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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

New Yorko valstijoj įve
dama minimum mokestis 
moterims ir jaunamečiams 
dirbantiems skalbyklose — 
$14 savaitėje už 40 valan
dų darbą. Tas paliečia į 
23,000 skalbyklų darbinin
kų.

Didžiausia unija. United 
Mine Workers angliakasių 
unija praneša kad ji turi 
506,174 narius. Tokiu bu- 
du ši organizacija yra di
džiausia paskira unija šio
je šalyje.

Bedarbių 10 milijonų. 
Amerikos Darbo Federaci
ja skelbia kad šiuo laiku 
Suv. Valstijose bedarbių 
esama 10,973,000. Pernai 
Sausio mėnesį Federacija 
buvo nustačius debarbių 
skaičių 9,241,000.

CHICAGO. — Didžiųjų 
Amerikos geležinkelių uni
jų viršininkai pasiryžo at
sikreipti į geležinkelių sa
vininkus persvarstyti su- 
manybą mažinti gelžkelie- 
čiams algas. Tas paliestų 
apie milijoną darbininkų.

Uniontovvn, Pa. — Kovo 
18 pradėjo dirbti angliaka- 
sykla su 200 darbininkų, 
ji stovėjo uždaryta nuo 12 
dienos Lapkričio.

MEKSIKOJ valdžia už
ėmė į savo rankas visas ki
tų šalių aliejaus kompani
jas ir sulaikė aliejaus api- 
vartą.

BRITAI-ITALAI SUSI
TARIA

Roma. — Akivaizdoj ne
jaukios padėties Europoje, 
Britanija baigia sudaryti 
su Italija naujas sutartis. 
Britai šiek-tiek nusileido 
Italams. Pripažysta jiems 
Etiopiją ir kitus dalykus. 
Italija iš savo pusės daro 
nusileidimus ir žada para
mą Britanijos politikai.

TŪKSTANČIAI AREŠ
TUOJAMI AUSTRIJOJ 
Vienna. — Naziai pasi

ryžo įvesti griežtą savo 
tvarką visoje Austrijoje. 
Naikina, žudo, areštuoja 
desgtkais tūkstančių.

Austrijoje kasdien žūsta 
daug buvusių Austrų vei
kėjų. Vokiečiai skelbia kad 
jie ‘ papildo savižudystes. 
Bet kiti tikrina kad naziai 
juos žudo, bet išvengimui 
pasaulio pasmerkimo skel
bia kad tie žmonės papildo 
savižudystes.

EUROPOJ KARO GREIT 
NEBUS

New York. — Anglijos 
laikraščių leidėjas Lordas 
Beaverbrook savo praneši
me vienam New Yorko 
bankieriui tikrina kad Eu
ropoje karo nebus šymet ir 
kitą metą. Anglijoje bus 
infliacija (pinigų atpigi
mas) ir žaliavų kainos pa
kils.

EI, ŽIRGELI, PIRMYN - DUSETŲ ŽIRGO IR ŪKIŠKO 
SPORTO ŠVENTE

LENKTYNIŲ DUSETOSE, Aukštaitijoje, Vasario 2—3 d. 
ir Skvarnavičius lenktyniuoja dėl pirmos premijos. Viršu-

Lietuvai Lenkų

■SS; ‘

Priėmus
| VISOJE AMERIKOJE— 
nuo mažų kolonijų iki di
džiųjų, kur tik galėjo Lie
tuviai rengė ir rengia pro
testo mitingus prieš I^en- 
kiją už jos smurtišką užsi
puolimą ant Lietuvos.

Mitingai laikyta ar lai
koma Chicagoje, Detroite, 
Daytone, Clevelande, Pitts- 
burghe, Baltimorėj, Brook- 
lyne, Bostone ir kitur.

AMERIKOS SPAUDA 
beveik be išimčių smerkė 
Lenkijos militaristus ir jų 
klastingą užsimojimą prieš 
gražiai įsigyvenusią Lietu
vą.

Lietuvos-Lenkijos klausi
mas per kelias dienas už
ėmė pirmus puslapius, Au
strijos, Ispanijos ir kiti rei
kalai buvo nustumta į ki
tus puslapius.

Lietuvai pareikšta tiek 
simpatijų ir skirta tiek vie
tos kiek 24 metų atgal Bel
gijai.

Musų Lietuviškų srovių 
laikraščiai ir veikėjai pa
rodė didelio susijaudinimo 
ir užtarimo Lietuvai. Ko
munistai ir socialistai šau
kė už gynimą Lietuvos ne
priklausomybės.

Katalikai ir bendrafron- 
tininkai steigia savo fon
dus neva Lietuvai gelbėti.

PERSERGSTIME visuo- 
suomenę neduoti pinigų jų 
fondams, nes tai yra tiks
las pasipinigauti savo poli
tikai..

REMKIM Lietuvos Gin
klų Fondą — bet aukas sių
skim tiesiog per Lietuvos 
konsulatus.¥ ¥ ¥

(Plačiau skaitykit ant 3, 
4, ir 7-to puslapių.)

¥ ¥ ¥
KOVO 19 — Lietuva pri

ėmė Lenkijos ultimatumą, 
kuriuomi Lenkai nori už
vesti su Lietuva normalius 
santikius, kokius Lietuva 
turi su kitomis valstybė
mis, tik su Lenkija neturė
jo per 18 metų, nuo to kai 
1920 metų Spalių 9-tą Len
kai užgrobė Vilnių.

Lenkai, pribausti per 18 
metų, matydami kad jų pa
dėtis blogėja, kad Hitleris 
jos pasieniais viską užgro- 
binėja, sumanė pati jieško- 
ti sau daugiau draugų.

Lenkai, kiek žinoma, ke
letą kartų bandė su Lietu
va užvesti santikius, liet 
dėl Vilniaus smurto Lietu
va vis atsisakė.

Europos suirute pasinau
dodami, Lenkai sumanė su
rengti provokaciją ir pa
naudojant antrą smurtą— 
grąsinimą puolimu ir su
naikinimu Lietuvos, išrei
kalavo Lietuvą pasikeisti 
diplomatiniais atstovais ir

VAIZDAI Iš ŽIRGŲ
Ūkininkai Graužinis
je, apskritime, lenktynes stebi žemės Ūkio Rūmų vice direktorius J. Meiliūnas. 

(Iš Uk. Patarėjo, specialiai Dirvai;

sudaryti prekybos sutartis 
ir tt.

Lenkų ultimatumas rei
kalavo Lietuvą priimti jų 
sąlygas į 48 valandas, iki 
Kovo 19 d., ką Lietuva pri
ėmė 10 valandų pirm laiko 
išsibaigimo. Atsakymą da
vė Lietuvos atstovas Tali
ne, Estijoj, per ten esantį 
Lenkijos atstovą.

Lenkai reikalavo užvedi
mo tarp Lietuvos ir Lenki
jos pašto, telegrafo, tele
fono susisiekimo, ir tą vis
ką Lietuva turi atsteigti iki 
Kovo 31 dienos.

Prie sienos buvo sutrau
kta desėtkai tūkstančių ka
riuomenės Lietuvos ir Len
kijos, abi pusės gatavos ka
rui, jeigu butų įsakymas 
duotas.

Iš Varšavos pranešė se
kančiai :

“Lenkija pripažysta Lie
tuvių teisę prie nepriklau
somybės, sako užsienių rei
kalų ministeris Beck po to 
kai Lietuviai sutiko priim
ti ultimatumą ir išvengė 
to kas galėjo būti pavojin
gu Europiniu karu.”

KOVO 20 — Lietuvoje 
šis Lietuvos
Lenkams nusileidimas 
kėlė prieštaravimų ir de
monstracijų. Sutikimas at
naujinti su Lenkija ryšių 
paskaitytas “parsidavimu”, 
“užsileidimu” ir “išsižadėji
mu Vilniaus”.

Vilniaus klausimas betgi 
Lenkų visai neliečiamas ir 
nekeliamas.

Britanijos, Prancūzijos 
ir Rusijos vyriausybės da
rė spaudimą į Lenkus ne
sukelti karo, ir Rusija ir 
Baltijos valstybės dėjo pa
stangas prikalbinti Lietu
vą nepradėti kito Europi-

vyriausybes
su-

nio karo,
Rusija, Lietuvių prašo

ma ir raginama, nesutiko 
jokio kariško žygio imti.

KOVO 20 — Varšavoje 
Lenkai daugiau lermavo ir 
pradėjo kaltint savo val
džią kam neužėmė Lietu
vos.

Tą dieną patys Lenkai 
nužudė du Žydu, bet dėl to 
jie nei kiek nesijautė prieš 
nieką nusikaltę.

KOVO 21 — Pranešimai 
pasklido kad Lietuvos mi- 
nisterių kabineto du nariai, 

J užsienių reikalų ministeris 
St. Lozoraitis ir teisingumo 
ministeris St. šilingas at
sistatydina. Pranešta vė
liau kad visas ministerių 
kabinetas atsistatydino.

Prezidentas Smetona pa
skyrė buvusį krašto apsau
gos ministerį Gen. Dirman- 
tą sudaryti naują kabinetą.

KOVO 21 — Lietuva dar 
buvo prašius Rusijos pasi
sakyti ką ji žada daryti, 
bet į tai Maskvos vyriausy
bė visai nieko neatsakė.

KOVO 21 — Lenkiją pa
siekė pirma tiesioginė ži
nia iš Kauno, kuri Len
kams nepatiko: tai buvo 
pranešimas apie Lietuvių 
demonstracijas ir reikala
vimą karo su Lenkais.

KOVO 21 — Lenkijos 
ambasadorius Washingto- 
ne paskelbė tolesnius Len- 
kij os tikslus:

“Diplomatinis 
mas su Lietuva 

i lią sudarymui 
• Sovietams nuo Vakarų Eu

ropos. Tas ruožtas apim-. 
tų Suomiją, Latviją, Esti
ją, Lietuvą, Lenkiją ir Ru- 
maniją. Visos kitos vals
tybės su tuo sutiko, tiktai

susitaiky- 
atidaro kc- 

užkirtimo

Lietuva ne. Sudarius dip
lomatinius ryšius su Lietu
va, tas ruožtas busią gali
ma sudaryti.

Lenkija pasinaudojus da
bartine suirute, nes mačius 
progą tą padaryti be kitų 
valstybių įsikišimo.

(Tuomi Lenkų ministeris 
pripažysta kad Lenkai su
rengė tą smurtą: pasiuntė 
savo sargybinius į Lietuvių 
pusę pradėti šaudyti, ir tu
rėjo suruošę šturmininkus 
rėkauti ir reikalauti “vesti 
juos į Kauną”, “užgrobti, 
prijungti visą Lietuvą prie 
Lenkijos”.... Tai labai ne
doras ir pigus būdas.)

Toliau jis pasakė: “Lie
tuviai nori turėti savo val
stybę. Tas yra jų teisė, ir 
mes tą jų teisę pripažysta- 
me. Betgi iki šiol buvo taip 
kad prie jų respublikos sie
nos tęsėsi sklypas kuris ne
galėjo gyventi normalį gy
venimą. Tas savaime buvo 
pavojaus ir neteisingumo 
sukuris.”

NIEKAS NENORI KARO
Paryžius. — Visos Eu

ropos valstybės nenori ka
ro. Didžiosios valstybės di
dina pastangas išvengti su
sikirtimų.

Tas tačiau yra gera pro
ga tokiems valstybėms ku
rios nori grobti, daryti už
puolimus ant mažųjų ir jas 
draskyti.

PRANCŪZIJOS premje
ras Blum rūpinasi sudaryti 
“tautinės unijos” ministe- 
rių kabinetą, nes “liaudies 
fronto” kabinetas jokios 
naudos neduoda, tik kliū
tis daro. Paryžiuje buvo 
didelė demonstracija prieš 
fašistus.

I

ISPANIJOJE
EINA LINK JUROS

Hendaye, Kovo 21. — Is
panijos sukilėliai nugali 
kairiuosius ir žygiuoja ar
tyn Viduržemio juros, kur 
yra paskutiniai Ispanų kai
riųjų lizdai.

Pereitos savaitės pabai
goje Gen. Franco lėktuvai 
taip subombardavo Barce- 
loną ir kitus kairiųjų mie
stus kad tuomi pasipiktino 
visa Europa ir ragina su
kilėlius susilaikyti nuo to.

Užmušta apie 1000 gy
ventojų, daug sunaikinta.

Gen. Franco pareiškė jog 
jo laimėjimas nepakeis Vi
duržemio jurų padėties.

LITVINOVAS, Sovietų 
užsienių reikalų komisaras, 
Kovo 17 d. išleido atsišau
kimą i demokratines vals
tybes bendrai spręsti kaip 
reikia išvengti naujos pa
saulinės skerdynės. Atsi
šaukimą siuntė ir Su v. Val
stijų valdžiai.

Atiduos sunui savo akį. 
North Wales, Pa. — Jau
na, 30 metų motina, sutiko 
atiduoti savo akį savo su
nui, kuris po ligos nustojo 
regėjimo.

DIDELĖ TILTŲ STATYBA, 
šymet įvairiose Lietuvos vie
tose numatoma pastatyti nau
jų ir atstatyti senus, viso apie 
60 tiltų, kurių didžiausias bus 
ties Prienais per Nemuną. Di
delis tiltas bus pastatytas ir 
ties Kudirkos Naumiesčiu per 
Šešupę. Pradėta tyrinėjimai 
dviem dideliem tiltam statyti: 
Kaune per Nemuną ties Kar
melitais ir per Nerį ties Ei
guliais.

IS LIETUVOS
laikraščiu

ŽEMAIčIŲ Plento Babtų - 
Raseinių ruože darbai vėl pra
dedami. Plento tiesimui rei
kalingų akmenų skaldymo dar
bai jau pradėti, šiuo metu 
paplentėse akmenis skaldo per 
1,000 darbininkų. Be to, dir
ba didelis skaičius vežikų, ku
rie suskaldytus akmenis vežio
ja į darbo vietas. Prie plento 
tiesimo dirba nemažai ir šiaip 
darbininkų, kurie atlieka to
kius darbus kokie žiemos me
tu įmanomi.

•
PIEVŲ GERINIMAS. šy

met Lietuvoje numatyta sukul- 
turint apie 3,500 ha pievų ir 
apie 1,000 ha ganyklų. Tas 
daroma nuolat siekiant labiau 
išplėsti pienininkystę ir gyvu
lių ūkį. Tam tikslui žaliųjų 
plotų sukultūrinimas yra pir
mos eilės darbas. Kiekvienam 
ūkininkui bus duodama valdiš
ka pašalpa 3 ha pievos ir 3 ha 
ganyklos įrengti.

Pernai, pasinaudodami pa
šalpomis, kultūrines pievas įsi
rengė 2,400 ūkininkų, o kultū
rines ganyklas — 862 ūkinin
kai. Tam tikslui pašalpų bu
vo išmokėta virš 123,000 lt.

ZOOLOGIJOS SODAS KAU
NE. Lietuva jau turi keletą 
gerai įrengtų muzejų. Dabar 
susidarė zoologijos sodui (žvė- 
rinčiui) steigti bendrovė. Ties 
Kaunu, Mickevičiaus slėnyje, 
labai gražioje vietoje, įsigyta 
zoologijos sodui 23 hektarų že
mės plotas, kur bus įrengta 
patalpos įvairiems žvėrims gy
venti ir tvenkinys paukščiams 
ir vandeniniams gyviams. Iš
syk zoologijos sode bus apgy
vendinti visų Lietuvos žvėrių, 
paukščių ir žuvų atstovai. Vė
liau bus įsigyta ir kitų kraštų 
gyvūnijos pavyzdžių.

•

GYVENTOJŲ 
Išviso per 1937 
18,742 jungtuvės 
18,843 jungtuvės; 1935 m. — 

Gimė 56,393 kudi-
— 60,446, 1935 

Mirė 33,260 
33,440,

34,595). Tokiu bu- 
23,133 asmenys 
27,006, 1935 m.

JUDĖJIMAS.
metus buvo 
(1936 m. —

18,254).
kiai (1936 m. 
m. — 57,930). 
asmenys (1936 m. 
1935 m.
du priaugo
(1936 m. -
— 23,375).

SU TURKIJA.DERYBOS
Lietuvos užsienio reikalų mi
nisterija pasiuntė Turkijos 
vyriausybei ekonominio susi
tarimo projektą ir pasiūlė pra
dėti ekonomines derybas.

•

LIETUVA įvedė Overalls 
arba Darbo Drabužius. Drau
dimo nuo nelaimingų atsitikimų 
kasa pagamino iš tamsiai mė
lynos spalvos stiprios medegos 
darbo drabužius. Drabužiai 
kaštuoja nuo 10 iki 18 litų. Vi
sos įmonės paragintos darbo 
drabužiais aprūpinti visus dar
bininkus. Tie drabužiai su
taupys dėviamuosius rubus ir 
yra taip pasiūti kad darbinin
kai butų apsaugoti nuo nelai
mingų atsitikimų, ypač dirbą 
prie mašinų.
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PITTSBURGH
PATS SAVE PLIE

KIA—
nr. 58 Senas Pitts- 
per kailį peria ne- 

Patrijotui, bet

jus 
Aš 
Se- 
dar

sta

Draugo 
burghietis 
bi tai Dirvos 
skaudžiausias galas kliūva vi
sai kam kitam. Ir taip Senas 
Pittsburghietis įsikaršč i a v ę s 
drožia pamokslą, kuris tiktų 
tik mažiems vaikams gatvėje 
kuomet jie susipykę ima kolio- 
tis, bet ne seniems ir nupliku
siems žmonėms, ir dar katali
kiškame laikraštyje. Nepamir
škit kad lazda turi du galu.

štai pirmas atsakymas Se
nam Pittsburghiečiui Į priekai
štą, “Dar jis Š. miestelyje Žy
dų baronkas vogė, kuomet 
Pittsburgho kunigai Lietuvai 
dirbo”. Nagi kam reikia me
luoti? Apie 55 metai atgal kuo
met kas nors baronkas vogė, 
tuomet Lietuvos nepriklauso
mos visai nebuvo, ir kaip 
galėjote Lietuvai dirbti ? 
tada pažinau jį, ir tamstą, 
nas Pittsburghieti, kuomet
abudu ėjote vienon mokyklon, 
tik ne š. miestelyje bet Kr. 
miestelyje. Jis tuomet buvo 
dar liurbis, tik ką buvo pradė
jęs baronkas vogti, reiškia bu
vo pirmame skyriuje, o tam- 

jau buvote aukštesniame
skyriuje, nes jau gerai remtėt 
arkliams uodegas, taigi gali
ma net ir jegamasčiu pavadin
ti.

Toliau, Senas Pittsburghietis 
gieda: ‘Katalikai trokšta spau
dos. žodžio ir organizacijų lai
svės, ko Lietuvoje tuom tarpu 
nėra”. Na jau čia patarčiau 
Senam Pittsburghiečiui atsi
krapštyti akis, arba užsidėti 
akinius. Jei jau dabar katali
kai Lietuvoje neturi laisvės 
tai kuomet jie tikisi turėti — 
ar kai aitvaras Hitlerį į Lie
tuvą atneš? Gana jau gana 
kad nemiegodami sapnuojate.

O ant galo kaslink aplikavi- 
mo būti Jurginių popu. Tai 
Senam Pittsburghiečiui tariu 
labai ačiū. Viena, kaipo lais
vamaniui visai ta profesija ne
tinka, o antra neturiu dar tiek 
gabumų ir diplomo kaip Senas 
Pittsburghietis. Pasilaikyk tą 
tarnystę sau. Patrijotas.

VIS RŪPINASI APIE “POLI
TIŠKUS KALINTUS” ’

Pittsburghe, Kovo 8 d., lai
ke L. L. K. mitingo atvažiavo 
draugučiai su sauja sulamdy
tų “peticijų” ir prašė, kaišiojo 
žmonėms pasirašyti kad pa- 
liuosuotų politiškus kalinius iš 
Lietuvos kalėjimų. Atsirado 
dar žioplių kurie rašėsi.

J IEŠKAU našlės 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 visas žinias.

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

NUO REDAKCIJOS 
Išleisdami šį Dirvos nu
merį diena anksčiau ne
gu paprastai, turėjome 
išleisti keletą korespon
dencijų ir pranešimų ku
rie butų galėję tilpti. Jie 
tilps kitame numeryje.

McKEES ROCKS, PA

L. L. K. salėje laikė prakal
bas “bendrafrontininkai”, kal
bėtoju buvo koks tai Jakšis iš 
Chicagos. Pripasakojo visokių 
nesąmonių apie velnius ir an
gelus ir viską. Galiaus padė- 
kavojo kad daug žmonių bu- 

Tiesa, yra daug dar žiop
lių, ypač iš katalikų pusės, ku
rie bėga į raudonųjų prakal
bas.
gu butų buvę koks tuzinas
tebuvę. Pabaigoje draugučiai 
rinko aukas Ispanijos kairiųjų 
parėmimui, kurios daugiausia 
pasiliks jų pačių kišeniuje.

Laikas susiprasti mums dar
bininkams ir žinoti kad tie ne
va 
tik

vo.

NAUJA SPORTO ORGANIZA
CIJA

Kad ne katalikai tai var-

DETROIT, Mich. — Už pasi
žymėjimą advokatavime, Adv. Į 
J. U. Uvickas yra išrinktas an
tru kartu teisėju Grosse Point.

Be profesinio darbo, Uvickas 
Angliška kalba rašo straips
nius apie Lietuvą ir jos gyve
nimą, be to visur remia Lietu
vių reikalus.

Už nuopelnus Lietuvių tau
tai Adv. Uvickas yra apdova
notas DLK. Gedimino ordinu.•

CHICAGO. — Sąryšyje su 
ateinančios vasaros siuntimu 
Amerikos Lietuvių sportinin-

1935 m. vadovaujant Adv. 
Jonui Bagdžiunui (Borden), 
Chicagoje susidarė sporto or
ganizacija, kuri nuosyk pasi
vadino vardu Amerikos Lietu
vių Sporto Olimpiada, o vėliau 
tą vardą pakeitė į “Amerikos 
Lietuvių Sporto Komitetas”.

Komitetas tuojau ėmėsi dar
bo : greitomis suorganizavo 
būrį sportininkų iš 11 jaunuo
lių Lietuvių, sukėlė reikalingas 
lėšas ir tą jaunuolių būrį pa
siuntė į Lietuvą dalyvauti Lie
tuvos Olimpiadoje, Kaune kų į rengiamą Lietuvoje spor- 

Ameri- 
Sąjun- 
išrink- 

teisėjas

darbininkų prieteliai yra 
gudrus išnaudotojai.

Ten Buvęs.

WATERBURY. CT.
MUSŲ KATALIKŲ VEIKLA

Musų katalikai visokius ap
linkraščius paruošė prieš Lie
tuvos valdžią ir šiaip gal jau 
daugiau eina prieš Lietuvą re
gu kurie kiti. Reikia pabrėž
ti kad kunigai turi daug darbo 
bažnyčiose ir žmones tikėjimo 
mokinti, ko gi jiems lysti prie 
pasaulinių dalykų? Jie patys 
sako jog reikia atiduoti “kas 
Dievo, Dievui, kas ciesoriaus, 
ciesoriui”. Taigi, Dievo namų 
globa ir reikalai 
nigams, o šalies 
džiai.

Čia pas mus 
varinėja keli užsispyrėliai ka
talikų veikėjai, nors patys ku
nigai nieko nedaro. Už tuos 
darbus negalima kaltinti visų 

i katalikų, tik keletą karštagal- 
j vių fanatikų, kurie plačiau ne- 
; mato ir viskas ką išmano savo 
j niautą politiką sukti.

Deja, jų pastangos prieš 
tautininkus lieka bevertės.

Tautininkai sudaro jau gana 
stiprią jiegą ir turi sprendžia
mą balsą. Tik dar trukumas 
yra pas musų tautininkus kad 
ne visi stropiai rūpinasi apie 
tautinius reikalus.

Tat kiekvieno sąmonirgo 
Lietuvio pareiga tuojau stoti 
prie Lietuviško darbo ir neat
sižvelgiant į kitų varomą ak
ciją prieš tautininkus, dirbti 
tai kas Lietuviška, kas tautos 
labui. Dirbkime tautai! Tai 
lengvas ir geras darbas!

Lyd ietis.

kusio Pasaulio Lietuvių Kon- 
j greso metu.

Viskam tam nusisekus, mi
nimas Komitetas užkvietė Lie
tuvos sportininkus atvykti į 
Ameriką 1937 metų vasarą, 

i Lietuvos Kūno Kultūros Rū
mams kvietimą priėmus, Ko
mitetas paprašė kartu atvykti 

1 ir Lietuvos Seimo prezidiumo 
narius. Lietuvos Seimas pra
šymą priėmė. Tada Komite
tas ėmėsi dirbti iš peties, kad 
Lietuvos svečių atvykimu pasi
naudotų ir kitos Lietuvių ko
lonijos išeivijoje. Darbas bu
vo gana sunkus ir reikalavo 
įtempimo, nes senesnės kartos 
Lietuviai paprastai sportu ne
įdomavo ir jį ignoravo, o jau
nesnėj i karta apie atskirą Lie
tuvių veikimą sporto srityje 
neturėjo reikalingos nuomonės.

■ Komitetui reikėjo išjudinti ir
■ suinteresuoti vienus ir kitus, 
i ne tik Chicagoje bet ir kitose
• kolonijose.

Kada Komiteto darbas dare-
• si vis aiškesnis, kada išeivijos

to olimpiadą, įsteigta 
kos Lietuvių Atletikos 
ga, kurios pirmininku 
tas Chicagos miesto 
J. žiuris.

Už IŠGELBĖJIMĄ

priklauso ku- 
reikalai val-

tas politikas

J. Žemantauskas
NOTARAS 

“Dirvos” Agentas” 
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn.

Ekstra! Importuoti, Skanus, Sveiki

Lietuvos Saldainiai
Užsisakykit jų Velykoms!

1 svaro dėžė — 50c. 2 svarų dėže
Sudėtos gražiose

$1.00
dėžutėse.

SIUNTIMO KAŠTAI
Reikia pridėti 

15c už du svaru.

j kitus mies-
10c už svarą,

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

Leono 
Stasiulio iš Waban ežero, Sau
sio 27 d., įteiktas jo išgelbėto
jui Jurgiui Stukui Amerikos 
Legiono Stepono Dariaus Pos
to nr. 317 medalis Vasario 
22 d. •

CHICAGO. — Kovo 20 d. 
buvo surengtas Town of Lake 
klebonui Kun. Aleksandrui 
Skripkai D. L. K. Gedimino 
ordino įteikimo banketas. Ban
ketą surengė parapijos komi
tetas. Ordiną įteikė Lietuvos 
Konsulas P. Daužvardis.

JAUNA Lietuvaitė, p-lė Lu- 
cija Boreikaitė, gryžus Ameri
kon į New Jersey, iš savo tė
vų šalies Lietuvos, kur maža 
buvo parvežta, pradeda čia sa
vo sielą dėti į Lietuvišką poe-

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAIIš DARBO LAUKO

Bedarbė čia nesimažina bet 
didinasi. Goodrich gumų dirb
tuvė pareiškė savo darbinin
kams kurie dar po truputį dir
ba, kad kompanija numažins 
visiems algas 8 iki 20 nuoš., o 
jei darbininkai nesutiks prisi
imti mažesnio užmokesčio tai 
kompanija darbus perkels į ki- 

1 tas valstijas. Tokiu budu ne
tektų darbo suvirš 5,000 dar
bininkų. šiuo susirūpino mie
sto valdžia ir pramonininkai. 
Tokiame atsitikime 
visai nupultų ir 
savybės atpigtų, 
tame reikale su 
pėsi į valdžią 
prašydami kad ji

, rišti ginčą tarp darbininkų ir 
darbdavių.

Goodyear kompanija taipgi ( 
' paskelbė mažinsianti savo dar- 
’ bininkams algas. Nusimini-, 
’ mas didelis. Akrono darbinin

kai priklauso į CIO. uniją. Per
eitą metą padarytos sutartys 
unijos su kompanija šiomis 
dienomis baigėsi ir kompanijos 
nori pasinaudoti paspausti dar
bininkus mažinimu algų.

Kovo 16 d. 4500 darbininkų 
dirbančių prie valdiškų PWA 
viešų darbų buvo sustreikavę 
už tai kad darbininkui pribu- į 
vus dirbti, pradėjus lyti dar
bininkai negpli dirbti, 
gryžti namon ir pasidaro nuo
stolių, atvažiavimo ir gryžimo 
kaštus. Darbininkai reikalavo 
kad jiems tokiame atsitikime 
butų užmokama už vieną va
landą.

Darbininkai teišstreikavo 1 
dieną ir sugryžo darban, pa-į 

duodami savo reikalavimą val
džiai į Washingtoną.

Viešuose darbuose dirbdami 
darbininkai gauna tik po $60, 
mėnesiui, o kai negali išdirbti 
pilno laiko ir tiek negauna, ir 
dar pasidaro važinėjimo kaštų.

Kaziai — Norkus ir ūkinin
kas Puišis, gyvenantis palei 
Akroną, apvaikščiojo savo var
duves. Turėjo smagų laiką.

Antanas Bartininkas, kuris 
serga ir antrus metus guli li
goninėje, nuo automobilio su
žeidimo pereitą metą, reikalin
gas paramos. Geraširdžiai Lie
tuviai rengia jo pagalbai balių 
po Velykų. Tam tikslui jau 
platinama tikietai. Musų visų 
priedermė yra gelbėti ir remti 
ligonius, bėdoj patekusius, .ne-) 
žiūrint įsitikinimų.

Ligonis biznierius M. Jocis, 
kuriam automobilis sulaužė ko
jas, pagulėjęs keletą savaičių 
ligoninėje sugryžo namon. Da
bar gydosi namie.

Jurgis Bražas su savo žmo
na šiose dienose persikėlė gy
venti į savo nuosavus namus, 
Goodyear Heights srityje.

Kalnas.

Akronas 
žmonių nuo- 

Darbininkai 
skundu krei- 
Washingtone, 
pagelbėtų iš-

turi

SAKALAUSKIENĖ Marcelė, 
apie 50 metų, mirė Kovo 4, 
McKees Rocks, Pa. Ameri
koje išgyveno virš 30 metų. 
Iš Lietuvos Tauragės par.

JURGELIS Motiejus, apie 53 
metų, mirė Kovo 4, Pitts
burgh, N. S., Pa. Amerikoj 
pragyvenęs daug metų, pla- 

Du
Iš

SINKEVIČIUS Tarnas, užmuš
tas anglių kasyklose, Du- 

• ryea, Pa.
VITARTAS Jonas, mirė Vasa

rio. 22, Braddock, Pa.
¥ ¥

54

Amerikoje išgyveno
Paliko vyrą Me- 

Edvardą, ir 
Palaidota Ko-

žmona Stasio 
Vasario mėn. Mikas, 65 m., mirė 

Wilkes-Barre, Pa.

čiai žinomas visiems, 
kartu važinėjo Lietuvoje, 
kur kilęs neteko sužinoti.

AMBRAZEVIČIENĖ Alena,
metų, mirė Kovo 3, Brook
lyn, N. Y. — Iš Panevėžiu 
miesto.
26 metus,
čislovą, sūnų 
marčią Aleną, 
vo 7 d.

SARAFINIENĖ,
Sarafino, mirė
ukėje Michigan valstijoje.

FRETIKIENĖ Rožė C. (Žilin
skaitė), 42 metų, mirė Kovo 
9 d., Dayton, O. Gimus 
Kingston, Pa.

ŠEŠKAITĖ Ona, 24 metų, mi
rė Vasario 20, Springfieid, 
O., kur buvo gimus ir au
gus.

VIšNIAUSKAS Mykolas, 55 
metų, mirė staiga, nesirgęs, 
Vasario 28 d., Superior, Wis. 
— Kėdainių ap. ir parapijos. 
Baublių k. 
veno 26
Rozaliją, ir du sūnūs, vieną 
dukterį.
gyvena jo brolis, 
mas susižinoti gali rašyti: 
Rozalė Višniauskienė, 115 
Bank Av., W. Superior, Wis.

KALINAUSKIENĖ Katrė, mi- 
I rė Kovo 1, Baltimore, Md.
VIDEIKIENĖ Monika, 25 me

tų, mirė Kovo 1, So. Boston, 
Mass.

KLIMAS Jieva, 50 metų, mirė 
Kovo 2, Brooklyn, N. Y.

ŠNEKUTIS Tamošius, pusės 
amžiaus, mirė Kovo 4, Chi
cagoje. — Suvalkų ap., Ke
turvalakių par., Būdviečių 
k. Amerikoje išgyveno 34 
metus.

ČERNAUSKIENĖ Ona (Moc- 
kaitytė), mirė Kovo 5, Chi
cagoje. — Tauragės apskr., 
Taurės par.. Vėžaičių k.

KAZLAUSKAS Antanas, 
m., mirė Vasario 25, 
mouth, Pa.

GUSTAINIENĖ Marė, 45 
tų, mirė Vasario 25, Pitts- 
ton. Pa.

VALUTKIENĖ A., mirė Va
sario 22, Swoyersville, Pa.

ŠIDLAUSKAS Juozas, palaido- 
dotas , Vasario 26, Miners 
Malis, Pa.

Paliko 
ir ke-

62 m., 
Hill,

m.
Amerikoj išgy- 

Paliko žmoną,

Apie New Yorką
Norėda-

MIRIMAI VVYOMING KLO
NYJE

STUŠNISKAS Juozas, 45 me
tų, mirė Kovo 6, Edwards- 
ville, Pa. Kilęs iš Lietuvos. 
Pasaulinio karo veteranas. 
Paliko žmoną, tris vaikus, 
tris brolius ir tris seseris.

JELAŠIUS Petras, 58 m., mi
rė Kovo 5, širdies liga, In- 
kerman, Pa. Čia išgyveno 35 
metus. Paliko dvi dukteris 
ir sūnų. Lietuvoje liko du 
broliai ir dvi seserys.

RĖKUS
Kovo 7, 
Kilęs iš Dzūkijos. Amerikoj 
išgyveno 45 metus, 
žmona, keturi sunai 
turios dukterys.

STRUMSKIENĖ Agota, 
mirė Kovo 6, Lane
Tunkhannock, Pa. Paliko vy
rą, du brolius, seserį, tris 
sūnūs ir penkias dukteris, 
visi suaugę.

KŪNAS-ŠIMKŪNAS Juozas, 
30 metų, užmuštas anglies 
kasykloje ,Kovo 3, Wilkes- 
Barre, Pa. Liko motina, bro
liai ir seserys. Jis gimęs 
Amerikoje.

PALUPIENĖ Marė, 57 m., mi
rė Kovo 3, Plains, Pa. Pali
ko vyrą, sūnų, seserį ir bro
lį Maldašių, Sugar Notch, 
Pa.

SVETULEVIČIUS Antanas, 53 
metų, mirė Kovo 3, Plains, 
Pa. Gimęs Lietuvoje.

JANAVIČIUS Vincas, 6 mė
nesių amžiaus, mirė Kovo 
8, Wilkes-Barre, Pa. Jo tė
vai čiagimiai Lietuviai.

Jonas J. Nienius.

Lietuviai ėmė rengtis Lietuvos ziją — eilėraščius.
•

BUENOS AIRES, Argenti
na. — Jauna Liaudies Teatro 
choristė Izabelė Graibytė išlai
dė pirmo kurso piano egzami
nus gerais pažemiais.

•
ŽYMUS Amerikos Lietuvių 

sportininkas Petras Kriaučiū
nas Sausio mėn. pabaigoje iš
vyko Lietuvon treniruoti Lie
tuvos krepšinio (basket bąli) 
komandą dvejiems metams.

Komitetui kasinė
ta 
ta 
to 
tą

i 
svečių sutikimui ir priėmimui. 
Chicagoje atsirado daugybė 
kandidatų į vadovybę, kurie 
pradėjo “laužtis per užpakali
nes duris”.

duobukės po slenksčiu, leis- 
paskalas apie tvėrimąsi ki- 
komiteto, veikiantį Komite- 
skųsta Kaune Kūno Kultū

ros Rūmams ir Lietuvos Atsto
vybei Washingtone, o dešinėj 
ir kairėj “demokratai” skleidė 
boikotą atvykstantiems sve
čiams: vieni tik Seimo na
riams, o kiti ir sportininkams. Jonas Vaitekūnas gavo leidimą 

Prie tokios atmosferos at
vyko iš Lietuvos svečiai. «’ 
atvykimas sukėlė išeivijoje^en- keturių klasių mokyklą.

•

BROOKLYN, N. Y. — Lie
tuvių Spaudos Klubas turėjo 
savo posėdį Kovo 11 d. Šia-' 
me susirinkime buvo pasvei
kinta klubo nariai Vytauto ir' 
Gedemino ordinų kavalieriai.

Tai vienintelis klubas kurio I 
net keli nariai tapo apdovano
ti. /

Šiomis dienomis^ Liet. Spau
dos Klubas specialiame posėdy
je nutarė išvien laikytis už 
Lietuvos nepriklausomybę.

Šį klubą sudaro musų paski
rų grupių laikraščiai.

•_
TOLEDO, Ohio. — Garnys 

apsilankė pas Petrą ir Oną Lar- 
sonus ir paliko jiems dovanų 
gražią dukrelę. Pakrikštyta 
Šv. Teresės bažnyčioj, vardas 
duota Carol-Ann. Kūmais bu
vo Pranas ir Ona Kiduliai iš 
Detroit, Mich. Petras Larso- 
nas turi savo biznį, plaukų kir
pyklą, jau kokia 15 metų.

tuziazmą ir sukurė gražią har- 
moriją, kuri išsklaidė ir insur
gentų ambicijas. Tačiau Lie
tuvos svečiams išvykus, pavy
duolių .temperatūra vėl ėmė kil
ti ir pakilo iki tiek kad šio
mis dienomis atsirado “Ameri
kos Lietuvių Atletikos Sąjun
ga”, kuri dabar imsis organi
zuoti Amerikos Lietuvių kolo
nijose sportininkus siųsti Lie
tuvon ateinančią vasarą. Dėl 
visko į šitą sąjungą buvo kvie
stas prisidėti ir Am. Lietuvių 
Sporto Komitetas, bet šis pa
siliko veikti savistoviai., ir pa
kvietimą nepriėmė.

20 METŲ SUKAKTUVĖS
Bridgeporto Lietuvių kolo

nijos Šv. Jurgio parapijos kle
bonas Prel. Mykolas L. Krušas 
parvyksta iš Brazilijos, kur bu
vo pataisyti savo sveikatą ir 
patirti ten gyvenančių Lietu
vių. Chicagon jis gryžta Ko
vo 27 d. Jį pavaduoja vika
ras Kun. S. Petrauskas su asis
tentais: Kun. Valančium ir 
Kun. Gasiunu.

Parapijonai rengia didelę 
puotą savo klebono sutikimui 
Kovo 27 d. parapijos salėje.j 
T;; < io’ui snkėinka ir 2') indu 

i prelato šioj parapijoj klebona
vimo.I

| Prel. Krušas yra pavyzdin- 
j gas šeimininkas ir geras ukve-
I dys. 1918 m. užimdamas šv. 
j Jurgio parapijos klebono vietą 
parapiją rado su $93,000 skola.

I Per 20 metų klebonaudamas 
jis tą skolą sudildė taip kad 
dabar skolos yra likę $9,000. 
Dar pora pasekmingų metų, ir 
Lietuvių graži bažnyčia galės 
būti dedikuota.

Be skolos sumažinimo, Prel. Ii

THOMPSON, Conn. — Kun.

iš vyskupo, šių metų rudenį, 
atidaryti Lietuvišką parapijos

su- 
mi- 
lan-
už-

Krušas pravedė ir daug page
rinimų, kas irgi daug kainavo. 
Atnaujino bažnyčios vidų, 
vedė praktiškus žiburius ir 
krofonus, sudėjo naujus 
gus, bažnyčią ir kleboniją
dengė nauju stogu, įrengė alie
jum kūrinamus pečius, nupirko 
ir įrengė vienuolėms namus, 
Įtaisė jaunuoliams gimnastikos 
salę ir pravedė kitus pagerini
mus bažnyčioje. Be to mokyk
los vedėjas vienuoles Nazarie- 
tes pakeitė tikromis Lietuvė
mis vienuolėmis Kazimierietė- 
mis.
Krušas 
rapijos

Bendrai sakant, Prel. 
geras ir praktiškas pa- 
šeimininkas.

Korespondentas D.

52
Ply-

me

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

“MARGUTIS”
6812 So. VVestern Avė. 

Chicago, III.

Dirvą galima išsirašyti už 
vieną dolarį — pusei metų. 
Kas platina Dirvą — tas 

platina apšvietą.

ĮHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lilIlIlIlIliaillllllllllllllillllllllllIflIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIHJ

z Lietuvos Kredito Bankas
Kaunas, Laisves Alėja 66, Lietuva

• ši K ŠN OSP A RNI AI minta 
daugiausia uodais. Taigi val
stijose kur turima daug uodų, 
miestai įsirengia šikšnospar
niams laikyti lizdus.

Yra ištirta kad šikšnospar
nis taip permato per viską kad 
jo akis užklijavus storu užri-, 
šąlu jis ore vistiek pagauna va-

• PENKI i___
karai prasidėjo Balandžio mė
nesį: Revoliucinis 19 dieną, 
karas su Meksika 24-tą, Civili
nis 12-tą, Ispanų-Amerikos 19-, 
tą, ir Pasauliniu karan Ame
rika įstojo 6 dieną.

Amerikos didieji

PAJIEŠKAU brolį Gabrielių Bal
sevičių, Telšių apskr., žem. Kalva
rijos parap., Šarnierių k. Ameri
koje gyvena apie 27 metai. Kita
dos gyveno Indiana Harbor, Ind., 
aplink Illinois valstijų. Pats pra
šomas atsišaukti arba kas apie jį 
žino praneškite man. Kas pirmas 
praneš gaus $1 atlyginimo. Aš esu 
nevedęs, norėčiau jam aprašyti sa
vo turtų. (13)

WALTER BALSEVICI1
1801 Jaekson St. Scranton, Pa.

Duok žmogui šviesą — jis pats 
atras sau kelią — kas platina 
Dirvą — tas platina apšvietą.

YRA SENIAUSIAS LIETUVIŠKAS BANKAS 
Jis atliks Jūsų reikalus užvis geriau.

• •
Siųsdami pinigus giminėms reikalaukit Jūsų bankų 
siųsti pinigus tik per

LIETUVOS KREDITO BANKĄ

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 laukų teka mažas upelis.

ŠACUNŲ-J ACKAIČIŲ DVARAS su trobesiais, pasėliais, 
gyvu ir negyvu inventorium, galima ir be inventoriaus. Dir
bamos žemes apie 146 ha, apie 3 ha miško vidutinio amžiaus, 
ir apie 1 !4 ha parko, per dvaro laukų teka upelė Suleva.

BAGDONIšKIŲ DVARAS su trobesiais, 
apie 60 ha. Dvaro laukai 
laukais.

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

Reikalui esant parduodamam 
simokėjinių. Dėl smulkesnių

J. VENCIUS 
Kaunas

1

2

*>o
4

Vi-
Pcr

Dirbamos
rubežiuoja su apskrities

žemės 
miesto

įrengi-MALŪNAS, su pilnu 
metrų, motoras Ruston 86 IIP,

turtui galima padaryti nedidelį is- 
žinių kreipkitės į (21)

Putvinskio g. 6—1 
Lifhuania
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Lietuva Sutiko Atnaujinti su Lenkija
Sovietai Jokios Pagalbos Lietuvai Nepasiule SAVO ŠALIES GYNIMUI LIETUVA TURl'VlSOKIUS PABŪKLUS

ĮAIRVOS Redakcija, pasiremdama įvairiais praneši- 
s mais apie šiomis dienomis įvykusį Lietuvos-Lenki

jos konfliktą ir Lietuvos Vyriausybės sutikimą užmeg
sti su Lenkija diplomatinius santikius, kurių nebuvo 
per 18 metų, nuo Vilniaus užgrobimo, rimtai išsvars- 
čius randa reikalingu padaryti Amerikos Lietuviams 
sekančias pastabas:

Rubežiaus-sienos atidarymas tarp Lietuvos ir Lenkijos
Lietuvių užsispyrimas prieš Lenkus dėl Vilniaus pagrobi

mo ir per 18 metų neturėjimas jokių santikių su Lenkija buvo 
pirmas toks atsikimas kiek istorijoje yra žinoma. Ar jis bu
vo Lietuvai naudingas ar kenksmingas lai sprendžia pati Lie
tuva, kuri ten pat su Lenkija reikalus turi.

Šituo budu Lietuviai pribaudė Lenkus per 18 metų, bet dėl 
to nemažai kentė ir patys užgrobto krašto Lietuviai.

Alkani Vokiečiai sueina į Lietuvos pusę pavalgyti ir prisi
pirkti gero Lietuviško maisto, o Vilniaus 
buvo uždrausta 18 metų.

šis Lenkų šokimas ant Lietuvos yra 
Lenkai gana nubausti, pasirodė kad ne 
su Lenkija, bet Lenkijai su Lietuva, 
progos su Lietuva užmegsti diplomatinius santikius, ir tą pro
gą surado tiktai kuomet kitur Europoje padėtis pablogėjo.

RUBEŽIAUS ARBA SIENOS TARP LIETUVOS IR LEN
KIJOS ATIDARYMAS NEREIŠKIA KAD LENKAI TURĖS 
TEISĘ PO LIETUVĄ LANDžIOT KADA TIK NORĖS. Tas 
reiškia kad tarp Lietuvos ir Lenkijos veiks ta pati tarptautinė 
susisiekimo tvarka kaip tarp Lietuvos ir Vokietijos, Lietuvos 
ir Latvijos, arba tarp Lenkijos ir Vokietijos, Lenkijos ir Rusi
jos, ir tt..

krašto Lietuviams tas

aiškus
mums

Jie per eilę metų laukė

parodymas kad 
reikia santikių

Ar Vilniaus Išsižadamas ir Atiduodamas?
Visiems Lietuviams rupi kaip yra su tuo “privertimu' 

sižadėti” Vilniaus.
pasikeičia: per 18 
mes skelbėme jog 
atsiimti nebūtume 
Lietuviai vis laukė iki Lenkijoje kils koks vidujinis sumišimas 
Vilniui atgauti. Galime būti tikri, kada toks sumišimas Lenki
joje kils, niekas nesulaikys Lietuvių nuo ėjimo Vilnių atsiimti.

Kas uždraudė Vokiečiams Austriją ir kitas Vokiškas 
mes atsiiminėti, nors jie buvo net pasirašę jų neliesti?

Dabartiniame konflikte su Lietuva, Lenkai aiškiai 
ir pakartotinai sako kad Vilniaus klausimo ir jie ir Lie
tuviai nekels, nes Lenkams tas klausimas yra “užbaig
tas” nuo to laiko kai jfe musų sostinę užgrobė ir di
džiosios valstybės jį Lenkams pripažino. Kiek iš visų 
pranešimų aišku, Lenkai nereikalauja ir Lietuvos nei 
Prezidentas, nei Ministerių Kabinetas, nei Seimas ne
pasirašė jokio dokumento kuriuo Vilnius butų pripa- 
žystamas Lenkams.
Lietuva sutiko nekariauti su Lenkija ne tiek dėl Lenkų 

sipuolimo ir grąsinimų, kiek dėl didžiųjų valstybių — Rusijos, 
Britanijos, Anglijos ir kitų — vertimo taikytis. Tos valstybės 
nežadėjo Lietuvai kariškos pagalbos, o Lenkiją spaudė nedary
ti puolimo ant Lietuvos.

“iš-
ne. 

nors

M

Tačiau tuo atžvilgiu padėtis nei kiek 
metų Vilnius buvo ne musų valdžioje; 
neišsižadėsim, tačiau daryti pasikėsinimą jį 
galėję tokiose sąlygose kaip iki šiolei buvo.

že-

už-

Lenkai jau buvo prie Lietuvos sienos, gatavi Lietuvą pulti, 
o Rusijos valdovai susitraukę sėdėjo ir žiurėjo — net reikala
vo kad Lietuva taikytųsi. Tokius reikalavimus darė ir Brita
nija ir Prancūzija, ir mažosios Lietuvos kaimynės. Karo nie
kas nenorėjo, ir niekas nenorėjo eiti už kitų reikalus muštis.

Jeigu Sovietų Rusija butų norėjus už Lietuvą stoti, jos val
dovai butų darę taip kaip 1914 metais darė caras kaip tik Aus
tro-Vengrija pasiuntė Serbijai ultimatumą: Už keliu valandų 
caras pasiuntė ultimatumą Austro-Vengrijai liepdamas susilai
kyti nuo puolimo Serbų, nes Rusija puls Austro-Vengriją. Pa
sakyta ir buvo padaryta. O ką pasakė ir padarė Stalinas arba 
jo padėjėjai dabar, kuomet Lietuva turėjo Lenkų ultimatumą 
per kelias dienas?

Susikirtimas su Lenkija rytų fronte butų padrąsinęs Klai
pėdos Vokietininkus jsivadinti Vokiečių kariuomenę užimti Klai
pėdos kraštą. Dabar gi padėtis visoje Lietuvoje pasilieka kaip 
buvus, niekas nenukentėję, nei vienas Lietuvis nežuvęs.

Vokiečiai butų daug pirmiau pagrobę Klaipėdos kraštą ne
gu Rusai butų sugalvoję ar stoti į karą už Lietuvą, nors visi 
tikim kad Rusijai daug pavojingiau butų jeigu Vokiečiai verž
tųsi Baltijos pajūriu šiaurėn artyn Rusijos.

Šiandien ir Lietuvos žmones, karštesnis patriotinis jauni
mas, ir politikuojanti opozicijos vyrai, gali rėkauti, kaltinti 
vyriausybę už Vilniaus “pardavimą” ir kitokias savo išpustas 
sensacijas plėsti — bet mes galim tik džiaugtis tuo, nes jie visi 
likę sveiki, nepaliesti, nenukentėję ir gali sau smarkauti.

Mes Amerikoje gy vendą m i galim džiaugtis kad musų bro- 
lių-seserų namai, ūkiai nesunaikinti, jų sunai priešų neišmuš
ti ir nesužeisti.

Kitas klausimas butų buvęs jeigu Lenkai butu Lietuvą puo
lę he jokių išlygų. Tada butų užvirus žut-butinė kova, Lietu
viai butų kariavę iki paskutiniam.

Bet Lenkams matyt labai reikėjo skaitytis su Lietuva ir 
jos gynėjais. Lietuvoje, be pastovios kariuomenės, kiekvienas 
atsitarnavęs kariuomenėje vyras yra kareivis gatavas tėvynei 
ginti. Lietuvos šaulių Sąjunga yra militarizuota organizacija 
su virš 100,000 ginkluotų vyrų, žodžiu sakant, Lietuva lengvai 
išstatytu iki 200,000 vyrų tėvynei ginti kada reikalas butų.

Ir dabar visi ruošėsi karui. Jeigu Lenkai butų pareikala
vę kokios savo kvailos “unijos” su Lietuva, Lietuviai butų ka
riavę už savo Tautos garbę ir Nepriklausomybę. Lietuvių jie
gos taip pat buvo prie rubežiaus sustatytos Lenkams sutikti. 
Lietuviai nei kiek nebūtų bijoję kovoti prieš Lenkus jeigu butų 
išstatyta pavojun musų šalies Nepriklausomybė. Dabar gi to 
pavojaus nebuvo. Lenkai skaitėsi su Lietuva kaip valstybe. 
Nėjo pulti Lietuvą kaip darė 1918-1919 metais, kuomet Lietu
vos" buvo nepripažinę ir kuomet jiems rodėsi kad Lietuvių val
džia yra tik juokas. Dabar jie siuntė ultimatumą, kaip daro 
valstybė su valstybe.

Nei viena valstybė nesiskubina į karą, jeigu mato kad ga
lima ramiu budu apsieiti. Lietuvai kibti į karą dabar, be me
keno pagalbos, butų tas pats kaip Ispanijoje kairiesiems laiky
tis prieš tautininkus ir palengva būti žudomais.

* * *
Lenkijai svarbu užmegsti su Lietuva diplomatinius ir pre

kybinius santikius, ir tik tuos savo reikalavimus Lenkai visu 
žiaurumu Lietuvai pastatė. Matomai Lenkijoje padėtis labai 
silpna, bedarbė didelė, ekonominis krizis spaudžia, taigi jie ti
ki kad nors su Lietuva susitaikius jiems kiek palengvės.

Sunormalnus santikius su Lenkija, Kaunas pradės augti 
dar smarkiau. Lietuvos prekyba su Rusija ir Vokietija eis 
tiesiu greitesniu keliu, ir, žinoma, iš to bus kiek naudos ir Len
kijai.

Lietuvos Lietuviai ir iš Amerikos parvažiavusieji lengviau 
galės susieiti su savo broliais esančiais po Lenkais, kas iki šiol 
buvo tiesiog užkirsta.

Dabar, tarptautinėmis taisyklėmis sieną tarp Lietuvos ir 
Lenkijos tvarkant, reikia tikėtis kad neįvyks daugiau tokių ne- 
geistinumų ir Lietuvių žudymų kokie pasikartojo per eilę me
tų. Pavyzdžiu gali būti Lietuvos santikiai su Vokietija, kuri 
taip pat yra nemažesnis Lietuvių priešas. Per visą laiką nuo 
to kai Lietuviai Klaipėdą užėmė, įvyko gal tik pora nesusipra
timų, ir su Vokiečiais Lietuviai jokių perdidelių nesmagumų 
neturėjo dėl rubežiaus, nežiūrint kad ir Hitleriui užėmus val- 

.dyti buvo jieškoma prie Lietuvių visokių priekabių.
Kaip Lenkams svarbu ekonominis ir diplomatinis santikia- 

vimas parodo kad ir atsitikimas tarp Lietuvos ir Vokietijos. 
Vokietija buvo nutraukus prekybą su Lietuva ir norėjo mus 
“pabausti”, bet pati save pribaudė ir už metų ar pusantrų vėl 
pradėjo su Lietuva prekiauti.

Ką butų davęs karas su Lenkais?
Mūsiškiai daugelis, padėties nesuprasdami, manydami kad 

Lietuva buvo priversta “išsižadėti” Vilniaus, tiesiog norėjo 
kad Lietuva stotų į karą prieš Lenkus, tikėdami buk Rusija 
teiksianti Lietuvai savo kariuomenės pagalbą.

JEIGU BUTŲ PRISIĖJĘ LIETUVIAMS SU LENKAIS 
KARIAUTI, KARAS BUTŲ BUVĘS LIETUVIŲ ŽEMĖSE: 
Lenkai butų įsiveržę į musų žemes, butų puolę visu žiaurumu 
naikinti, padarymui kuodidesnių nuostolių. Kaunas 
lias valandas orlaiviais sunaikintas arba apgadintas, 
štai, gražiai išsistatę, butų užpulti, išgriauti.

šiandien, vietoj žinoti kad Lietuva liko čiela ir 
kad visi jos žmonės sveiki ir gyvi, kad musų kariuomenė nenu
kentėjus, butume skaitę liūdnas žinias — kaip Lietuva, priešų 
nuteriota, liūdesio apimta, laidoja savo žuvusius kariautojus ir 
nekaltus žmones.... ir gal, kad Vokiečiai užėmė Klaipėdą....

butų i ke- 
Kiti mie-

nepaliesta,

Rusija, kuriai visi dėjo daug vilčių, šiuo atveju Lietuvius 
butų labai gražiai apvytus — net apvylė tuos kurie laukė Sovie
tų Rusijos puolimo Lenkijos, užtarimui Lietuvos.

Lietuvos kariai priešlėktuvinės apsaugos pratimuose. Tai naujoviška patranka-orlikonas, 
galinti iššauti iki 200 sviedinių per minutą. (Iš Uk. Patarėjo, specialiai Dirvai.)

Vienoje vietoje kalba kad Lietuvos valdžia, “Lenkiškų ele
mentų įtakoje”, gatava pasiduoti Lenkams, o kitoje, kad ta pa
ti Lietuvių valdžia turi “slaptą pažadėjimą iš sovietų Rusijos” 
tą pačią Lietuvą nuo Lenkų ginti!... .

Jeigu, kaip musų tautos išgamos rašo, Lietuvoje butų no
rėta Lenkams Lietuvą atiduoti, butų dabar geriausia proga 
atiduoti. Gal tie klaidintojai sakys kad Lenkai “nenorėjo”....

i jeigu, kaip jie tikrino, sovietų Rusija gatava Lietuvą 
ti, kodėl ji nepasiuntė nei vieno kareivio prie Lenkijos

I tam tikslui ?
Lietuvių Tauta Vilniaus neišsižada, kaip Vokiečiai

žada Klaipėdos, bet Vokiečiai palaiko visus diplomatinius ir 
prekybinius santikius su Lietuva, ir galim tikėtis kad Lietuvai 
su Lenkija bus nors tiek pat naudos kiek turi naudos iš Vokie
tijos.

apgin- 
sienos

neišsi-

•f*
toks laikas kad ta “didelė” Lenkija, 
savo žiaurumu pulti žadėjo, pradės 
kelias į Vilnių bus vėl atdaras.

kuri 
irti,

KAIP LENKAI PRIE 
LIETUVOS PRISI

KABINO

Musų agitatoriams nepavyks pasipinigauti
Musų žmonių išnaudotojai Amerikoje, “bendrafrontininkai”, 

labai apsivylę kad tarp Lietuvos ir Lenkijos karas nekilo. Jie 
jau turi užėmę visose Amerikos Lietuvių kolonijose sales savo 
prakalboms, kuriose pasiryžę rinkti aukas. Dabar tas biznis 
jiems staiga nutraukiamas.

Nenurims jie ir dabar: jie važinės su prakalbomis aiškin
dami buk Lietuvoje kas noi^ Lenkams “parsidavė”. “Bendra- 
frontininkams” pinigų labai reikia. Jiems tik tada pasidaro ru
giapjūtė kai kur nors pasidaro negerovės. Jie vis puolasi pa
gelbėti — sau....

Lietuvos vyriausybės šmeižimai jų bus tęsiami po senovei 
— tame nieko naujo. Bet geri, tikri Lietuviai privalo jiems už
daryti burnas prikišant Sovietų Rusijos nesuteiktą Lietuvai pa
galbą Lenkiją sumušti, kuo jie ištisai Lietuvius ramino. Jų 
spauda tik ir skelbė kad Sovietų Rusija Lietuvą užstos ir išgel
bės ....

Mes patrijotingi Lietuviai turim po senovei kovoti su tais 
musų tautos išgamomis. Kairiųjų spauda jau išanksto skelbė 
buk Lenkai “slaptai pasitiki kad dabartinė Lietuvos valdžia 
yra Lenkiškų elementų Įtakoje, o Lietuvos kariuomenė pastan
gomis Lenkės Chodakowskos-Tubelienės (premjero pačios) yra 
pavesta lenkuojančių generolų komandom”

Didesnių pusgalvių nereikia už šituos musų redaktorius 
kurie drysta taip musų visuomenę klaidinti. Jie betgi patys save 
paverčia didžiausiais žiopliais, toje pačioje žinioje sudedami ši
tokius žodžius: “Lietuva turi vienok slaptą pasižadėjimą iš so
vietų Rusijos, kad Rusija eis ginti Lietuvą jeigu ją užpultų Len
kija arba Vokietija.”

Gali visgi ateiti 
dabar Lietuvą visu 
griūti, ir Lietuviams

Pačioje Lenkijoje ne pyragai. Varšavoje Lenkai pradėjo
puldinėti žydus, kas Lenkijos prezidentą išgąsdino: Moscickis 
pareiškė sekančiai, šaukdamas Lenkus nurimti: “Iš sumišimų 
ir demagogijos nebus geros valdžios ir tvarkos. Suirutės yra 
tik gera dirva komunizmui.”

Jeigu Lenkijoje kiltų didesnės ir didesnės suirutės, jeigu 
tik pradėtų rodytis komunizmo rimtas pavojus, užtikrina- 
kad Sovietų Rusija, ta musų tautos apšaukta “gelbėtoja”, 
pultų į Vilnių, jeigu ne tiesioginai tai per Lietuvių komunis-

ten
me 
vėl 
tų sovietus, ir vėl bandytų kiek galima daugiausia Lietuvos pa
sigrobti. To jie niekad neišsižadėjo, kaip ir Lenkai neišsižada 
savo “unijos” su Lietuva.

Jeigu Lietuva butų norėjus karo su Lenkais už Vilnių, ji 
galėjo karą pakelti pirmiau, pasiunčiant savo kariuomenę Vil
nių atsiimti kuomet Lenkų didelių kariuomenių arti Lietuvos 
rubežių nebuvo. Bet ir tokiame atvejyje butų buvus didelė 
rizika. Taigi dabar kariauti su Lenkais, inerzintais ir paruoš
tais Lietuvą pulti, kalbos būti negalėjo.

Mums tikriems Lietuviams po senovei reikia būti savo Tė
vynės mylėtojais, savo Tautos gerbėjais, ir visada būti sargy
boje ne tik nuo išlaukinių priešų, bet ir nuo savų vidujinių iš
gamų, kurie moka iš musų suklaidintos liaudies pasinaudoti.
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VADOVAUJU S.S. LANCASTRIA?”

t

Plauk tiesiog i

KLAIPĖDĄ
laivu

S. S. LANCASTRIA per KIEL KANALĄ
Išplauks iš New York’o gegužės 21 d.

Jums gera proga aplankyti LietuvaŠtai yra ____  ________ __ __________ _____ ,
vieninteliu laivu, kuris plauks tiesiog į Klai
pėda per vaizdinga Kiel Kanalg. Pasitenkin
kite gera ir patogia kelione, kuriai asmenis, 
kai vado-auja PIJUS BUKŠNAITIS, Cunard 
VV’hite Star linijos lietuvių skyriaus vedėja*.

Patogus kambariai, 
bariai, plaukiojimo 
pramogos, mandagus ___ _ _
vaizdai plaukiant per pagarsėjusi Kiel Ka
nalų. Smulkesnių informacijų kreipkitės pas 
savo vietinį agentų arba

gražus viešieji kam- 
baseinai, geras valgis, 
patarnavimas ir gražus

DIDELE
Dėl informacijų kreipkite}
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Washington, I). C., Kovo 17 
d. — Iš patikrintų šaltinių su
žinota šie faktai:

Kovo vienuoliktą apie penk
tą valandą ryto nugirdęs šau
dymus ties demarkacijos linija, 
Lietuvos pasienio policininkas 
nuėjo šaudymo link. Septynio
lika metrų musų pusėje polici
ninkas pastebėjo besislapstan
ti už krūmo žmogų. Policinin
kas reikalavo kad sustotų, bet 
žmogus užuot sustojęs šovė į 
policininką. šisai šovė savo 
ruoštu ir sužeidė. Pasiškėjo 
kad tai butą musų pusėje Len
kų kareivio, kuris nuo žaiždos 
po trijų valandų mirė.

Tą pačią dieną Lietuva pa
siūlė Lenkijai sudaryti mišrią 
komisiją tam įvykiui ištirti, bet 
Lenkai atsisakė tą padaryti. 
Tada Kovo keturioliktą Lietu
va pasiūlė Lenkų vyriausybei 
paskirti abiejų pusių įgalioti
nius, kurie ištirtų minėtą įvy
kį ir pradėtų derybas nusta
tyti priemonės ateityje inci
dentams užkirsti kelią. Į tai 
Lenkų atsakymas dar negau
tas bet Lenkų propaganda prieš 
Lietuvą šiuo metu yra labai 
smarki ir skatina agresyvumą.*

Yra žinių kad Lenkai ruošia
si statyti Lietuvai ultimatyvių 
reikalavimų ir paremti juos 
grąsinimų ir pavartoti pajiegą. 
Lenkų tikslas yra pasinaudoti 
tuo nelaimingu įvykiu, kad iš
spręsti Vilniaus ginčą savo nau
dai jiegos pavartojimu.

Lietuvos Pasiuntinybė.

PRANEŠKIT ADRE
SO PAKEITIMĄ 

Dirvos skaitytojai persi
keldami gyventi į naują 
vietą būtinai išanksto pra
neškit administracijai kad 
pakeistų jūsų antrašą nau
ju. Paimkit už lc atviru
tę ir ant jos užrašykit sa
vo vardą, pavardę ir nau
ją antrašą ir užadresuokit: 
DIRVA, Cleveland, Ohio.

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINĖ
C. Pakeltis Pharmacy 

1117 East 791h 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 Vaistine
1117 E. 79 St. Cleveland, O.
Telef. ENd. 8433 ENd. 8534 

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.



DIRVA

I APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. Sirvydas.

LIETUVA PASIRINKO MAŽIAUSI BLOGĄ
| ENKŲ surengtas antras smurtas prieš Lietuvą, visu žiaurumu pagrąsinimas ją 

užpulti, ir patiekimas tam tikrų reikalavimų, sudrebino visą Lietuvą. Vieni
norėjo atmesti visokius priešų reikalavimus ir stoti į karą. Vyriausybė kreipėsi į 
Sovietų Rusiją su paklausimais ką Maskva darys, bet jokios pagalbos negavo. .Ta
da Lietuva sutiko priimti Lenkijos ultimatumą ir pradėjo atnaujinti su Lenkija 
nutrauktus diplomatinius santikius nuo Vilniaus pagrobimo 18 metų atgal.

Pastaromis dienomis buvo pranešta kad, Lietuvai tvarkant santikių atnauji
nimą, atsistatydino Užsienių Reikalų Ministeris St. Lozoraitis ir Teisingumo Minis
teris St. šilingas. Buvo pranešimai kad atsistatydino ir visas ministerių kabine
tas, tačiau leidžiant šį Dirvos numerį i spaudą oficialių žinių apie tai neturim.

Kovo 22 d. Amerikos laikraščiuose tilpo pranešimai apie Kaune įvestą atsar
gos karo stovį, sulaikymui judėjimų prieš vyriausybę ir palaikymui reikalingos 
rainos šalyje, nes trukšmavimais galima pasidaryti tik blogiau.

Kad Vyriausybės opozicijos partijos bandė išnaudoti progą pakurstymui Lie
tuvos visuomenės, skelbimais buk Vyriausybė “parsidavė” ar kaip kitaip Lenkijai 
pasidavė, tame nieko naujo, nes ir ramiais laikais kitų partijų šulai vandenį mai- 
šė-drumstė, norėdami jame žuvauti. Jie tačiau turi džiaugtis kad Lenkai nepuo
lė Lietuvos, savo žvėriškumui ant musų šalies išlieti. Lietuviai liko nenukentėję.

APIE LENKIJOS TIKSLUS sužinome iš pastarų pranešimų. Lenkai pradėjo 
jaustis didėjančios Vokietijos labiau ir labiau pavojun išstatomi. Nors nekurie 
linkę manyti kad Hitleris padrąsino Lenkus prie puolimo Lietuvos, tačiau istorija 
bus visai kitokia. Lenkai gavę Lietuvių sutikimą atsteigti diplomatinius santikius 
skubina su Lietuva* susinėsimus atnaujinti ir kartu dirba sudarymui Baltijos Val
stybių Sąjungos. Lietuva-Latvija-Estija tokią sąjungą turi, bet Lietuva stovėjo 
Lenkams kelyje Į tą sąjungą įlysti. Jeigu Vokiečiai užrauktų Lenkams Danzigą, 
jiems išėjimas į jurą taptų užkirstas. Dabar, jie tikisi kaip nors sudaryti sau sąly
gas prieiti prie juros per Baltijos valstybes — gražumu ar žiaurumu. Abiem bu
dais jie tą gali padaryti. Jeigu bus išmintingi, gražumu daugiau laimės.

I tą sąjungą Lenkija nori įtraukti Suomiją ir Rumaniją. Tas reiškia daugiau 
norą lenktyniuoti su Hitleriu, negu jo klausyti ar pataikauti. Kaip iki šiol buvo, 
viena Lenkija yra silpna. Vokiečiai grąsina užėmimu Čekoslovakijos, prie kurios 
kabinosi ir Lenkija. Vokiečiai taipgi gali iš Lenkijos atimti ir Aukštutinę Silezi
ją, kurią Lenkai nuo Vokietijos atplėšė. Lenkų desperacija privertė juos griebtis 
tos priemonės prieš Lietuvą, nes tik Lietuviai iš visų kaimynų už Lenkiją silp
nesni. Savo desperacijoje Lenkai galėjo padaryti ir tą ko nepadarė su Lietuva.

PASITIKĖJIMAS RUSIJA Lietuvius visai apvylė. Kodėl nekurie Lietuviai ti
kėjo kad Rusija turės eiti musų šalį nuo priešų ginti sunku suprasti. Rusija turi 
savo bėdų. Nors Japonai laikas nuo laiko pagauna Rusų kareivių burius prie 
Mančukuo sienos, daug jų nužudo, tačiau Maskva nei tiek nepagrąsino Japonijai 
kiek Lenkija Lietuvai. Stalinas kasdien tikisi kad Rusijoje kas nors gali prieš jį 
sukilti. Ar jis drystų kam nors pavesti Rusų kariuomenės pulką vadovauti? Jis 
gal tikisi kad tas vadas su tuo pulku gali sugryžti į Maskvą ir jį patį užpulti....

KITAS SVARBUS DALYKAS. Jeigu Sovietų kariuomenė eitų prieš Lenkiją 
Lietuvą ginti, kartu su ta kariuomene Į Vilnių eitų Minsko Lietuviško sovieto ko
misaras Zigmas Angarietis Aleksa, kuris ten sėdi ir laukia progos Lietuvą prie 
Rusijos prijungti. Jo tos (svajonės jam niekas iš galvos neiškrapštys iki jis gyvas.

LIETUVA PASIRINKO PATĮ MAŽIAUSI BLOGĄ sutikdama užvesti diplo
matinius santikius su Lenkija. Lietuvių patekimas po Rusija reikštų išsižadėjimą 
savo nepriklausomybės, reikštų sušaudymą visų dabartinių musų tautos vadų (šau
dymą atliktų tas minėtas Angarietis), ir Lietuviai butų atskirti nuo tos savo tau
tos ir žemės dalies kuri liktų Lenkų rankose. Dabar gi, atsitikime Lenkijos vals
tybės sugriuvimo, visi Lietuviai ir jų žemės staiga galėtų susivienyti ir paskelbti 
savo atskirą Lietuvos valstybę savo etnografinėse ribose.

Musų komunistų Amerikoje, kurie pasakojo ir suvedžiojo Lietuvius neva Ru
sijos žadėta pagalba Lietuvai, vienatinis noras yra matyti Lietuvą po Rusijos So
vietais pajungtą, ir tuo reikalu jie nuolat tariasi su Lietuvių komisaru Angariečiu.

LIETUVA, kuri šymet 
daugelį Amerikiečių Lietuvių 
apdovanojo ordinais už jų dar-; 

; bą Lietuvos nepriklausomybei, 
yra raginama nepamiršti Ame
rikiečių ir kitu svarbiu klausi- Į 
mu, būtent, pensijų. Kiek ži- j 
noma, pensijas tegauna šie < 
buvę Amerikiečiai: Dr. Jonas 
šliupas, V. J. šliakys, buvęs 
Darbininkų Vilties ir Ateities | 
redaktorius, ir Amerikoje gy
venantis Kun. A. Milukas, bu- j 
vęs Vienybės ir žvaigždės re-; 
daktorius.

žinomas Lietuvos literati- 
ninkas, Liudas Gira, Literatū
ros Naujienose tuo klausimu 
rašydamas, ragina Lietuvos 
konsulus Amerikoje rinkti ži
nias apie Amerikos Lietuvių 
senstančius veikėjus, kuriems 
pensijos butų teisingas atlygi
nimas už ją darbą tautos ge
rovei. Jis sako: “Juos tinka
mai aprūpinti yra nebe malo
nės o tiesioginės musų valsty
bės pareigos reikalas”.

šiuo atveju Liudas Gira su
mini Dr. A. L. Graičuną, Chi- 
cagietį, kurio vardas nuo 1894 
metų šiaip ar kitaip musų vi
suomenėje ir spaudoje žybsi.

Lietuvos žurnalistų Sąjun
ga, susidėjus su Lietuvos ra
šytojų Draugija, rūpinasi iš
reikalauti iš 
jos įstatymą 
rašytojams. 
Amerikiečiai 
taip pat nebus pamiršai. Kiek
viena musų redakcija žino var
dus vieno ir kito jos korespon
dento kuris per ilgą metų eilę 
ištikimai 
tarnavo, 
kolonijos dieninę 
veikimo istoriją, 
mokamai, 
dabar susilaukti iš tautos pa
dėką pensijos pavidale. Tai 
butų gražus paraginimas jau
niesiems veikėjams.

valstybės pensi- 
žurnalistams ir 

Tikimės kad ir 
ir šiuo atveju

GIMTOJI KALBA
MUSŲ MOTINA AUKLĖTOJA

KERENSKIS APIE 
RUSIJĄ

Amerikoje besilankantis 
Aleksandras Kerenskis, ku
ris buvo pirmutinis revo
liucinis Rusijos premjeras 
po caro nuvertimo, ‘dabar 
lankosi Amerikoje.

Kerenskis netrukus bu
vo bolševikų išverstas ir 
taip Rusijoje įsigalėjo ko
munistai. Nuo tada jisai 
turėjo apleisti savo šalį ir 
gyventi užsieniuose.

Kalbėdamas apie Rusi
jos ateitį, Kerenskis pasa
kė: “Bolševikų vyriausybė 
prieina skradžios krantą ir 
pati save stumia Į pražūti 
savo klastingais darbais.”

“Galas ateis ne nauja re
voliucija, bet perversmu 
pačiame Kremline, o jeigu 
ateis anksčiau tai pasauli
nio karo katastrofa”.

Apie Maskvos teismus, 
kuriuose nusmerkiami auk
šti buvę Rusijos vyrai, Ke
renskis sako: “Tie teismai 
yra tik vaidinimai. Jie yra 
savo rūšies propaganda, o 
taip vadinamos išpažintys 
išgaunamos kankinimu pa
čių suimtųjų, jų giminių, 
žmonų ir vaikų.”

Toliau Kerenskis pasa
koja kad Rusijoje kyla di- 

neramumas tarp

ATSISAKO. Prezidentas 
Roosevelt praneša kad jis 
griežtai atsisako daryt ko
kius nors žygius pakeiti
mus savo Įvestų aptaksa- 
vimų. ko jo priešininkai 
reikalauja.

PRANCŪZIJA paskyrė 
naują didelę sumą (apie 
$134,000,000) ginklavimui
si, daugiausia karo lėktu
vams įsigyti.

AMERIKA šiuo laiku nusi
stačius savo karo laivyną pa
daryti visųdidžiausiu pasauly
je. Tam tikslui skubinamas! 
baigti planai ir skirti pinigai.

JAPONIJOJ ne viskas tvar
koj. Sostinėje Tokyo areštuo
ta 18 profesorių, kurie organi
zavo naują Laudies organiza
ciją. Organizatoriai suimti, 
bet partijos pasekėjai vistiek 
veiks.

MANO TĖVYNĖ

tautiniam reikalui 
aprašydamas savo 

i Lietuviško 
Dirbo jie ne-

Butų jiems malonu'

i

*SLA. VALDYBOS rinki
mams kiekvienas susipratęs 
Lietuvis ir SLA. narys savo1 
pareigą atliks ir duos savo bal
są tam kuris “izmui” netar
nauja. Tačiau, visų susipra
tusių Lietuvių pareiga butų 
padėti visą spėką iškviesti bal
suoti visus SLA. narius. Mes 
žinome, balsuoja tik trečdalis 
narių. Jei Hitleris ir Stalinas 
gali sušaukti 90-tą nuošimtį 
piliečių balsuoti, SLA. nariams 
privalu tautai parodyti savo 
mokėjimą, demokratiniu ragi
nimo budu, tokį pat narių nuo
šimtį sušaukti balsuoti svarbiu 
organizacijos reikalu. Nepa
mirškite šio užmetamo darbo. 
lauko!

VALSTYBĖS Prezidentas Antanas Smetona 
parašė straipsnį “Gimtajai Kalbai”, kuria

me šitaip įvertina ir brangina musų Lietuvių 
kalbą. Jis rašo:

Ji Indoeuropiečių padermėje viena vyriau
sių. Jos amžius ne šimtais o tūkstančiais me
tų skaičiuojamas. Kaip ir iš kur, kuriais ke
liais vykus pritilpo ji Baltijos pajurin — nie
kas tikrai nežino. Ir niekas negali pasakyti 
kiek laiko jos čionai gyventa. Jos ilgaamžės 
seserys viešpatavo, vienos kalnuotame Irane, ki
tos pasakingoje Indijoje, garsingos tapo, daug 
turtų įsigijo, bet jau senai pasimirė, eilę dukte
rų palikusios. Kitos vėl seserys labai laimingos 
buvo, sukurusios skaidriausių židinių šiltose Ai- 
gajos ir Viduržemio jurų pakrantėse, šit ir 
jų nebėra gyvųjų tarpe. Tačiau jų apstingais 
palaikais mito ir tebeminta visas žemės rutu
lys, minta ir musų kraštas.

Ji, toji Indoeuropiečių giminaitė, tai musų 
gimtoji kalba. Jos vertę brangina mokslas ir 
istorija. Pergyvenus senyvas kilnias seseris, 
atšakiai nuo jų gyvenus, maža kam težinoma, 
musų gimtoji kalba išliko sveika ir gaji.

Ką jos gentainės prarado, tai ji išsaugojo. 
Nei žvarbus rytų ar šiaurės vėjai, nei pietų ar 
vakarų verpetai su audromis neįveikė palenkti 
jos ir nepalaužė. Ji mums miela ir brangi, am
žius telkusi draugėn visus, kurie gyveno Lietu- 

I vių giminės žemėse. Musų senoliai, tos drau
gės saitais sutvirtinti, darėsi atsparus, gebėjo 
nugalėti priešus ir tapo viso ko pertekę. O jų 
palikuonys pralobę pamiršo keno dėka įsigijo 
galios, garbės ir visokių gerybių. Išdidus 
svetimiems dievams tarnauti ėmė, atskilo 
tautą ir ją paniekoje paliko. Tada musų 
toji kalba, didžius vargus pati vargdama,
dė ir vienyben glaudė tuos kurie jai liko ištiki
mi.

Jai, kaip motinai, meilė reiškiama, vaikams 
galybe virto. Jie tapo drąsus ir vėl narsus ir 
prarastą laisvę atgavo. Dabar tautos vaikai dar 
labiau supranta kam jie skolingi.

Musų gimtoji kalba — musų geroji moti
na auklėtoja. Kad ir tūkstančius metų išgyve
nus, ji nepaseno, ji visuomet jauna ilgame žmo
nijos gyvenime. Kas jaučia grožį ir tiesą, kas 
jaučia meilę savam, tas gerbia jos amžių ir jos 
senų senovės giminystą. Taip sako ir pašalie
čiai. O mums, jos vaikams, dar daugiau dera 
apsiausti ją meile ir garbe. Kaip yra pergyve
nus musų protėvius, taip ji pergyvens ir mus. 
Praeis* šimtai-tukstančiai metų, pakeis vienos 
musų kartos kitas, o ji, amžinai jauna būdama, 
gyvens kol gyva bus musų tauta.

Tat reikia minti takai ateitin savo motinai 
kalbai, kad tauta turėtų dvasinio maisto. Per 
gimtąją kalbą reiškiasi juk tautos sąmonė, gim
toji kalba kuria savo mokslą ir meną. Ji turi 
tvirto pagrindo būti skambi, daili, taisyklinga, 
bendra, visiems Įmanoma, nepamelus ryšų su 
savo praeitim,
raštų, dainų ir pasakų išsaugotas, ją gaivina ir 
jaunina gyvosios versmės, tarmės ir šnektos, 
stiprina ir svetimųjų kalbų, jai artimų, lobynas, 
sukraustas kultūrinės gyvenimo pažangos. Im
kimės iš prašaliečių, be ko išsiversti negalime, 
tačiau taip kad tai nenugalėtų kas savo užug- 
dyta.

Vadinas, gimtoji kalba ne tik musų auklė
toja, bet ir musų auklėtinė didelio ir atsargaus 
rūpesčio privalanti. O rūpinamės kai stengia
mės kad musų kalba butų tokia kokia aukš
čiau pasakyta. Reikia džiaugtis kad jau nebe
stingame išmaningų žmonių, lydinčių budriom1 
akim musų bendrinės kalbos pažangią kūrybą.'

O kas ją kuria? Tas kuris rašo ir kalba: 
rašytojai, laikraštininkai, kalbininkai, moksli
ninkai ir mokytojai. Tačiau toji kūryba neturi 
lenktis iš tam tikrų normų, lygtinai nustatytų, 
kuriose išsitenka ir pasireiškia kiekvieno kuria
moji galia. Tai nėra laisvės varžymas, tai yra 
tik jos tvarkymas.

Kai Lietuviai tepradeda kurti savo bendri-

talkos padedama, šymet ji 
metus. Mes, visi jos bičiu- 
įgydama vis daugiau ir dau-

svarbų uždavinį, 
sukako penkerius 
liai, linkime kad, 
giau draugų, sulaukus kito penkmečio, galėtų
pasidžiaugti kad pasiekė to ką yra užsibrėžus. 
Geriausios kloties nugalėti tiems sunkumams 
kurių sutinka iš vieno ar iš kito šono!

KAS YRA “PAUKčšIO PIENAS”?
Sakytum kad tai tik pašaipa, kad paukščio 

pieno nėra. Tiesą pasakius, yra toks skystimas 
kuriuo karveliai maitina savo mažučius, ir tą 
skystimą teisingai vadiname karvelių įpienu. 
Tai yra pusiau jau pervirškintas suaugusio kar
velio gūžyje maistas, kurį jauniklis, įkišęs sna
pelį į savo tėvo ar motinos snapą, traukia sau 
į skilvį. Taip maži karveliai ir minta. Miško 
karveliai turi labai didelius, palyginti kalbant, 
gužius. Gamta tinkamai parūpino jiems gužius 
mažiukams maitinti. Nenuostabu kad karve
liai yra labai ėdrus.

ŠĮ

tapo,
savo 
gim- 
guo-

i

KAM GAIDŽIUI REIKALINGA 
SKIAUTERĖ?

Gal ir ūkininkas negalėtų mums atsakyti į 
klausimą. Vyriškos lyties kai kurių paukš

čių galvą puošia graži raudona skiauterė. Jos 
tikslas kaip ir liūto karčių, patraukti patelkos 
dėmesį. Kartais skiauterė gali būti ir labai 
nepatogi gaidžiui, ypač kai tenka susipešti su 
kitu gaidžiu. Besipešant, griebiama už skiau
terės ir su labai ilgais ir stipriais pentinais, 
šiandien tos rūšies sportas dar yra rytiečiuose. 
Europoje beveik niekur neleidžiama ruošti gai
džių rungtynes.

džiausiąs
ūkininkų, kurie dabar tu
ri priemones susiorganiza- 
vimui. Stalinas yra guck 
rus vyras, bet jis valdo tik 
viena mintimi, fizišku jr 
morališku teroru, sako jis.

Nėra mano žemėj kipariso žiedo, 
Nėra piramidžių, palmių nėra čia.
Ant šakos paukštelis giesmininkas gieda, 
Danguj naktį blizga mėnesio delčia.
Pakelėje Dievas ąžuoliniam kryžiuj — 
Antroj pusėj kelio lankstosi beržai. 
Protėviai iš karklo nusipynę vyžas 
Ėjo už tėvynę, kovės kaip vilkai.
Mes neturim aukso, nei brangių metalų, 
Turim savo žemę, ariamus laukus.
Musų juodbėrėliai ugnį kojom skelia, 
Kada vyrai joja už tėvų namus.
Nėr tėvynėj mano kalno saulei remti — 
Šatrijos, Rambyno — niekas neatstos! 
Vaidilutės ugnį rinkdavos kūrenti, 
Laimino vaidilos einančius kovot.
Nėra mano žemėj apelsino žiedo — 
Kaišosi gegužyj obelys žiedais.
Vyšniose paukštelis iš širdies pagieda, 
Skamba brolių dainos Nemuno krantais.
L.A. Balys Gaidžiunas.

■^LIETUVOS organizuotu 
ūkininkų bendrovės, “Maistas”. 
“Pienocentras” ir “Lietūkis”, 
galinus atsiuntė Amerikon sa
vo atstovus ir įkūrė New Yor- 
ke nuolatinį skyrių. lkšiam, 
dirvą Lietuvos prekybai su 
Amerika dirbo patys Ameri
kiečiai ir Lietuvos diplomati
niai bei konsuliniai atstovai. 
Clevelande dirbo Dirvos redak- 

j torius K. S. Karpius, Newarke, 
A. S. Trečiokas, Brooklyne, J. 
Ambraziejus, K. Vilniškis, P. 
Jurgėla; Detroite, P. Molis; 
Bostone ir Chicagoje kiti Lie- 

I tuviai, kurių vardų nežinau.
Daug kredito tenka duoti 

Lietuvių Prekybos Butams, ku
rį sąjūdį Amerikiečiuose savo 
laiku įragino Lietuvos Pasiun- 
tinis, P. žadeikis. Dabar vi
sos šios spėkos galės darniai 
dirbti su oficialiais Lietuvos 
produktų gamintojų atstovais. 
Lietuvos gaminiams reikia už
kariauti vieta ne vien Ameri- 

i kos Lietuvių tarpe, bet ir ben
drai Amerikos pirkėjuose. Gra- 

: žus pagrindas jau sudarytas 
— tereikia dar gražesni murai 

| pastatyti.
t •

PRANCŪZIJA nutarė pasek
ti Ameriką ir pasistatydinti 

i didžiausią galimą karo laivy
ną, Prancūzijos reikalams ap-1 

i ginti. 1

Jai tinka senovės palikimas,

Dirva yra Mylimiausias Laikraštis 
Lietuvoje

(Laiškas iš Lietuvos)
Aš esu labai patepkintas kad susipažinau 

su Dirva, kuri mane jau lanko apie desėtkas 
metų. Nors Dirva yra ir savaitinis laikraštis, 
bet kol aš, savaitė nuo savaitės jos sulaukiu, 
man tas laikas pavirsta metais. Aš gavęs Dir
vą perskaitau veik kiekvieną eilutę, nes man 
Įdomu kaip mano užjūrio broliai gyvena, kaip 

j dirba Lietuvišką ir tautinį darbą, tarp šimtų 
įvairių tautų.

Dirva patinka ne tik man vienam bet ir 
kitiems mano kaimynams. Kai sužino mano 
kaimynai kad gavau jau naują Dirvos numeri, 
tą vakarą pas mane susirenka gražus Dirvos se
kėjų būrys. Vienas smarkesnis balsiai skaito, 
o visi kiti klausosi. Visiems labai patinka Dir
vos redaktoriaus K. S. Kurpiaus įspūdžių apra
šymas iš jo kelionių po Amerikos miestus.

Gerb. Spragilas pralinksmina ir nuliūdusį.
Aš matau kad Dirvą labai mėgsta ir moksl

eiviai. Utenos Valstybinėje Centralinėje skai
tykloje randasi ir Dirva, ir pažymėtina kad to
je skaitykloje Dirva eina iš rankų į rankas. Aš 
turiu surinkęs Dirvos jau kelių metų komple- 
tus, bet jie pas mane nestovi ant lentynos su
dėti, bet keliauja per skaitytojų rankas, per ku
rias nukeliauja net kelintan kaiman.

Dirvos redaktoriui sulaukus 20 metų sa
vo darbo prie jos redagavimo, linkėtina jam ir 
jo vedamam laikraščiui ir toliau pasekmingai 
dirbti Lietuvybės darbą. Jos redaktoriui Kar
piui, Lietuvybės apaštalui, skleidėjui tautiškos 
dvasios tarp išeivių brolių Lietuvių, lai Aukš- 
čiausis suteikia ilgiausių metų sveikatą.

Dirvos bendradarbis Jonas Sirgedas.

kritiškai vertina jos dėsnių žiūrėdamas, 
Prancūzams, ro- 

nes jų rašomoji kalba

, nę kalbą, tai jiems itin reikalingas organas ku- 
j ris
šiaip ar taip rašomus darbus.
dos, r.ieko nebereikia,
tiek išdailinta kad, tarytum, nieko ten nebeten-

I ka nei pridėti, nei atimti. Ir vis dėlto jie stro
piai, rūpestingai ją sergsti ir tebedailina.

....O pas mus dar netrūksta žmonių ma
nančių jog kalbininkų kritika rašytojams esan
ti nereikalinga. Tai didelė klaida. Priešingai, 
musų bendrinei kalbai ugdyti yra būtinai rei
kalinga talka kalbininkų sw rašytojais, mokyto
jais ir visais kitais kurie tik domisi jos taisyk
lingumu, jos grynumu ir jos stilium.

“Gimtoji Kalba” yra apsiėmus spręsti tą i

BAUDŽIAVA
Svarbi, įdomi, didele knyga už $1.00

Ta knyga tai Petro Rusecko “BAUDŽIA
VA”. Joje surašyta daugybė žmonių atsimini
mų apie baudžiavą (vergiją) Lietuvoje. Iš kny
gos matysi kaip sulenkėję ponai baisiai elgėsi 
su savo baudžiauninkajs 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 
patvirkusioms 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



DIRVA

J. SENKUS. SLA. RINKIMAI
Balsuokit už šiuos Tautininkus Kandidatus:

PAVERGTAS VILNIUS
didelėmis iškilmėmis, kuriose dalyvavo pats Di
dysis Kunigaikštis, Vilniaus vyskupai, diduo
menė, bajorija ir tūkstantinės minios žmonių. 
Vyskupui pašventinus pirmuosius sienos akme
nis, prasidėjo iškilmės: buvo šaudoma iš arno
tų ir skambinama Vilniaus bažnyčių varpais. 
Prie Aušros Vartų (tada dar Medininkų vardu 
vadinamų) procesija apsistojo, čia buvo padė
tas didelis pamatinis akmuo, kuriame į tam 
tikrai iškaltą vietą buvo įdėta sidabrinė lenta 
su atitinkamu užrašu ir keletas Lietuvos pinigų.

Vyskupai šiuos vartus atskirai pašventino. 
Po to, Didysis Kunigaikštis, vyskupai ir kiti 
kiekvienas padėjo po akmenį į vartų pamatus. 
Procesijai užsibaigus, minia užgiedojo “Teve 
Dieve garbinam”.

Miesto sienoje buvo iškirsta keletas vartų, 
žymesnieji buvo šie: 1. Trakų vartai buvo Tra
kų gatvės gale; vėliau juos perdirbo į buvusią 
Pranciškonų bažnyčios varpinę. 2. Krėvų ar
ba Medininkų vartai, kurie vėliau buvo Ašme
nos ir, pagaliau, Aušros Vartais praminti; jie 
dar ir dabar tebestovi, šiuose vartuose dabar 
yra šv. Panelės koplyčia ir stebuklingas pavei
kslas. 3. Išganymo vartai stovėjo Vilnios upės 
krante, prie Bokšto gatvės. 4. Rūdninkų var
tai buvo pastatyti ten kur dabar Rūdninkų ir 
Pylimo gatvės susiduria. Be paminėtų 
jų vartų dar buvo keletas mažesnių, k. 
torių, Subačiaus, Bernardinų, šlapiasis, 
ir kt. •

Statomoji miesto siena buvo skubiai už
baigta, nes prie Vilniaus pradėjo artintis Toto
riai. Gręsiant karo pavojui, 1536 metais buvo 
išleistas naujas įsakymas, kuriuo aplink visą 
miestą palikta 40 sieksnių laisvas ruožtas; ja
me namai sugriauti, miškai ir sodai iškirsti. 
Vėliau šiame ruože, miesto apsaugai sustiprin
ti, buvo supiltas pylimas. Praktika parodė kad 
sienoje perdaug palikta vartų, kuriuos buvo ne
galima tinkamai apsaugoti. Todėl mažiau rei
kalingi vartai buvo panaikinti.

žymiausiu tų laikų Vilniaus miesto staty
toju buvo Vilniaus mieštos burmistras Ulrichas 
Hosijus. Jis atstatė pilies rumus, daug baž-

Kiekvienas narys privalo eiti 
į kuopos susirinkimą ir balsuo
ti už tuos kanditatus kurie 
yra visuomenei žinomi kaip tik
ri Lietuviai, pagarbos ir pasi
tikėjimo užsipelnę ne tik tarp 
savo draugų, bet visoje visuo
menėje ir net Lietuvos valsty
bėje.

Nereikia ginčytis ar argu
mentuoti su tokiais žmonėmis, 
kad ir su SLA nariais, kurie 
mus persekioja ir net pajuokia 
už Lietuviškumą. Nereikia 
balsuoti už tuos kandidatus, 
kuriuos toki nelietuviški “drau
gai” mums perša, nes aišku 
kad jiems Lietuvybė nerupi.

Padorusis SLA nary! Tavo 
geriausias argumentas — bal
savimo balotas. Nediskusuok, 
bet balsuok! Balsuok ne taip 
kaip tavo ir Lietuvybės priešas 
tau padorys, bet taip, kaip že
miau paduotas baloto pavyzdys 
parodo. Parodyk šį baloto pa
vyzdį ir kitam SLA. nariui. Jei 
tas pradės tave kolioti, ar at
kalbinėti, žinok, kad jis nėra 
tavo draugas, ne Lietuvių drau
gas neigi Lietuviškų reikalų 
rėmėjas. Nesiginčyk su tokiu 
žmogus, neargumentuok, tik

BALSUOK, kaip pavyzdyje pa
rodyta.

Čia paduoto baloto pavyzdžio

lapeliai bus pasiusti kiekvive- 
nam SLA nariui. Nueik į kuo
pos susirinkimą ir pamatyk 
kiek jūsų kuopoje atsiras tokių 
narių kurie priešinasi tokiam 
balotui. Nepaisyk ką jie kal
bės, NEDISKUSUOK, -----
BALSUOK!

BET

pasilikdavo visam

daug padėjo pato- 
Vilnius Neries ir

TREČIAS SKYRIUS
Vilnius po Vytauto Didžiojo Mirties iki 

Liublino Unijos
1. VILNIUS JOGAILAIČIŲ LAIKAIS
Ir po Vytauto Didžiojo mirties Vilnius stai

ga dar nenyko. Jogailaičių valdymo laikais, jis 
buvo išaugęs dideliu miestu, siekiančiu 200,000 
gyventojų.

Vilniaus išaugimui daug padėjo tuometinė 
gyva Lietuvos prekyba su užsieniais. Anais 
laikais Lietuviai savo reikalams nesuspėdavo 
arba dar nepakankamai mokėdavo pasigaminti 
plonos drobės, geležies dirbinių, vario, stiklo, 
cukraus, įvairių brangiųjų akmenų, balnų ir 
pakinktų, šiuos visus reikmenis Lietuvai per 
Vilnių pristatydavo Vakarų Europa.

Jau tais laikais Vakarų Europoje buvo iš
nykę didieji miškai, o su jais kartu išnyko ir 
laukiniai gyvuliai, kurių kailiai buvo vartojami 
drabužių gaminimui. Lietuvoje ir Rusijoje dar 
augo didžiausi miškai, kuriuose veisėsi ir gy
veno daugybė laukinių žvėrių. Jų kailiais ėmė
si prekiauti ir Vilniaus pirkliai. Daugiausia 
kailių buvo išgabenama į Vakarų Europą. Ly
ginant Vilniaus kailių prekybą su kitų šalių 
miestų prekyba, tuojau matosi kad Vilnius šiuo 
atveju stovi nepalyginamai aukščiau už kitus 
miestus. Pavyzdžiui Liubline, Krokuvoj, Poz
nanėj, Torne ir Danzige kailiais prekiaudavo tik 
tam tikrais laikotarpiais, , o Vilniuje visuomet.

Vilnių aplankydavo daug užsienio pirklių, 
kurių nemažas skaičius, susipažinę su vietinė
mis gyvenimo sąlygomis, čia 
laikui.

Vilniaus prekybai bujoti 
gi miesto geografinė padėtis.
Nemuno upėmis buvo sujungtas su Baltijos ju
ra, o iš čia su visu pasauliu. Be to, svarbiau
sieji keliai iš Vakarų Europos į Rytų Europą 
ėjo per Vilnių.

Jei Gedimino laikais buvo garsus Vilniaus 
pirklių rūmai. Dabar šie rūmai tapo praplėsti 
ir patobulinti. Vilniaus pirklių rūmai buvo vie
ni gražiausių ir brangiausių tuometinės Vilniaus 
statybos pavyzdžių.

Tais laikais Vilnių aplankydavo daug ke
liauninkų, kurių užrašuose Lietuvos sostinė, jos 
prekyba, gyventojai labai gražiai aprašomi.

Vilniaus miesto augimą žymiai pastūmėjo 
ir tas faktas kad Didieji Lietuvos Kunigaikš
čiai, kaip Zigmantas, Zigmantas Augustas ir 
Aleksandras, kartu būdami ir Lenkijos kara
liais, nors gyveno Krokuvoje, tačiau Vilnių jie 
irgi mylėjo ir dažnai jame gyvendavo. Didis 
Kunigaikštis Aleksandras su visu dvaru iš Kro
kuvos persikėlė į Vilnių gyventi. Pats Didysis 
Kunigaikštis, jo didžiūnai ir bajorai ėmėsi sta
tyti naujus, Vakarų Europos pavyzdžiu, rumus. 
Daug naujų, puikių bažnyčių ir vienuolynų bu
vo pastatyta 15-to amžiaus pabaigoje. Laikui 
bėgant, miesto statybai net žemės pritruko.

Kunigaikščio rūmų puikumas ir prabangus 
gyvenimas stebino ne vieną svetimtautį Vilniu
je apsilankius. Suomijos kunigaikštis Jonas, 
Gustavo Vazos sūnūs, įvažiuodamas į Vilnių 
Trakų keliu, stebėjosi’ nepaprastu miesto gražu
mu. Jis sakėsi mažai tokių miestų matęs. Taip 
pat jį stebino ir Vilniaus miesto įvairumas tau
tų atžvilgiu. Lietuviai, Gudai, žydai ir Toto
riai buvo pasipuošę savo tautiniais rūbais. Vi
si Vilniaus gyventojai mieste puikiai jautėsi, 
tais laikais dar nebuvo persekiojamos nei tau
tos nei tikybos.

VILNIAUS SIENA2.

Laikas, karai ir gaisrai buvo sunaikinę Vil
niaus miesto apsaugą. Sęniau miestas buvo 
aptvertas, daugiausia medine tvora. Vilnių ap
ginti, tokia apsauga buvo permenka, todėl pats 
miestas jautė sau gręsiantį pavojų.

Miesto tvirtovę sustiprinti susirūpino Di
dysis Kunigaikštis Aleksandras (1942—1506). 
Jis išleido daugelį įsakymų, kuriuose buvo nu
rodoma būtinas reikalas miestą aptverti nauja, 
stipria muro siena.

Naujos miesto sienos nustatymas dar ir dėl 
to rodėsi reikalingas kad Vilnius jau daug to
liau buvo išaugęs negu nustatyta senosios me
dinės Vilniaus miesto sienos.

Kad stropiau Vilniečiai užsiimtų sienos sta
tymu, vieniems metams buvo paleisti nuo ka
ro tarnybos. Dar gi jei visi kunigaikščiai, po
nai ir visas kraštas butų kariuomenėn pašauk
ti, Vilniaus gyventojams leidžiama tęsti sienos 
statymą, nemokant jokių mokesčių. Jei kuris 
dvasininkų norėtų kad sienoje pasiliktų jo na
mai, turi savo rūpesčiu tą sienos dalį užmūry
ti. Jei jie to padaryti negali, tada tie namai 
mainosi su kito miestelėno viduryje miesto 
esančiais namais ta sąlyga kad naujas savinin
kas savo lėšomis sieną pastatytų.

Sienos statymas prasidėjo 1504 metais su

didžių- 
a. To- 
Velnio

BALOTAS
įrašyk krytelj (X) ties vardu to kandidato, už kuri 

atiduodi savo balsą.
Balsuoti galima tik už vieną kandidatą i kiekvieną 

urėdą, išskiriant Iždo Globėjų urėdą, i kur] reikia balsuoti 
už du kandidatus.

No. 1 
Ant Pre
zidento

No. 2 
Ant Vlce

Prcz.

F.- J. Dagočiua, Bo. Buąlun, Mana-_____

W. F Laukaitis, Baltimorc, Md_____
-Kl. JurgehoRiū, Oiieago, TitT7~-

J-K. Mažnkna, rittoburgti,-PE7-.........

V. BukSnaitis, Richmond Hill, N. Y...

K

- Jf....
No. S 

Ant Sek
retoriaus

M. J. Vinikaa, New York, N. Y.____ _
-JrMiliauakaa, McI<ees Rock8,~Pa___
J. Andaiulaitia-Anseli, NetrYorkį- N; Y.

.2^...

No. 4 
Ant Iidl- 

ninko

No. 5-6
Ant

Iždo
Globėju

Balsuok
Uždu

No. 7 
Ant Dr.-

Kvot.

nyčių ir tvirtovių. Taip pat Hosijus per Nerį 
pastatė tiltą, dabar žaliuoju vadinamą, kelis 
malūnus, ligoninių ir šiaip daug trobesių.

Didžiajam kunigaikščiui įsakius Hosijus 
tiltą per Nerį pastatė savo lėšomis, bet už tai 
jam buvo leista nuo visų tiltą pravažiuojančių 
imti mokestį. Kad tilto pastatymas iš tų įplau
kų apsimokėtų, buvo uždrausta visiems, tarp 
Kernavos ir Bistricos upės, Neries ruožte sta
tyti naujus tiltus. Taip pat buvo draudžiama 
tarp Kernavės ir Nemenčino statyti pėstiems 
tiltelius. Tuo pat laiku tarp Verkių ir Panerių 
buvo uždraustos visos perkėlimo vietos. Iš ne
klausančių šio įsakymo buvo atimama visas jo 
turtas, šito mokesčio nemokėdavo tik šlėktos 
ir dvasininkai, žydai, laidodami numirėlius, tu
rėjo teisę luotais per upę persikelti, kadangi 
kapinės buvo anapus Neries.

Ulrichas Hosijus tas rinkliavas galėjo im
ti iki tol kol padengė visas tilto statybos išlai
das. Vėliau tilto įplaukos buvo skiriamoš į dvi 
dalis: vieną naudodavo prieš šv. Trejybės baž
nyčią statomos ligoninės įrengimui, o antrą pa
ties tilto remontui ir apsaugai. Be pastatyto 
Neries tilto, buvo atnaujinti dar trys tiltai per 
Vilnios upę: vienas ties Spaso vartais, kitas

A. S. Trečiokas, Newark, N. J_______
D. Dimokaitis, Chicago,-IH:~-- ..  

S. Mockus, So. Boston, Mass________
-Er MHeuiįutėr-Ghieago,-tit77--_„„__ _
V. A. Kerševičlus, Scranton, Pa_____
J.MarctnkevičrtiS-Martin, Kenosha.AVis

X

A,

De.-di 8.-Ston—lew,- Walerbuij, Cunnt
Dr. S. Bielis, Chicago, III....... .............
-Dr. S, W. Stanulienis, OhenanJuali,-P<u

X

prie Bernardinų vienuolyno ir trečias ten kur 
dabar Antakalnio tiltas.

šešioliktame šimtmetyje Vilniaus reika
lams buvo pastatyti keli vandens malūnai. Pa
gerėjus susisiekimui su priemiesčiais, anapus 
Neries ir Vilnios upių, tie priemiesčiai ėmė grei
tai augti ir vėliau tapo neatskiriamomis Vil
niaus miesto dalimis. Apie vieną tų priemies
čių istorininkas Narbutas sako kad dalis mies
to už žaliojo tilto buvo pavadinta šnypiškiais, 
todėl kad Vytauto laikais čia gyveno turtingas 
pirklys šnypis. Tose vietose kuriose dabar yra 
Užupis, žvejų miestelis ir kiti išpradžių tarp 
kalnų ir miškų buvo tik keletas menkų lūšne
lių. Vėliau čia išaugo dideli Vilniaus priemies
čiai. Miestui statantis atsirado reikalas gamin
ti plytas. Ir štai 16-me šimtmetyje šnypiš- 
kiuose buvo įrengta keliolika plytų dirbtuvių. 
Pirmutinis Lietuvoje popieriaus fabrikas irgi 
Vilniuje 1522 metais buvo pastatytas. Tačiau 
neturėdamas gerų specialistų, fabrikas negalė
jo pagaminti aukštos rūšies popieros. Fa*brikas 
veikė išnaudodamas Vilnios upės vandens jiegą. 
Vėliau fabrikas sudegė ir jo vietoje buvo įreng
ta parako dirbtuvės.
Seka: VIDAUS GYVENIMO SUTVARKYMAS.

Teisėjas W. F. LAUKAITIS 
išsirūpino Marylando valstybė- 
jo Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės Vasario 16 d. minėji
mą, kurį užgyrė tos valstybės 
gubernatorius. Jau tik už tą 
atsižymėjimą Teisėjas Laukai
tis yra vertas būti SLA prezi
dentų, jei neminėtume ir kitų 
didelių patriotinių jo darbų 
musų visuomenėje.

DR. M. J. VINIKAS, buvęs 
Lietuvos valstybės aukštoje 
tarnyboje Washingtone tais 
laikai kuomet Lietuvos valsty
bė kūrėsi. Už jo nuopelnus 
musų tėvynei, jis turi būti iš
rinktas eiti sekretoriaus parei
gas ir toliau.

DR. S. BIEžIS jau seniai dir
ba Lietuvių naudai, nesigailė
damas nei laiko nei aukų vi
siems prakilniems darbams Lie
tuvos naudai. Mums bus tikra 
garbė turėti tokį veikėją SLA 
viršininku.

S. MOCKUS, palyginti dar 
jaunas žmogus, bet per pasku
tinius 23 metus tiek pasižy
mėjo tautiniais darbais kad 
statomas pirmųjų visuomenės 
veikėjų tarpe. Už jį vėl visi 
nariai privalo balsuoti.

A. S. TREČIOKAS, tinka
miausias kandidatas į SKA iž
dininkus. Jis Paskolos ir Sta
tybos Draugovės sekretorius— 
vedėjas, Ekonominio Centro 
sekretorius, Vilniaus Vadavimo 
Sąjungos skyriaus sekretorius, 
Lietuvių Vaizbos Buto sekre
torius, American Home Build- 
ers korporacijos iždininkas ir 
Vienybės bendrovės pirminin
kas. Jis yra plačiai žinomas 
veikėjas, aukštai gerbiamas vi
sose Rytų Valstybėse, užsitar
navęs didžiausio visų pasitikė
jimo. Trečiokas turi būti iš
rinktas SLA iždininku.

VITALIS BUKŠNAITIS, V. 
A. KERšEVIčIUS — abudu 
musų jaunosios kartos atsto
vai, musų organizacijos žiedai, 
spėję atsižymėt musų jaunimo 
tarpe. Pastatykime juodu į 
SLA viršininkus, duokime pro
gos jiems veikti visuomenės 
labui ir Lietuvybės palaikymui.

SLA nariai, balsuodami už 
pažymėtus kryželiu kandidatus 
kaip baloto pavyzdyje parody
ta, išrinks tikrai tinkamus ge
rus Lietuvius į savo organizaci
jos viršininkus, kurie apsau
gos musų brangią organizaci
ją nuo pavojaus netekti Lietu
viškumo.
NEDISKUSUOK, BET BAL
SUOK už šiuos kandidatus.

SARGYBOS KOMITETAS.
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Visos Lietuvos, kaip ir viso pasaulio Lietuvių akys nukreiptos į musų istorinę sostinę Vilnių. (VVS. paruoštas žemėlapis, iš U. Patarėjo, specialiai Dirvai)
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6 DIRVA

AVIACIJOS REIKMENŲ 
GAMYBA CLEVELANDE

Clevelande yra net 68 išdir
by stės kurios gamino 94 pro
duktus reikalingus orlaivinin- 
kystėje ir patiems orlaiviams. 
Retas kuris lėktuvus yra ku
ris gali pasikelti nuo žemės ne
turintis kokio nors dalyko pa
gaminto Clevelande.

LAUKIAMA CHICAGOS 
KONSULO

Clevelando Lietuviai turės 
progą pamatyti ir girdėti kal
bant Lietuvos Konsulą Chica
goje, P. Daužvardį, kitą sek
madienį, Balandžio 3 d.

Gerb. Daužvardis atsilankys 
Clevelande įteikimui ordinų P. 
J. žuriui ir Alekui Baniui.

• DU UŽMUŠTA. Automo
bilių nelaimėse praeitą sekma
dienį užmušta du asmenys. Bet 
tai vis mažumo rekordas lygi
nant su pereitų metų tokiu pat 
laiku. Iki šiol šymet užmušta 
automobiliais 26, o pernai per 
tiek pat laiko buvo 60.

Policija smarkiai kovoja su 
automobilistais. šeštadienį ir 
sekmadienį buvo areštuota 307 
automobilistai už visokius iš
krypimus iš nustatytų jiems 
taisyklių.

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITĮ 
(Lait) 

1155 East 79th St.

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.; Muscat, 
$1.43 gal.
5 galonus ir daugiau, 
savo indus.
keti.

Didelė nuolaida perkant 
Atsineškit 

Už vyną taksai užmo- 
(18)

Pasquale Bastuli
Bonded Winery No. 74 

7802 Superior Avenue 
Wholesale and retail.

PYTHIAS
C A F E
LIETUVIŠKA UŽEIGA
231 EAST 156 STREET 
(Netoli Euclid Beach Parko)

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

Penktadieniais žuvis.
.T. 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.

STONIS
R E S T A U R A N T

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Avė.

Prie Ko Desperacija Priveda
Tos “kitos gazietėlės” atsi

prašant redaktorius parodė vi
są savo nekulturiško žmogaus 
pavydą kuomet pamatė Dirvo
je paskelbta kad du Clevelando 
Lietuviai gauna Lietuvos Pre
zidento ordinus, Lietuvos Ne
priklausomybės 20 metų su
kakties proga. Mat, pasitaiko 
gauti ne tas redaktorėlis, ir ne 
jo rėmėjai kurie jį palaiko pla
tindami melagystes apie kitus 
žmones....

Jeigu ordinus butų gavę ko
kie du katalikai veikėjai už jų 
pasidarbavimą tikybai, Dirva 
butų tik apsidžiaugus ir apdo
vanotuosius pasveikinus, butų 
atidavus jiems kreditą už jų 
nuveiktus darbus.

Kituose miestuose ordinus 
gavo ir patriotai kunigai, ir 
Dirva didžiuojasi jais ir jų 
darbais savo tautai.

Tas redaktorėlis ir jo padė
jėjai gali būti tikri kad už to
kius darbus kokius jie Cleve- 
landiečių tarpe varo juos nie
kas nepagerbs ir neapdovanos. 
Ir jeigu kas norės ką apdova
noti ir pagerbti nepaklaus to
kių* be doros pavyduolių.

raštis yra Dirva ir kokia ta jo 
“gazietėlė”: jokios kompetici- 
jos ir palyginimo būti negali. 
Ta jo “gazietėlė” yra tiktai iš- 
gėdinimas taip toli pažingėju- 
sios Lietuvių rašybos. Galėjo 
tokios “gazietos” eiti 30 metų 
atgal, bet ne šiandien.

Tas žmogelis visada griebia
si ne savo amato: iš jo advo- 
katystės išėjo žmonėms tiktai 
skriauda, dabar vėl ne savo 
amato pasiėmė stodamas neva 
redaktoriauti, apie ką nei ma
žiausio supratimo neturi.

* * ¥
Kartu su užpuolimu apdova

notų ordinais vietos veikėjų, 
tas neva redaktorėlis bando už
pulti ir vieną Dirvos bendra
darbį. štai ką turiu pasaky
ti tam ponui “redaktoriui”:

Populiarizuojant bent kokius 
raštus, istorinius padavimus ir 
kitokius visada galima prie jų 
pasirašyti savo vardas.

Bet lai jis viešai paaiškina, 
kaip advokatas, ar galima pa
sisavint kitų žmonių pinigus 
ir juos praleidus vis teisintis 
buk negavęs?.... Dirvietis.

Pirmadienį prasideda pardavimas pavienių bilietų

METROPOLITAN OPERA
COMPANY OF NEW YORK

PUBLIG HALI Edward Johnson, Gen. Mgr. 
Edw. Ziegler, Asst. Gen. Mgr. 
Karle Lewis, Asst Gen. Mgr. APRIL 4 to 9

# •¥•
redaktorėlis kabinasiTas 

prie Dirvos ir jos redaktoriaus 
ir už spaudos darbus atliktus 
Lietuvių Kultūriniam Darže
liui. Tegul jis pasako ar ge
riau Darželio spaudos darbus 
duoti Dirvai, kurios redakto
rius aukavo Darželiui virš $50 
ir šiaip atliko darbų kurie su
taupė Darželiui šimtus dolarių, 
ar tokiam žmogui kuris, kaip ir 
pats redaktorėlis, numetė pen- 
kinukę ir paskui daugiau nie
ko nedavė, o tik trusėsi Darže
lio Sąjungos veikimą ardyti?

Per Dirvą taip pat gauta 
šimtai dolarių aukų iš Dirvos 
skaitytojų. Kiek jus gavot
aukų per savo “gazietėlę”?

* * ¥
Užkliūva tam redaktorėliui

Vilniui Vaduoti Sąjungos sky
riaus nutarimas rengti Vasario 
16-tos ir Spalių 9-tos minėji
mus. Mat, jis nori kad jo pa- 
sivelytų — nebūta ko....

Kada pirmiau Nepriklauso
mybės dieną rengdavo Draugi
jų Sąryšis, aukų gaudavo nuo 
parengimo pelno ir Darželis. 
Kai šymet rengta Lietuvos ne
priklausomybės minėjimas tam 
žmogeliui vadovaujant, tai ne 
tik kad nueita “į skylę”, Dar
želiui padaryta nuostolių, bet 
tokia iškilminga šventė nei žo
deliu nebuvo paminėta vietos 
Amerikoniškoje spaudoje...,

* * *

Toliau, tas “redaktorius” no
ri pasiskųsti visuomenei buk 
Dirvos redaktorius jam pavy
di kad jis savo “gazietėlę”7 re
daguojąs. Pavydo nėra, prie
šingai, išsyk kai tik jis pradė
jo tą gazietelę leisti Dirvos re- 
daktorus bandė jam šiuo-tuo 
pagelbėti. Bet tas ponelis at
silyginimui už tai paleido per 
biznierius melagius prieš Dir
vą. Jis visada piktais norais 
siekia to kas jam išrodo rei
kalingu ir geru.

Visuomenė mato kokis laik-

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:

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

(7)

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

Tokay, Sherry, Brandy ir kt. 
6% alus išnešimui, 
už 50c.

Azet Wine
1172 East 79th

6 bonkos
(3)

Co.
Street

PERRY’S 
WINE STORE 

7205 Wade Park Avė.
Sustokit čia ir pasiimkit 6 bon- 
kas 6% alaus už 45c. Tai yra 
numažinta kaina. Taipgi viso
kį vynai, 35c bonka ir aukš
čiau. Puspantė 10c. Stiklu- 
kas 5c. Taipgi turim biliardą.

Atsilankykit su draugais. (18)

A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKĄ UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtine — Vynas

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

A. A. STEPONAS VIL
ČINSKAS

šiuomi noriu plačiau pažymė
ti apie velionį Steponą Vilčin
ską. Jis buvo gimęs 1878 me
tais, Lietuvoje. Pribuvo Ame
rikon 1904 metais. Steponas 
iškart apsigyveno Scrantone, 
Pa., ir dirbo kietos anglies ka
syklose. čia jis sugadino sa
vo sveikatą, kaip ir tūkstan
čiai kitų musų viengenčių. Pa
dirbėjęs dar 4 metus kada jau 
buvo sveikata paliesta, jausda
mas visus apsireiškimus dusu
lio (miners asthma), jis aplei
do Scrantoną ir pribuvo į Cle- 
velandą 1916 metais.

čia jis buvo veiklus, kaip ir 
Scrantone, choruose, draugi
jose, ir bendrai Lietuvybės ju
dėjime. Velionis buvo arti
mas plačiai pragarsėjusio Kun. 
Vladislovo Dembskio draugas 
ir geras laisvų pažiūrų rėmė
jas.

Jo draugai ir pažystami nie
kad nepamirš Steponą už jo 
draugingumą ir pasišventimą.

Jis ne tik kad gyveno lais
vą gyvenimą, bet ir paliko sa
vo pageidavimą kad jokių kry
žių, prietarų nei gėlių nebūtų 
jo laidotuvėse ir kad jo kūnas 
butų sudegintas. Tas parodo 
sielos tvirtumą. Jis tą 
tikavo kam tikėjo.

Lai būna jam lengva 
lė ir lai jo pasielgimas 
pavyzdžiu ir kitiems.

Steponas paliko savo 
Martiną, ir pusbrolį Juozą ir 
savo draugus dideliame nuliū
dime.

Velionis mirė Kovo 12 d., ir 
tapo sudegintas Kovo 14 d. 
Persiskyrimo kalbą pasakė P. 
J. žuris. Rep.

prak-

žeme- 
lieka

brolį,

• 4,000 GAUS DIRBTI. Pre
zidentas Roosevelt pasirašė pa
skyrimą $4,338,000 vieškelių 
darbams Cuyahoga apskrityje. 
Tokiu budu prasidės darbai, 
nes apskrities valdyba pride
da prie to savo $2,500,000 su
mą. Prie tų darbų bus paimta 
dar 4,000 bedarbių.

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.

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.
-M--:-*?*:—
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E VA’ S
Dry Cleaning

Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

EVA PETRAITIS
6702 Superior Avė.
CLEVELAND, OHIO

T
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Chicagoje, laike Margučio programo Vasario 20 
d. — komp. A. Vanagaitis, Lietuvos Konsulas P. 

Daužvardis ir kiti pažymus svečiai.

Į-JIPPODROMJT

“JEZEBEL”
“Jezebel’, vaizdinga ir žavėjanti 

romantiška drama iš pietinių vals
tijų gyvenimo prieš Civilinį Karą, 
pradedama rodyti šeštadienį, Kovo 
26, Hippodrome Theatre.

Jame vaidina Bette Davis su Hen
ry Fondą, George Brent ir Marga- 
ret Lindsay. Prie jų kiti populiarus 
artistai Fay Bainter, Donald Crisp, 
Richard Cromwell, Henry O’Neill 
ir daug kitų.

Veikale “Jezebel” Bette Davis 
vaidina audringą, sugadintą jauną 
Dixie Panelę, kuri įgauna Bibliškos 
Jezebel vardą dėl savo tokio gyve
nimo. Ji vilioja vyrus visai neat
sižvelgdama į pasekmes. Su vienu 
susižiedavus, su kitu įsimyli. Dėl 
to ji susipyksta su savo pirmuti
niu mylimuoju, kuris ją palikęs iš
vyksta šiaurėn. Ten jis apsiveda 
su kita, bet kai sugryžta į savo tė
viškę, pirmajam vaikinui prisipa- 
žysta kad jį dar myli. Ji dirba ką 
tik gali atplėšti jį nuo jo žmonos.

Būtinai pamatykit “Jezebel”.

• PRADEDA STATYBĄ. Iš 
Minneapolis, Minn., vienas sin
dikatas atkėlė savo skyrių Cle
velande ir ruošiasi pradėti gy
venamų namų statybą. Tam 
tikslui turi paskyrę du milijo
nu dolarių. Ta firma visoje 
šalyje žada paskirti apie 30 
milijonų dolarių namų staty
bai.

• SUDEGĖ LAIVAS. Cle
velando prieplaukoje sekmadie
nį sudegė C. and B. linijos lai
vas “City of Buffalo“. Laivas 
buvo paruoštas pradėjimui va
sarinio sezono, kuomet pavasa
ris artėjo. Laivas senas, 42 
metų. Plaukioj tarp Clevelan
do ir Buffalo.

Nuostolių padaryta už 700 
tūkstančių dolarių.

KLAIDOS ATITAISYMAS
Pranešime apie SLA. 136 kp. 

parengimą, iš žinutės išpuolus 
vienai eilutei įvyko susimaišy
mas sakinio. Turėjo būti: dai
navo Jonas K. Alekana su savo 
dukrele Florence, ir solistė 
Adelaide Miliauskaitė.

BASKET BALL TUR- 
NAMENTO REIKALE

Kreipiamės į visus vietos 
Lietuvius ir kviečiame jus da
lyvauti antrame svarbiame su
sirinkime, kuris bus antradie
nį, Kovo 29, Lietuvių salėje, 8 
valandą vakare. Išgirsite kas 
iki- šiol yra nuveikta ir kas to
liau reiks nuveikti kad Lietuvių 
Basket Bali turnamentas butų 
pasekmingas.

Iš visur girdisi kad daug 
Lietuvių atvažiuos į šį turna- 
mentą, taigi turėsime visi bū
ti genai prisirengę svečius 
gražiai priimti.

Daugelis draugijų ir pavie
nių jau atsiliepė į musų pra
šymą parapos aukomis ir dar
bu.

Dar nėra pervėlu kitiems 
prisidėti. Platinkite turnamen- 
to tikietus, gaukit juos Dirvos 
redakcijoje arba pas rengimo 
komisiją ir Klubo narius.

Visi kurie aukos dolarį arba 
daugiau jų vardai bus paskel
bti programo knygoje. Aukos 
turės būti priduotos prieš Ba
landžio 1 d.

C. Liet. Sporto Klubo Vald.

K. ŠTAUPAS
Kambarių Popieriuotojas 

ir Maliavotojas
Visoks aptaisymas apie 

namus.
Kainos visai prieinamos -
9114 St. Clair Avenue

Telef. MUlb. 7044 (15)

GAVO
Pinigus Lietuvoje, siųs
tus per “Dirvą” šios 

ypatos:
Pranas Krikščiūnas $5.00
Katrė šlapkauskienė $5.00
Pranas Muleika $3.00
Martinas Bernikas $80.00
Liet. Ūkininkas $2.00
Dominikas Smičius $10.00
Vincas Dereška $20.00
C. Mileikienė $10.00
Ona Polterytė $5.00
P. Balčiūnas $20.00
V. Šiaulienė $5.25
Juozas Šimkus $5.00
Jonas Počukonis $20.00
Marė Ronkus $10.00

Kreipkitės vėl:

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior Avė.

AVALŲ TAISYMAS
Ar spaudžia kojas ir ar kenčiat 
nuo užtrinų ir kitų kojų negero
vių? Mano naujas avalų taisy
mo būdas užtikrina palengvini
mą. Taisoma belaukiant. Turiu 
naują išradimą kuris pataisys ko
jų nesmagumą j 20 minutų. Už 
tai esu gavęs Sidabro Medalį Pa
rodoj Chicagoje. (18)

I)AN DEMAND 
4711 Payne Avenue

AKIU
ĮTEMPIMAS

Gali Padaryti 
Jūsų Vaiką Nervuotą

Vienas iš penkių pradinių 
mokyklų vaikų turi pras
tas akis!
Akių įtempimas ne tik ką 
gadina akis, bet tankiai ir 
sveikatą. Būna priežastim 
netekimo apetito, sugedi
mo vidurių, galvos skaudė
jimų. Padaro jūsų vaiką 
ligotu ir nervuotu.

Kai jūsų vaikas ar mer
gaitė atlieka mokyklos už
duotis, turi turėti užtek
tinai Akis Saugančios 
Šviesos.

Turėkit gana Akis Saugan
čių Lempų namuose taip 
kad vaikai, ir visa šeima, 
turėtų pakankamai šviesos 
tinkamai išsklaidytos. 
MATYK NAUJAS AKIS
SAUGANČIAS • LEMPAS 
KRAUTUVĖSE DABAR. 
Kainos prasideda nuo že
mai.

THEELECTRICALLEAGUE
Midland Blg. PRospect 5522

Regėjimas Neįkainuojamas 
šviesa Visai Pigi

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

ANTRADIENĮ? Balandžio^, 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, Bonelli,
Tagliabue, Papi. Dickson, Papį.

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

Galli-Campi, Votipka, Kiepura, Pinza, Tagliabue, Panizza.
‘PENKTADIENĮ-po pietų, Balandžio 8—TANNHAEUSER 
Flagstad, Branzell, Melchior, Huehn, List, Cečhanovsky, Leinsdor.
PENKTADIENĮ vakare, Bal. 8—PARDUOTOJI NUOTAKA 

(Angliškai)
Burke, Kaskas, Rosely, Chamlee, D’Angelo, Cordon, Ballet, Pelletier.

ŠEŠTADIENĮ po pietų, Balandžio 9—LA BOHEME 
Moore, Bodanya. Kiepura, Tagliabue, Cehanovsky, D’Angelo, Papi.

ŠEŠTADIENĮ vakare, Balandžio 9—AIDA |
P.ethberg, Castagna, Votipka, Martiifplli, Pinza, Bonelli, Panizza^ 
Paštu užsakymai priimami, kainos—$6, $5, $4, $3, $2, $1. Taksų nėra.

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

NORTHERN OHIO OPERA ASSOCIATION

SKAITYKIT VIENYBĘ
VIENYBĖ—seniausias Amerikos Lietuvių laikraštis, įsteigtas 

1886 metais.
VIENYBĖ—vienintelis Amerikos Lietuvių tautinės minties 

dienraštis.
VIENYBĘ skaito kiekvienas geras Lietuvos sūnūs ir duktė.
VIENYBĘ redaguoja žinomas rašytojas Juozas Tysliava._

Vienybės prenumerata metams $5.00. Pusei metų $3.75. j
Užsisakydami Vienybę rašykit:

L1THUAN1AN PRESS CORP.
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

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 Economy Lump.. 6.95
Champion Lump..............7.25 Ohio Egg.................6.25
Mountain Lump.............. 7.25 .. Blue Diamond... .8.25

K O M E R 
Wood & Coal Company 

(Lietuvis)
1409 East 92nd Street

Telef. GArf. 2921

Jūsų Vaiky Sveikata
Ji Yra Brangus Dalykas

Kovas ir Balandis yra šlapi, nema
lonus mėnesiai, žiemos pabaigoje vai
kučių, ypač mažųjų, vikrumas ir gyvu
mas yra žemiausiame laipsnyje negu ki
tame kuriame meto laike. Taigi dabar 
yra svarbu jums ypatingai prižiūrėti jų 
sveikatą.

Neaikvokit jų jiegų , liepdami jiems 
eiti tolimą kelią į mokyklą ir namon. Pa
siuskit juos gatvekariu arba motor koču. 
Kaštuoja visai mažai su 50-centų savai
tiniu pasu vaikams virš 12 metų amžiaus 
ir 2-centų tikietais jaunesniems vaikams.

THE
CLEVELAND RAILWAY

COMPANY
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NAUJAUSIOS ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS

KAUNAS. — Kovo 14 d. 
penkiolika Lenkų kareivių be 
jokios priežasties peržengė ad
ministracijos liniją Kapčiamies
čio valsčiuje, 30 metrų Lietu
vos pusėje ir apsižvalgę vėl pa
sišalino.

Tą pačią dieną Varėnos ra
jone Lenkai pagrobė patroliuo- 
jantį musų policininką švailą. 
Kovo 16 d. jį grąžino.

KAUNAS. — Kovo 17 d. Vi
daus Reikalų Ministeris Čapli
kas Seimui išdėstė palinijo in
cidento aplinkybes pabrėždamas 
kad mukų Valdžios organai el
giasi visiškai teisėtai.

KAUNAS, Kovo 17 d. — 
Užsienio spaudos atstovai Kau
ne nuvyko į palinijo incidento 
vietą ir patys įsitikino musų 
tiesą, Lenkų spaudos aprašy
mu prasimanymais, nepateisi
namų jaudinimųsi, nesiekian
čių sušvelninti padėties, pačių 
Lenkų prieš 20 metų sudary
tos.

KAUNAS, Kovo 19 d. — Lie
tuvos Vyriausybė priimdama 
dėmesin visas aplinkybes ir 
momentą, nusprendė priimti 
Lenkijos Vyriausybės reikala
vimą užmegsti diplomatinius ir 
išeinančius iŠ to normalius san
tykius. Lietuvos ir Lenkijos 
Ministrai Taline vienuoliktą 
valandą Lietuvos laiku (penk
tą valandą New Yorko laiku) 
pasikeitė tuo reikalu notomis.

KAUNAS, Kovo 18 d. — 
Ministro Pirmininko Tūbelio 
sveikata visai pasitaisė, tiki-

Į

masi kad jis neužilgo gryž Lie
tuvon.

KAUNAS, Kovo 18 d. — 
Biudžeto Komisija baigė dar
bą, tikimasi biudžetą priimti 
šį mėnesį.

KAUNAS. — Kovo 18 d. Tau
tinėje Olimpiadoje dalyvaus 
apie 1200 Lietuvos ir per 150 
užsienių Lietuvių sportininkų. 
Olimpiada bus vedama, tarptau
tinio olimpiado nuostatais. Lai
mėtojai gaus aukso, sidabro ir 
bronzos medalius.
VIDUNAS UŽDARYTAS 
TILŽĖS KALĖJIME.

TILŽĖ. — Neseniai pranešė
me kad filosofas ii- rašytojas 
Vydūnas Kovo 22 d. švenčia 
savo 70 metų amžiaus sukak
tuves, o dabar jau gautos žinios 
kad Kovo 11 d. Vokiečių poli
cija penkias valandas krėtė jo 
butą ir už savo knygų spaus
dinimą užsienyje uždarė jį Til
žės kalėjime, žinant kad Vi- 
dunas yra aukštos kultūros ir 
didėlės tolerancijos asmenybė, 
toks Vokiečių elgesys atrodo 
daugiau negu keistas. Tikrai 
savotiškas “pasveikinimas” 
mimo sukaktuvių proga.
AMERIKOS LIETUVIO 
MOKYKLA.

KAUNAS. — Kovo 10 
švietipio Ministeris Tonkūnas 
aplankė netoli Alytaus Ameri
kos Lietuvio Radziukyno lėšo
mis pastatytą Amerikoniško 
stiliaus mokykla. Amerikoniš
kame stiliuje pastatyta moky
kla yra vienintelė Lietuvoje.

gi

li.

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Dvidešimtmečio minėjimo 
Iškilmių Lietuvoje proja

ŠVEDU AMERIKOS LINIJA
IrLIETUVių LAlVOkORČių AGENTU 
SĄJUNGA AMERIKOJE, Ine.

Rengia asmeniškai lydimą Metinę 
tiesioginę Ekskursija i LIETUVĄ 
MODERNIŠKUOJU BALTU M.S"GRIPSHOLM"
Išplauks iš Nev Yorko GEGUŽĖS 28 d. 
PerGOTHEHbuRGA^nepersėdant [KLAIPĖDĄ Aį1 
Tuo pačiu motorlaiviu “Gripsholm” antra Ekskursija 
kuriai asmeniškai vadovaus Vladas Mučinskas. švedų

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

Kelion e: Goth enburg-Stoekh olm - Klaipėda 
Iš Stockholmo laivu S. S. “MARIEHOLM”.

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

Geriausia Jums patarnaus musų agentas, arba
SWEI)ISH AMERICAN LINE

636 Fifth Avė. & 1 W. 51st St. New York, N. Y.
~ ------------ ■ ■ -----------

AMATŲ RŪMAI 
KLAIPĖDOJE.

KLAIPĖDA. — Netrukus 
pradedama statyti 50,000 ku
binių metrų talpos Amatų Rū
mai, kurie dar vienu moder
niu pastatu pagražins Klaipė
dos miestą.

KAUNAS. — Kaune kuria
mas didžiulis žemės ūkio mu
ziejus, kuriame bus surinkti 
įvairiausi eksponatai, rodą Lie
tuvos ir kitų salių žemės ūkio 
progresą.

PERNAI ATLIKTI ŽE
MĖTVARKOS 

DARBAI

apskri- 
viensė-

KAUNAS. — Pernai 
tyse buvo skirstomi 
džiais 512 kaimų, iš kurių Aly
taus apskrityje — 21 kaimas, 
Biržų — 29, Kauno 28, Kė
dainių — 21, Kretingos — 22, 
Marijampolės — 3, Mažeikių
— 12, Panevėžio — 43, Rasei
nių — 31, Rokiškio — 23, Sei
nų — 9, šakių — 3, Šiaulių — 
34, Telšių — 13, Tauragės — 
26, Ukmergės — 76, Utenos
— 56, Vilkaviškio — 3, Zara
sų — 28 kaimai.

Kaimus skirstant vienasė- 
džiais bendrame 100,535 ha 
žemės plote žemėtvarka pernai 
palietė 11,350 savininkų ir 
15,551 sklypų.

Dvarų parceliacija ir gania
vų servitutų likvidavimas ap
ėmė 690$ ha plotą, 142 viene
tų ir 623 sklypus.

Per visą laiką kaimų skirs
tymo viensėdžiais, išskirstyta 
sekančiai:
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Alytaus apsk.
Biržų

kaimų 262
431

Kauno 282
Kėdainių 283
Kretingos 159
Marijampolės 86
Mažeikių . 95
Panevėžio 7C8
Raseinių 374
Rokiškio 423
Seinų 125
šakių 24
Šiaulių 591
Tauragės 375
Telšių 158
Trakų 364
Ukmergės 375
Utenos 599
Vilkaviškio 23
Zarasų 245

New Yorke Atidaroma Lietu
vos Importo Skyrius

Praeitų metų Gruodžio mėne
sį Maistas, Lietūkis ir Pieno
centras buvo atsiuntę j New 
Yorką savo atstovą p. K. Gi
neitį pasiteirauti apie galimy
bes minėtoms įmonėms užmegs- 
ti pastovesnius ir platesnius ry
šius su šios šalies rinka. At
likęs savo užduotį p. Gineitis 
grįžo Lietuvon ir dabar vėl yra 
atvažiavęs Amerikon, kadangi 
minėtos trys didžiausios eko
nominės organizacijos yra nu-

vas narių įstojimas ir išstoji
mas, pelno dalijimasis pagal 
nario padarytos apyvartos, vie
nas narys vienas balsas ir t.t. 
šios visos pieninės yra pačių 
ūkininkų lėšomis pastatytos ir 
jų pačių valdomos.

Lietuvos mėsos eksporto sker
dyklos ir pieninės sviesto ga
mybai yra visos naujai pasta
tytos po karo, su visais tech
niškais patobulinimais, kai ku
riais žvilgsniais, kaipo naujos

‘KAS KLAUSIA 
NEKLYSTA’

tilpo mano 
“Važiuojan- 
Norintiems 
ūkę, arba 

giminių

laiškų pažymėkit ar sužinoti slap
tai ar viešai. Slaptai sužinojimas 
brangesnis; skolų slaptas sužinoji
mas tas pats, apie $5 iki $10. Atsa
kymui laiko ima apie 5 savaites. 
Viešas sužinojimas $3 iki $5, žiū
rint 
man

ViHokioR 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.

6704 Superior Avenue
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BRANGMENYS JEWELRY

I. SAMAS JEWELRY

Reikia Jum3

| ANGLIES? I
Ė UŽSISAKYKIT DABAR! = 
: Geros rūšies anglis sulyg = 
: jūsų pasirinkimo, pristato- S 
: ma į namus greitai, kainos £ 
: visai žemos. Užsakyti ga- r 
: lit telefonu arba laišku. S

Anna Pongonis
Ė 1076 East 784h Street g 
: Telefonas ENdicott 2562 H

JL 1.

WILKELIS FUNERAL HOME:
L1CENSED FUNERAL DIRECTOR

Norintiems Pašarvoti pas mane Kambariai Nemokamai. 
Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgales ir pasirinkimo.

Vienok musų patarnavimas, užjauti* prielankumas yra visiems 
lygus, be atsižvelgimo kaštus

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais 
moderniškas.

6522 Superior Avė. HEnd. 9292
■

i 
j

■ r
- :

sąlygų ir tolumo. Rašydami 
laišką įdėkit pusę pinigų.
BRON. G. JKRENTA

27 Miller Avenue
BROCKTON, MONTELLO, MASS.

Šių metų Kel. nr. 8 
skelbimas šio turinio: 
tiems Lietuvon svarbu: 
Lietuvoje pirkt namus,
norintiems sužinoti savo 
tikrų padėtį (slaptai) Lietuvoje, ra
šykit man, sužinosit”.

J šį mano skelbimų gavau daug 
įvairaus turinio laiškų. Nekuriuo- 
se laiškuose nėra nei antrašų atsa
kymui. Todėl talpinu atsakymų ir 
Dirvoje, platesniam išaiškinimui.

Daugumas jūsų, broliai Lietuviai, 
turit noro pirkti, parduoti turtų 
Lietuvoje, tai aš jums tik tarpinin
kausiu. Aš pats turiu Lietuvoj ne
kilnojamų turtų, ūkę ir mieste na
mus, bet neparduodu. O jums tik 
padėsiu nusipirkti turtų, jums bū
nant Amerikoje, 
nesiųskit, nes 
kas, o kurie 
prisiųsti man 
nesibijokit.

Kaslink sužinojimo apie jūsų gi
mines Lietuvoje, jus rašydami man

LEHMAN
& LEIGH

X
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X
X
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Dirbtinų Kūno Daliu 
SPECIALISTAI 

Taisymai 
Visokių išdirbinių. 

212 Blackstone Bldg. 
1426 W. 3rd Street 

Cleveland Ohio. 
Seniausia Firma Clevelande 

įsteigta 1906 
Telef. MAin 0715

į**£**Į**Į**$**£**2**$«*$*«$**S**!**»****** <*2**3**i*S**4* *#********»**{*  *{*r«**2**$**I* *!**!**•**!**!**{* ^"S**?**!**** *2*

tarusios steigti New Yorke sa-1 įmonės, net yra moderniškes- 
vo skyrių. Drauge su p. Ginei-įnės už kai kurias šios rūšies 
čiu atvažiavo p. L. Grigonis is. įmones Danijoj bei Švedijoj. 
Maisto ir Pienocentro ir p. Ą. pavvzdžjui Maisto bekono fab- 
Akelaitis iš Lietūkio. P. Gi- pikas Šiauliuose skaitomas nio- 
neitis už kelių sąvaicių išvyks- derniškiausiu bekono fabriku 
ta atgal, gi p. Grigonis su P- Europoj, gi naujai pastatyta 
Akelaičiu pasilieka Amerikoje, Pienocentro pieninė Kaune ir 
kaipo šios naujos įmonės direk-, naujoji paukščių skerdykla 
toriai. Ji vadinsis Lithuanian-I eksportui Aleksote savo tech- 
American Import and Export mokais įrengimais gali būti 
Corporation (157 ChambersSt., oavyzdžiu daugeliui Europos 
New York. Tel. REctor 2-2786. kraštu.
Telegramams LITAMCORP.)

Kalbamoji bendrovė dės pa
stangų kad dar labiau praplės
ti eksporto ir importo prekybą 
tarp Amerikos Jungtinių Val
stybių ir Lietuvos. 1937 m. Lie
tuva pardavė Amerikai įvairių 
prekių už apie §1,140,000, o pir
ko iš Amerikos už apie $1,300- 
100. Dabar yra daroma realus 
žygiai kad padidinti iš Lietu
vos produktų išvežimą į šią 
šalį ir Amerikos importą į Lie
tuvą. Prekybinės apyvartos 
padidėjimas bus abiem šalim 
naudingas.

Daugeliui Amerikos Lietuvių 
jau yra žinoma kokį svarbų 
vaidmenį šios trys įmonės turi 
visoje Lietuvos ekonominio gy
venimo struktūroje. Be to, tai 
yra grynai visuomeninio pobū
džio organizacijos, kurių tiks
las yra gelbėti Lietuvai eko
nominiai stiprėti ir į kurias 
priklauso virš 150,000 Lietuvos____  _______  t---------- ,
ūkininkų. Jeigu Lietuvoje ne- kėnis po visą Lietuvą, daug sky- 
butų buvę Maisto, Lietūkio ir rių. Tai irgi yra visuomeninio 
Pierocentro tai Lietuvos ūkis pobūdžio organizacija, kurią su

daro virš 100 kooperatyvų su
sijungusių į vieną sąjungą, ku
ri ir vadinasi Lietūkis.

Visos minėtos trys įmones 
yra patys didieji Lietuvos eko
nominio gyvenimo centrai. Tai 
yra grynai ekonomines organi
zacijos, nepartinės, į kurias 
priklauso, kaip aukščiau pažy-1 
mėta virš 150,000 Lietuvos ūki
ninku ir kurios tarnauja ben
drai viso krašto gerovei. Jos 
išaugo i svarbias organizacijas 
ir jų stiprėjimas prisideda prie 
viso krašto stiprėjimo.

Reikia tikėtis kad ir Lietu
vos Amerikos Importo ir Eks
porto Korporacija, normaliai 
augdama, sulos irgi nemažą 
vaidmenį didesniam išplėtimui 
eksporto ir importo prekybos 
tarp Lietuvos ir Amerikos ir 
taip pat prisidės pria palaiky
mo nuolatesnių ryšių tarp Lie
tuvos ir jos skaitlingos išeivi- 
j°S- ' .v T .Ši Bendrovė importuos is Lie
tuvos kumpius, bekoną, dešras, 
•aširius, įvairius konservus, 
agurkus, surius, sėmenis, do
bilų sėklas ir įvairius kitus 
produktus (kaip pav. saldai
niai, namų audiniai ir t.t.) bi
riuos Lietuva gamina, kuriems 
bus paklausos, ir eksportuos i5 
Amerikos į Lietuvą- įvairias 
mašinas, petroleumo produktu?, 
rašomas mašinėles ir kitas A- 
merikietiškas prekes.

I

Žemės Ūkio Kooperatyvų Są
junga Lietūkis įvaįrių prekių 
eksportuoja, importuoja ir par
duoda vidaus rinkoj per metus 
už apie 12 milijonų dolarių. Tai 
yra didžiausia prekybos įmonė 
visoje Lietuvoje. Lietūkis »eks- 
sportuoja javus, sėmenis, do
bilus, vikius, linus, bulves ii’ 
daug kitų produktų, o iš už
sienio šalių importuoja įvairias 
mašinas, geležį, mineralines trą
šas, cementą, akmens anglį, 
petroleumo produktus ir t.t. 
Lietūkis valdo tris javų eleva
torius (Klaipėdoj Lietūkio ele
vatorius, su moderniškiausio
mis mašinomis javų ir sėklų 
valymui, pakrovimus į laivus, 
talpina 39,000 tonų, tai yra di
džiausias’sandėlys musų uoste). 
Be to, Lietūkis turi keletą re
zervuarų uoste petroleumo pro
duktams (oil tanks), daug va
gonų cisternų jų išvežtoj imui, 
savus sandėlius įvairioms pre-

Ir man pinigų jus 
aš esu tik tarpinin- 
turėtų kokiu reikalu 
pinigų, jie nepražus.

A.

SIOS VASAROS
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Ekskursijos
Į LIETUVĄ

Pierocentro tai Lietuvos ūkis 
nebūtų taip greit atsigavęs ir 
nuo krizės sunkumų.

Pavyzdžiui, pernai Maistas į 
įvairius kraštus eksportavo 
kiaulienos, paukštienos, mėsos 
konservų ir įvairiu kitų gami
nių už apie 8 milijonus dola
rių. Maistas turi 5 bekono fab

rikus (Kaune. Klaipėdoj. Tau
ragėj, Panevėžyje ir Šiauliuose), 
2 mėsos konservų fabrikus, mo
derniškiausios paukštienos eks- 
oortui įrengimus, didelius kelis 
šaldytuvus. Dabar jau Maiste 
yra virš 100,000 ūkininkų ak
cininkų.

Centralinė Lietuvos Pieno Per
dirbimo Bendrovių Sąjunga, va
dinama Pienocentru, pastarais 

; laikais per metus eksportuoja 
i sviesto, kiaušinių ir sūrių už 
: anie 7 milijonus dolarių. šios 
H Saiungos žinioje randasi net 

j nnie 2,°00 grietinės punktų. 
; Pienocentras irgi turi konden- 
i s uoto pieno fabriką, pieno mil- 
• teliu fabriką ir įvairias kitas 
iPmones. Tai yra pačių ukinin-

>
;mones. Tai yra pačių UKinm- 
kn, pieno gamintoju organiza
cija, jungianti tūkstančius na- 

| riu ir atstovaujanti ūkininkų 
I interesus ir reikalus. Visos 
pieninės yra įsteigtos grynai 
kooperatiriais pagrindais: lais-

Specialis Išpardavimas
VYRAMS ir VAIKINAMS PUIKIŲ 

GRYNOS VILNOS 

SIUTAI 
$15.50

vertės 
iki $25.00

po

Ekstra 
kelinės 

už $4.00

OM.

IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO:
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S. S.

S. S.
Iš

S. S

Gegužės-May
Klaipėdą be persėdimo

Birželio-June

3

28

11

EUROPA Gegužes-May
Per Bremeną į Kauną arba Klaipėdą

GRIPSHOLM
New Yorko tiesiog j

BRITANNIC
Iš New Yorko į Kauną arba Klaipėdą

S. S. AQUITANIA Birželio-June
Per Cherbourg Į Kauną arba Klaipėdą

S. S. GRIPSHOLM Liepos-July 1
Iš New Yorko per Gothenburgą į Klaipėdą

S. S. AQUITANIA Liepos-July
Per Cherbourg į Kauną arba Klaipėdą

18

16

Naudokitės Dirvos Agentūros 
Patarnavimu

šios ekskursijos yra rengiamos sąryšyje su Lietu- 
Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoje, visos yravių

tos sąjungos valdybos užgirtos ir remiamos, tokiu budu 
bent kuria šių ekskursijų keliavimas jums patiks.

DOKUMENTŲ reikale kreipkitės į Dirvos Agentū
rą tuojau. Jums reikalinga gauti Lietuvos arba Ame
rikos pasas, gryžimo leidimas

TAIPGI, Dirvos Agentūra 
rit išvažiuoti bent kuriuo .kitu 
ir visomis linijomis.

ir visokios informacijos.

aptarnaus jus jeigu tu- 
meto laiku, visais laivais
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K. Kalvaitis
“Dirvos” Atstovas
915 Statė Street 

UTICA, N. Y.

DIRVOS AGENTŪRA
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

.♦*****♦•

UŽ PRITAIKYMĄ NIEKO NESKAIT
Gražaus dargo, VieneiJe ir Dvieile Krutinę ir 

Sporto Modeliai
DYKAI EAGLE STAMPS su kožnu pirkiniu
už 10c arba daugiau. I.škeičiam pilnas štampų knygeles.

LIETUVIŠKA DUONKEPYKLA

NEW DEAL BAKERYi. I , I >, 1111.1111 U O > 1 > » 11111 1> > 111 m 1 ll 11U > <...... M L m• ■ ■ ■"

1)KI.LA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ— Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

Vežimai ligoniams pervežimui Į hgonhučius.
Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 176?

f THE KRAMES & REICH CO
7002 Superior Avė.

*
Kampas Giddings Rd

3 w 1

PRANAS KUN( I I Si, Savininkas

4023 E. 141 STREET Telefonas WAsh 3227

t
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P. J. KEPSI S
809 Society for Savings Bidg.

Namų KEnmore 4740-W

4

Telefoną#: Ofiso MAin 1773

Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki
tės į mane, gausit už pigių kainą, 
įvairios apdraudoB-inaurance reikaluose.

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

Taipgi gausit patarnavimu

£t
.................................jį
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| APDRAUDOS REIKALE | 
= Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- : 
Ė tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- j 
= sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- : 
= miau šaukite nius negu ugniagesius (fire-monus).

P. P. MULIOLIS
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Ileal Estate

= ir Apdraudos Agentūra
= 6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729 j

jiiiiiiiiiiniiiiiiiiHiiiiniiiiiiiiiiiHiiiiiiUiiniHHiiiHLHuniiiiiiiiiiiiuiiniiiiiiiiiiin,

DUONKEPIS SU DAUG METU PATYRIMO.

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

Pristatom tiesiog j namus, j jūsų maisto parduotuves ir visur.

visada klauskit NEW DEAL DUONOS
i^ilIlIiilIlIllIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIIIIIIIKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlUlIlIllIlIllIlIlIlIlIlIlIlIlIilIlIlIIUUIIIIIIlllllllllllllllIllIii?



3 DIRVA

CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS
“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais

Visi eikit i Lietuviu Sale šiądien vakare!
Ketvirtadienio vakare, KOVO 24, visi Clevelando Lietuviai susirinkit Į Lie
tuvių salę, bus prakalbos ir platus paaiškinimas dalykų padėties Lietuvoje 
ir bendrai Europoje. Bus išnešta protestai prieš musų tautos skriaudė
jus, ir bus patiekta vėliausios žinios iš Lietuvos. Pradžia lygiai 8 valandą. 
Kalbės: P. J. ŽURIS, K. S. KARPIUS, P. P. MULIOLIS, KUN. V. VIL- 
KUTAITIS, A. M. PRAŠKEVIČIUS, ČESNULIS, SAUKEVIČIUS ir kt.

Dirvai pranešė kad tuo pačiu klausimu kitas prakalbas rengia “Ame
rikos Lietuvių Kongreso” skyrius sekmadienį, Kovo 27, taip pat Lietuvių 
salėje, nuo 2 vai. po pietų. Nors plakatuose garsinama, bet Konsulas P. 
Daužvardis į šias prakalbas nepribus. Gerb. Daužvardis lankysis Cleve
lande sekmadienį, Gegužės 3, kuomet bus kitos prakalbos ir įteikimas or
dinų apdovanotiems Clevelando veikėjams.

METROPOLITAN 
OPERA BUS ĮDOMI 

IR LIETUVIAMS

HELEN JEPSON

“Tenorų tūzas”, Giovanni Marti
nei! i, kuris dainuos dviejose opero
se, “Pagliacci” ir “Aida” Clevelando 
miesto auditorijoj, laike Metropo
litan perstatymo devynių operų, 
Balandžio 4 iki 9. Visi dainos ir 
muzikos mėgėjai susiįdomavo tuo.

“Pagliacci” bus trečiadienio va
kare, tų patį vakarą bus statoma ir 
kita opera, “Cavalleria Rusticana-’, 
kurioje dalyvauja Lietuvaitė Anna 
Kaskas (Ona Katkauskaitė).

Opera “Aida” bus statoma pas
kutinį vakarą, Balandžio 9.

Martinei Ii buvo du kartu apdova
notas Italijos Karaliaus ordinu, ir 
jo gimtiniame mieste, Montagnana, 
operos namas pavadintas “Teatro 
Martinelli”.

Anna Kaskas dainuos kitose dvie
jose operose — “Rigoletto” ir “Par
duotoji Nuotaka” (The Bartered 
Bride).

Tikietus Į visas operas galit pir
kti dabar, Union Trust Banko di
džiojoj salėj, East 9th ir Euclid 
Avė.

• 73 METŲ. Clevelando die
cezijos Vyskupas Schrembs 
pereitą savaitę minėjo savo 73 
metų amžiaus sukaktuves.

• 30 NAUJŲ POLICININ
KŲ. šiomis dienomis Cleve
lande prisaikdinta 30 naujų po
licininkų. Ar tarp jų yra koks 
Lietuvis, iš pavardžių neaišku.

• FINAI (SUOMIAI) Cleve
lande prisideda prie paminėji
mo 300 metų sukakties nuo 
įsteigimo pirmutinės Suomių 
kolonijos prie Delavvare upės. 
Suomiai pradėjo apsigyventi 
Amerikoje 1638 metais.

• PAVASARIS! Pirma pa
vasario diena, pirmadienis, Ko
vo 21, buvo tikrai vasariška. 
Per kelias dienas iki tol oras 
buvo šiltas ir gražus, bet pir
madienį temperatūra pasiekė 
76 laipsnius. Tai buvo pirmu
tinė tokia graži pavasario die
na nuo 1921 metų. Bet oras 
toks nepasiliks, bus dar ir snie
go, nors dabar jau medžiai 
sprogsta.

Antradienį, Kovo 22 d., bu
vo dar šilčiau — temperatūra 
pasiekė 89 laipsnių.

• PRADĖS TILTO STATY
BĄ. Apskrities valdyba pra
neša kad statyba didžiojo Main 
Avenue tilto per Cuyahoga 
slėnį bus pradėta apie Balan
džio 25 dieną.

Tūkstančiai darbininkų bus 
paimti dirbti.

Clevelando parkų sistemoje 
šiuo laiku dirba apie 9,000 be
darbių. Parkuose bus įvesta 
visokių žaislaviečių ir tt.

KVIEČIAMI AKRONAN
Moterų Sąjungos 36 kp. va

kare vaidinę artistai, kviečiami 
atvykti į Akroną, LRKSA. 178 
kuopos, suvaidinti jiems tą 
juokingą “Ubagų Gudrumas“, 
3 veiksmu komedija Balandžio 
23 d. J. J.

TMD. 20 KP. NARIAMS
Kurie TMD. 20 kuopos na

riai dar nesat užsimokėję mo
kesčių už 1938 metus, malonė
kite užsimokėti kaip greit ga
lite. Mokestį priduokit kuopos 
iždininkui K. S. Karpiui, Dir
vos redakcijoje.

Šį metą užsimokėję 
gaus nemažiau kaip dvi 
knygas. Kuopos

nariai 
geras 
Vald.

KOKS JŪSŲ LAIVAS?
Dirvos agentūra pagelbėjo 

daugeliui Lietuvių surasti jų 
atvažiavimo į Ameriką laivo 
vardą ir tikrą dieną.

Kuriems tas reikalinga ga
vimui pilietybės popierių pa- 
siskubinkit kreiptis į Dirvos 
agentūrą. Bus pagelbėta su
rasti už mažą užmokestį.____

MITINGAS
LIETUVOS

KLAUSIME 
šiądien vakare

Ketv. Kovo 24
Lietuvių Salėj 8 vai. 
Svarbus Kalbėtojai įžanga Dykai

v*?
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•'
t’

...

Laimėjo Pirmą Radio 
Dovaną

Jonas Brazauskas, 15 metų 
amžiaus, Jono ir Onos Brazau
skų sūnūs, sekmadienį, Kovo 
20 d*, dalyvavęs Burt’s Jewel- 
ry kompanijos radio amatorių 
programe, laimėjo pirmą do
vaną. Jis skambina instru
mentą vardu xylophone, kuriuo 
daug kartų palinksmino Lietu
vius ir Lietuvių salėje. Tame 
programe jis dalyvavo su ki
tu savo amžiaus vaikinu, taigi 
dovana tenka abiem.

Jonas užkviestas tuo pačiu 
instrumentu skambinti per ra
dio iš tos pačios WCLE sto
ties ir šį sekmadienį, Kovo 27, 
po pietų, tarp 4:30 ir 5 vai.

• OHIO VALSTIJOS silpna
pročių ligoninėse ir prieglaudo
se nesutelpa proto ligomis ser
gantieji ir silpnapročiai. Apie 
1,300 silpnapročių yra išskir
styta po įvairias privatines įs
taigas, kurioms valstija išmo
ka po $3,200 į dieną, arba apie 
$1,168,000 per metus.

MASINIS

Phone: ENdicott 4186

P.y G. C. VENSLOVAS

S P O R T S

Tournament Champs 
to get Jaunimas 

T rophy
Excellent reports and support to 

our National basket bąli tournament 
are coming in as the days of the 
tournament get closer. Groups are 
being organized in various Lithuan
ian centers to come to Cleveland 
on April 9th and lOth. The best 
news of the week, was the letter 
from, Chicago—Jack Juozaitis, the 
sports editor of “Jaunimas” a pub- 
lication in tabloid form, published 
in English for the American-Lith- 
uanian youth. “Jaunimas” is full 
of news, pertaining to the life and 
activities of the Lithuanian youth, 
not only of Chicago bul of here, 
there and everyvvhere. (Now that 
I fot this plug in for “Jaunimas”, 
we continue vvith our story).

“Jaunimas”, is donating the tro- 
phy, to go to the team winning the 
championship in this first National 
Basket Bali tournament. We hope 
to have this trophy on display here 
in Cleveland, one week before the 
tournament., We tin our hat in 
salute to “Jaunimas” for this do- 
nation, and co-operation.

There will be other trophies, būt 
so much for the present. We’ll 
have more on this next week.

A BIG TASK
As a bąli of snow rolling down 

hill gets bigger and bigger, as it 
rolls along so it is with our tourna
ment. Each day break, each night 
fall brings us a day closer to April 
9th and lOth, we find that much 
more work is piling up on us, than 
was previouslv planned. One of our 
greatest prašiems, will be housing 
the visiting athletes and their many 
friends.

In this we ask the support of all 
Lithuanians to cooperate. If you 
can take in any of these Lithuan
ian sportsmen, call ENdicott 4486, 
Dirva office or RAndolph 2420-J. 
Do thitf at your earliest convenience 
and it will help our housing com- 
mittee immensely. Businessmen— 
professionals — organizations — , 
clubs and individuals, you all are į 
asked to support this tournament.

The second mass meeting of all 
the people to make plans for this 
tournament is to be held Tuesday

PLATINKIT
“Dirvos” Administracijoje 
galit gauti šiuos laikraščius

“VIENYBĖ“, 
“MARGUTIS“. 

“AMERIKOS LIETUVIS“

Y outh’s Forum
nite, March 29th in the Lithuanian 
Hali at 8 o’clock. If you didn’t 
attend the first meeting come to 
this one. Bring along a friend, 
the bigger the crowd, the better 
meeting we can have.

SPORTS
Our average score with out-of- 

town teams so far this season is — 
sociability, 1000 percent, basketball 
— zero. Our boys were taken in 
again, first by the DuBois, Pa., boys 
and now by the Daytonites.

On our arrival at either city, we 
got everything we wanted and then 
some. So our fellows looked for 
easy victories i n both basket bąli 
contests. Būt oh, oh, here they 
found that friendship ceased. Here 
was something they were not giv
ing away. You had to fight for 
this and how those boys can fight, 
in their own back yard. Again a 
capacity crowd witnessed our team 
play and go down in defeat. Score 
of this game — Dayton 30, Cleve
land 19.

After the game old friendship 
was resumed and an enjoyable time 
was had by all, until our time for 
leaving. We Clevelanders wish to 
express our thanks to all the Day
ton people who entertained us so 
royally. We especiall thank the 
K of L Coucil from Holy Cross 
Church. members of the basket bąli 
team, Goldich family and your writ- 
er wishes to express a snecial word 
of many thanks to the Skatkauskas 
(Scott) family.

SUMMEIl SEASON PLANS
Now that the basket bąli season 

is in its declining days plans for 
the summer season are now under 
way. The Inter Lodge League is 
to have a limited soft bąli league. 
Only seven teams will be aceepted 
and we are one of the seven. Mem
bers of the club who wish to nlay 
are asked to get in touch with Pete 
Miller, Elmer Mažeika, o» Joe Du- 
bix.

NATIONAL BASKET BALL 
TOURNAMENT

Saturday and Sunday, April 9th 
and lOth. Mass Meeting, Tuesday, 
March 29th at 8 p.m. — Lithuan
ian Hali — Please Come.

THE SCROLL OF 
TIME

B Y RAMUSIS

A M B E R

After explaing the folk-lore of i 
the discovery of amber, lašt \veek 
we continue in a more scientific 
manner this week —

Many millioijs of years ago the 
Į area where Lithuania now stands 
! was densely covered with tropical 
į forests, and the climate was hot, 
similar to the climate of Northern 
Africa. Later on, several Ice Ages 
eame and destroyed the huge for- 

; ests. The large-trunked trees de- 
| cayed, būt their resin remained in 
Į the earth and hardened. After the 
’ lapse of more time the giant gla- 
ciers disappeared, leaving a part 
of the land as sea-bottom; and 
thus, the particles of amber which 
were covered by water are today 

| vvashed out upon the shores.
Even before the days of Homer 

the Lithuanians had built up a 
great amber trade and established 
the famous Amber Route. Many 
palaces of antiquity contained dif- 
ferent articles made of Baltic am
ber. Overland, from the Baltic to 
the Saronic Gulf the amber was 
carried thru territory that was in- 
habited by numerous tribes of the 
Lithuanian race. Hence, there was 
no friction to cause disputes lead- 
ing to conflicts. Trade in amber, 
and possibly other commodities, was 
handed from one Lithuanian tribe 
to another. Those tribes were all 
known as Tracian, and Thrace it- 
self was vaguely imagined to be a 
continent extending to the north. 
The Thracians were divided into 
a great number of tribes with var
ious narnės: Elethi, Caenici, Getai, 
Dacai, Brygai, etc. They dwelt in 
scattered communities, were peace- 
loving among themselves, būt of- 
fered bull-dogged resistance to in- 

I vading foreign foes, who attempt- 
ed to subjugate them and reduce 

1 them to slaves. The Greeks and 
Romans feared to molest them (un
til Trajan appeared) and obtained 
the amber peacefully, even keeping 
its source a secret.

Annually the Baltic Sea washes 
i out upon its southern shores, my- 
steriously upon Lithuanian shores, 
some 100,000 pounds of amber. It 
is also found in the earth, inland, 
būt “earth” amber is of poor grade.

It is of interest to know that the 
ancient Egyptians called amber —• 
“sacae”, which coincides with the 
Lithuanian term “sakai”, meaning 
resin. However, the Lithuanians 
have a symbolical name for amber 
which is, “gintaras”. In antiquity 
it was« used by the Lithuanians as 
an object of ornament, in the form 
of buttons, buckles, etc., while am
ber beads were believed to be a 
guard against illness and diseases. 
To some extent it was also used 
in religious ceremonies in the Lith
uanian pagan temples — possibly 
as incense.

Thanks to the wonderful preser- 
vative qualities of amber, for it 
has shed much valuable light to 
science where insects are concerned; 
Roaches, ants, gnats, flies have

Rakandai eikmenyi
namams visai seimai

3-Way
BRIDGE

LEMPOS

Sight Saving 

GOLDEN
GLOW
Lamps

6-Way 
LEMPOS

theWILKELIS 
FURNITURE CO.

6307-11 Superior Avenue
ENdicott 2343

s Atdara vakarais—išskyrus trečiadienius
£ N. A. WILKELIS JURGIS ARBUCKAS
£ Savininkas Vedėjas

6820 Superior Ar. Cleveland. O.

been found peifectly imbedded in 
amber. Ants, it is said, have un- 
dergone very little, or no change, 
in their make-up, thru millions of 
years.

KNOWSEY KNOOS

B Y
THE SUPER SNOOPER

WOMEN — AH, W()MEN!
AKRON, O. — “Oh what is so 

rare as a day in June?”
Many a time has this question 

been asked. And many a brilliant 
mind has attempted to find an an- 
swer for it — būt have failed. Būt, 
alas, my friends, I believe that I 
have finally found the answer to 
this perplexing question, and I am 
submitting it for your approval.

It’s a day in spring, when a young 
man’s fancy turns lightly to the 
thoughts of their favorite topic ■— 
women. Ah, spring, the time of 
the year that youth and vigcr seem 
to fili the air. Everything begins 
to take on a new lease on life. The 
Dovvers, the trees, the grass, and 
all of naturfe’s other wonders burst 
forth with a new life. The sun 
shines warm and a balmy breeze 
trips lightly o’er the fresh young 
grass. Girls shed their coats and 
blossom out in varied colored tight 
fitting skirts and sueaters.

Būt it’s not the flovvers, the trees, 
the grass, of the color that does a 
man’s heart good, būt the tvvinkling 
vibrating vigor of those skirts and 
sweaters. It is spring when a young 
man can pause and truly admire 
the retreating back of some viva- 
cious creature.

It seems as if parts of these won- 
derful creatures were suddenly given 
added life and in abounded zeal are 
vibrantly rejoicing for the sake of 
many admiring eyes. And as a 
giri walks innocently along it seems 
as if parts of her suddenly stop; 
quiver ever so slightly in hesitation 
and then with a determined whip, 
quickly catches up with the ręst 
of the moving body. Yes, its the 
Tirst few days of spring, beautiful 
spring, that are as rare as a day 
in June.
ODDS AND ENI)S —

The annual East-end and West- 
end bowling match has finally been 
arranged. It will take place next 
Sunday, March 27th, 6:30 p.m. at 
the Buchtel Recreation Alleys-----
Why did Charles Praspol put in a 
long distance call to Cleveland lašt 
Sunday night about 9:30 p.m. Don’t 
you trust your best pal ?----- Zeno
West one of the star members of 
the Akron basket bąli team is 
hobbling around on crutches. He 
may not be able to participate in 
the National Lithuanian Basketball 
tournament in Cleveland. Būt just 
WATCH AKRON anyvvay___ Stan-
ley Jenkins and Bruno Praspol re- 
ally ought to become a couple of 
pool sharks before long. You can 
find them most any Saturday nite 
poking the balls around at the — 
YMCA billiard parlor__and Spring 
is really here.
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