vadus, gene
rolus, valstybės vyrus vieną po kitam naikina. Kuo pa
sirems kilus tarptautiniam konfliktui?

Karo
Rusi
nau j o 

Nors musų komunistų spauda ragina

ATSARGIAU, AMERIKOS LIETUVIAI!
Lenkams staiga išsižiojus prieš Lietuvą, musų ko

munistai ir socialistai urnai pasidarė didžiausi patrio
tai. Tas labai puiku — Lietuva, jų visų gimtinė tėvy
nė, pasidarė jiems brangi ir jie reiškia jai gražius žo
džius ir užtarimą, o Lenkijai pasmerkimą.

Iš to visko tačiau gali išsivystyti kad musų “bendra
frontininkai”, įkaitinę Lietuvių patrijotinius jausmus, 
šoksis prie visuomenės aukų rinkti neva Lietuvos gel
bėjimui. Kiek kada jie Lietuvai gero padarė iš Lietu
vių aukų prisirinkę visi gerai atsimenam.

Jeigu Lenkai pultų Lietuvą, ir kitoms valstybėms 
įsikišus nesusipratimas butų baigtas, musų bendrafron
tininkai prisipinigavę turėtų gana pinigų savo klastin
giems tikslams Lietuvių tautoje vykdyti.

BUKIT ATSARGUS! Jeigu reiks kada kokių au
kų Lietuvai rinkti ar duoti, duokit jas tiktai per Lietu
vos Konsulatus arba tikrų Lietuvių sudarytus komite
tus.

LAIŽOSI ITALIJAIK •
Lenkijos užsienių reikalų 

ministeris Beck atsilankęs 
Romoje, laike pietų suren
gtų jo priėmimui, iškėlęs 
vyro taure pareiškė svei
kinimą Italijos karaliui ir 
karalienei kaip Etiopijos 
imperatoriams. Tai buvo

Becko laižymasis Italijai. 
Ikšiol Lenkija dar nepri

pažino Italijai Etiopijos;

IŠRADIMAS
SVEIKATAI

Šiomis dienomis paskelb
ta jog tapo ištobulinta tam

$ tikra lempa-šviesa, su ul- 
tra-violetiniais spinduliais, 
kuri gelbės naikinime bak
terijų ligoninėse, operacijų 
kambariuose, 
duotuvėse ir 
tuvėse.

Ją išrado 
Rentshcler ir

Jie savo darbą tobulino 
per penkis metus Westing- 
house laboratorijoj Bloom- 
field, N. J.

maisto par- 
valgyklų vir-

du daktarai, 
James.

Lietuvos Užsienių Reikalų Ministeris

Stasys Lozoraitis
Lozoraitis šiose dienose viešėjo Šveicarijoje, bet kilus 

konfliktui su Lenkija, skubiai gryžo į Kauną.

gau-

TAKSŲ NAŠTA 
NE VISIEMS

Kongi»so atstovai 
na po $10,000 metinės mo
kesties. Bet Kongresma- 
nai nuo savo ineigų nemo
ka valdžiai taksų. Taipgi 
nemoka jokių taksų paštų 
viršininkai, federaliai tei
sėjai, Suv. Valstijų proku
rorai ir kiti federaliai vir
šininkai ir tarnautojai.

Taip pat nemoka taksų

valstijų, apskričių ir mie
stų viršininkai ir tarnau
tojai.

Bet visi valdininkai yra 
žmonių taksų ėdikai, kurie 
niekuo neprisideda prie 

! valdžios iždo papildymo.
Valdžia susirupinus kur 

gauti daugiau taksų. Vis
kas jau aptaksuota, o pini
gų stoka. Turėtų pajudin
ti šitą pelningą šaltinį — 

I aptaksuoti valdiškų įstaigų 
viršininkus ir tarnautojus.

LAUKIA...TENAI MUSŲ
Dvidešimts metų kaip laisvi esam, 
Vytauto Didžio tęsiam žygius. 
Turime jurą savu laivynu,
Šiandien aplankom visus kraštus.... 

Gimtoj padangėj drąsus lakūnai 
Budi sargyboj musų tautos. .
Kiti jų skrenda net per Atlantą, 
Garsina vardą mus Lietuvos!

Lai viešpatauja šiandien tarp musų 
Broliška meilė, meilė tikra.
Tėvynės labui aukokim viską — 
Ir bus laiminga mus Lietuva!

Trukšmingas puotas mes atidėkim 
Tai brangiai šventei visos tautos, 
Kai Gedimino pilį atvaduosim, 
Kai mus trispalvė ten plevesuos.

Šiandieną visi imkime ruoštis 
Žygiui į Vilnių — širdį tautos. 
I musų bočių sostinę brangią, 
Kuri dar vargsta aro naguos!....

Tenai mus laukia broliai, sesutės, 
Retežiais apkalti, mirštą badu.... 
Tikėkim, 
Švęskime

Šiauliai.

kitą Laisvės Vasarį 
Vilniuj! su jais kartu....

Jonas Orintas.

AUGO MEDELIS
(Liaudies daina) 

medelis žaliam darželyj, 
šakeles pagal upelį.

BLUM vėl Prancūzijos 
premjeras. Chautemps at- 

I sistatydino, premjeru tapo 
, pakviestas buvęs premje
ras socialistas Blum. j

Augo
Leido
Kvėpina žiedus, save šlovina, 
Kožną einantį savip vadina.

Augo panelė slaunam sodelvj, 
Kaip lelijėlė rūtų darželyj.
Kas tik ją matė ne’tsigrožėjo — 
Ne ^anytėlė — rožė žydėjo.

STASYS LOZORAITIS
Lietuvos Užsienių Politikos Vadovas, Populiarus Diplomatas, Baltijos Val

stybių Sąjungos Ugdytojas

rAABARTINIS Lietuvos užsienių politikos va- 
b-' clovas, Užsienių Reikalų Ministeris Stasys 
Lozoraitis, yra sunus žinomo Lietuvių spaudos 
draudimo gadynės veikėjo Varpininko Adv. Mo
tiejaus Lozoraičio (jis yra miręs 1907 metais 
ir palaidotas Kauno kapinėse).

Stasys Lozoraitis gimė 1898 metų Rugsėjo 
5 d. Kaune. Aukštesnįjį mokslą baigė Vorone
že Lietuvių gimnazijoje. Sugryžęs į Lietuvą, 
Stasys Lozoraitis 1918 metų Lapkričio 26 d. 
pradėjo tarnauti Vidaus Reikalų Ministerijoje. 
Ten kiek patarnavęs, 1919 metų Birželio mėne
sį buvo paskirtas Ministerių Kabineto kancelia
rijos viršininku, o kiek vėliau reikalų vedėju.

Iš čia 1923 m. Balandžio 1 dieną perėjo į 
diplomatinę tarnybą: buvo paskirtas Lietuvos 
Pasiuntinybės Berlyne antruoju sekretorium. 
1925 metų Gegužės 1 d. buvo paskirtas Pasiun
tinybės pirmuoju sekretorium, o 1928 m. Sau
sio 1 d. Pasiuntinybės patarėju. 1929 m. Gruo
džio 11 d. buvo perkeltas Pasiuntinybės patarė
ju į Lietuvos Pasiuntinybę prie šv. Sosto ir čia 
kiek vėliau ėjo Lietuvos charge d’affaires par
eigas. ' . M

Būdamas Berlyne, Stasys Lozoraitis ėjo 
aukštuosius teisių mokslus. 1932 m. Rugsėjo 1 
dieną jis buvo perkeltas į Kauną ir čia paskir
tas Užsienių Reikalų Ministerijos Politikos De
partamento direktorium.

1934 metų Birželio 13 d. buvo paskirtas 
Užsienių Reikalų Ministerių 16-me Lietuvos Mi
nisterių Kabinete. -1935 m. Rugsėjo 6 d. toms 
pačioms pareigoms buvo paskirtas ir 17-me Mi
nisterių Kabinete.

PABALTIJO SĄJUNGOS KĖLĖJAS
Tapęs užsienių reikalų ministerių Stasys 

Lozoraitis įgyvendino Pabaltijo Valstybių — 
Lietuvos-Estijos-Latvijos — santarvę, pasirašy
damas tos santarvės sutartį Rugsėjo 12 d. 1934 
metais. Dabartinis Lietuvos užsienių reikalų 
politikos vadovas stengiasi išplėsti glaudų ir 
nuoširdų Lietuvos valstybės bendradarbiavimą 
su kaimyninėmis valstybėmis. Tam reikalui 
1934 m. Rugpjūčio mėnesio pradžioje jis vizita
vo Sovietų Rusijos liaudies komisarą užsienių 
reikalams Litvinovą, Lapkričio 20 d. — Estijos 
užsienių reikalų ministerį Seljamą, Gruodžio 
3—4 d. — Suomijos užsienių reikalų ministerį 
Hackzellį, 1935 metų Birželio 12—13 d. — Šve
dijos užsienių reikalų ministerį Sandlerį.

1934 ir 1935 metais Stasys Lozoraitis buvo 
pirmutiniu Lietuvos delegatu Tautų Sąjungos 
pilnaties sesijose. Ta proga jis susipažino ir 
suėjo į artimą kontaktą su pirmaeiliais didžių
jų valstybių politikais, atstovaudamas ir ginda
mas Lietuvos reikalus, ypač 1935 metais Tautų 
Sąjungos pilnaties sesijoje, gindamas Lietuvos 
suverenumo interesus Klaipėdos krašte, kai Vo
kiečiai buvo pradėję labai smarkią akciją prieš 
Lietuvą Klaipėdos krašto seimelio rinkimų pro
ga.

SVETIMŲ ŠALIŲ DIPLOMATAI ' 
LANKO LIETUVĄ

Lietuvos užsienių reikalų ministerio Stasio 
Lozoraičio lankymasis pas kaimyninių valstybių 
užsienių reikalų ministerius juose rado nuošir
daus pritarimo. Tatai mums rodo padaryti 
rezivitai Lietuvoje kitų šalių užsienių reikalų 
ministerių. 1936 m. Gegužės 24—26 d. Kaune 
lankėsi Suomijos užsienių reikalų ministeris 
Hackzellis. Tai buvo pirmas iš svetimų kraštų 
valstybės vyrų vizitas po Estijos ir Latvijos už
sienių reikalų ministerių lankymosi Kaune.

1936 m. Lozoraitis pirmininkavo Lietuvos 
delegacijoms Pabaltijo santarvės užsienių rei
kalų ministerių konferencijose, kurių viena įvy
ko Talinne Gegužės 7—9 d., o antra Rygoje 
Gruodžio 9—11 d., ir Lietuvos delegacijoms Į 
Tautų Sąjungos dviejose pilnaties sesijose 1936 
metais, šios progos įgalino Lietuvos užsienių 
reikalų ministerį Lozoraitį vis daugiau ir dau
giau sueiti j artimesnes pažintis su kitų kraštų 
didžiausiais politikos vyrais, pasikeisti su jais 
savo nuomonėmis apie tarptautinę būklę ir vis 
labiau ir labiau propaguoti Lietuvos vardą už
sieniuose.

Dar reikia pažymėti kad Lietuvos užsienių 
reikalų ministeris 1936 m. Sausio pabaigoje ir 
Vasario pradžioje buvo Londone, kur dalyvavo 

į Britanijos karaliaus Jurgio V laidotuvėse ir tos 
kelionės proga kalbėjo su nauju Did. Britanijos 
Karalium Eduardu VIII bei užsienių reikalų 

• ministerių Edenu ir Prancūzijos užsienių reika
lų ministerių Flandinu. Tais pat metais Birže- 

1 lio 20 d. Stasys Lozoraitis dalyvavo Estijos už

sienių reikalų ministerio Seljamos laidotuvėse.
Be to, tų pačių metų Balandžio mėn. Lozo

raitis lankėsi Čekoslovakijoje, kur turėjo pasi
tarimų su Čekoslovakijos prezidentu Dr. Bene- 
šu ir užsienių reikalų ministerių Dr. Krofta. 
Tų pačių metų Rugpjūčio gale Rygoje tarėsi su 
Latvijos ir Estijos užsienių reikalų ministeriais 
Tautų Sąjungos reformos reikale.

Iš to matome kad Lietuvos užsienių reikalų 
ministerio St. Lozoraičio veikla ir aktivumas 
nuolat auga ir didėja.

1937 metais jis matėsi su Latvijos užsienių 
reikalų ministerių Munteru, kuris Sausio 21 d. 
ir Birželio 1 d. buvo trumpai sustojęs Kaune.

Kovo mėn. Lozoraitis buvo išvykęs į užsie
nius ir tos kelionės metu Kovo 10 d. turėjo il
gesnį pasitarimą Berlyne su Vokietijos užsie
nių reikalų ministerių ir Balandžio 7 d. Pary
žiuje su Prancūzijos užsienių reikalų ministe- 
riu Delbos, kuris Lozoraičiui surengė pagerbimo 
priėmimą.

ANGLIJOS KARALIAUS VAIKINAVIMO 
IŠKILMĖSE

Netrukus po to Stasys Lozoraitis pirminin
kavo Lietuvos delegacijai Didžiosios Britanijos 
Karaliaus Jurgio VI ir Karalienės Elzbietos ka
rūnacijoje, kuri įvyko Londone Gegužės 12 d. 
1937 metais. Savo buvimo metu Londone jis 
pasimatė su Did. Britanijos naujuoju karalium 
ir su užsienių reikalų ministerių.

Tais pat metais, vėliau, Birželio 5—8 d., į 
Kauną su vizitu Lozoraičiui atvyko Švedijos 
užsienių reikalų ministeris-Sandler, o jam išvy
kus, Birželio 8—10 d., atsilankė Did. Britanijos 
užsienių reikalų vice ministeris Lordas Ply
mouth.

Liepos 1—3 d. Kaune Lozoraitis pirminin
kavo Baltijos Santarvės užsienių reikalų minis
terių konferencijoje.

Rugpjūčio 12—16 d. Kaune lankėsi Tautų 
Sąjungos generalinis sekretorius Avenol. Tų 
pat metų rudenį Stasys Lozoraitis pirmininka
vo Lietuvos delegacijai Tautų Sąjungos pilna
ties sesijoje ir po sesijos, Prancūzų vyriausybės 
kviečiamas išvyko į Paryžių, kur Spalių 6—7 d. 
kalbėjosi su Prancūzijos užsienių reikalų minis
terių Delbos. Gale tų pat metų St. Lozoraitis 
pirmininkavo Lietuvos delegacijai Baltijos val
stybių užsienių reikalų ministerių konferenci
joje, kuri įvyko Talinne, Estijoje.

Tokia maždaug yra Lietuvos užsienių rei
kalų ministerio Stasio Lozoraičio chronologiškai 
sužymėta veikla, kurios metu jisai kalbėjosi su 
politikais Bartou, Lavaliu, Flandinu, Delbosu, 
Edenu, Litvinovu, Neurathu, Sandleriu, Herrio- 
tu, Avenoliu, Becku, Motta, Muneku, Seljamaa, 
Rustu Aras, Akeliu, Munteriu, Hackzelliu, Hol- 
sti, Saavedra Lamas, Aloisi, Bastianini, Leste- 
riu, Sokolinu, Pilloti, Walters, ir pasimatė su 
valstybių galvomis Švedijos karalium, Did. Bri
tanijos karaliais ir su šekoslovakijos preziden
tu, Latvijos prezidentu ir su Estijos preziden
tu.

šios datos ir vardai, konferencijos ir sveti
mų kraštų valstybės vyrų vizitai Lietuvoje — 
tai vis progos kurios kėlė, kelia ir kels Lietuvos 
vardą užsieniuose ir kurios nemažai teikia pa
sididžiavimo Lietuviams.

Lietuvos užsienių politikos, kuriai sėkmin
gai vadovauja užsienių reikalų minsteris Stasys 
Lozoraitis, viršiausias tikslas yra palaikyti kuo 
taikingiausius santikius su kaimyninėmis vals
tybėmis. Tsb.

BAUDŽIAVA
Svarbi, įdomi, didelė knyga už $1.0D

Ta knyga tai Petro Rusecko “BAUDŽIA
VA". Joje surašyta daugybė žmonių atsimini
mų apie baudžiavą (vergiją) Lietuvoje. Iš kny
gos matysi kaip sulenkėję ponai baisiai elgėsi 
su savo baudžiauninkais Lietuviais — į sun
kius darbus juos dieną-naktį vertė, iki gyvo 
kraujo plakė ir žudė, į šunes mainė, medžiuose 
šaudė, o jaunos mergaitės ir moterys dažnai 
giliuose vandenuose mirties jieškodavo, kad tik 

i patvirkusiems ponams nepatektų, šiurpas net 
krato, gaili ašara iš akies ištryška šią knygą 
beskaitant. Pasakojimai vieni už kitus vaizdin
gesni.

(Pridėkit 15c persiuntimo kaštų)

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio
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šimtai organizacijų vėliavų pagerbė Lietuvos Respublikos Prezidentą Antaną Smetoną Nepriklausomybės šven
tės proga. Balkone matome Respublikos Prezidentą ir vyriausiojo nepriklausomybės minėjimo komiteto narius.

(Iš Ūkininko Patarėjo — specialiai Dirvai)

PAVERGTAS VILNIUS
23. VILNIUS VYTAUTO DIDŽIOJO 

LAIKAIS
Vytauto Didžiojo viešpatavimo laikais Lie

tuva, kartu ir Vilnius, pasiekė aukščiausios ga
lybės ir garbės, šalyje prasidėjo ramus gyve
nimas.

Vytautas, suprasdamas sostinės svarbumą 
didelei ir galingai valstybei kokia anais 

buvo Lietuva, pradėdamas viešpatauti 
ėmėsi tvarkyti ir atstatyti visokių ne
sunaikintą miestą.

tokiai 
laikais 
tuojau 
laimių

Vytautas Didysis

Dvasiniuose reikaluose j Totoriai irgi nebuvo ap
leisti. Jie vartojo savo papročius, buvo pasi
statę maldinyčią-mečetę ir turėjo dvasiškius- 
mulus.

žydai, kurių nuošimtis nuo to laiko vis di
dėjo, Vilniuje taip pat laisvai jautėsi, nors ki
tuose kraštuose jie buvo smarkiai persekiojami.

Didėjant gyventojų skaičiui ir esant amat- 
ninkų, miestas greitai galėjo statytis. Ir tik
rai. Tuojau vėl atsirado puikiausių rūmų, gra
žių bažnyčių ir vienuolynų, pastatytų sulyg to 
laiko stilium.

Prekyba taip pat plėtėsi. Jai išsivysčius, 
Vytauto iždas greit didėjo.

Tuometinį Vilniaus turtingumą įrodo ii' Jo
gailos atsilankymas Lietuvoje, kurį, ta proga, 
Vytautas labai gausiai apdovanojo. Tarp kitų 
dovanų buvo: 180,000 sidabrinių rublių, 40 bran
gių kailių, šimtas jaunų kumeliukų ir šimtas 
eilių drabužių.

Vytautas buvo vaišingas ne tik kviestiems 
ir laukiamiems svečiams. Jo vaišingumą pa
tirdavo ir šiaip užklydę į Lietuvą keliauninkai. 
Svetimų kraštų kronikose Vytauto vaišingumas 
ir geras gyvenimas ne kartą yra aprašytas. Ke
liauninkas Gilbert de Lanoy apie Vytautą sako:

“Tas kunigaikštis yra didis valdovas. Kal
bama kad jis privertęs jo valdžiai pasiduoti dvy
lika ar trylika valstybių. Savo reikalams, sa
vo arklidėse jis laiko 10,000 žirgų. Trakuose 
jis turi didžiausią žvėryną, kuriame yra dau
gybė įvairiausių paukščių, žvėrių ir gyvulių: 
taurai, laukiniai asilai, šernai, laukiniai 
meškos, briedžiai, stirnos ir dar daug 
retai sutinkamų gyvulių.”

Rūpindamasis Vilniaus gyventojų 
Vytautas visus neturtingus atleido nuo 
mokesčių.

Vytauto viešpatavimo metu, Vilnius buvo 
laikomas vienu didžiausių Europos centru.

Sustiprėjus Lietuvos valstybė, norėjo nusi
kratyti 1385 metais Jogailos sudarytų Lietuvos 
su Lenkija ryšių. Tam tikslui Rymo imperato
rius Zigmantas pasiūlė Vytautui karališką ka
rūną, kurią turėjo užsidėti Vytautas Didysis ir 
tuo galutinai nutraukti ryšius su Lenkija. Ta
čiau Lenkų sargybiniai siunčiamą karūną sulai
kė ir ji Vytautui nepateko.

Vytautas, jau, žilas senelis, daugelio karų ir 
sunkaus gyvenimo išvargintas, viso civilizuoto, 
pasaulio savo protu ir drąsa pagarbą užsitarna
vęs, vienas didžiausių valdovų, 1430 metais sa
vo gimtoje Trakų pilyje pasimirė ir tapo palai- i 
dotas Vilniaus katedroje, kur iki šiolei jo kars- j 
tas tebėra. Paskutinėje gyvenimo valandoje: 
Vytautas pasakė Jogailai:

“Neleisk skriausti Lietuvos. Neatimk jos' 
teisių, grąžink jai laisvę....” į

Vytautas yra mums pavyzdis kaip reikia 
sveikatos jr gyvybės nesigailint ginti savo tėvy
nę nuo priešų, stengtis nusikratyti visokiais val
stybę griaunančiais parazitais ir aukoti visas jie- 
gas pavergtam kraštui, ypač sostinei Vilniui at
vaduoti. |

arkliai, 
kitokių

gerove, 
visokių

Dirva Platinasi
DIRVOS VAJAUS EIGA

PER TVORA
PASIŽVALGIUS

Svetimų kraštų keliauninkų užrašuose ran-! 
dame kad jau 1413 metais Aukštoji pilis buvo 
atstatyta. Aplink ją stovėjo aukšta pusiau ak
meninė tvora ir pylimas. Pilies sutvarkymas 
visai atitikęs tų laikų karo reikalavimams. Iš 
Aukštosios pilies po žeme buvo iškasta du grio
viai, kurie ją jungė su žemąją pilimi, žemoji 
pilis taip pat buvo apvesta pylimu, žemojoj pi
lyje gyveno Vytautas ir jo dvariškiai. Aplink 
Didžiojo Kunigaikščio rumus buvo daugybė ar- 
klydžių, svirnų, sandėlių ir kitų trobesių. Ki
tos miesto dalys tuo laiku dar labai mažai bu
vo atstatytos. Akmeninių namų tik kai kur 
buvo galima pamatyti. Jie buvo arba bažny
čios, vienuolynai arba šiaip viešo pobūdžio na
mai.

Vytauto viešpatavimo metu buvo naujai 
perstatyta ir katedra. Pirmiau ji buvo mažutė, 
apgriuvus ir tuometiniam Vilniui netiko, 
joji katedra buvo didelė, gražiai brangiais 
tais išpuošta. Vytautas^ kariaudamas su 
žiuočiais, daug brangių bažnytinių daiktų
iš jų parsigabenęs. Dabar šiuos daiktus jis pa
aukojo naujai pastatytai Vilniaus katedrai.

Vytautas, norėdamas greičiau atstatyti su
naikintą Vilnių, panašiai kaip Gediminas, iš Ru
sijos, Vakarų Europos ir Konstantinopolio par
sikvietė daug pirklių ir amatininkų, kurie tuo
jau ėmėsi savo darbo.

Vytautui Lietuvą valdant, Vilniuje apsigy
veno daug įvairių svetimtaučių, tarp jų Totorių 
ir žydų. Totoriai, daugiausia, gyveno Lukiš- 
kiuose ir buvo ištikimi miesto gyventojai. Da
lis jų vertėsi smulkia prekyba, daržininkąvimu, 
o kiti neturtingesni tarnavo Vytauto kariuome
nėje, sudarydami taip vadinamą “Vytauto T’o- 
torin Sartrvba”. Totoriai igiio tiek pagarbos

Nau- 
daik- 
kry- 
buvo

Seka: VILNIUS PO VYTAUTO DIDŽIOJO 
MIRTIES IKI LIUBLINO UNIJOS.

KODĖL nekurie darbininkai dirba tik ta
da kai juos kas mato?

GERI RAŠYTOJAI retai yra geri kalbėto
jai. Be pasiruošimo jie negali pasakyti ilgos 
kalbos. Jie viską ką turi pasako į penkias mi-

Dar daugiau Naujų 
Skaitytojų

Desėtkas po desėtko kas sa
vaitę Dirvos naujų skaitytojų 
eilės auga didesnės ir didesnės. 
Štai nauji stoję j Dirvos arto
jų eiles pereitą savaitę:

t

Mrs. F. Stulgy, Elizabeth, N.J. 
Antanas Barsauskas, Kearny,

N. J. (išrašė J. V. Baltruko- 
nis.)

Pranas Rimkus, Rochester, 
N. Y.

J. Meškauskas, Brooklyn, N.Y. 
Mrs. Martha Kuchis, Amster- 

dam, N. Y.
A. Staikus, Maspeth, N. Y.
Dorothy Stekionis, Newbury- 

port, Mass.
F. J. Tamulynas, Cambridge, 

Mass.
Vincent Zelkevicz, Hamden,

Conn.
P. B. Beilis, Tamaųua, Pa. 
S. Zagreckas, Hoboken, N. J. 
A. J. Jokūbaitis, So. Boston, 

Mass.
W. Keydoszius, Dayton, Ohio 

(užrašė J. A. Urbonas.)
F. Butkus, Xenia, Ohio (užra

še J. A. Urbonas.)
Šulskis, iš Pittsburgh, Pa., iš

rašė Dirvą Vadui Bikinui, j 
Lietuvą.

Charles Stivins, Mt. Sinai, LI. 
N. Y.

Antanas Degutis, Mt. Sinai, 
L. I. N. Y.

John Sudžius, Kewanee, III. 
Joseph- Kocenaitis, Bronx, N.

Y. City.
Michael Venis, South Boston, 

Mass.

Į PRIRAŠYKIT DAUGIAU!
Visi kurie turit draugus ar 

gimines, savo mieste, kituose 
miestuose arba net Lietuvoje, 
išrašykit jiems Dirvą dabarti
nio vajaus laiku. Pakalbinkit 
savo kaimynus Lietuvius tap
ti Dirvos skaitytojais! Jiems 
Dirva tikrai patiks.

Duokit jiems susipažinti su 
Dirva, paduokit jiems prenu
meratos kortelę, lai paskubina 
pasiųsti .savo prenumeratą.

Vajus baigiasi su Kovo 
diena.

Stengkites prisiųsti savo 
ba savo draugų prenumeratą 
iki tai dienai.

Kurie įmes į paštą laiškus 
su prenumerata Kovo 31 die
ną, jie visi skaitysis šio va
jaus dalyviai.

Įdėkit į laišką $1 arba $2 
popierinius ir siųskit, aiškiai 
įrašydami savo antrašą.

99

MANO

4 MM (T
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4 1 .......

pareiškimą” —
senatoriai ir 34

tačiau už kelių

31 ANIUOLAS SARGAS
buk kiekvenas žmogus

“DIRVA
6820 Superior Avė.
. Cleveland, Ohio

PAJIEŠKAU brolį Gabrielių Bal- , 
sevičių, Telšių apskr., Žem. Kalva- į 
rijos parap., šarnierių k. Ameri- j 
koje gyvena apie 27 metai. Kita- j 
dos gyveno Indiana Harbor, Ind., j 
aplink Illinois valstiją. Pats pra- : 
somas atsišaukti arba kas apie jį ! 
žino praneškite man. Kas pirmas , 
praneš gaus $1 atlyginimo. Aš esu , 
nevedęs, norėčiau jam aprašyti sa- : 
vo turtą. ,(13)

net vieną miesto gatvę pavadino jų vardu. Scranton,1801 Jackson St.prisitaikyti jų klausyti Y. (užrašė K. Dansevičius.)

Vasario 21 d. Prel. Ą. Dambrauskas, žinomas Lietuvos rašytojas ir poetas, Adomas Jakštas, iškilmingai palaidotas. Jo pa
laikai iš buto pernešami j Kauno arkikatedros baziliką. Kaip užsitarnavęs tautai asmuo, palaidotas valstybės kaštais. Tsb.

Sako,
Ar jis geras ar tai blogas, 
Visuomet prie savo šono 
Tur’ Aniuolą ir šėtoną — 

Sergėti ir gundyt.
Aš gal tame apsirinku, 
Bet su tuomi nesutinku.
Nesibijau aš pagundos — 
Esu globoj Kunigundos, 

Kuri mane sergsti.

Kunigunda mano sargas, 
Aš jaučiuosi tik jos vergas, 
Ji paskui mane sekioja 
Ir majio žingsnius daboja

Kad kur nenuklysčiau.
Kartais kur parengimėlyj 
Randu sau sutvėrimėlį — 
Galiu tik į ją žiūrėti, 
Bet kaip pradedu kalbėti — 

žmona ja ir čia.
Tuoj užklausia: Ką čia darot 
Kokį biznį jus čia varot?... 
Į namus tuojau vadina, 
Gerą ūpą man gadina,

Bet, turiu klausyti.
Kartais negaliu ištverti, 
Jieškau ko nors išsigerti— 
Ji mane kaip vaiką baudžia. 
Muša per rankas ir draudžia 

“Nevalia tau gerti!”
Man nevelina kortuoti. 
Nei su kitomis flirtuoti. 
Liepia man namie sėdėti. 
Vien į ją tiktai žiūrėti — 

Į kitas nei biskį....
Jokia velniška gudrybė, 
Anei pragaro galybė,
Nieks prieš mano Kunigundą 
Manęs į piktą pagundą

Negalės įvesti.
K u

paimti tą raštą pa
kas jame parašyta, 
dar mano tinką at- 

žmones ir spręsti ša-

DEMOKRATIJA — GERAS 
SLIEKAS

Kiek Amerikonai supranta 
apie Ispanijos partijas ir koks 
geras sliekas juos pasigauti 
yra demokratija parodo šitas 
atsitikimas:

Visai nesenai jaunas vaikė
zas komunistas apsilankė Suv. 
Valstijų Kongreso narių tarpe 
ir pakišo jiems pasirašyti “Is
panijos demokratinei vyriausy
bei užuojautos 
jį pasirašė 26 
atstovai.

Nekurie jų
dienų apsižiūrėjo ir pareikala
vo kad jų vardai nuo tos užuo
jautos butų nubraukti....

Ir tie gudruoliai, kurie buvo 
perpaiki 
skaityti 
pasirašę, 
stovauti
lies reikalus!

Ištikro tai dauguma kongre
so narių, sako Boake Carter, 
yra tikę tik pasiimti sau į ki
šenių riebią algą, visai nieko 
nenumanydami apie šalies ir 
žmonių reikalus.

GERB. PUSTAPĖDIS Mar
gutyje štai kaip:

“Man rodos kad su komunis
tų ir socialistų bendru frontu 
atsitiks taip kaip su Kauno 
garažu, nes jau jie dabar lai
ko vieni kitus špygom įrėmę, 
kad nesugriūtų....”

PROF. PAKŠTUI TIKRAI
REIKĖS KOLONIZUOTIS 

Iš LIETUVOS
Prof. K. Pakštas Kaune agi

tuoja už Lietuvos gyventojų 
mažinimą — jis nori surasti 
žemės užkampiuose vietas kur 
nori iš Lietuvos žmones išvež- , 
ti apgyvendinti.

Tuo tarpu Kauno moterų 
grupė ruošiasi įkurti draugiją 
kurios tikslas butų remti gy
ventojų daugėjimą. Ta drau
gija iš kasos duos pašalpas 
naujagimių prižurėjimui 
ginimui.

Aišku kad Prof. prieš 
ris pralaimės. Jis pats
kolonizuotis — ir tuomi Lietu
vos žmonių kolonizavimo klau
simas bus išrištas.

ir au-

mote- 
turės

Ku.

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI 
(Lait) 

1155 East 79th St.

J. Žemantauskas
NOTARAS 

“Dirvos” Agentas” 
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn.

Duok žmogui šviesą — jis pats 
atras sau kelią — kas platina 
Dirvą — tas platina apšvietą.
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Iš MOTERŲ SĄJUNGOS . 
VAKARO

Vasario 27 d., Moterų Sąjun
gos 36-ta kuopa turėjo gražų 
vakarą naujos parapijos salė
je, kas gerai pavyko. Progra
mas susidėjo iš perstatymo 
“Elgetų Gudrybė”, dainų ir 
kalbų, žmonių buvo pilna sa
lė, ir kiek buvo pastebima vi
si buvo patenkinti.

Sąjungiečių vardu reiškia 
širdingą dėkui naujos parapi
jos dvasios vadams, Kun. E. 

•Šteigmanui už įdomią ir Sąjun
gai reikšmingą pasakytą kal
bą, taipgi klebonui Kun. A. M. 
Karužiškiui už prielankų išsi
reiškimą dėl vakaro programo, 
ir bendrai Sąjungietėms už di
delį prijautimą, kas visai kuo
pai priduoda naujos energijos.

Taipgi didelė padėka pri
klauso musų vaidyloms ir ben
drai visiems, o ypatingai musų 
jaunuoliams. Iš su vaidinimo 
buvo matyti kad jų įdėta daug 
brangaus laiko atlikimui vei
kalo kuogeriausia. Ačiū teat
ro mokytojui, parapijos var
gonininkei, dainininkėms, ko
misijai, visoms aukavusioms ir 
patarnautojams.

P. štaupienė.

KAIMYNIŠKOS

UŽEIGOS
SKANUS VYNAS

•Pirkit musų gamintą vyną nupigin
ta kaina: Concord Saldus, 98c gal.; 
Concord Dry, 98c gal.; Port, $1.19 
gal.; Muscatel, $1.19 gal.;
$1.43 gal.
5 galonus ir daugiau, 
savo indus.
keti.

Pasquale Bastuli
Bondfid Wipery No. 74 

7802 Superior Avenue 
Wholešale and retail.

Muscat,
Didelė nuolaida perkant 

Atsineškit 
Už vyną taksai užmo- 

(18)

PYTHIAS 
CAFE
LIETUVIŠKA UŽEIGA
231 EAST 156 STREET 
(Netoli Euclid Bėach Parko) 

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

Penktadieniais žuvis.
J. Verbyla ir A. Čiutelė

savininkai.

HOMAN’S CAFE
PUIKI UŽEIGA
ALUS — DEGTINĖ 

VYNAS — LIKERIAI 
UŽKANDŽIAI

7903-05 Superior Avė. 
(Greta “Dirvos” buvusios 

vietos) 
Atdara iki 2:30 naktĮ.

SKANUS VYNAS
Turim puikiausių vynų pasi
rinkimui, 20% stiprumo,— 
California, Port, Muscatel, 

Tokay, Sherry, Brandy ir kt.
6 bonkos 

(3)
6% alus išnešimui, 
už 50c.

Azet Wine Co.
1172 East 79th Street

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Avė.

IŠSIŠOKIMAI NE VIETOJ
Vasario 25 d., kaip ir kiek

vieną penktadienį, Lietuvių sa
lėje įvyko Lietuvių suėjimas: 
pašokimas, pakortavimas ir iš- 
sigėrimas.

žmonės sako: jeigu ištuštin
si kokį stiklelį degtinės, išger
si alaus, tai žmogus linksmas, 
smagus, drąsus ir vikrus pasi
darai, 
nuoti, 
drąsu.

Gal ,
ki trupučiuką tai įgauni šiek- 
tiek drąsos ir gali geriau liežu
vį paleisti į darbą. Bet žino
ma yra kad rimčiau pasakysi 
blaivas būdamas, tuomet ne 
tiek įsišokimų ir kvailysčių 
padarysi.

Pavyzdžiui imkime šio mi
nimo penktadienio atsitikimą.

Vienas nedidokas, jau gero
kai pagyvenęs žmogelis, ma
tyti ištuštinęs ne vieną stikle
lį to drąsinančio skystimėlio, 
atėjęs į šokių kambarį, kur 
buvo pasilikęs nedidokas bū
relis žmonių, nes kiti nuėjo 
kitan kambarin ‘išlošti pinigų’, 
vos pastovėdamas ant kojų, 
pradėjo savo oratoriška kalba 
sakyti: “Už Grinių stokim ir 
laikykimės! Prašalinkim nuo 
sosto Smetoną!” Daugiau nie
ko negalėjau suprasti ir girdė
ti.

Iš jo sakomos “kalbos” visi 
čia esantieji pradėjo juoktis ir 
tyčiotis, o dar didesnis trukš- 
mas pakilo kuomet nabagas 
“oratorius” vietoje 
Kaip girtą, 
norėjo pasodinti ar išvesti iš
sipagirioti, bet vedamas stvė
rė vienam už krutinės ir no
rėjo pradėti muštynes, bet ke
leto jaunuolių buvo perskirtas 
ir apmalšintas.

•
Jeigu žmogus būdamas gir

tas pridaro nesąmonių jam ga
lima dovanoti, bet daug dides
nis skaičius yra tokių kurie 
būdami blaivus, ne tik kad pa
vienius asmenis, musų Tautos 
Vyriausybę šmeižia, bet tuo 
pačiu šmeižtu suteršia 
musų Lietuvių tautą.

Tokiu galima paimti ir laik
raštį Keleivį, kuris vadinasi 
‘darbininkiškas’, bet pažiurėk- 
įsigilink, broli Lietuvi, ką jis 
darbininkiško rašo.

Lietuva jo priskaitoma prie 
fašistinių - diktatoriškų valsty
bių, ir. už tai žiauriai šmeižia
ma. Apie Lietuvos gyvenimą 
prirašyta didžiausių nesąmo
nių.

Reikia paklausti tų Keleivio 
rašytojų ar Lietuvoje šiuo lai
ku yra buvę ir ar žino, kad 
drysta taip rašyti bei kalbėti?

Tautiškumas tai dar nėra 
fašizmas. Lietuvos preziden
tas, be ministerių kabineto pa
tvirtinimo, negali pats sava
rankiškai veikti, tat jei negali, 
jis nėra joks diktatorius, kaip 
Hitleris arba Mussolinis.

Darbininkai Lietuvoje yra 
daug geriau sutvarkyti ir su
organizuoti kaip kitose šalyse 
ir Amerikoje. Yra Darbo Rū
mai, Darbo Inspekcijos, kurios 
rūpinasi, turėdamos valdiškas 
teises, kad darhininkai turėtų 
ką dirbti, jiems nustatyta mo
kestis už darbą. Darbdaviai 
priversti, ir nesant darbui, 
mokėti bent 2—3 dienų uždar
bį į savaitę. Be reikalo darbi
ninkas neišmetamas iš darbo, 
o išmetus darbdavis priverstas 
sumokėti tam tikrą atlyginimą 
arba grąžinti darban, kaip tuo
met darbininkas pageidauja. 
Susirgus darbininkui arba šei
mos nariui gauna veltui gydy-

tuomet pašokti, padai- 
ar pasakyti ką nors yra

ir tiesa, kuomet ištrau-

sugriuvo.
sales tvarkdariai

visą

mą namie arba ligoninėje.
Ūkininkams taip pat nėra < 

taip bloga kaip tas laikraštis 
apie juos nusako. Ten gyve
nantis ūkininkas su saiku, daug 
geriau išrodo ir turi kaip tu 
Amerikoje.

Kaip iš vienos rūšies žmonių 
taip ir iš ūkininkų atsiranda 
tokių, ypač Suvalkijos krašte, 
kad paėmęs už centnerį grudų 
keliasdešimts litų, apmoka mo
kesčius, darbininkams algas, o 
likusius nežinodamas kur dė
ti leisdavo gėrimams, kortoms 
ir tt. Kuomet prisivarė sko
los, o čia kaip tik užpuolė kri- 
zis, nukrito javų ir gyvulių j 
kainos, o neturint iš ko taip 
vėl laiką smagiai leisti, nes 
skola, mokesčiai, darbininkams 
algos reikia mokėti, tai varg
šui bloga pasidarė, tuomet vy
riausybė negera, mokesčiai di
deli ir panašiai daugiau. Tuo
met visokios agitacijos, visoki 
smurtai, reikalavimai valdžiai, 
ir tt. ir tt.

Kaip čia Amerikoje milijo
nieriai nori tą vargšą darbi
ninką nuskriausti, suardyti u- 
nijas, pailginti darbo valandas, 
o sumažinti užmokestį, taip 
lygiai Letuvoje stambieji ūki
ninkai, gal ir keletas mažesnių, 
pakurstyti didesniųjų, kovoja 
prieš darbininkus ir prieš val
džią.

Kaip tu hianai, ką tu dary
tum, ar ūkininkams nusileis- 
tum, pakeltum gyvulių ir ja
vų kainas, sumažintum mokes
čius ir tuo budu užtrauktum 
verguvę darbininkams, kad tas 
vargšas iš savo uždarbio ne
galėtų pavalgyti, ar vienus nu
malšintum, pabaustum, ir tuo 
budu padarytum visiems ly
gybę?

Aš manau kad kokią mes tik 
valstybę paimsim, joje tuos 
smarkiau baus kurie ardo ir 
griauna visuomenės ir vyriau
sybės tvarką, negu kad plėši
ką kuris apvagia vieną ar ke
lis žmones.

Tat Amerikos Lietuviai, ne
pasiduokime pro vokatoriams, 
musų Tautos žalingiems kir
minams, mėtyti mus ir musų 
tautą ir valstybę purvais, ne
leiskim jiems įsigalėti musų 
tarpe.

Šiandien vieni žmonės atsto
vauja musų vyriausybę, rytoj 
kiti, kas neteisingai daroma 
mes turim balsą tam priešta
rauti, bet neleiskime- kad iš 
musų tautos koks Lenkas, Ru
sas ar Vokietys juoktųsi, kad 
mes nemokam tvarkytis, bet 
labai gabus patys save šmeižti.

Kai pašalinsime nuodingus 
musų tautai kirminus, busime 
vieningi, tuomet ne tik bus 
musų tėvynėje tvarka, bet taip 
pat atgausime priešų pagrobtą 
Vilnių. J. J.

pĮIPPODROMJ?

AVALŲ TAISYMAS 
Ar spaudžia kojas ir ar kenčiat 
nuo 
vių?
mo
mą.

užtrinų ir kitų kojų negero- 
Mano naujas avalų taisy- 

budas užtikrina palengvini- 
Taisoma belaukiant. Turiu

naują išradimą kuris pataisys ko
jų nesmagumą j 20 minutų. Už 
tai esu gavęs Sidabro Medalį Pa
rodoj Ghicagoje. (18)

DAN DEMAND
4711 Payne Avenue

alaus už 45c. Tai yra 
Taipgi viso-

PERRY’S 
WINE STORE 

7205 Wade Park Avė.
Sustokit čia ir pasiimkit 6 bon- 
kas 6%
numažinta kaina.
ki vynai, 35c bonka ir aukš
čiau. Puspantė 10c. Stiklu- 
kas 5c. Taipgi turim biliardą. 

Atsilankykit su draugais. (18)

A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKA UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtinė — Vynas

17320 St. Clair Avenue Kampas E. 174th St.

APIE ŽYMESNIUS

CLEVELANDO LIETUVIUS
¥ * *

MYKOLAS KUDŽIUS

ATVIRO ORO SPORTO REIKMENŲ IR VISOKIŲ 
GYVŪNŲ PARODA CLEVELANDE

Plačiai Clevelande žinomas 
namų popieriuotojas ir malia- 
votojas, Mykolas Kudžius, šio
se dienose sugyveno 38 metus 
nuo atvykimo į Ameriką. Jis 

1 atvažiavo Vasario mėnesį, 1900 
metais, Lietuvą apleisdamas 

Į per Eitkūnus, ir Hamburge sė- 
Į dęs į laivą atplaukė į New 
! Yorką.

Pirmiausia apsigyveno Pitts- 
burgho srityje, Donorą, Pa., ir 

' Liepos 4 d. 1920 metais atvyko 
! į Clevelandą.
I Mykolas Kudžius yra gimęs 
I Rugsėjo 29 d., 1882 m.
' Iš Lietuvos paeina iš Dide- 
' sielio kaimo, Leipalingio par., 
' Seinų apsk.

SUMANĖ PASIGIRTI

Hippodrome Theatre šį šeš
tadienį, Kovo 19, pradedama 
rodyti įdomi filmą, “REBEC- 
CA OF SUNNYBROOK FĄRM 
su pragarsėjusia jauna filmų 
žvaigžde, Shirley Temple.

Su ja vaidina eilė kitų gar
sių artistų: Randolph Scott ir 
Gloria Stuart yra du meilužiai; 
Jack Haley ir Slim Summer- 
ville juokdariai; prie to šoki
kai, dainininkai ir gausybė ki
tokių.

Šis garsus senas veikalas 
padarytas sulyg naujo kurpa
lio ir pritaikytas su daug juo
kų ir dainų. Kiekvienas gėrė
sis šią filmą matydamas.

Juozas Sadauskas toje “mi- 
zernoje gazietėlėj” sumanė pa
sigirti savo praeities darbais— 
buk jis daug nudirbęs Vyčių 
gerovei....

Sadausko ‘darbai’ su Vyčiais 
buvo tik gėda Clevelando Lie
tuviams, ir jis turėtų tylėti 
dėl to. Jis, prisilindęs prie bū
relio jaunuolių, nežinančius 
Lietuviškos nešvarios politikos 
vaikinus ir merginas klaidino 
ir sulyg savo užgaidų tampė iš 
vieno galo į kitą. Jis bėgiojo 
nuo vieno kunigo prie kito, iš 
vienos parapijos į kitą, ir jau
niklius tampėsi su savim.

. Nenusilenkė jam vienas ku
nigas, jis usus papūtęs bėgo 
prie kito, žadėdamas savo nie
ko nereiškiančią paramą. ...

Iš tų laikų kada Sadauskas 
turėjo Vyčius savo kontrolėje 
lieka juoda atmintis. Jauni
mas liko sukiršintas, niekur jų 
beveik negalima prikviesti dir
bti.

Iš jo tokių “garsių darbų” 
nebuvo naudos nei vienai nei 
kitai parapijai, nei Lietuvių ko
lonijai. Kada Vyčiai jo atsi
kratė, jis, jau apsenęs vyras, 
nesuprato kad laikas jam pa
likti jaunimą ramybėje. Jisai 
vėl griebėsi tverti kitą jauni
mo grupelę. Ir čia, suklaidin
ti vaikinai ir merginos, klau
so jo, o jis lyg “diktatorius” 
jiems tik grasina: .“čia neikit, 
čia laisvamaniai”, “čia bedie
viai”, “čia vyčiai”, “čia Vilku- 
taitiniai”, “čia Karužiškiniai”. 
Jaunuoliai, kurie galėtų prisi
dėti savo energija prie kultū
rinių darbų vienoje ar kitoje 
parapijoje, Sadausko laikomi 
pažaboti. Jis dabar prisišlie
jo prie mažos grupelės labai 
smarkių Jurginių, kurie patiko 
jam už tai kad turi tikslą ar
dyti Lietuvių vienybę Cleve- 
lande. Sadauskas išsijuosęs 
dirba neva už “katalikų vie
nybę”, ' bet vienybė greičiau 
įvyktų jeigu jis nesimaišytų.

Tikras Katalikas.

Parsiduoda Puiki 
BEAUTY SHOP

Didelė, gražiai įrengta, visai 
moderniška BEAUTY SHOP 
Lietuvių centre, daranti ge
rą biznį, parsiduoda. Savi
ninkai nori apleisti miestą. 
Galit atsišaukti ir iš kitų 
miestų- kas moka tą biznį.

Informacijų gausit
DIRVA

6820 Superior av. Cleveland, O.

Pirmadienį prasideda pardavimas pavienių bilietų

METROPOLITAN OPERA
COMPANY OF NEW YORK 

minim lllll Edward Johnson, Gen. Mgr.
I ii KI 111 H Al I Edw. Ziegler, Asst. Gen. Mgr. I UULIU l,nui*Earle Lewis, Asst Gen. Mgr.
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APRIL 4 loS

PIRMADIENĮ, Balandžio 4, LA TRAVIATA
Jepson, Browning, Votipka, Martini, John Charles Thomas, Panizza.

ANTRADIENĮ, Balandžio 5, TRISTAN UND ISOLDE 
Flagstad, Branzell, Melchior, Huehn, List, Cehanovsky, D’Angelo, 
Bodanzky.________ _________________________£_____________

TREČIADIENĮ, Balandžio 6, Trigubas Vaidinimas 
CAVALLERIA RUSTICANA ir PAGLIACCI
Giannini, Kaskas, Rayner Burke, Martinelli, Bortelių
Tagliabue, Papi. Dickson, Papj.

ir THE B AT (Baletas) su The American Ballet Ensemble.
KETVIRTADIENĮ, Balandžio 7, RIGOLETTO 

Galli-Campi, Vatipka, Kiepura, Pinza, Tagliabue, Panizza._____
PENKTADIENI P« pietų, Balandžio 8—TANNHAEUSER 
Flagstad, Branzell, Melchior, Huehn, List, Cechanovsky, Leinsdor.

PENKTADIENĮ vakare, Bal. 8—PARDUOTOJI NUOTAKA 
(Angliškai)

Burke, Kaskas, Rosely, Chamlee, D’Angelo, Cordon, Ballet, Pelletier.
ŠEŠTADIENĮ po pietų, Balandžio 9—LA BOHEME

Moorc, Bodanya, Kiepura, Tagliabue, Cehanovsky, D’Angelo, Papi.
ŠEŠTADIENĮ vakare, Balandžio 9—AIDA

Rethberg, Castagna, Votipka, Martiiądli, Pinza, Bonelli, Panizza 
Paštu užsakymai priimami, kainos—$6, $5, $4, $3, $2, $1. Taksų nėra.
NORTHERN OHIO OPERA ASSOCIATION

TIKIETAI PARDUODAMI MAIN LOBBY 
UNION TRUST BANK—EUCLID prie NINTH ST.

Vedė Donoroj, p-lę Marcelę 
Laukgalytę. Ji Amerikon bu
vo atvažiavus 1910 metais, iš 
Tauragės. Jie turėjo tris vai
kus, France jau mirus, gyvi 
yra Elena ir Bronius, kuris 
lanko kolegiją.

Kudžius darbavosi LRKSA. 
kuopoje, bet kai pradėjo savo 
dabartinį amatą tam laiko ne
turi. Lietuvos reikalus yra 
parėmęs žymiai aukomis.

Skaito Dirvą per 12 metų, ir 
kaipo LRKSA. narys gauna or
ganą Garsą.

Lietuvoje jų jau nieko 
kę. Viena sesuo gyvena 
gentinoj, Detroite broliai 
tanas, Juozas, ir Bronius, 
nierius.

neli-
Ar-
An- 
biz-

Smulkios Žinios
Nors ir bedarbė siaučia bet 

kaip kam biznyje gerai sekasi. 
Ilgų metų biznierius P. Taru
tis, Dirvos skaitytojas, kuris 
užlaiko valgomų reikmenų par
duotuvę, šiose dienose nusipir
ko dar kitą namą. Reiškia 
progresuoja. Taručiai yra rė
mėjai visų tautos reikalų ir 
geri Lietuviai. Jie augina vie
ną dukterį, kuri lanko mokyk
lą. Taručiai jau nusipirko tre
čią namą Akrone. Laimingos 
jiems kloties jų biznyje.

J. Pūkas su draugais R. ir J. 
Kubiliais savo automobiliu bu
vo nuvažiavę į St. Clair, Pa., 
atlankyti p. Pūko sergančią 
motiną. Kelionę turėjo pasek
mingą ir laimingai suvažinėję 
gryžo namon.

Ona Aleknavičienė gavo liū
dną laišką nuo savo brolio ūki
ninko Stasio Sarafino, iš Mi- 
chigan valstijos, kad mirė jo 
žmona, po ilgos ligos.

Kovo
vių šv. Petro parapijos salėje 
J. Januškevičius rodė kruta- 
mus Lietuvos paveikslus. Pub
likos atsilankė gana daug, bu
vo pilna salė. Paveikslai gan 
gražus ir žmonėms patinko. 
Kad ir tokiame nedarbo laike 
Akrono Lietuviai remia ir lan
ko kas yra Lietuviams naudin
ga.

Akrono Kaziai — Jurevičius, 
Prospaliauskas, Kupris, Bart
kus ir Baublis — šv. Kazimie
ro dienoje apvaikščiojo savo 
varduves. Jų draugai juos pa
sveikino, palinkėdami visokių 
laimių. Visi jie, kaip dori 
Lietuviai, gražiai ir linksmai 
praleido dieną. Kalnas.

OPENING SHOT FOR SPORT SHOW IN CLEVELAND

12 d. buvusios Lietu-

LIETUVIS SIUVĖJAS
Siuva VYRIŠKUS ir MOTE
RIŠKUS rubus, suknias ir 
ploščius. Sutaiso senus ru
bus ir gražiai išvalo. Duo
kit savo darbą jam.

JONAS BALČIŪNAS 
1317 E. 66th Street

JIEšKAU našles apsivedimui, 
gali būti ir gyvenašlė, bi tik 

turi divorsą, tarp 45 iki 56 me
tų amžiaus. Aš esu našlys, 50 
metų, blaivas, turiu nuosavybę. 
Kuri mėgsta ukėje gyventi lai 
atsišaukia, parašant teisingai 
apie save visąs žinias.

Joe Izdanas
208 W. Main St. Westville, III.

Parduodu Ūkę Lietuvoj
Randasi Panevėžio ap., Ra

mygalos vai., Užkalnio vn., 41 
ha žemės su trobomis. Savi
ninkas gyvena Amerikoje, no
ri parduoti greitai* ir pigiai. 
Platesnių žinių rašykit: (7)

B. GARUCKAS
897 E. 143 St. Cleveland, O.

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy 

1117 East 79th Street 
(Kampas Pulaski Avė.)

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

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

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

Medžioklės, žuvininkystės ir 
visokių kitų atviro oro sportų 
mėgėjai ruoškitės apsilankyti 
pirmutinėje Amerikos ir Ka
nados Sportininkų Parodoje, 
kuri atsibus Clevelande kasdien 
nuo Kovo 19 iki 27.

Parodą atidarys Miss Ruth

Rodgers, kuri šaus vilyčią į 
didžiąsias duris nuplėšimui už
spaudų ir atidarys vartus.

šioje parodoje bus daugybė 
įvairių rūšių gyvūnų, medžio
tojų mėgiamų iš visų pasaulio 
kraštų, ir visokiausi sportavi
mo reikmenys ir įnagiai.

ANGLIS IR MALKOS
Original Pocahontas: tik bušelis pelenų iš tono ... .$9.25
No. 3 Pocahontas: duoda labai daug karščio........... 9.25

Standard Pocahontas, mažai durnų, ilgai dega.........  8.25
Great Heart Lump..........8.95
Champion Lump................ 7.25
Mountain Lump.................. 7.25 .

K O M E R

Economy Lump.. 6.95
Ohio Egg................ 6.25
Blue Diamond... .8.25

Wood & Coal Company
(Lietuvis)

1409 East 92nd Street 
Telef. GArf. 2921

Che 
Cleveland 

Crust Company
Randasi ant Euclid Avenue ir East 9th Street ir Jūsų 

Kaimynystėje Didžiajam Clevelande ir Apielinkėse

SUTRAUKTA APYSKAITA STOVIO KOVO 7, 1938

TURTAS
Pinigai Ronkose ir Bankuose.............. $103,971,904.19
United Statės Valdžios obligacijos, tie

sioginiai ir pilnai garantuotos..........  101,793,648.56
Statė, Municipal ir Kiti Bondsai ir In- 

vestmentai, įskaitant Akcijas Fede
ral Reserve Banke, be Rezervo .... 13,697,000.66

Paskolos, Diskontai ir Išdavimai, be
Rezervų ............................................... 133,624,447.13

Bankiniai Namai ........,...................... 5,890,597.65
Nuošimčiai Suėję, Pelnai ir k. Pinigai 3,392,060.17 
Kustomerių Pavedimai už Užstatus ir

Kredito Laiškai Atlikti šio Banko .. 2,242,917.76

Viso .................................. $375,713,856.68

ATSAKOMYBĖ
Kapitalo Notos ........... $ 14,137,500

(Atsako už Depozitus ir Kitą Turtą)
Capital Stock. 13,800,000.00

Perviršis ir Nepadalinti
Pelnai .............. 4,276,872.88

„ m , $ 32,214,372.88
Rezervas faksams, Nūošimčiams, etc. 2,019,979.04
DEPOZITAI

Pareikalavimui .... $ 147,770,558.62
Ilglaikiniai ............ 173,217,596.64
Estates Trust Department
(Preferred) .............. 11,407,121.90
Corporate Trust Department
(Preferred) .............. 4,461,979.08

$336,857,256.24
Kitokia Atsakomybė ............................. 2,379,330.76
Palaukimai ir Kredito Laiškai Atlikti

Kustomeriams ................................... 2,242,917.76
Į-----------------

.. . $375,713,856.68

Narys

Federal Reserve

System

Viso

Narys Federal Deposit Insurance Corporation

Narys

Cleveland Clearing

House Association
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KRAŽIAI
Garsi Vietovė kur Įvy
ko Lietuvių Skerdynė
Visoje Lietuvoje, o daug kur 

ir kituose kraštuose, minimas 
garsus miestelis Kražiai. Tat 
pravartu bus čia apie jį prisi
minti.

Kražiai yra labai senas mie
stas. Pro miestelį teka Du
bysos įtakas Kražantė. Dabar 
Kražiai yra gražus ir švarus 
miestelis. Beveik pusė mies
telio namų mūriniai. Kražiuo
se yra dvi bažnyčios ir buvu
sios gimnazijos rūmai. Medi
nė bažnyčia buvo pastatyta 
Vytauto laikais, tuoj po žemai
čių apsikrikštijimo. Mūrinė 
bažnyčia buvo pastatyta 17-to 
amžiaus gale. Jos vidų puošia 
net dvylika altorių.

Kražius valdė įvairus valdo
vai. čia buvo pastatęs kuni
gaikštis Radvila pilį ir įkūręs 
vienuolyną. Prie 
vėliau įsikūrė ir 
Dar Kražiuose buvo 
kunigų seminarija,
metais iškelta į Varnius, 
bar kunigų seminarija 
Telšiuose.

Rusų valdžiai savu laiku 
patiko kad . gimnazija šviečia
kaimiečius, ir dėl to 1814 me
tais ją iškėlė į Kaurą. Paga
liau Rusai įsigeidė panaikinti 
ir vienuolyną: buvo įsakę. Į vie
nuolyną daugiau nepriimti vie
nuolių. Jie manė kad vienuo
liai išmirs ir tada vienuolynas 
pats turėsiąs užsidaryti. Bet 
jie to išmirimo nesulaukė: 
vienuoliui mirus, kiti priimda
vo slapta naujus •vienuolius, 
užrašydami mirusiojo vardu ir 
pavarde. Pagaliau nesulauk
dama vienuolių išmirimo, Ru 
sų valdžia pati vienuolyną už
darė.

KRAŽIŲ SKERDYNĖ
Bet ir su tuo uždarymu ka

talikų persekiojimai nepasibai
gė. Štai 1893 metais Kauno 
gubernatorius K 1 i n genbergas 
įsakė Kražių bažnyčią atimti 
nuo katalikų ir paversti ją į

vienuolyno 
gimnazija, 
įsteigta ir 
kuri 1740

Da-
yra

ne-

Rusų cerkvę, 
tai Kražiečiai, 
kutinio kraujo 
bažnyčią, katalikybę, o drauge 
ir tautybę. O kad žmonės ge
ruoju nesutiko bažnyčios ati
duoti, gubernatorius nusprendė 
atimti ją smurtu.

Atvykęs į Kražius guberna
torius su žandarais rado pilną 
bažnyčią žmonių. O miestely
je slapstėsi daug šakėmis ir 
basliais ginkluotų vyrų. Gu
bernatorius pabūgo ir nuspren
dė palaukti nakties. Jis manė 
kad žmonės nakčiai išsiskirstys 
ir bažnyčia bus paimta be var
go. Bet žmonės nesiskirstė.

Tada gubernatorius įsakė 
ginkluota jiega atimti bažny
čią. Dvyliktą valandą nakties 
žandarai įsiveržė į bažnyčią. 
Prasidėjo mirtina kova, žmo
nės žandarus nugalėjo ir jie 
išbėgiojo. Gubernatorius pa
tekęs į Kražiečių rankas, dė
josi sutinkąs bažnyčią katali
kams palikti. Derybos užtru
ko iki ryto. Besiderant, anksti 
rytą iš Varnių atjojo šimtas 
kazokų, kurie, kaip įsiutę žvė
rys puolė nekaltus žmones žu
dyti ir 
žmonių 
daugiau 
neišėjo
su bizūnu,

: įjoję j bažnyčią žmones pliekė.
Daugelis žmonių nuskendo 

i Kražantėje, bebėgdami nuo 
įsiutusių kazokų, o kuriuos bė
gančius sugaudė, tuos žiauriai 
mušė.

Po visų tų skerdynių bažny
čią uždarė ir uždarytą išlaikė 
keliolika metų.

Taip kovojo Kražiečiai su 
t Rusais už savo bažnyčią, už 
savo tikybą. Daug jie nuken- 
tė, ir daug jų kraujo nubėgo 

I Kražante, bet tas atnešė savo 
i geras pasekmes — bažnyčią 
turėjo grąžinti. Pagaliau atsi- 

I kratyta ir Rusų valdžios.
Tuo baisiu caro valdžios 

darbų buvo pasipiktinęs visas 
pasaulis. SL Lukoševičius.

Sužinoję 
nutarė iki 
lašo ginti

apie
pas-
savo

mušti bizūnais. Daug 
buvo užmuštų, o daug 
sužeistų. Nei vienas 
iš bažnyčios negavęs 

nes kazokai raiti

i

t
X 
t.

xX

NAUJAUSIOS ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS

TUBEL1S SVEIKSTA
ZURICH. — Šveicarijoje ato

stogaujančio Lietuvos Minis- 
terio Pirmininko Juozo Tūbelio 
sveikata taisosi. Jo aplankyti 
buvo atvykęs Užsienių Reika
lų Ministeris Lozoraitis, kurio 
Ministeris Pirmininkas gyvai 
teiravosi apie Vyriausybės dar
bus.

KLAIPĖDA. — Kovo 7 d. 
Šiandien iškilmingai palaidoti 
Klaipėdoje du laivo “Neringos” 
gulos nariai, kurie žuvo 

laivą ištikus avarijai.

POTVYNIO PAVOJUS 
KAUNUI PRAĖJO.

KAUNAS. — Lietuvoje 
sirodj pirmosios pavasario 
mės. Ledai upėse jau išėjo
sukeldami nuostolingų pavojų.

tą

pa- 
žy- 
ne-

KAUNAS. — Kovo 7 d. Lie
tuvos iždas pradėjo 1935 metų 
vidaus paskolos antrojo tiražo 
lakštų 2,000,000 litų išpirkimą.

KAUNAS. — Tilžėje gyve
nančiam didžiajam Lietuvių 
filosofui, ir rašytojui Vydūnui 
Kovo 22 d. suėjo septyniasde- 
šimts metų. Nežiūrint į ilgą 
amžių didysis Lietuvis tvirtai 
jaučiasi, o jo kūrybinės jėgos 
dar neišsekusios.

Ncw Yorko Pasaulinės 
Lietuvių sekcijos ko- 
kurio pirmininku pas- 
švietimo Ministerijos

LIETUVA RUOŠIASI NEW 
YORKO PARODAI

KAUNAS. — Vyriausybės 
nutarimu iš atskirų vadybų su
darytas 
Parodos 
mitetas, 
kirtas
Gen. Sekretorius Masiliūnas, o 
sekcijos generaliniu komisaru 
paskirta Užsienių Reikalų Min
isterijos Spaudos biuro virši
ninkė p. Avietinaitė. Lietuvos 
Gen. Konsului pavesta pasira
šyti galutiną sutartį.

ŽIAURUS DEGTIN
DARIO KERŠTAS

UŽMUŠĖ 4 ŽMONES, SUDE 
GINO 4 TROBESIUS

d.

kai- 
žmo-

kad 
vien

1937 METŲ DERLIUS 
LIETUVOJE BUVO 

GERAS

io AUNAS. — Praeitų metų 
derlius buvo geresnis negu už
praeitų.

Praeitais metais buvo žy
miai mažiau gauta tik dobilų, 
šieno ir žirnių.

Bendras grudų derlius buvo 
1,691,672 tonai, arba 171,303 
tonų didesnis kaip 1936 m.

Bulvių ir runkelių derlius su
darė 3,811,691 toną, t. y. 534,-

SLA. RINKIMAI
Balsuokit už šiuos Tautininkus Kandidatus:

vi-

422 tonij daugiau kaip 1936 m.
Grudų suvartojama sėklai 

290,000 tonų, maistui — 690,- 
000 tonų. Tuo budu iš praei
tų metų derliaus grudų paša
rui ir eksportui liko 712,500 
tonų. Tsb.

PERNAI Lietuva Sovietuose 
nupirko už 800,000 litų 
Šymet Lietuva perka 
vėl tokiai pat sumai.

KAUNE ruošiama 
radio aparatų dirbtuvė, 
va daug išperka radio
tų, o ikšiol jie visi atvežami iš 
užsienio.

tabako, 
tabako

statyti 
Lietu- 
apara-SLA. Sargyba, Tautininkų Komitetas, rekomenduoja 

siems SLA. nariams balsuoti už sekančius tautinius kandidatus, 
į SLA. Pildomąją Tarybą, kurių vardai randasi gatavai atspaus
dinti ant oficialių SLA. balsavimo lakštelių:

ANT PREZIDENTO
W. F. Laukaitis ...................... Baltimore, Md.

ANT VICE PREZIDENTO 
Bukšnaitis ............... Richmond Hill,

ANT SEKRETORIAUS
J. Vinikas ...................  Nevv York.

ANT IŽDININKO
S. Trečiokas ........................ Nevvark,

ANT IŽDO GLOBĖJŲ 
Mockus ............................ So. Boston,
A. Kerševičius ...................... Scranton, Pa.

ANT DAKTARO KVOTĖJO
I)r. S. Biežis ................................ Chicago, III.

Viskas ko reikia — padėkit kryžiuką ties jų vardais paskirtoje 
vietoje.

F

V.

M.

A.

N. Y.

N. Y.

N. J.
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Dirbtinu Kūno Daliu 
SPECIALISTAI 

Taisymai 
Visokių išdirbinių. 

212 Blackstone Bldg. 
1426 W. 3rd Street 

Cleveland Ohio. 
Seniausia Firma Clevelande 

Įsteigta 1906 
Telef. MAin 0745

Mass.S.
V

UKMERGĖ. — Vasario 14 
apie 1 vai. nakties iš Uk

mergės miesto buvo pastebėtas 
Siesikų 'kryptimi gaisras. At
rodė kad dega du trobesiai. 
Kiek vėliau toje pačioje kryp
tyje, tik kitoje vietoje, buvo 
pastebėtas dar vienas gaisras. 
Tuo pat metu į Ukmergės po
liciją atvyko žmonės ir pranešė 
kad Deltuvos vai., Bėrių 
me, J. Kavaliauskas žudo 
nes ir degina trobesius-

Įvykio vietoje patirta 
Deltuvos vai., Užubalio
kiemyje Kavaliausko namuose 
rastas nužudytas ūkininkas 
Mackevičius, gyv. Bėrių kaime. 
Bute matėsi kovos ^pėdsakai.

Kavaliausko kaimynystėje, 
Sibirkos kaime, rastas sudegęs 
ūkininko Kolinio klojimas.

Ten pat kaimynystėje, Der- 
venių kaime, rastas sudegintas 
ukin. Galinio klojimas, tvar
tas, ir nužudyta jo žmona.

Apie 3 kilometrai nuo Der- 
venių kaimo to paties žudiko 
Kavaliausko sudegintas eigulio 
Anglio po vienu stogu buvę 
klojimas, daržinė ir jauja ir 
rasti nužudyti Anglys ir Ang- 
lienė. Ji buvo nužudyta kloji
me ir rasta sudegus. Visi nu
žudymai buvo padaryti šauna
mu ginklu.

žudikas Kavaliauskas savo 
žudymus vykdė taip: uždegda
vo trobesį ir laukdamo išeinan
čių ugnies gesinti ir išėjusius 
žudydavo.

Apie 2 vai. po pietų tą pačią 
dieną Kavaliauskas, ginkluo- j 
tas kariniu šautuvu ir didelio 
kalibro pistoletu, Saraičių kai- j 
me kėsinosi nušauti Siesikų 
policijos nuovados viršininką, 
bet policirinkų buvo laiku pa
stebėtas ir vietoje nušautas.

Kavaliauskas tas žudystes 
padarė keršto sumetimais. Jis 
buvo savo apielinkėje plačiai 
žinomas kaip senas degtinda
ris ir pyko ant nužudytųjų, 
manydamas kad jie jį skundė 
policijai. LA. )

Telefonas Jūsų Name
SUTEIKS MALONUMĄ IR PELNĄ

ELE KTRIFI KUO J A M A 
LIETUVA.

KAUNAS. — Kovo 10 diena 
Seimas svaratė ir perdavė ko
misijai energijos įstatymą Lie
tuvai elektrifikuoti projektą. 
Lietuvoje jau einama prie pa
lankių sąlygų elektros energi
jai raudotis

. mažesniems 
i ir kaimams.

sudarymo ne tik 
miesčiukams, bet+.>+++«?•++++++++♦+++♦ 

į

I
X

BRANGMENYS JFAVELRY IR 1)11). BRITA-

J.
T
T

Visokios brangmenys, papuošalai, žiedai, laik
rodžiai, laikrodėliai, deimantai, retežėliai, 
rašomos plunksnos žemiausiomis kainomis.

LAIKRODŽIŲ IR LAIKRODĖLIŲ TAISY
MO SPECIALISTAS

Ateikit pamatyti musų turimų prekių 
gausybę ir įvairybę.

UKMERGĖJE Kariuomenės 
Teismo sesija nuteisė trylika 
šnipų dirbusių svetimos vals
tybės naudai. Jie nubausti 
Įvairiomis bausmėmis.

KAUNAS. — Naujasis *Es- 
tijos Pasiuntinys Lietuvai įga
liotas Ministeris Warma Kovo 
G d. atvyko i Kauną.

I. S AMAS J KWELRY
6704 Superior Avenue

ŠILKELIS FUNERAL HOME^
_   —  -- • . • . a . —~ •—v I

L1CENSED FUNERAL D1RECTOR
Norintiems Pašarvoti pas mane Kambariai Nemokamai. 

Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir pasirinkimo. 
Vienok musų patarnavimas, užjauta i, prielankumas yra visiems 
lygus, be atsižvelgimo kaštus

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais 
moderniškas.

6522 Superior Aye.

DELLA C. JAKITBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

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

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
5621 EDNA AVENUE ENdicott 176?

P. J. KERSTS
899 Society for Savings Bldg.

Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-NV
Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki
tės i mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą 
įvaiiios apdraudos-insurance reikaluose.

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

LIETUVOS
NIJOS SANTIKIAI TVIRTĖJA

KAUNAS. — Kovo 10 d. įs
teigta Lietuvių—■Britų susiar
tinimo draugija. Kylant eko
nominiam Lietuvos gerbūviui 
ir didėjant prekybai su Didžią
ją Britanija taip pat einama ir 
prie artimesnio kultūrinio ben
dradarbiavimo.
MfmiiiiiiiimimiiiiuitiiiiiiiimiiiminiiiAiimimiiihimiiiiimiiimiimiimimHii’. 

Į APDRAUDOS REIKALE | 
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- : 

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

f. P. MtTLIOLIS
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra
6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729 :

.......... ...................................  iiiii’iiiiiiiiiitiHiinhiHiiiiliii'

Telefonas jūsų namuose ir jūsų vardas telefono 
knygoje padaugins jūsų draugiškus užkvietimus, 
padidins draugų skaičių, ir pagelbės jums pra
plėsti santikius su draugais ir visokiuose biznio 
reikaluose. Clevelande jus galit turėti telefoną 
savo namuose už visai mažai, tik už $2.50 mė
nesiui, arba už 8 1-3 centų j dieną. Kuomet tiek 
mažai kaštuoja, kodėl neįsivesti jį.

.<■>■■■■« t mui ....■■..■■■.■■■■■■■■■■■i

« I
*«»■-------- _ ______ _ ________________________

HEnd. 9292
TIK SEPTYNIOS DIENOS

Jei keliausit eekspresiniais garlaiviais

BREMEN • EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų Bremen ir Europa 
Bremerhavene užtikrina patogią kelionę j Kauną.

Į LIETUVĄ

Arba keliaukite populiariais laivais

COLUMBUS
HANSA • DEUTSCHLAND 
HAMBURG , • NEW YORK 
Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremeno ar 
Hamburgo. Mes pagelbėsime jums išgauti svečių 
ir im migracijos vizas dėl jūsų giminių iš Europos.

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba 
1130 Euclid Avė. Cleveland, Ohio

HAMBURG-RMERICAN line 
norta german lloyd

TX
4- •♦'•i-

Laivakortės gaunamos Dirvos Agentūroje
6820 Superior Avė. ENdicott 4486 Cleveland, Ohio

THE OHIO BELL TELEPHONE CO.

LIETUVIŠKA DUONKEPYKLA

NEW DEAL BAKERY
PRANAS KŪNO Ali Į Savininkas

4023 E. 141 STREET WA‘h 3227
DUONKEPIS SU DAUG METŲ PATYRIMO.

Kepam skanią Lietuvišką Ruginę Duoną, taipgi šviesią ir baltą Duoną, visokius 
Pyragaičius-Kėksus, Tortus ir Pyragus Vestuvėms, Baliams ir privatiškiems nami
niams pokiliams. Kreipkitės asmeniškai, arba laišku ar telefonu.

Pristatėm tiesiog į namus, į jūsų maisto parduotuves ir visur.

visada klauskit N E W DEAL DUONOS
hlllillllllillllllllllllllllllllIIIIIIIII!lllllll!IIIN
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“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais * Phone: ENdicott 4186

SPORTS

CLEVELANDIEČIAI SMARKIAI RUOŠIASI 
BASKET BALL TURNAMENTUI

Kirsten Flagstad su 
Metropolitan Opera

By G. C. VENSLOVAS

Youth’s Forum
6820 Superior Av. Cleveland. O.

THE SCROLL OF 
TIME

B Y RAMUSIS

KNOWSEY KNOOS

Vietos Lietuvių draugijos, 
kuopos, klubai ir pavieniai visi 
bendrai rengiasi priimti Ame
rikos Lietuvius svečius sporti
ninkus kurie atvyksta į Cleve
landą Pirmutiniam Lietuvių 
Basket Bali Turnamentui.

Turnamentas bus dvi die
nas: šeštadienį ir sekmadienį, 
Balandžio 9 ir 10 d.

Buvo didelis darbas prisi
rengti prie priėmimo svečių 
sportininkų iš Lietuvos perei
tą .vasarą. Bet šio turnamen
to dalyvių priėmimo darbas 
yra daug didesnis.

Praeitą vasarą svečių buvo 
apie pora desėtkų, šiuo sykiu 
bus vien sportininkų apie šim
tas, o su jais atvyks daug ir 
šiaip svečių. Iš visų miestų 
Lietuviai rengiasi atvažiuoti į 
šį pirmutinį Lietuvių Basket 
Bali Turnamentą.

Bendrai darbuojantis mes 
galėsim visą darbą gražiai at
likti.

Praeitą savaitę pas Venslo- 
vus svečiavosi Chicagos gerai 
žinomas sportininkų vadas Jo
nas Juozaitis. Jis yra laikraš
čio Jaunimo sporto skyriaus 
redaktorius. Daugelis vietinių 
gavo susipažinti su svečiu per 
vietos Lietuvių Sporto Kubo 
surengtą kortavimo vakarėlį, 
kuris įvyko Venslovų namuo
se šeštadienio vakare.

Sekmadienį pas Venslovus 
susirinko buris sportininkų ir 
gražiai praleido dieną su sve
čiu. Buvo aplamai apkalbėta 
turnamentas, ir p. Juozaitis 
užtikrino vietinius kad iš Chi
cagos dalyvaus dvi basket bo- 
lininkų Lietuvių komandos šia-

me turnamente. Jos yra Bar- 
skis Furniture, ir Petkus Boos- 
ters komandos, šios dvi ko
mandos yra geriausios Chica
goje ne tiktai tarpe Lietuvių 
bet ir visoj Chicagoj.

GAUKIT TIKIETUS 
DABAR

Tikietai basket bąli turna- 
mentui jau pratinami ir galit 
įsigyti šiose vietose: Dirvoje, 
Brazis Bros. Clothes krautuvė
je, Blaškevičiaus ir Prokupo 
krautuvėse ir pas klubo narius 
ir rėmėjus.

Tėmykit: lošimai bus trimis 
■ atvejais:
| Bal. 9, ir seškamieni po pietų 
I ir vakare, Bal. 10, East High 
j School auditorijoj (E. 82nd St, 
netoli Superior).

Įžanga į kiekvieną tų loši
mų bus po 25c. Bet kurie nu
sipirks tikietus visiems trims 
lošimams, mokės tik 60c.

PADĖKOS ŽODIS
Clevelando Lietuvių Sporto 

Klubas nori ištarti širdingiau
sią ačiū visiems kurie prisidė
jo prie kortavimo vakaro, kuris 
įvyko šeštadienio vakare Vens- 
lovų namuose: p. Jakubauskie
nei, Mozuraitienei, Venslovie- 
nei, Gecevičienei, Blaškevičiui, 
Flynn-Froelk, Bukniui, Dirvai 
už padovanojimą tikietų, ir vi
siems kurie atsilankė.

KAS TURIT KAMBARIUS
šeimos kurios turi kamba

rius ir galėtų priimti sporti
ninkus svečius laike dviejų 
dienų turnamento tuoj praneš- 
kit Dirvos administracijai arba 
komisijai. Komisija.

šeštadienio vakare,

KIRSTEN FLAGSTAD

BURTON JIEŠKO 
NAUJU TAKSU

MIRIMAI
Mayoras Burton padarė pa

reiškimą miesto tarybos posė
dyje Kovo 14 d., kad miestas 
pasiryžęs praleisti §9,226,459 
šelpimo reikalams 1938 metais, 
iš tos sumos $2,755,500 susi
darys iš naujų valstijos taksų. 
Mayoras mano kad jis turės 
šelpimo deficito $6,470,955.

Mayoro nuomone, nebus ga
lima sušaukti valstijos legis- 
laturos posėdžio kad ji parū
pintų daugiau šelpimo pinigų, 
taigi išrodo kad jis rengiasi 
pareikalauti iš taksų mokėtojų 
parūpinti šiuos jo jiėškomus 
šelpimui pinigus. Jis žada su
rengti naujus specialius balsa
vimus tam tkslui.

Sulyg Cuyahoga Tax League 
žinių taksų mokėtojai 1937 m. 
sumokėjo perviršio $1,700,000 
šelpimo reikalams. Lyga tiki 
kad ir šymet bus operavimo 
reikalams skirtų pinigų per
viršis, kurie pinigai turėtų bū
ti paskatyti kaip nejudamo 
turto taksų mokėtojų prisidė
jimas prie 1938 metų šelpimo 
sumos sudarymo.

Cuyahoga Tax League taip
gi yra nuomonės kad neturi 
būti kišama naujų taksų bal
savimas iki nebus galutinai 
žinoma kiek bedarbių bus pa
imta į viešus darbus. Dabar
tiniu laiku WPA leidžia po ar
ti $1,000,000 savaitėje viešų 
darbų vedimui šioje srityje.

Prie to, valstijos legislatura 
tik ką praleido bilių pavelijan
tį miestui išleisti $8,192,000 
bondsų paskolą gatvių ir nuo- 
bėgų taisymui, prie ko federa
lė WPA " 
dolarių. 
miestui 
paskolą 
bams,

STEPONAS VILČINSKAS
60 metų amžiaus, mirė šešta
dienį, Kovo 12. Jis ilgą laiką 
sirgo, turėjo angliakasio dusu
lį, r.es atvykęs iš Lietuvos il
gus metus tlirbo kietos anglies 
kasyklose.

Velionis palaidotas Kovo 14 
d., sudeginant krematorijoje.

Mirė gyvendamas pas savo 
pusbrolį Juozą Vilčinską, ant 
Yale avė., kur gyvena ir jo 
tikras brolis Martynas.

Velionis iš Lietuvos paėjo 
iš Vilniaus rėdybos, Lydos ap., 
Nočios par., Linažerio kaimo. 
Amerikon atvyko 1994 metais 
į Scranton, Pa., kur gyveno iki 
1916 metų.

Buvo karštas Lietuvis, ge
ras tautinių reikalų rėmėjas ir 
tikras laisvamanis.

Laidojimu rūpinosi laidotu
vių direktorius N. A. ^Vilkelis.

LIETUVIŲ DEMOKRATŲ 
KLUBO NARIAMS

Reguliaris mėnesinis klubo 
susirinkimas bus laikomas Ko
vo 24 d., 8 vai. vakare, Lietu
vių salėje. Visi nariai prašo
mi dalyvauti, užsimokėti savo 
duokles. Svarbu visiems da
lyvauti susirinkime, nes šiais 
metais yra manoma rinkti eilę 
Precinct Komitetų kur Lietu
vių yra apgyventa. Po susi
rinkimo bus vaišės visiems ne
mokamai.

Rašt. P. P. Muliolis.

pridės arti 30,000,000 
Tas pats bilius leidžia 

\ padaryti $3,000,000 
upės ištiesinimo dar

bams, ir kai prie to 
vo milijonus viešų 
r.iinistracija, darbų 
tams darbininkų. 

. Valstijos .valdžia 
leidžia milijonus dolarių 

'apskrityje senatvės pensijoms. 
Taksų Lyga tiki kad su tais 
visais milijonais dolarių pila
mų šioje apskrityje šelpimui 
ir viešiems darbams, miesto 
valdyba turėtų būti labai at
sargi su reikalavimu daugiau 
pinigų iš nejudamo turto tak
sų mokėtojų.

pridės sa- 
darbų ad- 
bus šim-

taip pat 
šioje

GRAŽIAI PAVYKO
Juozas Januškevičius Jr. at

silankė antru kartu su Lietu
vos paveikslais šią žiemą — 
Kovo 10 ir 11 d. rodė naujas 
Lietuvos gyvenimo filmas, ku
riu susirinkti suėjo per abu 
vakaru keli šimtai žmonių.

Pnrndvta keletas Lietuvos 
miestų-miestelių, daug įvairių 
kitų vaizdų.

Raudonojo Kryžiaus 
Vajus Clevelande

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus Clevelando Skyrius Kovo 
15 d. pradėjo savo narių va
jų, kuris tęsis iki Kovo 29 d. 
Vajus bus per visą Cuyahoga 
apskritį.

Skyrius nori padaugint savo 
narių skaičių ir sukėlus dau
giau pinigų plėsti savo veiki
mo programą, apimant ir vie
tinius reikalus.

E V A ’ S
Dry Cleaning

Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

EVA PETRAITIS
6702 Superior Avė.
CLEVELAND, OHIO

Kirsten Flagstad, Norvegė 
Metropolitan Operos daininin
kė, viena iš pažymiausių Wag- 
nero operų soprano, atvyksta 
dainuoti Clevelande dviejose 
operose, “Tristan und Isolde”] 
ir “Tannhaeuser” bėgyje ope
rų savaitės Clevelando miesto 
auditorijoje, Balandžio 4 iki 9.

“Tristan und Isolde” stato
ma antradienio vakare, Balan
džio 5, o “Tannhaeuser” penk- 
tadenį po pietų, Balandžio 8. 
su Lauritz Melchior tenoro ro
lėse.

Tikietai paskiroms operoms 
jau parduodami didžiojoj salėj 
Union Trust Banke, Ėast 9th 
St. ir Euclid Avė., Cleveland.

APSIVEDĖ. šiomis dieno
mis apsivedė Juozas Kurpavi- 
čius su K. Ambraziuniene. Lai
mingos jiems kloties. Rep.

Iš SLA. 136 KUOPOS 
PARENGIMO

Vasario 27 d. Lietuvių 
je SLA. 136 kuopa bendrai su 
jaunuoliais statė scenoje vei
kalą “Brolžudys”, ir prie to 
buvo muzikalis programas.

Veikale gerai vaidino sekan
ti : M. Dubauskienė, J. J. Ver- 
siackas, S. Dubauskaitė, T. Kri- 
vonytė, J. Garnis, V. Godick, 
F. Aleknaitė, J. K. Alekna, 
J. Petkunaš, M. Cipuliauskas, 
A. Kazakevičius ir kiti.

Muzikali programą išpildė 
Adelaide Miliauskaitė su tėvu 
Jonu K. Alekna, ir buvo kito
kių paįvairinimų. Publikos šį 
kartą atsilankė daug ir kuo
pai liko pelno. SLA. Narys.

salė-

MOTERŲ SUSIRINKIMAS
Clevelando Moterų Demokra

tų įdomus susirinkimas su pro- 
gramus bus laikomas ketvirta
dienį, Kovo 24, Statler Hotel 
Šalie Modern kambaryje, nuo 
8 vai. vakare. Kalbės F. H. 
Sterbenz, Cleveland Press už
sienių žinių redaktorius, p-lė 
Philomela Sanzo dainuos. Lie
tuvės moterys užkviečiamos 
dalyvauti.

ANT. KIRKILAS
Kambarių Popieriuotojas, 

Namų Maliavotojas 
darbą atlieka iš vidaus ir iš 
lauko apie visą namą. Dar
bas greitas ir kainos žemos.

Telef. CEdar 0019. 
8106 Melrose Avė.

REIKALINGA MERGINA 
arba moteris prižiūrėti 4 
metų vaiką. Kreipkitės 

13726 Eaglesmere avė.
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Reikia Jums = 
| ANGLIES? I 
i UŽSISAKYKIT DABAR! = 
: Geros rūšies anglis sulyg = 
i jūsų pasirinkimo, pristato- = 
: ma į namus greitai, kainos = 
i visai žemos. Užsakyti ga- E 
: lit telefonu arba laišku. =

Anna Pongonis i 
1076 East 78th Street = 

Į Telefonas ENdicott 2562 E 
=illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll7

Pioneers Win First 
Game

Our boys dropped the first game 
of the series, to the I’ioneers Club. 
by the score of 32-27. The second 
game of the series was played 
Wed., March 14th at St. Clair 
Bath at 8:15. A strong prelimin- 
ary game has been lined up to vvile 
awby the time Defore the big game.

The first game of this series. 
drew the biggest crovvd in the his- 
tory of the league, and the close- 
ness of the firet game will sūrely 
pack them in for the second con
test. Our boys with their backs 
to the vvall, sūrely vvill be in there 
fighting, while the Pioneers vvill 
try to bring the series to a elose at 
two games.

Any way *you look at it, it’s go ng 
to be some bąli game. Admission 
to this game, is adults 10c children 
5c. A goodly number of Lithuan
ian fanu witnessed the first game 
and vve hope more vvifl be on hand 
for the second.

CLEVELANDERS TO VISIT 
DAYTON, OHIO

The local Lithuanian team vvill 
be in Dayton, Saturday and Sunday, 
March 19 and 20. They vvill play 
the strong Holy Cross team of that 
city Saturday nite at Bomberger’s 
Hali. A number of local fans vvill 
accompany the team and vve are 
again looking forvvard to renevving 
old acquaintances vvith the Dayton- 
ites. The Dayton team vvill be in 
Cleveland, April 9 and 10 for the 
Lithuanian Nat’l Basket Bali Tour
nament.

¥ ¥ ¥
LITHUANIAN A. C. JRS. NEWS

The Lithuanian A. C. Jrs. of Class 
C. vvon 24 games and lošt one out 
of the entire season. Saturday our 
team played at the Public Hali in 
opposition to the Buddies, defeating 
them by the score of 27 to 12.

Kirchner and Visnauskas vvere 
high in this game vvith 11 and 7 
respectively. Some of the boys vvho 
helped vvin the City Wide and Muny 
percentage champs are: Joe Milaus- 
kas, Felix Getss, Ray Kirchner, 
Frank Snyder, Ben Visnauskas, Bob 
Radley and Ed. Walezak — not 
forgetting the high point men of 
the team, John Mlaker.

Lest vve forget, orchids to mana- 
ger, Alexis Visnauskas, Sr. for Jps 
splendid help and support. Atid 
novv for baseball —

INTEREST IN TOUR- 
NAMENT IS 
GROWING

Organizations, clubs, individuals, 
are putting their shoulder to the 
vvheel to make this First National 
Tournament a success.

Starting a nevv project, requires 
much more planning, much more 
vvork, than something vvhich has 
been tried before. So it is vvith 
this Basket Bali Tournament. lt 
has never been attempted before 
to put any athletic event over on 
such a large scale. Much already 
has been done, būt štili a lot of 
vvork remains to be done to make 
this tournament a success. With 
the cooperation of all our people, 
nothing būt success is seen.

Lašt vveekend Mr. and Mrs. Geo. 
C. Venslovas had as their guest 
Mr. Jack Jouzaitis, sports editor 
of “Jaunimas” of Chicago, III. A 
great many local people met Mr. 
Juozaitis during his stay here, as 
a benefit card party vvas being held 
at the Venslovas home Saturday 
nite.

Mr. Juozaitis has assured us,

A M B E R
Amber vvas one of mankind’s very 

earliest jevvelry. Beads of Baltic 
amber have been unearthed in Egyp- 
tian tombs of the oldest dynasties 
(E. Cavaignac, Histoire de L’anti- 
quitė 1 Javan, Paris, 1917, p. 19). 
Since amber vvas found only along 
the shores of ancient Lithuania 
and Prussia, i.e., the southern shores 
of the Baltic Sea, it is an irrefu- 
table fact that Egypt of those 
times had commeręial connections 
vvith Lithuania. Homer speaks of 
amber as being “brrght as the blaz- 
ing sun.” Even in the modern vvorld 
amber is highly valued by many 
peoples. The Armenians are con- 
sidered the best judges of the value 
of amber (Antique Jevvelry and 
Prccious Stones, F. W. Burgess). 
The vvork by Burgess statės that 
amber is and vva3 the most prolific 
on the southern shores of the Bal
tic Sea. Būt he does not mention 
the Lithuanians in eonneetion vvith 
amber, altho he devotes a vvhole 
chapter on the subject. He does. 
hovvever, say that the “inhabitants 
of Prussia” gathered the amber. 
The Old Phissians vvere of Lithuan
ian stock and language. The ma- 
jority of Prussians of today are 
Lithuanians by blood and German 
only in language.

Likevvise, William Winwood Reade 
an English author and traveler, in 
vvriting of Phoenicia, mentions am
ber, yet he says nothing of the in
habitants, vvho vvere, in Amber- 
land. He vvrites: “They (the Phoe- 
nicians) sailed on the left hand to 
Morocco for ivory and gold dust, on 
the right hand for amber and tin 
to the ice creeks of the Baltic and 
the foaming vvaters of the British 
įsiės...”

E. J. . Harrison, author of the 
vvork “Lithuania, Past and Present” 
statės, that “even before the time 
of Herodotus, as shovvn by exca- 
vations of Greece, Italy and Egypt, 
Baltic amber vvas knovvn to the an
cient vvorld... All products of am-‘ 
ber, such as necklaces, buttons, 
buckles, ‘cigarette holders, etc., all 
of vvhich are displayed in the vvin- 
dovvs of jevvelry stores, come from 
Lithuanian soil.”

The book on Lithuania by Har
rison is an outstanding vvork, yet, 
very strangely, vvhole sentences are 
lifted out bodily from it by other 
authors vvith no credit given to 
their author.

The ancient Lithuanians had vvo- 
ven a beautiful story concerning 
the origin of amber. I shall give 
būt a synopsis f o it: On the sea- 
shore at Palanga there lived a very 
young fisherman vvho vvas a talent- 
ed singer. In often listening to 
his svveet songs, the goddess of the 
Baltic Sea, Juraitė by name, fell 
madly in live vvith him. She in- 
vited him to her Palace of Amber 
built on the bottom of the sea. Both 
vvere arranging to get married, būt 
the supreme deity, Perkūnas, could 
not accede to their sudden vvishes. 
He did not vvant the goddess to 
become a fisherman’s vvife. When 
the lovers disobeyed the rebuke of 
Perkūnas, the latter vvrecked their 
palace and they both perished. Thus, 
the particles of amber vvashed to 
the shores are said to be the ruins 
of the palace.

(To be Continued)

that Chicago’s tvvo strongest teams 
— the Barskis Fumitures, and 
Petkus Boosters vvill be here for 
the tournament. Tickets for the 
tournament are novv on sale at 
Dirva, Brazis Bros. Clothes, P. A. 
Šukys, Blaskeviče’s, Prokop’s and 
by members of the Club.

GET YOUR TICKETS N0W!

B Y
THE SUPER SNOOPER

AKRON, O. — Novv that the 
basket bąli season has almost come 
to a elose, for most teams have 
completed their regular schedules, 
and all that remains is merely a 
fevv tournaments here and there, it 
may be of interest for some to 
learn a bit about the basket bąli 
situation in Akron. I’m merely 
bringing this up in vievv of the 
fact that little has been said about 
it and likevvise as a vvarning to all 
the teams entered in the comjng 
National Lithuanian Basket Bali 
Tournament vvhich vvill be held in 
Cleveland soon. And I’m going to 
be bold enough, at this early date, 
to go out on the limb and say that 
Akron vvill be the team to beat, 
even before seeing the other quin- 
tets. I knovv the Rubbertovvn boys 
are good and so I have no fear in 
making this predietion. Their re- 
cord proves it.

Remember the St. Peters Church 
team that not so long ago admin- 
istered a sound troucing to a cer
tain Lithuanian team in Cleveland. 
These boys a fevv vveeks ago vvon 
the CYO championship of Akron. 
This is a league made up of a 
number of Catholic Church teams 
throughout the city, all of vvhich 
are composed of former scholastic 
stars. It may be of particular in
terest to note that they vvon this 
championship vvithout suffering a 
single defeat. That in itself is pret- 
ty impresive, būt it is only the be- 
ginning.

Lašt Sunday these boys journeyed 
to Canton to participate in the Ohio 
Statė K of C basketball* tournament. 
They returned home that šame 
night as statė champions. The 

I Akronites, paced by Billy Stokes’ 
24 points, vvhipped the strong Can
ton five in the championship tussle, 
42 -33, after scoring ea’lier vic- 
tories over Elyria, 49 - 20, and Lima 
38 - 20. Būt read on, I’ll give you 
some more facts.

This game group of basketeers 
l are banded together under the name 
of Akron Favorite Knits, and are 
members of the Senior Class B 
League of this particular league, 
again being undefeated. At pres
ent the second half of the league 
is štili in progress, and much to 
their regret thėy have suffered one 
defeat. I say regret, because it is 
the only defeat that has marred 
the record of these h^rdvvood artists 
vvho have participated in elose to 
fifty games this season, including 
non-league games too. Būt shovv

‘ me a group of basket bąli players 
vvho have a more impresslve record.

An interesting sideline in this 
eonneetion is the fact that Bill Dar
ulis is the coach of these young 
men. As some of you may knovv, 
Bill is a former Akron University 
athlete and is at the present time 
physical education, instructor at 
Bryan schooi. In his capactity as ’ 
gyni teacher there, he is the coach 
of the school basketball team. And 
this team of grade school boys has 
just run up a string of 33 consecu- 
tive vietories.

So you see my friends its no i<ile 
boast vvhen I say the Akron boys 
are good. And likevvise it’s not an 
idle boast vvhen 1 say the Akron 
boys are good enough to vvin the 
coming National Lithuanian Bas- 
ketball Tournament. The fact is 
that the Akron team is composed 
ot a group of young men vvho 
knovv how to vvin and vvho vvill be 
coached by one vvho rarely suffers 
defeat. WATCH AKRON!

LAŠT MINUTE GLANCES
Frank “Slim” Mickunas and his 

vvife have just changed their resi- 
dence. They’ve got a svvell nevv 
apartment in Kenmore. If you are 
desirous of getting a glimpse of 
hovv an ideal married couple lvies, 
just drop in at 2178 Fifth Avė-----
Connie Kubilus, his brother George, 
and Andy Pukes spent the larger 
part of lašt vveek in Pennsylvania. 
It vvasn’t exactly a pleasure trip 
for the primary reason the going 
there vvas to pay a visit to Andy’s 
mother vvho has been critically iii 
during the past fevv vveeks----- The <
former Millie Sedar is infant-ica- 
pating. The stork is due to arrive 
most any day novv and everyone 
concerned is hoping its a boy.

BROADCAST FROM LITHUANIA

On Thursday afternoon, March 
24th, a fifteen minute broadeast 
vvill be relayed from Lithuania. It 
vvill not come over the Cleveland 
stations būt vvill be broadeasted 
over the Akron station — 1100 kilo- 
cycles. The program is sponsored 
by the American School of the A ir, 
and vvill be heard betvveen 2:30 
and 2:45 p.m.,,E.S.T.

The American School of the Air 
program issues a very. educational 
booklet, vvhich may be secured by 
vvriting to the Columbia Broadcast- 
ing System, American School of 
the Air.

Už $3 metuosė pralinksminsit 
visą kaimą — išrašykit Dirvą 

saviškiams į Lietuvą.

GRYNOS VILNOS

SIUTAI 
$15.50

Ekstra 
kelinės 

už $4.00

Specialis Išpardavimas
VYRAMS ir VAIKINAMS PUIKIU

vertės
iki $25.00

po

UŽ PRITAIKYMĄ NIEKO NESKAITOM.
Gražaus dargo, Vieneile ir Dvieile Krutinę ir 

Sporto Modeliai

DYKAI EAGLE STAMPS su kožnu pirkiniu
už 10c arba daugiau. Iškeičiam pilnas štampų knygeles.

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

Sight Saving 

GOLDEN 
GLOW 
Lambs

6-Way
LEMPOS

$7.25

3-Way
BRIDGE

LEMPOS

$5.50

Rakandai
namams

ir reikmenys 
visai šeimai

theWILKELIS
FURNITURE CO

6307-11 Superior Avenue
ENdicott 2343

Atdara vakarais—išskyrus trečiadienius
N. A. WILKELIS JURGIS ARBUCKAS

Savininkas Vedėjas
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