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12 21st YEAR (21-mi Metai)CLEVELAND, OHIO

VOKIETIJA GALINTI ROOSEVELT NORI
BANKRUTYTI JEI
ĮVES SANKCIJAS

DAUGIAU PINIGU 
DARBAMS

APIE 10 ŽMONIŲ ŽUVO. — VISO PENNSYL- 
VANIJOJ ŽUVO APIE 35 ŽMONĖS

PRANAŠAUJA KITĄ DE
PRESIJĄ

Washington. — Amerikos 
Darbo Federacijos viršinin
kai sako jog šiai šaliai gre
sia nauja depresija, del to 
kad darbininkų perkamoji 
gale nedidėja, taip greitai 
kaip produkcija. Surinkto
mis žiniomis įrodo kad per
nai produkcija padidėjo 14 
nuošimčių, o darbininko 
pirkimo gale tik 3 nuoš.

Tokia nelygybė yra pa
grindas pradėti sekančiai 
depresijai. Kada gamyba 
praviršija pirkimą, anks
čiau ar vėliau gamyba tu
ri sustoti del rijikų stokos, 
savo Darbo Federacijos ra
portas.

Pittsburgh. Pa. — Kovo 18 d. ši miestą apėmė ne
paprastai milžiniško didumo potvinis, kuomet vandenys 
iš Allegheny kalnų sniegų užtvindino Monongahela ir 
Allegheny upes gaubiančias šį miestą. Miestas liko be 
elektros šviesų, visas judėjimas nutraukta, ir biznio sri
tyje, kuri veik visa apsemta, tik policijai iv ugniagesiai 
turi teisės rodytis. Vanduo pakilo arti 50 pė 'ų — ir :'is 
potvinis pasidarė baisesnis už didįjį 1997 .net,J potvini. 
Visos valtys ir laivai policijos konfiskuota žmonių gel
bėjimui. Nuostoliai skaitoma daug milijonų Joiarių.

Viso Rytinių Valstijų Potvyniuose Žuvo apie 60.
Kovo 19 d. turimomis žiniomis, rytinėse valstijose 

potviniuose žuvo apie 60 žmonių, iš jų 35 Pennsyivani- 
joj, 11 West Virginijoj, ir po vieną-kitą kitose valstijose.

Dideli potviniai užklupo šiuos žinomus miestus: — 
Wilkes-Barre, Pa., Lock Haven, Pa., New Hartford, Ct„ 
Binghamton, N. Y., Wheeling W. Va., Johnstown, Pa., 
Hancock, Md., ir miestus prie Merrimac upės, Mass, val
stijoje. Prezidentas Roosevelt atsišaukė j visą šąli pra
šydamas aukų Raudonajam Kryžiui sušelpti nukentėju
sius, kurių liko he namų keli desėtkai tūkstančių.

Paryžius. — Čia lankėsi 
Vokietijos banko atstovas, 

i artimam pasikalbėjimui su 
Prancūzijos komercijos mi-1 
nisteriu ir žymiais Pary
žiaus kapitalistais. Jis pa-i 
sakė kad jeigu Vokietija 
butų suvaržyta kitų valsty
bių sankcijomis už Reinlan- 
do užgrobimą, ji turėtų su- 
bankrutyti. Todėl jis pra
šė Prancūziją nesivaryti už 
sankcijų įvedimą, nes, sako, 
tada žūtų ir Prancūzų įdėti 
Vokietijoje kapitalai.

Vokiečiai labiausia bijo 
Tautų Sąjungos nutarimo J 
visomis pusėmis boikotuoti 
Vokietiją, neimant ir ne
sikeičiant prekėmis ir ki
tais dalykais. Jeigu sank
cijos butų įvedama, Vokie
čiai greitu laiku bandytų 
sukelti karą, mestųsi ar vie
non ar kiton pusėn.

Washington. — Preziden
tas Roosevelt Kovo 18 d. 
kreipėsi į Kongresą prašy- 

j damas dar bilijono dola- 
; riu vedimui viešu darbu vi- 
i sam sekančiam metui. Da
bartiniai vieši darbai baig
sis su Liepos mėnesiu.

Opozicionieriai iš principo 
mėgsta prikaišioti tautiškajai 
vyriausybei, kad dabar, girdi, 

I piliečiai smarkiai suvaržyti, o 
seimų laikais, tai buvusi laisvė. 
Laimei, iš seimo laikų yra likę 
dokumentai, kuriuos galima pa
cituoti tiems, kurie tuos laikus 
perdaug šviesiai norėtų atvaiz
duoti. štai, 1924 metų gegužės 

x , 6 d. seimo 93 posėdžių stenogra-
toks milžiniškas kad nuo ma. šioje stenogramoje sura- 
jo smarkumo sudrebėjo na- šytos kalbos, pasakytos svar
inai, o jo šviesa buvo tokia stant vyriausybės tuomet sei- 
didelė kad buvo matyt perjmu* pateiktą sustiprintos ap- 

Jis saugos įstatymo projektą. Be 
čia skaitome tokį krikš- 
demokratų frakcijos at- 

J. Steponavičiaus pareiš-

Meteoras Apžviete 
čius Plotus

šimtus mylių aplinkui, 
matomai nusviedė ir dingo 
Atlantiko vandenyje. Tą 
nuostabų gamtos apsireiš
kimą matė žmonės kurie 
dar nemiegojo, ir naktiniai 
lakūnai, kurių vienas. Cle- 
velando lakūnas, skridęs į 
Newarka, sako matė priešu 
akyje tokią skaisčią švies®

Plieno gamyba visoje ša
lyje pakilo pereitą savaitę. 
Clevelando srityje gamyba 
pasiekė 75 nuoš; normalio, 
pakildama 11 punktų, kuo
met bendrai visoje šalyje 
bendras pakilimas pasidaro 
2 punktais daugiau.

Streikas pasibaigė. New 
Yorke pasibaigė streikas 
tūkstančių didžiųjų namų 
keltuvų operatorių ir kito
kių aptarnautojų.

Streikavo apie 33,000 na
mų ir viešų budinkų aptar
nautojų, kurie gryžo dirbti. 
Jie gauna trims metams su
tarti su samdytojais, bet' 
nesispiria už griežtai uni-| 
jinį darbą, kad neunijistai 
nebūtų priimami.

Kaip tik federalis teis
mas atmetė NRA, tuoj vi
soje šalyje darbdaviai pra
dėjo mažinti darbininkams 
algas. Valdžios surinktos 
žinios iš 3500 firmų rodo 
kad 1480 kompanijos numa
žino savo darbininkams al
gas po NRA pasibaigimo.

Algos numažinta po 10 
nuoš. ir daugiau. Darbo 
valandas diduma kompanijų 
paliko tas pačias, o 1309 
kompanijos pailgino 
valandas.

darbo

Ohio valstijoje iš 
darbų bus paleista 
darbininkų su Kovo 
šio pabaiga.

Visoje šalyje viešų darbų 
darbininkų mažinimas pra
sidės su ta diena. — bus 
apmažinta 25 nuoš.

viešų 
9,000 

mėne-

Akron, O. — Goodyear 
gumų dirbtuvės darbininkų 
streiko pabaigos tikimasi 
bent kurią dieną. Valdžios 
taikytojai deda pastangas' 
streiką užbaigti. Streikuoji 
ja 14,000 darbininkų. i

PRANCŪZIJA ATSI- | mas kad jo taikos siūlymas 
yra tik “leidimas durnų”.

Rusijos atstovas sako ne
tiki kad Vokiečiai negalėtų 
pradėti karo, bet linki kad 
Vokiečiai persitikrintų jog 
jeigu jie eis karan visa Eu
ropa gali stoti prieš juos.

Flandin pareiškė jog su
tinka jei Vokiečių atstovai 
dalyvaus Tautų Sąjungos 
tarybos posėdyje, bet Pran
cūzija nekalbės apie jokias 
išlygas su Vokiečiais, iki 
nebus patenkinta reikalavi
mas apleisti Reinlandą.

SAKO TARTIS SU 
VOKIETIJA

Londonas, Kovo 17 d. — 
Čia suvažiavo Lokarno su
tarties garantorių valsty
bių atstovai tartis kas da
ryti su Vokietija del jos už
grobimo Reinlando.

Konferencijoje kilo neai
škumų tarp Prancūzijos ir 

■ Anglijos. Prancūzija iš sa
vo pusės reikalauja kad An
glija pildytų savo Lokarno 
sutarties pažadą, ir veiktų 
smarkiau ir griežčiau prieš 
Vokietiją.

Prancūzija grąsina išsi
traukimu iš Tautų Sąjun
gos ir reikalauja kad Pa
saulinis Tribunolas spręstų 
ar apsigynimo sutartis su 
Rusija sulaužė Lokarno su
tartį, kaip tą tikrina Hitle
ris.

Šešios valstybės, laikyda
mosi išvien su Prancūzija, 
tą Hitlerio pageidavimą at
metė. •

Hitleris sutiko atsiųsti į 
tą konferenciją savo atsto
vą ta sąlyga kad jam butų 
suteikta lygi teisė konfe
rencijoje ir kad konferen
cijoje butų svarstoma jo 
pasiūlytas taikos planas.

Hitleris pareiškė kad jo
kia spėka nenugalės Vokie
čių kariumenės, ir pasiūlė 
Prancūzijai leisti savo gy
ventojams nubalsuoti ar jie 
nori karo su Vokietija.

Konfedencijoje dalyvau
damas sovietų užrubežinių 
reikalu komisaras Litvinov 
labai griausmingai išsireiš
kė prieš Hitlerį, pareiškda-

Prancūzija Siunčia Ka
reivius prie Reino, 

Atsargai

Paryžius. — Prancūzija 
skubomis stiprina savo ka
ro jiegas ir verčia savo ki
tas sąjungininkes būti ga
tavomis stoti už savo tarp
tautines teises. Prancūzi
jos kariumenės dalys siun
čiamos arčiau prie Reino 
krantų. Prancūzija nori 
būti pasiruošus visokiam 
atsitikimui.

Europai Karas Negrąso, 
bent Greituoju

Žymieji Europos dalykų 
žinovai sako kad karo Eu
ropoje nekils, iki nebus pa
daryta kokis kitas naujas 
svarbus žygis kada nors vė
liau. Vokiečiai mato savo 
kariškų pajiegų silpnumą, 
jie nenori kariauti,* išskyrus 
jei reiktų apsiginti. Taip 
pat nenori karo Anglija ir 
Prancūzija.

Prancūzija Užtvirtino
Sutarti su Rusija

Paryžius. — Prancūzijos 
i senatas skubomis užtvirti- 
I no Prancūzijos karo sutar-Įkuri peršvietė mėnesieną^ 
tį su sovietų Rusija, kaip1 

įtik Vokiečiai įsiveržė Rein- 
landan. Ta sutartis sena
to buvo atidėliojama ir ne
užtvirtinama.

Ta sutartis nustato kad 
atsitikime Prancūzijos ėji
mo į karą su Vokietija, so- 

{vietų Rusija stos Prancuzi- 
I jai j pagalbą.

Hitleris pasinaudojo šios 
sutarties priekabę užimti 
Reinlandą kaip tik Prancū
zijos atstovų butas ją pri
ėmė pora savaičių atgal.

tems visus asmenis, kurie yra 
Įtariami nusikaltimu, už kuri 
gresia bausmė, sujungta su tei
siu atėmimu, sulaikyti: 3) 
draugijų bendrovių ir sąjungų 
darbą sustabdyti, prekybos irj 
pramonės Įmones uždaryti: 4) 
tiek vienlaikinių, tiek periodi
nių raštų spausdinimą ir plati
nimą uždrausti; 5) mitingus, 
visus susirinkimus atvirus ir už
darytus be apskrities viršinin
ko leidimo uždrausti ir 6) val
stybės tvarkai saugoti privalo
mus įsakymus leisti. Už tų įsa
kymų nelaikymą Vidaus Rei
kalų Ministeris turi teisės ad
ministraciniu keliu bausti pini
gine bauda iki 5,000 litų arba 
iki 3 mėnesių kalėjimo”.

Ūkininkų sąjungos frakcijos 
atstovas Dr. E. Draugelis tame 
pačiame seimo posėdyje įtikinė
jo, kad siūlomą įstatymo pro
jektą “būtinai reikia priimti da
bar, kada stovis yra palyginti 

Ir čia matyti kaip 
“normalus”

kitko, 
čionių 
stovo 
kirną:

“Panaikinus karo stovį viso
je Lietuvoje, vykdomoji valdžia 

.mano, kad musų vidaus padėtis 
ir užsienių padėtis musų sąly

gose yra tokia, kad dar nebūtų 
įgalima kraštą valdyti, einant normalus”, 
bendrais'normalių laiku įsįaty^J atrodė tas “normalus” susti- 

miais, bet reikalinga įvestį 'bĮib&printos apsaugos stovis, kurį 
(Stiprintos apsahgosjąadgtį. VyfeMT924 metais buvo siūloma įves- 
domosios valdž1^--^»S\ilyni'sSĮw karo stovio vietoje. Tuo 
yra toks, kad vietose, ktir bus tarpu dabar kai kas iš tokios 
paskelbtas sustiprintos apsau-j sustiprintos apsaugos anais lai- 
gos padėjimas, Vidaus Reikalų 
Ministeris turi teisės: 1) drau
sti atskiriems asmenims pasi 

vyriausybė. Ji tuoj ėmė| ^i tose vietose, kuriose jų bu- 
gaudyti ir bausti komunis-Į yhnas, Ministerio n u o m o n e, 
tus, kurie buvo privarę šalį 
prie kraujo praliejimo. Ne- 
kurie komunistų vadai iš
vejami iš šalies.

PARAGVAJŲS GAUDOM 
KOMUNISTUS

Pietų Amerikoje, Parag
vajaus respublikoj, po viso
kių sunkumų ir trukšmų, 
Įsikūrė tautiška fašistiška 
vyriausybė.

kenksmingai atsiliepia Į tvar
kos ir ramybės palaikymą; 2) 
ne daugiau, kaip dviem savai-

kais šalininkų prikaišioja tau- 
tiškajai vyriausybei net tuos 
varžymus, kurie įstatymu yra 
numatyti tvarkos ardytojams 
ir kenkėjams krašto saugumui. 
Geros valios žmonėms jau se
niai metas būtų suprasti, ku
riais sumetimais tai daroma.

PASTORIUS NUŽUDĖ 
SAVO SUNŲ

Williamson, W. Va. — 
Šios kalnuotos srities pas
torius, 62 m. amžiaus, nu
žudė savo vedusį sūnų, su 
kuriuo gyveno gretimuose 
namuose, užstodamas jau
nesnį savo raišą sūnų nuo 
vyresniojo daužymų. Tė
vas su sunum nesugyveno 
ir tankiai bardavosi už ne- 
pagelbėjimą tėvui ir raišam 
broliui pragyventi.

UŽSIMUŠĖ PENKI ITA
LAI LAKŪNAI

Roma. — Iš Etiopijos ka
ro fronto pranešama kad 
ten laike veikmės nukrito 
Italijos kariškas lėktuvas ir 
užsimušė penki lakūnai.

DAR DESĖTKAS ŽU
VO ISPANIJOJE

KLAIPĖDOS KRAŠTO APSKRIČIU RINKI
MUOSE LAIMĖJO LIETUVIAI

UGNĮ gesino KERO- 
SINU. ...

Chelsea, Mass. — Kilus 
čia gaisrui, šaltą dieną, ug
niagesiai atsukę vandenį ir 
užmovę žarnas pradėjo gai
srą gesinti. Bet ugnis dar 
labiau ėmė degti.

Paaiškėjo kad vandens 
departamento v i r š i ninko 
butą labai sumanaus žmo
gaus: kad vandens rynos' 
laike šalčių neužšaltų ir ne
būtų keblumo su gavimu 
vandenio gaisrui ištikus, jis 
buvo pripylęs į rynas kero- 
sino.. . .

Madridas. — Dar apie 
desėtkas žmonių užmušta 
riaušėse paskirose Ispani
jos dalyse, nors kairiųjų- 
respublikonų vyriausybė iš
leido griežtą draudimą su
mišimams kelti.

Susirėmimai Įvykta tarp 
komunistų ir dešiniųjų, ka
me panaudojama bombos, 
revolveriai, užpuolimai ir 
kiti žiaurus budai.

Komunistų kurstomi bū
riai žmonių veikia labai 
drąsiai, džiaugdamiesi kai
riųjų didumos laimėjimu 
Ispanijos rinkimuose prieš 
mėnesį laiko atgal.

Ispanijos prezidentas Za
mora pasiryžęs atsistaty
dinti.

Pagėgiai. — Prabėgo antri 
rinkimai į apskričių seimelius 
Klaipėdos krašte, šį kartą jau 
nebuvo tokių didelių triukšmų 
ir bjaurybių iš Vokiečių pusės, 
kaip į Krašto seimelio rinkimus. 
Užtai ir Lietuviai daugiau lai
mėjo. Klaipėdos ir P. gegių 
apskrityse Lietuviai gavo veik 
po du tūkstančiu balsų daugiau 
negu prieš keturius metus. Ir 
į seimelius pravedė po vieną 
atstovą daugiau. Šilutės ap-j 
skrityje, taip pat Lietuviu bal
sų prieauglis buvo, bet dėl di
delio nuošimčio balsuotojų dau
giau atstovų pravesti nepasise
kė. Tas bendras laimėjimas ro
do, kad krašte vis daugiau žmo
nių susipranta ir savo balsus 

O taip 
labai

iš Pakamonių.
Lietuviai visą laiką norėjo 

kraštui ir žmonėms tik gero
vės ir šį kaitą išrinkti, vėl dės 
pastangų, kad savo rinkikams 
atneštų naudos. Koresp.

VOKIEČIAI SLEGIA 
LIETUVIŠKAS 
MOKYKLAS

Pagėgiai. — Dabartinė Vokie
tininkui Direktorija atleido dau
gelį Lietuvių mokytojų iš par
eigų, o jų vietoje neturi ko 
paskirti. Tai kelios mokyklos 
yra krašte visai be mokytojų. 
O daugelyje mokyklų liko su 
sumažintų mokytojų skaičiumi. 
Tai vėl žmonės skudž'as’, kad 
blogai mokoma. Toki bjauri pa
dėtis yra dabar krašto moky
klų būklėje, čia reikia many
ti, kad Vokiečiams geriau žmo
gaus visai nemokinti, kad tik 
jis liktų tamsus ir pasiliktų Vo
kietininku, negu kad jį išauklės

MOKYTOJA IŠTEKĖJO 
UŽ 15 METŲ SAVO 

MOKINIO 
Independence, Tenm - 

Šio miestelio mokyklos 
kinis. 15 metu amžiaus 
kinas, apsivedė su savo
kytoja, 29 metų amžiaus.

mo
va i- 
mo-

Susekė keturių žudystę 
Athens, Tex. — Čia vienas 
žmogus, 54 m. amžiaus, pri
sipažino nužudęs, 4 metai 
atgal, šeimą iš keturių as
menų. Jis parodė ir vietą 
kur užkasė, ir ja atkasus 
užtikta kaulai. Senis su
laikytas.

atiduoda Lietuviams, 
pat daugelis gyventojų 
pasipikrino, kad Vokiečiai savo 
pažadų neišteisi. Jie buvo pa
žadėję atidaryti sieną su Vo
kiečiais ir brangiai parduoti 
ūkininkų produktus. Bet Vo
kietija šendien neturi pinigų ir 
sienos paliko uždaros kaip ir 
buvo. Tad ir pasitikėjimas Vo-1 Lietuvis mokytojas ir jis taps 
kietininkais labai krito. j susipratęs Lietuvis. Taigi šian-

Reikia tikėtis, kad toliau vis dien Klaipėdos kraštas pergy- 
žmonies turės persilaužti ir ma
tyti, kad tik Lietuviai gali kraš
tui atnešti naudos ir kad žmo
nių gerovė galės pataisyti tik 
balsuojant už Lietuvius, kas jau 
pradėdama ir daryti. Iš Lietu
vių šį kartą j Pagėgių apskr. 
seimelį išrinkti Juodkazis 
Jonas ir šernas Jonas iš Pagė
gių, Vyskupaitis Jonas iš Vii- kas mokyklas ir vesti jaūnoą 
kiškių ir Kupraitis Kristupas] kartos tinkamą auklėjimą.

vena vieną sunkią tragediją— 
negali tinkamai auklėtis ’<• švie
stis. O tas negalima dėl 'vidi
nio krašte statuto autono ’ s. 
šiandien Didžiojoj Lietuvi i i- 
na mokslas pilnu teirnu, <i • u 
daromos komedijos. To dėliai 
šiandien keliama klausimas kad 
vėl steigti privačias Lietuviš-



PITTSBURGH
y RŪPINASI KAMBARIO 
U FONDU

-vPittsburgho Lietuviai deda 
vigas pastangas eiti prie užbai
gęs kėlimo pinigų Lietuvių 
Kambario Fondui Pittsburgho 
Universitete. Parengimas po 
parengimo daroma: tai Sanda
ros kuopos, tai SLA. 40-ta kuo
pa, tai Moterų Klubas ir Tau
tiška parapi j a. 
pažiurėjus tai 
matysi tuos 
dirbant, 
dais
gų parengimų 
Tautiškų Kapinių naudai.
' Tas aiškiai rodo kad pas mu

są ■ veikėjus 
ta: O kur 
rios rengia 
dai ?

Taigi tas

Chicago

d.

Balsuokit už ši Tautini Kandidatų Sąrašą
Prezidentu .............................ADV.

Vice Prezidentu

Sekretorium

Iždininku

ADV.

M. J.

A D V.

NADAS RASTENIS, 
ANT. O. ŠALNA, 

V1NIKAS (dabartinis) 

J. S. LOPATTO,

ST. MOCKUS, J. ZALATORIUS, 

. . . . DR. MIKOLAINIS

Tiesa, arčiau 
beveik visur 

pačius asmenis 
tik po visokiais var-

Taip pat pora pasekmin- 
buvo Lietuvių

energijos netruks- 
dar draugijos ku- 
vakarus savo nau-

“Birutės” Koncerto 
Proga

“Naujienų” 59 Nr. Kovo 10 
tilpo aprašymas praeito sek

madienio “Birutės” koncerto, 
kuriame rašinėlio autorius (gal 
ir ne iš blogos valios) nevisai 
teisingai ir abstraktiškai kon
certą aprašė. Iš jo rašinėlio 
turinio sprendžiama, kad kon
certas praėjo šaltoje nuotaiko
je, tuo tarpu atvirkščiai publika 
savo aplodismentais ir karštu 
entuzijazmu palydėjo skamban
čių dainų aidus, išreikšdama gilų 
įvertinimą pirmą kartą 
Lietuvos kompozitorių 
veikalų.

Todėl atrodo, kad šis
lio autoriaus atpasakojimas ir 
bendras dalyvių upas, reikalau
ja šiokių tokių korektyvų ir 
gilesnio viso koncerto analizo.

Iždo globėjais . .

Daktaru kvotėju

lengvas užsirūkymas
IŠ TURININGO, BRANDAUS-KUNO TABAKO — "IT'S TOASTED

atliktų 
naujų

rašinė-

kuris prie drauge
lio draugijų priklauso tai tik 
turi paspėti eiti.

PASVEIKINIMAS ŠLIUPUI. 
A.. L. T. Sandaros kuopų sąry
šis turėjo savo susirinkimą L. 
P. : salėje. Nutarta pasveikin
ti-. Dr. Joną šliupą jo 75 metų 
amžiaus sukaktuvėse. Sekre
torius J. Virbickas įgaliotas pa
siųsti laiškelį į- Palangą. Taip 
pat Sąryšis nutarė surengt iš- 

Rug- 
Ukės

važiavimą arba 
pjučio mėnesį 
darže.

pikniką 
Lietuvių

KUOPOS

paprastai neku- 
netikus valdyba 
netinkami dele- 
pateko. Todėl

15 d., L.

pelningus
Kamba-

SLA. 40-TOS
bus susirinkimas bus sekma
dienį, Balandžio 5 d., LMD. sa
lėje, nuo 2 vai. po pietų. Visų 
narių priedermė dalyvauti su
sirinkime, nes bus balsavimas 
SL'A. centro valdybos ir rinki
mas SLA. delegatų į jubilejinį 
Seimą Clevelande.
’■•r Po rinkimų, 
rie sako kad 
išrinkta arba 
■geltai į seimą
clalyvaukim visi ir visos ir ati- 
"duokim savo balsus už tinka- 
minusius ir į Centro vąklybą ir 
liž delegatus; , ,,
% SLA. 40-ta kuopa nutarė su- 
įfeligti dar vieną vakarą, dele
gatų į seimą kelionės lėšoms. 
Bus margučių vakarienė tuoj 
po 'Velykų, Balandžio 
M. D. salėje.
a,Šj kuopa turėjo du 
parengimus Lietuvių
jįję.,fondo naudai: vienas darė 
pelno $44, antras net $112.
V Pažiūrėsim kiek padarys de
legatų kelionės į Clevelandą 
apmokėjimui.
«> M E N KŪTĖS P R A K A L BOS.
Kovo 14 d. LMD. salėje buvo 
Nurengta prakalbos P. Grigai
čiui ; žmonių atsilankė mažas 
tyrelis. Grigaitis kalbėjo dve
jetu atvejų, pirmiau apie Lie
tuvą, žinoma tik iš blogosios 
pusės; rodė slaptų atsišaukimų 
f'-'Lietuvos ūkininkus, kurstant 
sštiieikuoti, ir tam panašiai. 
-'•'Antra dalis kalbos buvo at
kreipta į komunistus. Matyt 
Grigaitis norėtų komunistėlius 
pertikrint kad jie padarė klai- 
tlą pasitraukdami iš socialistų 
Sąjungos. Revoliucijos jie ne- 
ivykdė ir neįvykdys, sako 
Komunistai gi matyt laikos

“bendro fronto” sutarties su 
Grigaičiu, nes sėdėjo salėje ir 

Ne taip kaip keli me- 
1, toje pačioje salėje, 

buvo 
musų 
nu l a
bai g-

jis

Tylėjo, 
tai at 
kada musų komunistai 
Užpuolę Grigaitį, tai tik 
tautininkų pagalba buvo 
minti ir Grigaičiui duota
ti kalbėt. Draugas Miliauskas, 
žinoma, padavė porą klausimų, 
bot labai švelnioj formoj, o ki
ti'visi tylėjo, turbūt sutinka 
SU -'Grigaičio išvedžiojimais.

J. Virbickas.

Nuo Muskulų Gėlimo Ir 
Skaudėjimo 

reikalaukit visame pasauly
-' pagarsėjusio 

ANCHOR
PAIN-EXPEl.LF.RIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

3 . palengvinimą____

kompozi- 
naujuose 
mažomis 
vyrauja

kia pastebėti, kad Drangelienes 
balse jaučiama nuolatinė pa
žanga.

LULU R A BEN-MICE VIČIENĖ
Rašinėlio autorius guodžiasi, 

kad Moskovskio ir Sarastės ku
rinių išpildyme, jis jautė vien 
tik šaltą techniką. Bet p. kritike 
ar Tamstai žinoma, kad tų vei
kalų vyriausios ypatybės kon
centruojasi kaip tik tobuloje 
technikoje. Nėra tai lyriniai 
veikalai, bet grynai išreiškimas 
technikos aukštumų..

BIRUTĖS CHORAS IR JOS 
VEDĖJAS

Birutės choras, kuris per de- 
sėtkus metų buvo kaip ir baro
metru Lietuviško meno, šį kar
tą debiutavo su naujais Lietu
viškais veikalais. Reikia pripa
žinti, kad dabartinio vedėjo p. 
Byanskio rankose, tasai choras 
siekia naujų meno aukštybių, 
stengdamasis nusikratyti, įsi
galėjusio pas mus svetimų vei
kalų ir vertimu pildymo (kar
tais ir visai nevykusiai) ir sten-

BENDROVĖ ir b. f
BAGOČIUS

tau- 
ben- 
Vil- 

pan-

NAUJI VEIKALAI
Rašinėlio autorius guodžiasi, 

kad nauji kuriniai gerokai at
sitolinę nuo liaudies motyvų. 
Įsigilinus gi i pagrindines vei
kalų mintis nesunku net ir ne- 
muzikui profesijonalui, bet ir 
paprastam muziką mėgstančiam 
individualui susivokti 
ei jų struktūroje, kad 
veikaluose, su labai 
išimtimis, kaip tik
liaudies motyvai. Pavyzdžiui J. 
Kačinsko “Pjovėjas”, S. Šim
kaus “Tu Pasakyki Man, Sau
lužėle”, ir “šermukšnėlė”: D 
Andriulio “Oi Berneli Vienturį” 
ir yptatingai J. Karnavičiaus 
“Oi Tu, Varne” charakteringai 
atvaizduojama Lietuviška sutar
tinė. Teisybė, tuose Kuriniuose 
įneštos variacijos ta prasme 
kad motyvas, (grynai Lietuviš
kas) kartais iš sopranų pereina 
i tenorus, altus r bosus, bet 
anaiptol nėra tai nauja muzi- 
kalės minties išreiškimo form i 
(ji taip sena kaip Bachas, Bee- 
thovenas ir t. t.) o vien lik au
toriaus sugebėjimas m od ulinei ų 
ir kontrapunkto pagelba sudary
ti iš paprasto liaudies motyvo 
įdomius harmoningus niuansus 
malonius muzikalei ausiai. Tad 
ir lyginti šiuos kurinius su mo
derninės muzikos atstovais 
Stravinskiu, Skriabinu ir kitais 
nėra jokio pamato.

Reikia tik sveikinti dabar
tinius Lietuvos kompozitorius, 
kad jie sugeba iš paprasti! liau
dies motyvų sutverti muzikalų 
ensemblį, kuris buvo sunkiai 
prieinamas senesniems Lietuvos 
kompozitoriams, ir kuris saro 
formomis panašus į senai jau 
žinamą ir muzikeliniame pasau
lyje vartojamą veikalų kon
strukcijos būdą.
B. DARLYS DRANGELIENĖ

Giliausio į rašinėlio autorių tokius gražius vaizdus, 
įspūdžio padarė p. Sarpaliaus 
“Dul Dul Dūdelė” interpretaci
ja. Simpatingas p. Sarpaliaus 
veikalėlis yra paprastas, nekom
plikuotas ir sakyčiau nayvus. 
Galingam Drangelienes balsui, 
aišku, čionai nebuvo jokios pro
gos pasirodyti jos balso tobu
lybės aukštumoje todėl ir sun
ku su| rasti rašinėlio autoriaus 
ta daina susižavėjimą. Jo tvir
tinimas, kad Drangelienė yra 
tai lyrinis soprano reikalauja 
korektūros, nes ir mažai muzi
koj nusivokiančiam asmeniui 
nesunku suprasti, kad jos bal
sas nėra lyrinis, bet dramatinis 
soprano, 
vos operoj 
rodymas (o rodos visiems aiš
ku, kad Aidos rolė netinka ly
riniam sopranui) jos koncertų 
po plačiąją Ameriką tuoras pil
dant dramatinio soprano roles 
aiškiai įrodo, kad rašinėlio au
torius klysta klasifikuodamas ją 

soprano. Tad s,te-

Jos sėkmingas Lietu- 
i “Aidos” rolėje pasi-

kaipo lyriri 
bėtina, kad jis nepatėmijo jos 
interpretacijos Čaikovskio “Pi
kų Damos” Lisos arijoj, kur 
daininkė pademonstravo visas 

' savo vokalines galybės. Jos iš
pildymas melodingos Jokūbėlio 
kompozicijos “Gėlės iš šierio”, 
ypatingai jos dikcija sudarė ne- 

'tšdildomo įspūdžio. Bendrai yei-

Šiais laikais mėgiamiausias so- 
cialistuojančių laikraščių arkliu
kas — tai priekaištavimas 
tininkams subankrotavusių 
drovių. Keleivis, Laisvė, 
nis, Naujienos nesiliauja
caryti, kad niekas nebalsuotų 
už Sargybos pastatytus kandi
datus į SLA viršininkus, nes, 
esą, tautininkai nubankrutino ir 
Vienybės bendrovę, ir Atstaty
mo b-vę, ir Resorsino b-vę, ir 
Laivyno b-vę, ir TMD. ir net 
kelis bankus.

Bet apie' Lietuvių Prekybos 
Bendrovę (Lithuanian Sales Cor- 

i poration) Bostone tie laikraš
čiai nesako nė žodelio! O su 
ta bendrove buvo šitaip:

1931 m. Fortūnatus J. Bago
čius pareikalavo teismo Super
ior Court in Equity, Suffolk Co., 
Bostone, kad pripažintų jam 
Lithuanian Sales bendrovės 60- 
000 akcijų (serų), certifikatų 

_ , , . i No. 4552 ir 4504, kuriuos jisgiasi užakcentuoti ir mums pa- . . . T, . T . . ... , i neva pirkęs uz $5000 nuo Jonorodyti, kad ir Lietuviškų kom-! 
pozitorių kuriniai, nekurtais at
vejais, jau gali prilygti ir pa-j 
saulinio maštabo veikalams. 
Sveikintinas tai reiškinys ma
lonus ypatingai Lietuvio širdžiai.
Choro su solistais išpildymas 
A. Kačanausko veikalo “Patekėk) 
Aušrine” daro įspūdžio, kad, 
choras ir solistai suprato vei-l 
kalo dvasią ir galingai, tuo pa-į 
čiu metu rafinuotai uždarė kon
certą.

Baigdamas noriu pabriežti, 
kad išmintinga, parašyta rei
kalo žinovo kritika, atlieka kon
struktyvi darbą. Bet kritika, 
kurioje darbas aprašomas pa
viršutiniai, neįsįgilinus į atlik
to darbo savitas ir aplinkybes, 
kuriose prisiiena musų neskast- 
iingoms meno jiegoms dirbti, 
įneša kartaus destruktyvio įs
pūdžio. A. K.

J. Romano. Bet teismas, rem- 
| damasi liudininkais ir dokumen
tais, tą Bagočiaus reikalavimą 
ne tik visiškai atmetė 1931 m. 
Lapkričio 25 d. sprendimą Nr. 
34940, bet dar visas tas akci
jas pripažino bevertėmis, o Ba- 
gočių nuteisė užsimokėti kaš- 

'.llj tus sumoje $17.50.
žinome kad paduodant teis

mui tokį reikalavimą (Bill of 
Equity), skundėjas turi ne tik 
pasirašyti po prašymu, bet ir 
pridėti savo priesaiką. Atmes
damas Bagočiaus bylą Aukšta
sis teismas parodė, kiek jis ver
tina jo priesaiką ir reikalavimą: 
ne tik atmetė bylą, 
naikino akcijas ir 
simokėti kaštus!

Socialistu spauda 
sako nė žodelio.

Varnas varnui akies nekerta!

bet dar 
priteisė

apie tą

pa-
už-

ne-

BALTIMORE, MD

l’AVEl-

salėje J.
Lietuvos
žmonių Į Bagočius.

GRAŽUS LIETUVOS 
KSLAI

Kovę 13 d. Barney 
Januškevičius rodė 
spalvuotus paveikslus,
atsilankė du šimtai, ir gėrėjosi 
pamatę savo tėvynės Lietuvos 

Suren
gimui pasidarbavo Šv. Kryžiaus
parapija.

FILMĄ 
VENIMO. 
teatre bus 
venimas. 
Lietuvių 
stems 
stems 
dininią.

NEĮSILEIDO, 
syta “Dirvoje”

Iš KRISTAUS GY- 
Kovo

rodoma
Rengia šv. Kryžiaus 

parapija. Verta vi- 
pamatyti tą plačiai vi- 
žinomą biblišką

23 d. Elite 
Kristaus gy-

atvaiz-

&>’■

Luckies yra mažiau rūgštūs

LUCKIES YRA MAŽIAU RŪGŠTŪS!

Nese

riUCKY

parodo*, jog kiti populiarūs cigarctų 
išdirbiniai turi rūgštume perviršių nuo 
53% iki 100% daugiau negu Lucky Strike.

TINKAMAS ISSISTOVĖJIMAS
šiurkštus

tabako.

• Daviniai Patikrinta Nepriklausomų Cheminių 
Laboratorijų Ir Tyrinėjimo Grupių

I aliukas savo natūraliame s!
ir stiprus. Nors augintojo “sutaisytas"’ pirm 
pardavimo, jis yra netinkamas naudojimui be 
tolesnio išsistovėjimo. Per ši išsistovčjimo laiko
tarpį I kuris traukiasi Lucky Strike atsitikime 
nuo 1Į4 iki 3 mcliil Įvyksta svarbios almainos. 
los “Gam lines” atmainos baigiasi daliniu 
"išlygiiiiinu" lapo pirmykščių šiurkščių koky
bių. Mūsiškis gamybos procesas nuveda tuos 
pagerinimus daugeliu žingsnių toliau-nes kiek
vienas Lucky Strike Cigarclas pavyzdžiuoja: 
Lengva Užsirūkymą iš turiningo, brandaus-kūno

DVEJOS PRAKALBOS. UNI 
JOS SUSIRINKIMAS

Vasario 29 d. įvyko SLA. 64- 
tos kuopos surengtos prakalbos. 
Kalbėjo SLA. prezidentas F. J.

Bagočius pasakė S.
L. A. reikalais taip sakant ne- 
partijinę prakalbą, kurią jis 
pavadino “patrijotine”. Trum
pai perbėgęs Lietuvos praeitį, 
priėjo prie šių dienų atgimu
sios Lietuvos, ii’ palaikymui il
giau Lietuvystės čia Ameriko
je, ragino visus rašytis į Su
sivienijimą Lietuvių Ameriko
je. Agituodamas už SLA. pa
sakė: “Aš jums kalbu kaipo S. 
L. A. prezidentas, ir man yra 
reikalingi be skirtumo, tauti
ninkai, socialistai ir komunis
tai : visi gali prigulėti prie Su
sivienijimo be jokių skirtumų.” 

Nors Bagočius savo kalboje 
ir gana sarkastiškai minėjo 
300,000 dolarių vertės bonus, 
dabar esančius be jokios ver
tės, “kaip supuvusius obuolius”, 
tačiau į paklausimą atsakyda
mas, aiškino kad už tai jog tie 
SLA. bonai šiandien yra jau 
susmukę negalima nieko kal-

jau ra- 
Andrius

Matusevičius iš Daytono buvo 
pasiryžęs važiuoti į bolševikų 
rojų ir tenai rojiškai gyventi. 
Bet kai pasiryžo tikrai išva
žiuoti tai Rusijos komisaras 
rlsisakė duoti jam įvažiavimo 
vizą, kaipo Rusijos nepiliečiui, 
nors Andrius yra sovietų vie
nos išpažintojas.

Tai yra gera pamoka visiems; tinti, kaltos esą aplinkybės ku- 
tokiems paklydėliams Lietu-' • • • -r •
viams kurie 
naudai, o 
Lietuvą niekina.
susiprasti.

Buvo 
kad

paklydėliams
dirba bolševizmo 

savą tikrą tėvynę 
Laikas jau 
“D.” Rep.

MARGUČIO RADIO 
PROGRAMAI

Klausykit jų sekmadieniais 
nuo 2 vai. po pietų 

iš stoties WIND 
Gary,- Indiana

rios prie to privedė. Kaipo fak
tą. privedė kiek per tą depresi
jos laikotarpį yra subankruti- 
jusių visokių pramonių ir ban
kų. Nors to klausėjo aiškus 
tikslas buvo išgirsti Bagočiaus 
pasmerkimą buvusios SLA. 
domos Tarybos, tačiau to 
vengė.

UNIJOS PRAKALBOS.
vo 2 d. įvyko Amalgameitų rū
bų siuvėjų unijos Lietuvių 

' skyriaus surengtos prakalbos

Pil- 
jis

Ko-

"IT'S TOASTED’ -J usu gerklės apsauga
— prieš knitėjimus — prieš kosulį

Copyright 1936. The American Tohjrcn Company

gelbėjimui J. Stilsono-Butkaus, 
įsivėlusio • veikime prieš Ame
rikos valdžią dar iš karo laikų.) 
Kalbėjo A. Jankauskas, unijos 
generalinis organizatorius, ir 
Dr. I. Bronušas, vietinis. Buvo 
pasižadėjęs kalbėti ir teisėjas 
Laukaitis, tačiau nepribuvo.

Aukų Stilsonui gelbėti surin
kta $27 su centais. Publikos! 
del blogo oro atsilankė labai į 
mažai.

Kovo 4 d. įvyko rubsiuvių 
unijos Lietuvių skyriaus gana 
skaitlingas susirinkimas. Na
riai, apkalbėdami savo kasdie
ninius reikalus ir nepasitenkin
dami unijos vadų nuolaidumu 
ir pataikavimu darbdaviams 
padarė du griežtus ir svarbius 
tarimus. Vienas, tai kad uni
jos viršininkai griežčiau laiky
tųsi 36 valandų darbo savaitės 
ir kad už viršlaikį reikalautų 
pusantro tiek mokesčio; antras, 
kad per vietinę jungtinę tary
bą darytų spaudimą į generali
nį unijos ofisą kad darant nau
jas s • 
kalautų nuo darbdavių 35 nuoš. 
algų pakėlimo.

Nežinau kaip yra kitose ko-'

Joni jose, bet Baltimorės rubsiu- 
vių unijos viršininkai yra taip 
apsileidę ir pataikauja darbda
viams kad dabar jau nėra to
kios rubsiuvyklos kurioje ne
būtų dirbama viršlaikis ir siu
vėjai neįstengia pasipriešinti 
tokiam tiesiog bjauriam išnau
dojimui, nes unijos viršininkai 
patys įsako siuvėjams dirbti 
viršlaikį kur tik darbdavis pa
reikalauja. Siuvėjai, ne vien

j Lietuviai tokiu unijos viršinin
kų elgesiu yra labai pasipiktinę 
ir pradėjo organizuotis į klu
bus, kur liuosiau apkalba savo 
reikalus ir skaitlingai pradeda 
lankytis į unijos skyrių susi
rinkimus.
paprastas judėjimas 
unijos viršininkus iš miego irj 
tie dabar laksto kaip ugniage
siai norėdami užkirsti tam ju
dėjimui kelią. P. P. Jaras.

Tokis siuvėjų ne
išbudino:

J. ŽEMANTAUSKAS i 
Viešas Notaras 

sutartis Birželio mėnesį rei-i Užrašo 
lilt’ll milo rl <1 •» x ’ i n QR v-MiztX ' kitus 

130 
WATERBURY, CONN.

“Dirvą”, “Vienybę” 
tautinius laikraščiuf, 
CONGRESS AVE.

ir

SCRANTON. PA

pamaldos atsibus
Katalikų Tautinėse 
sekančiai:

Atgailos
Lietuvių 
parapijose

Wilkes-Barre, Pa., Kovo 21,
22, ir 23.

Scrantone
30 ir 31 .

Kovo 28, 29,

Visus parapijomis ir simpa- 
tikus užkviečia Kun. X. M. Žu
kauskas.

Tautinėje Scrantono ir Wil
kes-Barre katalikų bažnyčioje 
mišios ir kitos pamaldos atsi- 
buna Lietuvių kalboje. Pr.

EAJ1EŠKAU Joną Šveplėną, 
Liepelių vienk., Pandėlio par., 
Rokiškio ap. 1929 m. gyveno 
Argentinoje, Buenos Airese — 
Avillaneda. Pajieško sesuo Ka
zė Mazanskienė. Malonėk at
sišaukti, arba kas apie jį žino 
prašomi pranešti- Argentinos 
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Iš NAUMIESČIO Į MARIJAMPOLĘ

RUGPJŪČIO 27. — Jau buvo apie 4 valan
da po pietų kaip mudu su Antanu Bubniu, sėdę 
i autobusą, apleidom Naumiestį ir išvažiavom 
atgal Į Vilkaviški, iš ten gi į Marijampolę. Da
bar daugiau prisižiūrėjau Į taisomą plentą, kur 
darbininkai dirba visai netoli Naumiesčio. Tu
ri tam tikras mašinas, kurios naudojamos prie 
tokių kelių dirbimo. Lietuvoje veik visokiuose 
darbuose matysi moteris — prie namų murini- 
mo ir kitų darbų kurie yra sunkus ir tinka tik 
vyrams. Bet čia moterys ar mergos tokios stip
rios kad sunkus darbas joms mažniekis. Taigi 
ant šio plento greta vyrų dirbo kelios moterys 
ar merginos, plaukus skarute užpakalyje suri- 
šusios, andarokus iki reikalingo aukštumo pa- 
sikišusios, ir basos. Vyrai vieni basi, kiti ap
siavę klumpėmis. Jos žvyrą sijoja, cementą 
maišo ir atlieka kitus darbus. Pro dirbančiuo
sius autobusas praeina palengva, prasisukdamas 
iš plento.

Autobusas prisėdo beveik pilnas, nors šio
kia diena ir rodos kokius ten reikalus turėtų 
Naumiesčio gyventojai Vilkaviškyje ar Vilka
viškio gyventojai Naumiestyje. Bet kaip yra 
greitas ir patogus susisiekimas, žmonės važiuo
ja ir tiek. Seniau, kada reikdavo paštiniais ar
kliais važiuoti neturintiems savo arklių, arba 
savo arkliais,-- ar -pėkščiam eiti tai ir reikalų bu
vo mažiau. * Autobuse važiuoja vyrų ir mote
rų, žydų ir Lietuvių.

Iš Naumiesčio autobusas ėjo iki Vilkaviškio 
gelžkelio stoties, ne Į miestą, taigi mus atvežė 
prie stoties ir paleido. Į miestą davažiuoti rei
kėjo samdyti taksi. Stotis nuo miesto dar apie 
pora kilometrų. Stotis graži, mūrinė, ir aplink 
labai švaru, matyt ir gėlių pašaliais prisodinta. 
Gelžkelio bėgiai eina link Kybartų ir Prasijos 
rubežiaus. Kelias labai gerai.mzlaikomas, išro
do kaip naujas.

Apie 5 valandą turėjo ateiti traukinis, taigi 
taksi vežikai laukė žmonių kurie norės važiuoti 
j miestą. Mudu su Bubniu prieinam prie pir
mutinio taksi šoferio ir klausiam ar galės mus 
nuvežti į Vilkaviškio autobusų stotį. Jis suti
ko pavežti, tik paprašė biskelį palaukti, nes tuo' 
pačiu taksi važiuos atgal į miestą ir Pralotas 
Dambrauskas, iš Vilkaviškio kunigų seminarijos. |

šutinę neprogresivišką Vilkaviškio išvaizdą. Gal 
kunigų seminarija kiek prisidės prie miesto pa
kėlimo. Vakar Kuncaičiai man pasakojo kad 
miesto burmistras deda pastangų išrūginti gy
ventojus taisyti, gražinti savo namus, pridavi- 
mui miestui gražesnės išvaizdos, bet kiek ma
čiau tai tik vieni Kuncaičiai to raginimo paklau
sė, nes jų namas gražiai atremontuotas, didelis 
kiemas ir darželis aptverta gražiai tvora, ir vis
kas naujai, pilkai-mėlynai nudažyta. Ištolo tas 
namas ir kiemas skiriasi nuo kitų namų.

Iš Vilkaviškio į Marijampolę važiavo dar 
daugiau žmonių: autobusas^prisėdo pilnas, ir pa
keliui dar keli žmonės įlipo. Tarp jų vienas Įli
po ir “Suvalkiečio” redaktorius, iš Marijampo
lės, kuris gryžo atgal. Jis mane kaip tai paži
no, ir tuoj susipažinę, kalbėdami važiavom visu 
keliu iki Marijampolės. Išvažiuojant iš Vilka
viškio matėsi gražus vaizdas tai nauja, moder
niška didelė mokykla, ir ten pat naujai užves
tas miesto sodas. Kairėje gi plento pusėje ma
tosi raudoni muro seminarijos namai.

Su “Suvalkiečio” redaktorium plačiau išsi- 
kalbėjom apie ūkininkų streiką ir riaušes, ku
rios vakar atsitiko apie Veiverius ant Marijam
polės-Kauno plento, apie ką p. redaktorius gerai 
žinojo ir man papasakojo. Sakė kad tame su
sirėmime du ūkininkai nušauti, keli sužeisti, ir- 
sužeista keturi policijantai.

Pusiaukelyje, į ' autobusą Įlipa dai vienas 
pasažieris, darbininkas, maža barzdele vMiirani-Į 
žis žmogus. Redaktorius jį užkalbin i, kaip lai Į 
sarkastiškai, ir man pasakė kad tai burliokas— į 
tokių Lietuvoje labai daug yra. Jis iš kelinto ! 
apskričio atvykęs į šią vietą dirbti. Redakto-j 
rius nupasakojo kaip tie burliokai Lietuvoj mai
šosi, nesimokydami net Lietuviškos kalbos.

Man prisiminė prieš kelias dienas Kuine, 
pas Gen. Nagevičių pietaujant, Adv. S’-Ąičio Į 
pareikštos mintys apie apverktiną Lietuvos bur 
liokų-staravierų padėtį: jie negali nei išvažiuoti 
nei sulietuvčti, o apie juos Lietuviai visai besi
rūpina. Keista kad pas mus Lietuvoje neturima , 
gana supratimo ir užsispyrimo: Lenkai laikomi 
Lenkais, burliokai burliokais, su pilniausiomis ! 
laisvėmis. Visai ne taip kaip Lenkai elgiasi su ' 
Lietuviais net pačių Lietuvių žemėse kurias jis 
užgriebė, arba kaip elgiasi Vokiečiai su musų 
broliais. . . . Juk keli kaimai burliokų lengvai 
butų galima sulietuvini trumpu laiku, ir jie nė 
ra tam priešingi. Dabar gi jie, nei pakarti nei

paleisti, ir visai nenaudingi Lietuvai. Tas pats 
butų galima padaryti su Lietuvos “Lenkais” ir 
“Vokiečiais”. Priešingai, Lietuvoje dar perdaug 
atvirai tie gaivalai mums svetimą tautystę plečia 
ir kai)) kur, kaip pav. Lenkai, išreikalavę savo 
mokyklų, kalbina Lietuvius tėvus leisti savo vai
kus į Lenkišką mokyklą.... Tai Lietuvių leng- 
vaširdystė, kuri laikas nuo laiko musų tautai 
labai brangiai atsieina. .. .

Parvažiavęs į Marijampolę, dar aplankėm 
“Suvalkiečio” redakciją ir p. redaktorius paža
dėjo sekančią dieną nuvežt mano kankles Į Kau
ną, kurias aš nuo p. Žiugždos perku, nes aš pats 
važiuoju toliau ir nėra reikalo jas vežiotis su 
savim.

Nakvynei sugryžau pas p. Žiugždos, ir da
bai- užbaigom kanklių pirkimą. Kai paklausiau 
kiek reikės už jas, p. Žiugžda atidavė už 25 li
tus, nors diena prieš tai užsiprašė 30 litų. Ir 
dar priedui pridėjo daugiau stygų, kad vienoms 
nutrukus galima butų užsitempti kitas.

KELIONĖ Į ALYTŲ

RUGP. 28. — Gražus rytas. Apleidžiu Ma
rijampolę, keliauju į Alytų. Autobusas ateina 
ir paima keleivius ties Miesto sodu. Čia mane 
palydėjo p. Žiugžda, ir mano giminės Bubniai. 
Autobuse vietos buvo užtektinai. Atsisveikinęs 
su palydėtojais, sėdau į autobusą ir išvažiavau 
į Alytų. Kadangi plentas kuris eina per Liud
vinavą Simno linkui buvo taisomas, mes važia
vom per Kalvariją. Prieš pat išvažiavimą, pa
mačiau tą patį Pral. Dambrauską jau Marijam
polėje, o buvo tik apie 8 valanda ryto. Nejaugi 
jis vakar vakare atvažiavo ar šį rytą taip anks
ti atsiskubino?.... Ištolo vienas kitam linkte- 
lėjom.

Išvažiuojant iš Marijampolės, matėsi karei
viai anksti rytą jau atlieka savo muštrą. Pas
kui. išvažiavus į laukus, aplinkui matėsi dideli 
cukriniais runkeliais užaugę laukai — nes kaip 
tik šiuo laiku jie buvo bebaigia sueiti ir neuž
ilgo bus gabenami į čia pat Marijampolėje cuk
raus fabriką, kur darbo išsiilgę cukraus darbi- 
r' ’ai jų laukia.

Autobuse apžiurinėjau išdėtus užrašus. Jų 
matėsi tokių: “Rūkyti ir spjaudyti draudžiama”. 
“Skundų knyga pas šoferį”. Taigi, pasažieris 
turi teisę įrašyti į tą skundų knygą savo pasta
bas ir skundus ant autobuso patarnautojų, ir 
matomai yra tam tikros vietos kur koks nors 
viršininkas į tas knygas pažiūri ir patikrina.

šiame autobuse buvo mažai keleivių, kartu 
važiavo kontrolierius, su kuriuo išsikalbėjau. Jis 
pasisakė esąs Lukoševičius, nuo Veiverių. Pa
sakojo apie ūkininkų streiką, bet jis tik girdė
jo, nes jis važinėja šiuo keliu. Turėdamas pro
gos išsiklausinėjau apie autobusų darbininkų al
gas. Jis pasakė kad šoferis gauna algos 240 li
tų į mėnesį ir dar priedinio (bonus, kaip Ameri
koj) ; konduktorius gauna 200 litų ir priedinių 
tam tikrą nuošimtį. Jo, kontrolieriaus, alga į

mėnesį 250 litų ir priedinių. Taigi neblogas už
darbis. Kontrolierius yra valdžios paskirtas au
tobusų tvarkai ir keleivių mokesčiui sužiūrėti, 
kad keleiviai nebūtų išnaudojami. Jam algą 
turi mokėti autobusų savininkai. Jis pavažiuo
ja kokį galą vienu autobusu, išlipa iš jo ii- susi
laiko kitą, važiuoja atgal, ir taip panašiai. Au
tobuso šoferis nei konduktorius nežino kada iš 
kur kontrolierius atsiras. Taigi saugojasi ne
peržengti taisykles. Iš miesto ar miestelio iš
važiuojant, bilietas perkasi autobusų stotyje, bet 
keliuose jei pasažieris Įlipa, jis perka bilietą iš 
konduktoriaus, tai čia ir reikalinga kontrolie
rius. Jis turi teisę pareikalauti keleivių pažiū
rėti bilietus, ant kurių yra užrašyta nuo kokio 
punkto į kokį kas važiuoja ir kiek mokėjo.

Pinigus, už visus autobusų bilietus sudeda
ma į bendrą kasą ir iš jų išmokama algos ir ki
ti mokesčiai ir pelnas lieka autobusų savinin
kams po lygiai. Tokiu budu nereikia vienam už 
kito tampyti važiuotojus į savo mašiną, ir ne- 
nusiskriaudžia tas kuriam pasitaikyti] mažiau 
pasažierių pravežti.

KALVARIJA. Neilgai trukus privažiavom 
Kalvarijos miestą’, Suvalkijoje. Nuo čia prade
da matytis kalnuotumas. Miestas padidėjęs, tu
ri naujų namų. Bažnyčia ta pati, kokia seniau 
buvo. Netoli čia yra proto ligų ligoninė, kurio
je tūlą laiką buvo mums žinomas Mikas Petrau
skas. čia sustojo autobusas tik išleisti ir paim
ti pasažierių.

KROSNA. Paskiau privažiuojam Krosną, 
kur jau vadinasi Dzūkija. Apielinkėse toli, to
li matyt, nes kalnuotumai duoda tam progą, ka
da užvažiuoji ant aukštumos. Miestelis mažas 
ir namai seni. Ir čia matyt iškabinėta Įsakymai 
ūkininkams ir kitiems trukšmadariams laikytis 
tvarkos.

čia oras pradėjo keistis. Nuo sekmadienio 
buvo gražu, dabar jau niaukiasi ir vėjuota.

Nuo čia įsėdus viena moteris, kuri buvo 
apie Veiverius pora dienų atgal ir matė ūkinin
kų streiko riaušes. Ji apipasakojo kaip žiauriai 
ūkininkai kovojo: išsitraukę rungus, kuolus ir 
kitokiais įnagiais šoko į pribuvusią policiją, ku
ri norėjo padaryti kelyje tvarką ir leisti va
žiuoti tuos kurie nori važiuoti. Policijos auto
busai buvo sudaužyti, ir sužeistiems policijan- 
tams nedavė nei kunigo prileisti, nei i ligoninę 
vežti, sakydami, “tegul stimpa jie....” Tenai 
ir tuo tai laiku įvyko apsišaudymas, policija tu
rėjo gintis; policija tiesiog nešaudė, nes jai už
drausta į žmogų šauti, pirmiau nedavus perser
gėjimo šovimais i orą.

Važiuojant per Dzūkijos laukus kalnuotu- 
mais, toli matyti maži ir dideli ūkiai, šiaudiniais 
stogais. Kas čia gyvena? Gal ne vieno “Dir
vos” skaitytojo tėveliai ar broliai.... taip man 
mintys užėjo. Rodos norėtųsi ir pas vienus ir 
pas kitus užeiti, pasikalbėti, daug-daug papasa
kotų ....

Seka: ALYTUS ir APIELINKĖS

GAISRAS JURBARKE
SUDEGĖ LIETUVOS BANKO 

IR PAŠTO NAMAI
Kaunas. — Vasario 29 d., 1 

vai. nakties, kilo didelis gais
ras Jurbarke. Užsidegė namas 
kuriame buvo Lietuvos banko. 
Jurbarko skyriaus, ir vietos 
pašto bustynės. Namas buvo 
mūrinis, dviejų aukštų. Viršu
je gyveno banko direktorius ir 
pašto viršininkas, o apačioje 
buvo įstaigos.

Namas apdegė smarkiai, ta
čiau visai nesudegė, nes pašto 
įstaigoje operarijos galėjo eiti. 
Pinigai nesudegė, viskas buvo 
išgelbėta. Turtas apdraustas.

Gaisro gesinti nuvyko net 
Kauno keturios ugniagesių ko
mandos ir viena Smalininkų.

Kauno ugniagesiai, nors ke
lias ir blogas, vis dėlto laimin
gai nuvyko. Gaisro priežastis 

1 vėliau patyrinėta. “L.A.”

šoferis išrodė rimtas, padorus Lietuvis, man pa
tiko iš išvaizdos, ir pasakė kad jam pralotas už
mokėjo du litu už atvežimą ir parvežimą atgal, 
ir jis nuo musų ims tik po litą. Sėdom į taksi 
ir laukiam praloto. Manau sau, gausiu progos 
susipažinti su vienu dvasiškiu, gal ką naujo iš
girsiu. Bubnį pasodinau priešakyje, o pats įsi- 
sėdau užšapalyje, palikdamas vietos pralotui ša
lę manęs atsisėsti. Traukinys atėjo ir nuėjo, 
o pralotas kaip neišeina iš stoties taip neišeina. 
Kiti taksi šoferiai priėję kalbina mane važiuoti 
su jais, nes gali prisieiti perilgai laukti, ir vė
liau atėjo iš stoties musų šoferis, kuris pats pa
tarė mums važiuoti su kitu, nes, sako, gal rei
kės palaukti, ilgiau, nes musų kitas pasažieris 
išsišneko su stoties viršininku ir nesiskubina.

Tiek išlaukus, nesinorėjo tą gerą šoferį ap
leisti, ir pasakiau kad palauksim, nes laiko tu
rim. Manau sau: su pralotais važinėti ne visa
da pasitaiko proga, verčiau palauksiu. Išviso 
reikėjo laukti apie 15 ar 20 mirutų, ir pagaliau 
pralotas Dambrauskas išėjo iš stoties, žiuriu, 
ateina milžinas vyras, arti 7 pėdų aukščio, kaip 
ąžuolas, ilga juoda sutana iki žemei apsivilkęs, 
bet nestoras ir dar nesenas vyras. Susipažindi- 
nau, pasisveikinom ir važiuojam Į Vilkaviškį. 
Kelionė trumpa., nedaug ką išsikalbėjom, jis tik 
apipasakojo apie naujai stotomą ir baigiamą 
įrengti Vilkaviškio kunigų seminariją 
mokina.
bet kad 6-tą valandą išeina autobusas į Marijam
polę tai buvo tik 20 minutų laiko ir nebuvo gali
ma tą įstaigą aplankyti. Be biskio, bučiau bu
vęs ir seminarijoje, kaip nekurie musų inteli
gentai pasigiria....

Atvykę į autobusų stotį, atsisveikinę su pra
lotu, mudu laukėm 6-tos valandos iki autobusas 
išvažiuos į Marijampolę, o pralotas nuėjo savais 
keliais. Bubnys užsiminė kad prieš metą laiko 
Pral. Dambrauskas buvo Marijampolėje gimna
zijos kapelionu. Turėdamas keliolika minutę 
laiko norėjau nusipirkti nors keletą Vilkaviškio 
vaizdelių atminčiai, bet tai vienas miestas kur

., kur jis
Norėjo kad atlankyčiau seminariją,

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS PAR ODANTIS NAUJUS TIESIAMUS PLENTUS, ESANČIUS GELŽKELIUS IR KELIUS, TAIPGI MIESTUS IR MIESTELIUS

24 VAGONAI KIAU
LIŲ I RUSIJĄ

Kaunas. — Vasario paskuti
nę savaitę iš Klaipėdos išsiųs
ta į Rusiją 24 vagonai lašini- 

. nių kiaulių. Paskutiniu laiku 
del palankaus oro į Rusiją esą 
siunčiama daugiausia gyvos 
kiaulės. 

_

KLAIPĖDOS DIREK
TORIJA ATSAKĖ

LIETUVIAMS 
VIETAS

Kaunas. — Kaip tenka patir
ti, krašto direktorija parėdžiu- 
si atsakyti visiems Reizgio ir 
Bruvelaičio direktorijų priim
tiems tarnautojams vietas. Kaip 
žinoma, daug krašto autonomi
nių ir savivaldybinių organų 
valdininkų dėl priešvalstybinio 
veikimo pateko teismo atsako
mybėn. Paskum jie daugiau 
ar mažiau buvo nubausti. Kiti 
valdininkai buvo atleisti dėl to, 
kad jie nemokėio Lietuvių kal
bos arba buvo šiaip pasižymėję 
įvairiais nesuderinamais su val
dininko ir valdžios įstaigų tar
nautojo pareigomis veiksmais.

Į atleistųjų ir patekusiųjų į 
kalėjimą valdininkų vietas buvo 
priimti jaunesni valdininkai 
kandidatai, moką šio krašto abi 
kalbas, parinkti tokie, kurie 
toms pareigoms visais atžvil
giais buvo tinkami. Tačiau pa
taikomis dienomis jiems visiems 
atsakytos tarnybos nuo Kovo 
mėn. 1 d. ir nuo Balandžio 
mėn. 15 d. Atsakytos tarn; 
bos ir Klaipėdos miesto valdy 
bos tarnautojams.

Spėjama, kad kai kurie iš jų 
vis dėlto busią palikti tarnyboje. 
Tačiau bus padaryta jų atranka, 
pasirinkti tik palankesni dar- 
bartiniam režimui. Savaime 
aišku, toks krašto direktorijos 
žygis demoralizuojamai veikia 
visus valdininkus. “L. A.”

Kaip tapti Su v. Valstijų 
Piliečiu

“Dirvos” knygynas turi nau
dingą knygelę tiems kurie nori 
apsipažinti su Amerikos pilie
tybės klausimais kurie reika- 
lingi žinoti norinčiam patapti 
Suvienytų Valstijų piliečiu.

Kaina 25 centai.
“DIRVA”

6820 Superior av. Cleveland, O.

Pastaba Skaitytojams
Kuomet negaunat kurio 

“Dirvos” numerio tai pra
šydami Administracijos jį 
prisiųsti nerašykit “nega
vau pereito numerio”, bet 
parašykit: “Negavau nr. 2 
arba 10, arba 31”. Tada 
greitu laiku tikrai gausit 
tą numerį kurio neturit.

“Dirvos” Admin.

nei to negali rastL_..,j; Jau minėjau apie pavir-

“Dirva” kasmet duoda kelių 
dolarių knygų vertės įdomių 
apysakų — ji niekad nenusi
bosta skaityti — $2 metams
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Dienos Klausimais
I Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave,, Cleveland, Ohio

NUĖJO, UŽĖMĖ IR LAIKOSI . .

ISTORIŠKA
APYSAKA

Iš D. L. K. Gedimino 
Laikų

Vertė A. VĖGĖGĖ

Vokiečiai susitarė ir už
ėmė Reinlandą — tą ruožtą 
kuris buvo nustatytas skir
ti Prancūziją nuo Vokieti
jos. Tas ruožtas priklausė 
Vokiečiams, taigi jie pasi
ėmė kas jiems priklausė.

Tas jų pasielgimas tačiau 
sulaužė aliantų jiems nusta
tytus reikalavimus ir sąly
gas po pralaimėjimo didžio
jo karo.

Nuostabu kad jie ėmėsi 
stipriausios vietos, nors iš-1 
rodė kad jie gali pulti į sil
pniausias — Danzigą, Klai
pėdą ar dar kur kitur.

Bet šis Vokiečių pasiel
gimas parodo kad jie gali 
padaryti ką sumano ir jo
kia valstybė negali priver
sti atsitraukti.

Prancūzijos priešginiavi- 
mas del Reinlando užėmimo 
yra tik tuščias šauksmas: 
jei nori Vokiečius iš Rein
lando išmušti turi apšaukti 
karą. Vokiečiai gi žino kad 
dabar niekas nenori karo— 
nenori jo nei Prancūzija.

Nenori jo ir Vokiečiai, 
bet kas nori juos iš jų už-i 
imamų vietų išmušti turi, rudmarškinių neklauso tuos 
imtis karo priemonių.

O šiandien karas apšauk
ti Europoje yra labai dide
lis ir sunkus klausimas, ku
ris reikalauja šalto, gero 
apsvarstymo.

Politinės sutartvs su Vo-.

NĖRA TO BLOGO KAD 
NEIŠEITŲ Į GERĄ

Kuomet Suv. Valstijose 
pradėjo plisti nudizmas ir 
steigtis nuogųjų kolonijos, 
dorieji ėmė lermuoti ir sa
kyti kad tai “ne prieš ge
rą”. Spauda, ir valdžia pik
tinosi tuomi ir draudė nuo
gųjų kolonijų steigimą.

Dabar štai Colorado val
stijoje kilo sumanymas už- 

, dėti po $10 taksų kiekvie
nam nuogųjų kolonijos na
riui, ir kiek žinoma jau 
apie .15,000 tos valstijos nu
distu sutinka mokėti dešim
tinę už leidimą jiems vasa
rą vaikščioti “Adomo ir 
Jievos rūbuose”. Supranta
ma, ne viešai, bet tam 
rose jų kolonijose.

Taigi, naujas pelnas 
stijos iždui.

tik-

val-

PATYS TAIP DARO
“Naujienose” Kovo 

redakcijos pastabose rašo
ma apie tai kaip Vokietijo- 
ja naziai “terorizuoja laik
raščių redaktorius, kurie

7 d.

šalina iš darbo”, ir priveda 
kad tai labai bloga.

Bet socialistai nemato sa
vo darbų: Grigaičio pata
riamas, Bagočius keletu at
vejų keikdamas grasino iš
metimu iš vietos “Tėvynės” 

kiečiais nieko nereiškia — redaktoriui, del to kad Vi
tas aiškiai matyt. Jie pa- taitis yra sandarietis ir ne- 
sirašė Lokarno sutartį, kų-'sutampa su socialistų sam- 
ri užtikrina Reinlando ne-l 
liečiamybę, ir jie patys ją 
sulaužė. Už tai kaltina ne 
ką kitą kaip Prancūziją— 
kam ji pasirašius su Rusi
ja nuo Vokiečių apsigyni
mo sutartį.

Priežastis silpna, bet da
bar reikia karo Vokiečiams 
iš Reinlando išvyti. 

* į: Ss

protavimais.
Kam jieškoti “terorizavi

mo redaktorių” kitur kad 
patys tą darot ?....

Nekurie musų laikraš
čiai jau prikaišioja Lietuvos 
vyriausybei kam ji dabarti
niu laiku vedanti derybas su 
Vokietija.

Šios Lietuvos - Vokietijos 
derybos yra ekonominės — 
savitarpiam p r e k iavimui, 
kurį Vokiečiai buvo suardę 
besikabinėdami prie Lietu
vos del Klaipėdos krašto.

Politišką sutartį su Rusi
ja Lietuva jau turi. Eko
nomiškai su Vokietija su
gyventi pats reikalas verčia 
ir todėl nėra reikalo išsiža
dėti pardavinėti Vokietijai 
Lietuvos žąsis, kiaules, la
šinius, sviestą, kiaušinius.

Tik, kaip jau “Dirva” pa
stebėjo trys savaitės atgal, 
su Vokiečiais derėdamas!, 
Lietuva privalo turėti ga
tavai ir buožę, kad nepada
rytų taip kaip pasielgė Len
kai Suvalkų derybose, nors 
anos buvo politiškos.

WILL ROGERS GRAŽIAI 
PAGERBTAS

Pereitą vasarą užsimušęs 
lėktuvo nelaimėje Amerikos 
filmų artistas ir humoristas 
Will Rogers tinkamai pa
gerbtas: jo atminties fon
dui sudėta įvairių aukų su
moje $1,740,000.

Prancūzijoje moterų yra 
daugiau negu vyrų. Vyrų 
ten esama 18.444,565, mo
terų gi 20,320,884.

MUSŲ RAUDONUKAI 
IR POLICIJA

Musų komunistėliai per 
penkis metus rėkė, prikai
šiojo socialistams ir “fašis
tams” atsikvietimą į Chica- 
gos SLA. seimą, 1930 me
tais, policijos. O šeštą me
tą patys į savo suvažiavi
mą Brooklyne — “Naujos 
Gadynės” leidėjų — atsi
kvietė policiją ir patys prieš 
save!

Apie tai plačiai rašo jie 
patys savo laikraščiuose,

Musų “pateptieji” komu
nistai norėjo susivienyti su 
“sklokininkais”, bet iš tų 
pelų nepasidarė jokių gru
dų. Iš viso “sklokininkų” 
abazo į “vienybę” sugryžo 
tik keturi, kurie norėjo už
smaugti savo išaugintą kū
dikį “skloką”. Tarp jų su
gryžo iš L. Pruseika, kurį 
prieš kelis metus Bimba iš
stūmė iš komunistų vadų.

Dabar Pruseika vėl susi- 
bučiavo su Bimba....

Pruseika priverstas buvo 
gryžti prie komunistų, nes 
jis daug išgeria ir suvalgo, 
o pas “sklokininkus“ kaip 
tik mažai pelnė....

J. Tysliava “Vienybėje” 
šitaip sako apie tuos komu- 
nisti] tarpe nuotikius:

“Pasižiūrėjęs į šių dviejų 
komunistinių grupių kovą 
ir atsiminus kad šie patys 
žmonės kviečia Amerikos 
Lietuvių sroves į ‘bendrą 
frontą’, galima tik pasakyt:

“Kaip jus galite daryti 
‘bendrą frontą’ su kitomis 
srovėmis jeigu patys, ‘drau
gai’, negalite susitaikyti, 
kviečiate policiją kad ji jus 
išskirtų?”

LIAUDIES DAINOS IR 
MUSŲ KOMPOZITORIAI

Kas atsitiks su musų mu
zika ateityje ir ką veiks 
musų kompozitoriai kada 
išsibaigs užrašymas Lietu
viškų liaudies dainų?

Iki šiolei, išrodė, Lietu
vių kompozitoriais buvo tik 
tie kurie užrašinėjo musų 
liaudies dainas. Savų kuri
nių gaminimas buvo tik at
sitiktinas dalykas.

Mes didžiuojamės savo 
liaudies dainomis, mėgstam 
jų klausytis, ir kaip kur 
korespondentai net pabara 
dainininkus kam neprisilai
kė “liaudies motivų”....

Išeina, kad pas mus visi 
dainų kūrėjai buvo liaudis, 
liaudį už tai mylim ir no
rim tik liaudies dainas gir
dėti.

Musų 
giausia 
liaudies 
vimui.
nesistengia plačiau pasižy
mėti.

Tas turėtų būti baigta. 
Kas užrašo liaudies dainas 
lai jas užrašo: tam net pa
skirta ar tik ne valdiška ko
misija Lietuvoje. Bet kas 
nori būti kompozitorium lai

kompozitoriai dau- 
laiko pašventė tik 
dainų sukompona- 

Jie savo kuriniais

pasirodo savo originaliais 
kuriniais.

Kad Lietuviai mėgsta ir, 
savo kompozitorių origina
les dainas parodo lygus jų 
įvertinimas koncertuose, — 
suprantama, jeigu yra gra
žios, Lietuviškoje dvasioje 
ir Lietuviškais motivais.

Tūli musų kompozitoriai 
išleido savo originales dai
nas, bet vienų jų muzika tu
ri aikčiojančius Rusiškus 
motivus, kitų spygaujančius 
Lenkiškus, kitų kitokius.

Tūlų, tačiau, originališki 
dainų-muzikos kuriniai vi
sai atsako Lietuviškai au- Germanas. — Aukščiausis liepia mylėti ir 
šiai ir tuos kurinius Lietu- juos, o tą meilę geriausia parodyti jei to- 
viai jau pamėgo ir įvertina Ii gyvendamas nuo savo žemės, tuos kurie 
lygiai, ar net daugiau, su kaip ir tu jaunystėje belaisvėn paimti, at- 
liaudies dainomis. simena savuosius. Jūsų Tubingas, dėda-

Daugelis musų rašytojų mas aukas pašvęstam ąžuolui, garbina 
apsišaukė autoriais versda- Aukščiausįjį, atiduodamas jam garbę; kaip 
mi knygas iš kitų kalbų, ir jis tėvynei, taip tu tarnauji broliams be- 
daugelis musų kompozito
rių norėtų likti kompozito
riais tik už savo keletą už
rašytų liaudies meliodijų.

Musų muzikos kūryba tu
ri būti plečiama, nors 
sunku jai dirva rasti, 
musų tautos mažumo.

Vilkų ĮJgdas
(Tęsinys iš pereito nr.)

— Tėve, tasai Dievas kur j gerbti mus 
įmokinot, yra didis, ir jis juk neliepia už
miršti tų kuriuos mylėjome? — kalbėjo 
jaunas Bernardas.

— Ne, prešinga, — atsakė dvasiškis'

laisvėje. Eik, brolau, kalbėk jiems apie jų 
žemę, dainuok nesuprantama Vokiečiams 
kalba; Vokietys nesupranta jos, gaida jam 
patinka, o užmigusioje tavo tautiečio šir
dyje gali sukelti tėvynės meilę.

— Taip, akliems ir dainininkams visur 
galima prieiti, — tarė atsidusęs Bernar
das, — gal ir atrasiu juos.

— Eik. — Ir peržegnojo dvasiškasis 
jauną Bernardą, paskiau, uždėjęs ranką 

Anglams užvaldžius Airi-ian^ peties, tarė. Eik, aš gi skubinuos 
ją, karalius Henrikas VI mokyklon, kad nunešus vaikinams tikeji- 
išleido įstatymą (1447 
tais), sulyg kurio visi 
riai turėjo skusti sau 
šutinę lupą (usus). 
surastas su ūsais buvo nu
žudomas be jokio tardymo 
ar teismo!

del

me-
Ai- 
vir- 

Airis
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MUSŲ LAISVĖ

Užgeso ugnys, kanklės nutilo, 
Nemuno žiotims aptemo saulė.
Tautos plėšikai į mus prabilo,
Nešdami kryžių pikta apgaule!

Aisčių sodybos pasruvo kraujuos, 
Tėviškės plotai gaisrais liepsnojo, 
Šaukės pagalbos dangus vakaruos, 
Kur grandinės vergijos mums mojo!

Rūbą mirties barbarai išaudė
Prie kryžiaus prikaltoms smėlio kopoms.
Septynis amžius tėviškė snaudė, 
Bet laisvė atėjo musų troboms.

Praėjo, naktis, sužibo šviesa, 
Šuoliai Vyties pajūryj dundėjo. 
Ugningais žaibais žaibavo tiesa, 
Ir saulėlydžio žemė drebėjo!

Nuo Karklininkų ik Smalininkų 
Milžinai kėlės ir ėjo kovon, 
Nesibijojo Vokietininkų
Ir brolius Lietuvius kvietė talkon! 

Baltijos bangos, laisvės bučiuotos, 
Gintaro marėms himną sukurė, 
Nemuno vilnys pasidabruotos 
Musų pajūrį laime užburė!

Klaipėda musų! Ji buvo ir bus!
Klaipėdos žemei mes jiegas pilsim, 
Sargyboj pajūrio visi atbus, 
Ir šuoliais Vyties mes dar sukilsimi

Jaunoji Karta”. Jonas Purvinas.

AR TU MOKĖSI?....
meilės dainą tau uždainuosiu 
pamylėsi labiau mane?
meilę savo tau atiduosiu — 
prisispaus! karščiau mane?

Jei
Ar
Jei
Ai

tu mokėsi mane mylėti 
nusilenksiu aš prieš tave? 
širdį savo tau atdarysiu, 
paaukausiu aš tau save?

Ar
Jei
Jei
Jei

Ugniniais žvilgsniais svaidei Į mane, 
Ir užliepsnojo man širdis. ...
Bet ar pajiegsi kūrent tą ugnį
Kad ji liepsnotų, degtų vis?. ...

Jei tavo akys kitur nukryptų,
Užtems man saulė, nulius širdis,
Tamsi tuštybė, kartus liūdnumas
Paliks tos meilės man dalis. . . .

Jei meilės dainą tau uždainuosiu,
Priimk į širdį sau ją giliai. ...
Minėk kad tave kas tai mylėjo.
Kurs moka meilę gerbt šventai. . . .

Orpheus.

mo žodžius.
Ir išlengva nuėjo tėvas Germanas į 

“Vilkų lizdą”.
Nedidelis, šiek-tiek susilenkęs, išrodė 

nebejaunu, bet ištikrųjų jis buvo nesenas, 
tik vargas susendino jį.

Nuo senai jau gyveno jis pas kryžiuo
čius. Mokėjo jjs gerai Vokiškai, bet mo
kėjo dar ir kitokią kalbą, nes grvžtant iš 
karo, kuomet būdavo vedama, belaisvėn 
daug vaikinų, šnekučiavosi su jais išsyk, 
vaikinai gi glaudėsi prie jo, apsakinėdami 
jam Mozūriškai apie savo tėvą ir motiną. 
Tačiau mažiau iš anos pusės būdavo atga
benama vaikų “Vilkų lizdan”, žymiai dau
giau būdavo tokių ką garbino Perkūną ir 
ąžuolus, o naujojo tikėjimo visai nežino
jo; tų kalbą tėvas Germanas dar geriau 
mokėjo ir noriai su jais kalbėjo.

Iš kur jis buvo? o kas gi to klausė. 
Kryžiuočiai gerbė jį. kartais ir pas didį
jį Mistrą buvo kviečiamas. Altenburgas, 
einantis Mistro pareigas, dažnai kalbėjo
si su juo apie viską. Reikalingas, matyt, 
buvo jis jiems, nes kiek sykių paini tasai 
belaisvėn koks nors vaikinas pradėdavo 
daryti maištą, žodžiai tėvo Germano visuo
met numalšindavo jį. Jis ir labiausia įšir
dusį kryžiuotį mokėdavo nuraminti, 
jį už tai gerbė. Viena tik Kobolda, nors 
ir labai žemai lenkdavo galvą prieš tėvą 
Germaną, mintyse tačiau nekentė jo, nes 
jis, neleisdamas jai nepadoriai elgtis su 
pavestais jos globon belaisviais vaikinais, 
ne kartą rūsčiai barė ją už tai.

Todėl tai kiekviename žingsnyje ji 
stengėsi kenkti jam, o gerindamosi prie 
jo, visur sekė jį.

Vos tik tėvas Germanas nuėjo “Vilkų 
lizdan”, Kobolda išlindo iš savo landynės. 
Sugniaužė abidvi kumščias, sukeikė ir, at
sistojus prie ineigos pilin, nutarė laukti 
kol išeis karžygis von Altenburgas. Ne
ilgai prisiėjo laukti. Duryse pasirodė von 
Altenburgas. Apsistojęs atidžiai žiurėjo į 
aną “Vilkų lizdą”, ypač gi atidžiai žiurėjo 
į rūsio krotomis užkaltą langutį.

— Galvijas! — sumurmėjo ir jau no
rėjo eiti toliau, kaip tuo laiku užbėgo jam 
kelią Kobolda.

— Karžygį, garbingas pone! — kal
bėjo pridusus Kobolda.

— Šalin! — sušuko karžygis, užsiden
gdamas ranka, tarsi norėdamas nusivyti 
nuo savęs šmėklą.

Kobolda tačiau nenusiminė. Valandė
lę atsiliko nuo jo, bet eidama paskui jį vėl 
pradėjo: - i i

— Žinau jau kas visame tame kaltas.
— Tu ir tavo vyras, niekšai! — sušu

ko von Altenburgas ir, nežiūrėdamas į ei
nančią paskui jį moteriškę, pridūrė:

- — Šalin man iš akių!
Kobolda , apsistojo ant .vietos; tačiau 

nesiliovė. Tyliai nudumė į “Vilkų lizdą”, 
kur inėjus pro didžiąsias duris, greitai iš
smuko šalinėmis durimis kieman; kuomet 
gi von Altenburgas atidžiai apžiūrinėjo 
langelį, ji prisiartinus prie jo tarė:

, — Tėvas Germanas ir aklasai Bernar
das buvo susitarę su. jais; Germanas pa-

Visi

vedė Bernardui jieškoti jų už mūrų.
Nenoromis krūptelėjo von Altenbur- 

gas, neatkreipė tačiau akių Į Koboldos žo
džius, kuri tuoj ir išnyko iš kiemo. Tuo 
pat laiku “Vilkų lizdan” inėjo tėvas Ger
manas ir maloniai pažiurėjo į linksmą Ko- 
boldą. Neišturėjo tačiau moteriškė to jo 
žvilgsnio ir sumišus prisiglaudė prie mu
ro, lyg iš pagarbos į praeinantį. Germa
nas, dar sykį pažiūrėjęs Į ją, prisiartino 
prie von Altenburgo ir tarė:

— Tyrinėjau kitus, nieko nežino, tai 
pasiunčiau anon pusėn mūrų Bernardą, 
kuris nors ir aklas bet geriau pamatys 
kaip šimtas reginčių. Negalėjo jie toli nu
eiti; kuomet suras juos, sulaikys už var
tų, iš kur aš juos atvesiu vidun.

— Ar galima jums tikėti? — paklau
sė von Altenburgas, giliai, žiūrėdamas į 
dvasiškį.

— Argi apgavau kuomet nors jus? — 
atsiliepė Germanas, žiūrėdamas į Mistrą, 
kurs taip pat kaip ir Kobolda, neišturėjo 
jo žvilgsnio.

— Paskutinį kartą įtikiu jums, — ta
rė vadas, dėdamas ranką ant Germano pe
ties, — bet jei bučiau apgautas, bėda jums, 
bėda tiems vilkiūkščiams!

— Bereikalingi jūsų grasinimai, tik 
kraują sau gadinate, — rimtai atsakė Ger
manas. — Jūsų gi kraujas turi būti ra
mus, neverta jo tokiais menkniekiais ga
dinti.

— Tai ne menkniekis, — sušuko išsi
tiesdamas kryžiuotis. — Man jiedu abudu 
buvo reikalingi, aš norėjau turėti iš jų 
gerus šunis, kurie nemažai savo uosle bu- 
tų man patarnavę.

— Jei kam rupi šuo tai neuždaro jo 
rusin, nes gali nustoti uoslės.

Tuo tarpu vėl pasirodė Heksas.
— Karžygį, pone! — tarė, rodydamas 

ryšulį surištų rūbų ir kuokštelį kruvinų 
plaukų. — Tai visa ką galėjau rasti.

— Aš ne skudurių rinkti siunčiau ta
ve! — sušuko Mistras. — Aš noriu matyti 
juos gyvus!

Heksas pradėjo dar aiškintis, bet kry
žiuotis neklausė jo, tik sušvilpė švilpuku, 
kurį turėjo už juostos. Tuoj Įbėgo du stip
riu tarnu. Von Altenburgas parodė ran
ka į Heksą.

— Nuveskit jį rusin!
Heksas puolė ant kelių prieš jį, bet 

nieko nepagelbėjo tai. Tarnai, pagriebę 
jį iš abiejų pusių, tempte ištempė laukan.

(Bus daugiau)

VISOJE LIETUVOJE BUS ĮSTEIGTA 
SKAITYKLOS

Šiuo laiku Lietuvos švietimo ministe
rija svarsto klausimą steigimo visoje Lie
tuvoje skaityklų-bibliotekų. 
dar šiais metais plačiu i 
kių skaityklų steigimo 
knygų atsargų galima 
skaityklų.

Skaityklų steigimo 
ir kultūrinės Lietuvos 
skyriai dabar steigia knygynėlius, kurie 
ateityje bus organizuojamų skaitykhj pa
grindu. Miestų gyventojai organizacijų 
knygynėliams noriai aukoja savo turimas 
knygas. Netrukus manoma Lietuvoje su
ruošti knygų rinkliavas. Didelė dalis šių 
knygų eis užsienio Lietuviams. Lietuvių 
skaityklų įsteigimas bus didelis kultūros 
laimėjimas Lietuvoje. Tada kiekviena Lie
tuvoje išleista knyga bus prieinama pla
čioms gyventojų masėms.

Ikšiol su skaityklų reikalais Lietuvoje 
gana prasta. Tik didesniuose mies-

’ . Jau nutarta 
mastu pradėti to- 
darbą. Iš turimų 
Įsteigti ąpie 1000

reikalais rūpinasi 
organizacijos. Jų

buvo
tuose veikdavo centralinio valstybės kny 
gyno
nėlių
mas jau bus pašalintas ir Lietuviška kny 
ga prasiskins sau kelią Į didžiąsias skai 
tytojų eiles. Tsb

skyriai. Kaimuose geresnių knygy 
beveik nebūdavo. Dabar šis truku

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas. 

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

KAINA Su prisiuntimu 75c.
Reikalaukit “Dirvoje” £
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Tautine Idėja Lietuviu Literatūroj
PATEKIMAS SVETIMON ĮTAKON

Sunkios Lietuvių literatūros kūrimosi ap
linkybės turi būti žinomos, norint tą literatūrą 
tinkamai suprasti ir įvertinti. Musų tauta, pa
vėlavus priimti krikščionybę, nesuspėjo sutvir
tėti naujoj kultūroj ir pasidavė svetimų tautų, 
ypač Lenkų, įtakai. Mes greitu laiku netekom 
aukštesniųjų visuomenės sluoksnių, kurie, pri
ėmę Lenkų kalbą, tautinės Lietuviškos kultūros 
kūrybai liko visai svetimi. Per keturis amžius 
viena liaudis buvo tautiškumo pagrindo, kalbos, 
saugotoja.

Devynioliktame amžiuje prasidėjusį tautinį 
ir literatūrinį sąjūdį užslopino spaudos uždrau
dimas, kuris tęsėsi nuo 1865 metų iki 1904 me
tų. Aukštesniųjų luomų nutautimas ir spaudos 
uždraudimas — štai dvi vyriausios priežastys, 
susklidžiusios musų literatūros augimą. Iki 20- 
to amžiaus pirmutinio dešimtmečio meniški es
tetiniai uždaviniai dar buvo svetimi musų rašy
tojams. Ne menui, bet gyviems tautos reika
lams tarnavo musų literatūra. Del to ji nors 
nebuvo meniškai puošni, bet užtat buvo reika
linga pačiai tautos gyvybei maitinti.

Šiame savo pranešime aš neliesiu klausimo 
kaip musų literatūra tarnavo religiniams, doro
viniams, visuomeniniams tautos reikalams. Aš 
noriu vien parodyti kaip ji reiškė tautinę Lietu
vių tautos idėją. Tuo pačiu metu pamatysime 
ir pačios tos idėjos augimą musų tautos sąmo
nėj ir tos maitinamos literatūros augimą.

Iš pat pradžių susitarkime kad tautine idė
ja mes laikysime gyvastingiausią tautos pastan
gą reaguoti į svarbiausią gyvenimo momento 
uždavinį — pastangą pareik.ti vyriausias tautos 
aspiracijas h* savo tautinę individualybę. Taip 
suprastą tautinę idėją suvokia ir išreiškia ge
resnieji tautos sūnus, stipresnieji jos protai ir 
talentai. Aiškiausia ji atsispindi ir palieka įkū
nyta literatūroje, tame ištikimiausiame tautos 
gyvenimo veidrodyje. Tautinė idėja, keičian
tis aplinkybėms įvairiais istorijos momentais 
taip pat keičiasi, žiūrint koks vyriausias užda
vinys yra iškeltas tautos kultūros kelyje.

ANKSTYVI BUDINTOJAI
Jieškodami tautinės, idėjos Lietuvių litera

tūros pradžioj, vadinasi nuo 16-to amžiaus vidu
rio, randame tokią Lietuvių tautos padėtį: Po 
visos eilės unijų su Lenkais, ypač po paskutinės 
Liublino Unijos 1569 metais, politinis Lietuvos 
padėjimas kelia nerimasties kai kurių Lietuvos 
didikų tarpe. Katkevičiai, o dar labiau Radvi
lai, priešinasi Unijai, dar ilgą laiką svajoja kaip 
čia nusikračius Lenkais ir atstačius Lietuvos 
nepriklausomybę. Vadinasi, valstybinis patrio
tizmas, valstybinė idėja dar buvo gyva. Tačiau 
čia pat pastebime gana keistą ir liūdną reiški
nį: tie patys žmonės kurie svajoja nutraukti 
unijos ryšius su Lenkais, ištiesų patys jau bu
vo nutraukę ryšius su Lietuvių tauta ir susijun
gę kultūros ryšiais su Lenkų tauta. Lietuviš
ka aristokratija ir didelė bajorijos dalis saugo
jus patriotines valstybines idėjas, buvo jau pri
ėmus Lenkų kalbą ir kultūrą. Tie tautos sluog- 
sniai kurie pasiliko ištikimi savo gimtajai kalbai 
ir papročiams — liaudis ir smulkiosios bajorijos 
dalis — valstybės gyvenime jokio vaidmens ne
vaidino. Valstybiškumas buvo pas anuos nutau-

idėjos sušvitėjimas.
Pirmiausia Daukša apgailestaudamas pri- 

pažysta kad iš šviesuomenės retas kuris jau ne
moka Lenkų kalbos, ir todėl gimtoji Lietuvių 
kalba taip yra pamiršta, apleista ir beveik jau 
atmesta, kad kiekvienas tai mato, bet vargu ar 
kas tai pagirti galėtų. Ir toliau prabyla tokiais 
stipriais ir iš suskaudusios širdies einančiais žo
džiais : “Kur yra pasaulyje tauta taip tamsi ir 
suniekėjus kuri neturėtų trijų savų, lyg įgim
tų dalykų: gimtinės žemės, papročių, ir kalbos? 
Visų amžių žmonės savo kalba kalbėdavo ir ją 
apsaugoti, plėsti, tobulinti ir puošti visados di
džiai rūpindavosi. Nėra tautos taip menkos, že
mės užkampio taip niekšingo kur sava kalba 
nekalbėtų. Pati prigimtis visus to moko, ir jau 
iš motinos krutu kiekvienas gauna palinkimą j 
gimtąją kalbą, Į mielą jos naudojimą, saugoji
mą ir ugdymą“.

Toliau skaitome jo tokį gilų ir prasmingą 
Lietuvių kalbos aukštinimą kokio nerandame 
visoj Lietuvių literatūroj. Tai yra įsidėmėtini 
visiems laikams žodžiai, įsidėmėtini ypač mums, 
Lietuviams, tokiems neatspariems svetimoms 
įtakoms. Liūdnas musų sulenkėjusių ir suvo- 
kietėjtįsių žemių likimas geriausia įrodo tolimes
nių Daukšos žodžių teisingumą: “Ne žemės der
lingumu, ne pavėdų įvairumu, ne krašto malo
numu, ne miestų bei pilių stiprumu gyvuoja tau
ta, bet labiausia išsaugodama ir vartodama savo 
kalbą, kuri didina ir laiko visuomenę, jos santai
ką ir brolišką meilę. Gimtoji kalba yra meilės 
ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas, val
stybės sargas. Sunaikink kalbą — ir užgesinsi 
saulę danguje, sumaišysi pasaulio tvarką, atimsi’ 
gyvybę ir garbę. Sunaikink kalbą — ir sunai
kinsi santaiką, vienybę ir visokį dorumą. Ne 
tam sakau kad norėčiau peikti svetimų kalbų 
pažinimą bei mokėjimą. Aš vien peikiu apleidi
mą, paniekinimą ir kuo ne atmetimą musų sa
vos Lietuvių kalbos. Dieve duok idant susipras
tume ir iš šio nuopuolio kada nors pakiltume. 
Gana man bus ir to jog šiuo savo kad ir mažu 
veikalu, kaip manau ir geidžiu, duosiu pradžią 
ir pažadinsiu savuosius mylėti, laikyti ir platin
ti musų tėvų kalbą.” Taip kalba tas didis 16-to 
amžiaus musų atriotas.

Ar tik ne ta pačia idėja vaduodamasis ir j 
Konstantinas Sirvydas rašė savo filologinius raš
tus, ypač garsųjį “Dictionarium Triuni Lingua
rum”, pasirodžiusį 1629 metais.

(Bus daugiau)

AR GERAI KAI TROŠKIMAI 
IŠSIPILDO?

P. C. Wren nurašo padavimą kaip šeši An
glijos karininkai apsilankė pas šventą Indijos Į 
žmogų. Kuomet jie ėjo nuo jo, tas šventasis! 
žmogus paklausęs jų ko jie kiekvienas labiausia 
trokštų turėti jeigu galėtų savo norus atsiekti?

Tie karininkai šitą paklausimą priėmė lyg 
kokį žaislą ir kožnas atsakė laisvai, bet rimtai.

Vienas iš jų pasakė norėtų būti turtingiau
sias žmogus pasaulyje — turėti tiek pinigų 
įdek tik jis nori.

Kitas, kurio tėvas ir diedukas jauni mirė, 
norėjo ilgiausio gyvenimo kiek tik žmogui ga-

S. L A. Jubiliejaus Albumas
■ ' -

šiais metais Susivienijimui 
Lietuvių Amerikoje sueina 50 
metų nuo jo įsikūrimo. Tai 
yra pirmutinis Amerikos Lietu
vių gyvenimo istorijoj įvykis, 
kad organizacija, kuri tiek daug 
atsižymėjo savo darbais Lie
tuvių reikaluose, jau sulaukė 
50 metų.

Pildomoji Taryba jau praei
tais metais pradėjo rūpintis, 
kad tas sukaktuves paminėti 

! koiškilmingiausiai. Apart kito
kių tos šventės atžymėjimų — 
nutarta išleisti istorinis SLA. 
Albumas.

Tam reikalui yra išrinkta Ju
biliejaus Komisija, kuri jau 
karą buvo išsiuntinėjusi SLA. 
kuopoms tam tikrus atsišauki
mus su plačiais paaiškinimais, 
kviesdama kuopas prisidėti prie 
šio Albumo išleidimo su darbu. 
Tinkamiausiai butų pavesti 
kuopų organizatoriams pagelbėti 
surinkti medžiagą, parinkti 
prenumeratų Albumui ir gauti 
profesionalų ir biznierių atvaiz
dus į Albumą su nustatytu at
lyginimu už atvaizdų klišių pa
darymą.

1. Labiausiai yra reikalingi 
SLA. kuopų valdybų ar ge
riausiai visų kuopų narių gru
pių paveikslai. Tad, kurios kuo
pos dar nesate pagaminę savo 
paveikslų, esate prašomos ko- 
greičiausiai pasirūpinti juos pa
gaminti ir prisiųsti į SLA. Cen
tro raštinę.

2. Reikalingi paveikslai A- 
merikos Lietuvių įstaigų, kliu- 
bų, bankų, svetainių ir tt.; 
Amerikos Lietuvių visuomenės 
veikėjų, profesionalų, biznierių; 
kultūrinių ir teatralių grupių, 
chorų, orkestrų, visuotinų sei
mų ir tt.

Grupės ir pavieniai asmens, 
kurių paveikslai bus dedami į 
Albumą, turi prisiųst klišių pa
darymo apmokėjimui sekamai: 
pavienių asmenų klišių pagami
nimui $5.00; grupių, užimant 
ketvirtą dalį puslapio, $10.00, 
pusę puslapio — $15.00, visą 
puslapį — $25.00. Pavieniams 
bus duodama po Albumą. Gru
pėms bus duodama Albumas už 
kiekvienus $5.00, taip kad gru
pės, prisiuntusios $25.00, gaus 
penkis Albumus veltui.
Kiekvienas Gali Įsigyti Albumą

Visi tie, kurie norės turėti 
šį istorinį ir nepaprastą Albu
mą, dabar gali užsiprenumeruot 
tik už $2.50 vieną egzempliorių. 
Išleidus Albumą, jo kaina bus1

1 ADV. N. RASTENIO 
KALBA

PER TVORĄ
PASIDAIRIUS

mažiausiai $3.50. Užsiprenu
meruoti Albumą reikia tuojau, 
kad žinotume, kiek jų spaus
dinti. Pasivėlavusieji užsipre
numeruoti vėliau, kartais, nega
lės ir už pinigus gauti.

SLA. kuopos,- grupės, pro
fesionalai ir bendrai visi, kurie 
norite įsigyti Albumą- ir norite 
matyti savo atvaizdus jame — 
įsitėmykite, kad laikas paveik
slų prisiuntimui nustatytas iki 
Gegužės 1 d., šių metų. Vėliau 
prisiųstų paveikslų nebus gali
ma patalpinti, nes Albumas jau 
bus paduotas spaudai.

Kuopų organizatoriai, sukrus
kite prie darbo, nes labai mažai 
laiko beliko.

Visi suinteresuoti Albumo rei-į 
kalais, tuojau kreipkitės šiuo 
antrašu:

SLA Albumo Komisija, 
307 W. 30-th Street, I 
New York, N. Y.

SLA. JUBILIEJAUS KOMISIJA. 
Adv. F. J. Bagočius, 
Dr. M. J. Vinikas, 
S. E. Vitaitis, 
A. B. Strimaitis, 
S. Cibulskas.

SEKMA TRUBA
Avinėlio Visam 

Pasauliui
Pabaiga senojo pasaulio, pa

baiga politiškai tvarkai arba 
regulai valdančiai žmones. Pa-I 
baiga turtuoliams, pabaiga sau- 
myliams. Del ko pabaiga? del 
to: 7 tūkstantmetinis amžius 
baigiasi ir prasideda Kristaus 
viešpatavimo laikąs.

Skaitykit šv. 'Jokūbo laiš
kuose, 5 pr., 1 e., kur kalbama 
taip: “Vai jus, turtingieji, ver-l 
kit ir raudokit del savo bėdos, 
ant jūsų-ateinančios; jūsų tur
tingumas supuvęs, jūsų rubai 
kandžių ėdami; jūsų auksas ir 
sidabras surūdiję ir jų rūdys 
bus liudininkais prieš jus ir 
jūsų kunus eis kaip ugnis. Jus 
sau skarbus surinkote paskiau-! 
siose dienose.”

Viešpats Dievas bus kara- 
ralium ant viso pasaulio ir Jis; 
sumins visus savo neprietelius 
po savo kojom. Neprieteliai tai 
tie kurie nenori pildyti jo pri
sakymų naujo testamento. Ty
rinėkit šventą Raštą, Dievo žo
dį, be to nei vienas neregės 
Dievo karalystės.

William Shimkus, S.B.S.D. 
1150 E. 76 St. Cleveland, O.

Ir jūsų giminės Lietuvoje ir 
kitur mėgs “Dirvą” — tik iš
rašyki! ją jiems: $3 metams

Į

PASISTENGKIT ĮSIGYT ŠIĄ KNYGĄ!
ĮDOMI KNYGA APIE ŽINOMIAUSI ŽMOGŲ —

AUŠRININKAS

JONAS ŠLIUPAS
' tusius didikus, o tautiškumas pas šituos, vals
tybiškai indiferentiškus liaudies, išdalies smul
kiosios bajorijos ir dvasiškijos sluogsnius. Tau
tinei kultūrai kurti tegalėjo būti naudingi šitie, 
o ne anie, nes tik šituose, o ne anuose, buvo iš
likę gyvi esminiai tautiškumo požymiai — kal
ba ir papročiai. Tačiau be anų tautinės kultū
ros kūryba tegalėjo eiti labai siaura vaga. Rei
kalinga buvo materialinė parama, reikalingas 
valstybės autoritetas. Reikėjo pagaliau atitai
syti seną klaidą, kad Lietuvių valstybė ėjo sau, 
o tautos kultūra sau. Iš čia ir kyla svarbiau
sias to laiko uždavinys — grąžinti diduomenę ir 
nutaustančią bajoriją tautai, vėl įskiepyti jai 
gimtąją Lietuvių kalbą ir papročius. Tuo me
tu musų Lietuviškuose raštuose jau ima for
muotis tautinė idėja, kad Lietuvių kalba yra 
esminis tautiškumo savumas, kurią jau vėliau, 
“Aušros” laikais, taip išreiškė Silvestras Gim- 
žiauskas:

Nėr tėvynės be liežuvio, 
Kiek viens šitą gal suprasti: 
Atimk kalbą nuo Lietuvio, 
Tai Lietuvos jau ir nesti.

• Tat Lietuvių kalbos mokymas ir propagan
da bajorijoj tampa ilgų amžių Lietuvių litera
tūros reikalas. Pirmas kuris šią idėją visu rūš- 
kumu iškėlė ir šaukė nutautėlius gryžti prie 
gimtosios kalbos buvo žemaičių kanauninkas 
Mikalojus Daukša. Jo garsi prakalba prie Pos
tilės Lietuviško vertimo, išspausdinto 1599 m., 
yra pirmas patriotizmo gandas, pirmas tautinės

lima. I
Dar kitas norėjo būti stipriausias vyras ne 

tik Anglijos kariumenėje bet ir visame pašau-. 
!yje.

Ketvirtas, kuris tikėjo kad jo gyvenime ei
na tik nelaimės, norėjo būti laimingas.

Penktas, kuris per eilę metų nesveikavo, no
rėjo geros sveikatos.

šeštas sudėjo visus savo troškimus į geis
mą būti narsiu.

Kada tas žaislas užsibaigė, tas šventas vy
ras pareiškė jiems jog tai ko jie labiausia trok
šta įsikūnys.

Paskui apsakymas eina apie tai kas iš to 
atsitiko. Prieš galą visi tie šeši karininkai pa
tyrė kad tragingiausias dalykas pasaulyje yra 
turėti tai ko labiausia už viską trokšti.

Stiprusis vyras sutiko baisią mirtį kurią 
jo spėka padarė jam galima. Narsiausias turė- 
po perkęsti kankinimus kokius tik galima įsi
vaizduoti. Turtingasis patyrė kad turtai yra 
jam prakeiksmas ir norėjo jų atsikratyti.

Laimingasis karininkas rado tragingą už
baigą gyvenime beprotnamyje, kur jis, dideliam 
savo malonumui, atrado kad jis turi tiek pirštų 
ant rankų kiek ir ant kojų. Tas kuris ilgai gy
veno daug kartų troško kad greičiau numirtų.

Išėjo taip kad kiekvienas buvo nulemtas 
tam ko jis troško, ir tai yra aršiausias dalykas.

Pamoka yra ta kad vienas dalykas yra ko 
mes norime, o tas ko mums tikrai reikia yra 
visai skirtingas dalykas.

116 PUSL. KNYGA 
(didelio formato)

Knyga verta apie $1.00 — 
Atiduodama už 25c

(Iš kitų miestų reikalaudami 
pridėkit viso 30c, įskaitant 

5c persiuntimo kaštams.
Priimama pašto ženklais.)

Štai įdomiausia knyga apie 
vieną labiausia Amerikoj ži
nomų Lietuvių veikėjų, ku
ris per kelis desėtkus metų 
darbavosi ir daug nuveikė 
atbudinimui Amerikos Lie
tuvių. Knyga parašyta la
bai aiškia kalba, ir aiškios
stambios raidės, lengva skaityti ir suprasti, ši knyga apie 
Dr. JONĄ ŠLIUPĄ išleista tik metas laiko atgal, sąryšyje 
su jo 70 metų amžiaus sukaktuvėmis. “Dirvos” redakto
rius parsivežė jų iš Lietuvos pusėtiną skaičių ir dabar jos 
paleidžiama į visuomenę. Įsigykit sau vieną!

Be paties Dr. šliupo rašto, knygoj telpa straipsniai- apie 
šliupą kitų lygiai žinomų senų musų veikėjų — J. O. Sir
vydo, V. K. Račkausko, dar . kitas.. straipsnis-paties šliupo 
apie jo gyvenimą Lietuvoje, ir knygos•paruošėjo Girdvai
nio pastabos. Skubėkit iki tų knygų dar turime! .

Kaina su prisiuntimu tik 30 centu.
* '■ i i

“DIRVA”
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

Pasakyta per “Margučio Band 
Wagon” valandą iš stoties 
WIND, Chicago, Kovo 8

Džiauguosi turįs progos dar 
kartą lankytis Amerikos Lietu
vių sostinėje, Chicagoje. Ta' 
proga malonu man butų su vi
sais šios padangės Lietuviais 
asmeniškai pasimatyti. Bet kai 
nėra tokios galimybės, tai 
džiaugiuosi, kad nors radio! 
bangomis galiu Į jumis broliai 
ir sesutės prabilti.

Nemažai čia, Amerikoje, 
musų yra, tik esame plačiai: 
išsiskaidę. Vienok musų tiks-j 
lai ir idėjos yra giminingos, 
nes mes esame Lietuviai. “Lie
tuviais esame mes gimę, Lietu
viais norime ir būti!” Svarbu 
tad ne tik, kad mes patys bū
tume Lietuviai, bet kad ir savo 
priaugančią kartą išauklėtu- 
me gražioj Lietuviškoj dvasioj.

Gyvename mes tokioje ša
lyje, kur tekiniai dunda, ma
šinerija pyška, švilpiniai gau
džia, kaminai rūksta ir gyve
nimas pulsuoja gyvu tempu. 
Malonu yra kai, per durnų u- 
kus ir mechanizmo bildesį, iš
girstame Lietuvių kalbą ir gra
žias musų Lietuviškas dainas. 
Musų kalba, musų dainos, spau
da ir organizacijos, palaiko 
Lietuvybės ugnelę musų širdy
se. Organizacijos turi didelę 
įtaką musų gyvenime.. Todėl 
privalome rūpintis, kad musų 
organizacijos butų tyrai Lietu
viškos.

Amerikoje mes turime daug 
Lietuviškų organizacijų. Jų di
džiausia, tai Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje., Susivieni
jimas, arba trumpai sakant, 
SLA., įsikūrė dar Aušrininkų 
laikais, 50 metų atgal. Jį su
kūrė geri musų tėvynainiai. 
Per 50 metų Susivienijimas 
skleidė brolybės meilę ir pa
šalpą tarpe Amerikos Lietuvių. 
Ir šiais metais, kada pavasa
ris pilnai išsiblaivys, gamta 
pilniausiai sužaliuos, gėlės; 
kuogražiausiai pražydės ir sau
lė gausiai auksą barstys, tuo
met Susivienijimas Lietuvių ‘ 
Amerikoje garbingai minės 
savo 50 metų sukaktuves ir 
laikys savo auksinio jubilėjaus 
seimą Clevelande. Šia proga, 
aš kaipo Clevelandietis, kvie
čiu visus, delegatais ir svečiais, 
atvykti j Clevelandą, į SLA. 
Auksinio Jubilėjaus iškilmes. 
Clevelando Lietuviai, SLA. na
riai ir nenariai, visi bendrai 
rengiąsi visus svečius kuogra-| 
žiausiai sutikti, pamylėti ir pa-; 
linksminti.

Susivienijimas yra garbinga] 
brolybės organizacija, kuri tu-Į 
ri arti dviejų milionų dolerių] 
turto ir iki 15,000 narių. Auk-I
sinio Jubilėjaus proga turime 
auksinę progą SLA. narių skai
čių sudvigubinti. Nusistatyki-
me, pasižadėkime, pasiryžki- 
me, kad kiekvienas SLA. narys 
privalo bėgyje šių metų pri
rašyti bent vieną naują narį, 
ir metams pasibaigus, vietoj 
15,000, turėsime 30,000 narių. 
Susivienijimas, it koks galin
gas brolis, neša Amerikos Lie
tuviams varge brolišką užuo
jautą ir ligoje bei nelaimėje 
pašalpą. Visi, kuriems Lietuvy
bė yra brangi, ir kuriems jų 
ateitis rupi, privalo prigulėti, 
prie SLA.

Apart, mes turime rūpintis, 
kad kuodaugiausiai musų jau
nimo, musų gražiausio jauni
mo, prie SLA. prisidėtų. Me
tai po metų, musų veteranai 
nyksta. Jaunimas turės paimti 
SLA. vairą į savo rankas •—; 
kartu ir milioninį SLA. turtą. 
SLA. tai didžiausias Amerikos 
Lietuvių brolybės ir kultūros 
žydinys. Tame žydinyje kūre
nasi žaidri Lietuvybės ugnelė. 
Tą ugnelę mes fer . privalome 
palaikyti šioje' Kolumbo•’ žemė
je kuoilgiausiai — kad musų 
graži kalba ir žavėjančios dai
nos, skambėtų dar garsiau ir 
dar plačiau. , t

Iki 1 malonaus pasimatymo 
Susivienijimo Auksinio Jubilė
jaus Seime, Clevelande. «

Amerikos prezidento rin
kimai turbut jau visai neto
li kad Amerikos Preziden
tas Roosevelt pasiuntė Lie
tuvos Prezidentui A. Sme
tonai pasveikinimą Lietu
vos nepriklausomybės šven
tės proga....

Matomai Roosevelt geri
nąs! Amerikos Lietuviams.

Kauno “Demokratai” Rū
pinasi Amerikos Kama

ntais
Skaitau “Vienybėje” J. 

Tysliavos špaltoje sekanti:
“Kauno ‘Lietuvos Žinios’, 

rašydamos apie SLA. rinki
mus pastebėjo kad ‘Vie
nybė’ buvo Įdėjus K. S. Kar- 
piaus ir P. Jurgėlos straip
snius. Del to liaudininkų 
laikraštis klausia:

“Pasakykite, ponai vieny- 
bininkai ir p. Tysliava, ką 
bendra K. S. Karpius ir P. 
Jurgėla turi su demokrati
ja? Demokratiją šitie pi
liečiai moka tik niekinti ir 
šmeižti. Tat ar gali būti 
nors vienam, kad ir men
kam, demokratui pakeliui 
su Karpavičium bei jo Dir
va ir su Jurgėla? Tai men
ko tipo fašistukai.”

Štai ką Tysliava jiems at
sako :

“Supaisysi. Maža kas su 
kuo turi bendro. Anąmet, 
kai buvo rengiamasi Lietu
vos Seimo rinkimų kampa
nijai, tai valstiečių liaudi
ninkų vadai, norėdami su
daužyti krikščionių DEMO
KRATŲ politinę mašiną, 
net su tautininkų vadais, 
Smetona ir Voldemaru, su
sitarė ....

“Na, ar tai buvo ‘pake
liui’, ponai ‘Lietuvos Žinių’ 
redaktoriai?”

Mano pridurkas:
Tie Kauno demokratai 

liaudininkai aną metą su 
tautininkais tarėsi išversti 
krikščionis demokratus •— 
del to kad tada krikščionys 
valdė.

Dabar tie patys liaudi
ninkai tariasi su krikščio
nimis demokratais išversti 
tautininkus, del to kad tau
tininkai valdo.

Išeina kad visa partijų 
“demokratija” susideda iš 
vieno to kad versti iš val
džios tuos kurie valdo.

Versti ir versti — ir vis 
versti.... Supa Garba.

, l
Klaipėda / ! ”

Vienas advokatas laimė
jo teisme bylą nelabai ge
rą vardą turinčio Kauno 
pirklio. Advokatas, laimė
jęs, pasiuntė savo klijentui 
tokio turinio trumpą tele
gramą :

“Tiesa nugalėjo”. r
Pirklys, būdamas mažo 

teisingumo ir abejodamas 
savo bylos teisingumui, pa
siuntė advokatui telegra
mų toki atsakymą: .

“Paduokite apeliaciją”. i
v •/ lįJR

Waterbury,, Conn. ĄjM-;
Mikas: —' Ką Take tavo 

pačiulė kai šiąnakt vėlai su- 
gryžai.namon? *• ,

Tilvikas: — Ką ten, bro
lyti, išpasakosi, jos pamok
slas tęsėsi tris valandas



Pastabos Del Pastabu IŠ ŠALIES ŽIŪRINT

KAIP IšTIKRŲJŲ YRA SU 
LIETUVOS IR VATIKANO 

S ANTI KI A IS?
Kiek laiko atgal straipsnyje 

’’Del Stiprinimo Santikių su 
Lietuva” mes buvom pranešę 
kad tarpe Lietuvos - ir Vatika
no kaip diplomatiniai santikiai 
taip konkordatas tebėra tvar
koje ir galioje, kad Vatikano 
atstovas Lietuvoje Mons. Arata 
lankosi Lietuvos Užsienių Rei
kalų Ministerijoje ir kad Bos
tono kunigų protestas buk Lie
tuva esanti išvarius Vatikano 
atstovą, neatitinka tikrovei.

Bostono “Darbininko” ga
biausias rašytojas, gerb. “K.”, 
gindamas Bostono kunigų pro
testą, tam musų pranešimui ne
tiki ir skelbia kad “Mons. Ara
ta yra atstovas Latvijai, o ne 
Lietuvai, kad Popiežiaus atsto
vas buvo išvarytas ir dar ne
sugrąžintas”. žodžiu, gerb. “K.” 
nesvyruodamas skelbia kad di
plomatiniai santikiai tarpe Lie
tuvos ir Vatikano esą visai nu
trukę ir kad Mons. Aratos vizi
tas Lietuvos Užsienių Reikalų 
Ministėriui buvęs atsitiktinas, 
kad musų nurodymas į tą arki- 
vykupo vizitą esąs “mizernas 
argumentas” ir prie tos progos 
gerb. “K.” prisimena mirusį 
Mons. -Bartoloni.

Gerb. “K.” gali savo laikraš
tyje rašyti ką tik nori, gali 
netikėti Pasiuntinybės prane
šimams, bet jis negali paneig
ti faktų kad Lietuva ir Vati
kanas tebeturi tarpusavius di
plomatinius sahtikius 
Vatikano’ dabartinis 
Lietuvai yra Mns. 
Lietuvos atstovas 
yra Dr. K. Graužinis, 
ypatingos reikšmės
Arata gyvena Kaune, ar Rygo
je, ar jis yra atstovas ne tik 
Lietuvai-bet. ir Latvijai. Juk

Amerikos ministeris

ir kad 
atstovas 

Arata, o 
Vatikanui 

čia nėra 
ar Mons.

“P. Dovydaitis verčia kapelio
nus slaptai organizuoti mokyk
lose uždraustas kuopeles. Tiems 

i kapelionams kurie neklauso tų
------- W1 jo instrukijų, p. Dovydaitis at- 
sybė kaip tik ir eina tuo auk-! virai grasina. Toks tarnauto- 
sinio vidurio keliu, nors tas 3as kuris terorizuoja kitus tar- 
kam’ir nepatiktų, arba to ne- ' nautojus vien tik del to kad jie 
suprastų politiniai tautiniai laikosi valdžios instrukcijų, ne- 
ir tikybiniai ekstremistai, kurie gali būti kenčiamas valdžios įs- 
dažnai pavelija tokią tautiškos 
Lietuvos Vyriausybės taikią 
taktiką pravardžioti “katalikų 
persekiojimu”. Gerb. “K.” nė
ra reikalo sielotis del jaunimo 
Lietuvoje: ten pasirūpinta kad 
žemesnėse ir vidutiniškose mo
kyklose jaunimas nebūtų skir
stomas į kuopeles, partijėles, 
net sąjungas; vietoje tų įvai
raus plauko kurinių, Lietuvos 
mokyklose pasekmingai, kape
lionams padedant, veikia Lie
tuvos Skautai, kurių obalsis 
yra tarnauti Dievui, Tėvynei 
ir Artimui. Argi tai yra “be
dieviškas” auklėjimas? Jei A- 
merikos jaunimas, kaip gerb. 
“K.” rašo, “dažnai skaito Lie
tuvybę tapatinga bedievybei” 
tai čia jau bene yra liūdnas 
čionykščių musų dvasiškų tėve
lių išradimas, bet ne Lietuvos 
švietimo politikos kaltė.

taigoje”.
Apgailėtina kad tokis daly

kai turėjo atsitikti, bet nuoti- 
kis gali būti pataisytas ir tas 
bene daugiausia priguli nuo 
paties profesoriaus.

Lietuvos Pasiuntinybės 
I n f ormaci j ų Sky ri us, 

Washington, D. C.

P. S. Lietuvos spauda jau 
i praneša kad Prof. Dovydaitis 
raštu pasižadėjo laikytis nusta
tytos drausmės. Universitetas 
jį vėl išrinko savo profesorium 
ir Respublikos Prezidentas Va
sario 16 d. aktu paskyrė jį re
ligijų istorijos ordinariu profe
sorium.

GANSONO LAIŠKAS 
IŠ PARYŽIAUS

BALTIMORE, MD.

PARVAŽIAVĘS iš “Vieny
bės“ jubilejinių iškilmių Brook- 
lyne, buvau nematomos jiegos 
priverstas atgulti į lovą, lyg 
už kokią bausmę, ir išgulėti 
net keturias dienas, taip kad 
neteko dalyvauti nei matyti tų 
istorinių iškilmių, kurias turė
jo Baltimorės Lietuviai Vasario 
16 dieną, prie 
ir šių eilučių 
mažai darbo 
nei tos dienos
kraščių skaitytojais 
Ii. Gaila!

kurių surengimo 
rašėjui teko ne
pridėti. Neteko 
įspūdžiais su lai- 

pasidalin-

vien tik del to kad ji pirminin
kaudama vienoje moterų drau
gijoje, užtardama jo kitai api
purvintai moteriai, užprotesta
vo kitam laikraščiui, kuriame 
tas žmogelis aną dergė.

Tai žmogus kuris jokiame 
veikime nedalyvauja, ir jokio 
naudingo visuomenei darbo ne
dirba, tik užsiima šlykščių fel
jetonų rašymu. P. P. Jaras.

mus jeigu kas kokius turėjo 
apie ALDK. Tiems kurie no
ri-tapti nariais, čia buvo proga 
susipažinti su klubo veikimu.

Praeitų keturių metų bėgy
je musų tikslas buvo suartinti 
Akrono Lietuvių jaunimą, ir 
to laikomės po senovei, žinomi 
klubas nori kad visi žinotų apie 
jo tiklus ir kad nemanytų nie
kaip kitaip priešingai. Viskas 
ką mes galima pasakyti tai kad 
durys 
giską 
toliau 
čių.

Kas platina “Dirvą” — tas 
platina Apšvietą.

Ekskursijos i Lietuvą

NUOTIKIS SU PROF. DO
VYDAIČIU

APSILANKĖ LIETUVOJE
PER ŠALČIUS

į Akrono Lietuvių Drau- 
Klubą visada atdaros, o 
priklauso nuo jusu pa- 

SSS.
Per Golhenburgą, Švediją 

Išplaukia iš New Yorko 
GEGUŽĖS 29, 1936 M. 

Modernišku motorlaiviu

VASARIO 16-ta jau praėjo. 
Tautinės krypties Lietuviai tą 
dieną iškilmingai paminėjo aš
tuoniolikos metų Lietuvos ne
priklausomybės sukaktį. Išne
šė ir į atitinkamas vietas pa
siuntė svarbias Lietuvos reika
lais rezoliucijas. Parinko ir 
aukų į tam tikrus fondus, kaip 
tai Vilniui Vaduoti Sąjungai, 
Vilniaus Lietuvių reikalams, o 
kaip kur nepamiršo ir Lietuvos 
Ginklų Fondo. Garbė jiems.

me-

pastumėjimas sa- 
darbuotis Lietuvių 

vaidinime, dainavime; 
padorių pasilinksmi- 

platinimas draugingu- 
Lietuvių šeimų Akro- 
apielinkėse. šiandien, 
nuostabai, tas klubas

SMULKIOS ŽINELĖS
A. Bernotavičiaus sunns An

trinas, pereitą metą užbaigęs 
v istininkystės mokslą, tuoj 
gavo vietą vaistinėje. Darbda- 
vis patėmijęs Antano gabumą 
toje profesijoje, perkėlė jį Į 
Dayton, Ohio, kur jisai ir da
bar pasekmingai darbuojasi 
Muir Drug Co. Gal dar Day- 
tono Lietuviai nežino kad savo 

rieste turi profesionalą inteli
gentą. Antanas Bernotavičius 
gražiai kalba Lietuviškai.

Antano jaunesnis brolis mo
kinasi ' Miami Universite,
ford, Ohio, kuris randasi neto
li Daytono. Jis rodos mokina
si medicinos, žada būti gydyto
ju. Jis yra gabus mokinys, 

sa-j gei’^i kalba Lietuviškai.
Kalnas.

Ox-

Bostono Lietuvių laikraštyje 
“Darbininke” iš Vasario 18 d. 
skaitome kad ten butą priimta 
rezoliucija, kurioje reiškiama 
užuojautos Prof. Pranui Dovy
daičiui, “kurį Lietuvos tauti
ninkų vyriausybė atleido iš V. 
D. Universiteto profesoriaus 
pareigų del katalikybės ir vei
kimo toje srityje.” Eilinis pi
lietis katalikas, tokius žodžius 
perskaitęs, gali sudaryti sau 
vaizdą kad Lietuvoje ištikro 
“katalikai persekiojami”.

Kadangi taip nėra tai, einant 
principu “audiatur et
pars” (tebūna išklausyta ir an
troji pusė) pažiūrėkime ką del 
Prof. Dovydaičio atleidimo sa
ko Lietuvos Švietimo Ministe
rija, 
pęs 
mas 
kad 
mas,
sėtas, nes pasielgta sulyg Uni
versiteto taisyklių 21 str., kad 
Lietuvos valstybės tarnautojai 
del politinių ir religinių įsitiki
nimų iš tarnybos nešalinami, 
kad Prof. Dovydaitis’ sau lei
džia kolioti jam nepatinkamus 
asmenis neleistinais žodžiais 
jau buvo pirmiau komendanto 
baustas ir įspėtas laikytis 
tvarkos, kad Prof. Dovydaitis 
iš tarnybos atleistas del veiks
mų nesuderinamų su valstybės 
tarnautojo pareigomis, būtent:

Amerikos Lietuvių imtikas 
Jack Ganson-Karabinas, rašo 
iš Paryžiaus Kovo 1 d., sekan
čiai :

altera

pav.
Lietuvai gyvena Rygoje ir yra 
tuo pat metu atstovu T,atvijai 
ir net Estijai.

Tatgi, kalbant apie dabartį, 
yra neginčijamas faktas kad 
tarpe Lietuvos ir Vatikano yra 
reguliarus diplomatiniai san ti
ldai. Bet jei Bostono Lietuviai 
kunigai ir gerb. “K.” turi gal
voje praeiti tai jie turėtų neuž
miršti ir to apgailėtino nuoti- 
kio su Vatikano atstovu, kuris 
įvyko dar seimų laikais. Bet 
praeitis priguli istorijai, mums 
gi rupi dabartis ir ateitis.

Dabartis ir ateitis konkordato 
ir gerėjančių santikių su Va 
tikanu išimtinai priklauso nuo 
racijonalaus logingo suderini
mo tautinių principų ir religi
nės laisvės. Lietuvos Vyriau-

“Lietuvos Aide” yra til- 
lai kraštininko pasikalbėji- 

su švietimo Ministeriu, 
Prof. Dovydaičio atleidi- 
formaliai imant, yra tei-

VASARIO 16-tą kairieji ir 
dešinieji musų elementai pa
naudojo grynai savo kromeliui. 
Štai Chicagos nusigyvenę so
cialistai, kurie Lietuvos kritiš
kiausioje valandoje, kada ji 
šaukėsi pagalbos, rėkė “Lietu
vai nei cento”, dabar, Lietuvos 
iškovotos laisvės švente pasi
naudodami, rengia pramogas, 
mat kitaip negali prisiviloti 
publiką. Jau laikas Chicagos 
Lietuviams susiprasti ir nesi
duoti socialistams išnaudoti.

tautininkai 
neatsargumą

PITTSBURGHO 
gal but per savo 
buvo pagauti į socialistų komu
nistų “bendrą frontą”, ir tau
tininkas P. Pivaronas su tokiu 
fanatiku komunistu Gasiunu, 
mirtinu Lietuvos priešu, Lietu
vos
nuo vienos estrados, 
s ta.

į

’

REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa
tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi
sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir
miau šaukite mus negu ugniagesius (firemonus).

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra

P. P. MĖ LIO LIS
6606 Superior Ave. Cleveland HEh. 6729
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6704 Superior Avenue
Rengiantiems apsivesti, - dabar kada : 
ar vėliau, ir norint kų nors nusipir- ■ 
kti iš graždaikčių ’■— deimantų ir j 
visokių kitokių papuošalų •— pir- : 
minusia kreipkitės į musų krautuvę. : 
kur rasit didžiausi rinkinį visų šių : 
reikmenų. Taipgi esu specialistas ; 
taisyme laikrodžių, laikrodėlių ir ■ 

; akinių. Viskas žemomis kainomis. ■
VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI : 

KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖM. :
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| DELLA C. JAKUBS I
= (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) =

Lithuanian Funeral Home E
= . Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų =
= kambarius leidžiame dykai. Ę
= J ietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit E

teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- =
= tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo- =

nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin-
= gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa-
= sirinkimo. Reikale telefonuokit. E
= 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 =
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ne- 
Lie- 
nuo

tru-

tėviškę, 
kilome-

atradau 
žmonių 
ten il-

tautinėje šventėje kalba 
Tai kei- 

Nejaugl Pittsburgho so
cialistai ir komunistai ant tiek
supatriotėjo kad su jais tauti
ninkai gali bendrai dalyvauti 
net tautos šventėje? O gal 
Pittsburgho tautininkai jau ant 
tiek sukairėjo kad jie negali 
save atskirti • nuo komunistų ?

Arba štai Baltimorėje, pilno 
neapikanto ir griežto užsispy
rėlio Kun. Mendelio nesukalba- 
mumu buvo suskaldyta vietos 
Lietuvių vienybė bendrai minė
ti tokias svarbias istorines iš
kilmes Vasario 16-tą. Jis ren
gė sau atskirai neva nepriklau
somybės minėjimą, bet darė 
sau biznį.

Sliži

Turėdamas dabar kiek laiko 
parašysiu jums apie savo ke
lionę ir įspūdžius. Kaip žino
te, aš išvykau iš New Yorko 
Sausio 30 d. ant laivo He de 
France. Kelionė per juras buvo 
labai gera: oras buvo kiek šal
tas, bet jura buvo rami; nesir
gau nei dieną ir valgiau labai 
gerai.

Pabuvęs Paryžiuje penkias 
dienas, orlaiviu . išskridau į 
Kauną, žinoma, nepratus prie 
šalto oro, labai nemalonu buvo 
rasti šalčius Lietuvoje. Kaune 
sustojau Lietuvos Viešbutyje. 
Viešbutyje kambariai buvo šva
rus ir šilti. Per tris dienas iš 
viešbučio niekur neišėjau, 
turėdamas tinkamų rūbų 
tuvos klimatui, šalčio buvo 
15 iki 20 laipsnių.

Po keturių dienų oras
puti atšilo, tai pasiėmiau taksi 
ir nuvažiavau į savo 
kuri yra nuo Kauno 95 
trai.

Atvažiavęs į tėviškę, 
labai įspūdingą savo 
gyvenimą. Negalėjau
giau būti kaip dvi dienas, del 
to kad valgis ir oras man la
bai nepatiko. Del to, aprūpi
nęs savo tėvelį, brolį, sesutę ir 
gimines pinigais, gryžau atgal 
į Kauną.

Kaune dar pabuvau tris die
nas, susipažindamas su dauge
liu karininkų, valdininkų, pirk
lių ir laisvų profesijų žmonių. 
Klausinėjau juos apie dabarti
nį Lietuvos gyvenimą,
nojau kiek galėdamas per tą 
trumpą laiką, paskiau apvaži- 
nėjau įžymesnes ir matytinas 
vietas Kaune, būtent Karo Mu- 
zejų, Kūno Kultūros Rūmus ir 
kt.; su taksi pervažiavau visą 
Kauną, kuris man pasirodė la
bai įspūdingas: kai kuriais at
žvilgiais Kaunas yra moderniš- 
kesnis negu Amerikos miestai.

Mažai turėdamas laiko, pali
kau Kauną Vasario 22 d. ir 
atskridai! atgal į Paryžių.

Prancūzijoj dar pabusiu iki 
11-tos Kovo, ir tą dieną išva
žiuoju atgal j New Yorką, kur 
atvyksiu Kovo 18-tą.

Iš New Yorko važiuosiu tie
siog j Montreal, kur pradėsiu 
rengti imtynes Balandžio 1 d., 
nes aš turiu kontraktą imty
nėms rengti 7 
Kanadoj, kuri 
miestų. Mano 
treal mieste.

Kai turėsiu
viską suorganizavęs Montreale, 
parašysiu daugiau ką esu ma
tęs, girdėjęs ir jautęs savo šir
dyje apie Lietuvą.

Iki pasimatymo!
Jack Ganson-Karabinas.

GARSUSIS Baltimorės felje
tonistas negaudamas daugiau 
vietos “Vienybėje” dergti jam 
nepatinkamas moteris, nusi
kraustė į socialistų “Naujie
nas” ir ten purvina sau nepa
tinkamą moterį, nors ta mote
ris jam nėra nieko žalingo pa
darius, visų gerbiama veikėja 
kaip visuomeniniame taip ir 
meno srityje darbe. Tas fel
jetonistas nėra vertas nei van
denio jai paduoti, tačiau jis 
drysta ją spaudoje purvinti,

Balandžio mėnesį, 1932 
tais, Akrone susiorganizavo, su 
nemaža skepticizmo, jaunimo 
klubas. To klubo tikslai buvo 
keliariopi, kaip tai užvedimas 
tarp Lietuvių jaunimo draugiš
kų santikių; 
vo narių 
scenoje, 
rengimas 
nimų, ir 
mo tarp 
ne ir jo 
daugelio
dar tebegyvuoja ir jo tikslai ir 
darbai yra tokie patys kaip bu
vo keturi metai atgal, 
bas yra tai Akrono Lietuvių 
Draugiškas Klubas, kuris 
vo gyvavimo laiku įgavo daug 
draugų ne tik vietoje bet ir vi
soje šiaurinėje Ohio.

Nors šiuo laiku klubas susi
deda iš parinktino Akrono Lie
tuvių jaunimo, tačiau dar vis 
yra daug jaunų vaikinų ir mer
ginų Lietuvių kurie nepriklau
so šiai organizacijai. Nekurie 
tie jaunuoliai nepriklauso A. 
L. Draugiškame Klube many
dami jog jie nėra pageidauja
mi, 
nę sunku suprasti, 
tvertas tuo tikslu 
kus į krūvą visą Akrono Lie
tuvių jaunimą ir veikia turė
damas tą tikslą aukščiau vis
ko. Kada tik kuris nori patap
ti nariu, visada bus mielai pri
imtas. Taip pat yra tokių ku
riuos mes vadinam sarmatly- 
vais. Jie labai norėtų įstoti į 
šį klubą jeigu tik iš klubo pu
sės butų imtasi žygių. Jiems 
taipgi šia proga duodame savo 
širdingą kvietimą prisidėti.

Toliau, yra ir tokių kurie bu
vo nariais bet atsišalino, kokių 
nors priežasčių delei. Tačiau 
jie norėtų vėl sugrvžti į Klubą, 
tik gal mano kad jie prisimes-' 
tų save klubui. Jiems turime 
pasakyti, kas praėjo lai buna, 
užmiršta ir vėl galim viską pra
dėti išnaujo.

Tikslu sutraukti visus juos 
į krūvą ir prašalinti tarp jų 
visus barjerus, Akrono Lietu
vių Draugiškas Klubas surengė 
Svečių Vakarą ketvirtadienį. 
Kovo 19, YWCA, salėje, regu
liariame Klubo sueigų kamba
ryje, su trumpu pasilinksmini
mo 
Visi svečiai buvo priimti ir vai
šinti nemokamai, ar jie norėjo 
patapti nariais ar tik susipa
žinti, ar vien tik del įdomumo.

Tas buvo daroma ne tikslu 
užvesti narystės vajų, tik pra
šalinti tuos menkus neaišku-

šis klu-

TIESIOG Į KLAIPĖDĄ
Laivo ncmainnnt

Šią ekskursiją vadovaus p, Pr. Zaborskis 
Švedų Amerikos Linijos. Klaipėdos 

skyriaus vedėjas.
Antra ekskursija išplauks

LIEPOS 1 D. Į KLAIPĖDĄ
Per Gothenburg-Stockholm

Ekskursiją vadovaus p. VI. MuJinskas, 
Švedų Amerikos Linijos cenrralinčje raš
tinėj New Yorke Lietuvių skyr. vedėjas. 
Ekskursijas užgyrė Lietuvių Laivakor
čių Agentų Sąjunga Amerikoje.

Kiti išplaukimai iš New Yorko
Gripsholm ........................ Balandžio I)
Kungsholm .................... Balandžio 25
Grigsholm ....................... Gegužės 5
Drottningholm ................ Gegužės Ifi
Platesniu žinių apie ekskursijas, bro
šiūrėlių ir laivakorčių kreipkitės į 
vietinį laivakorčių agenta, arba

SWEDISH AMERICAN LINE 
636 Fifth Ave. and 4 W. 51st Street 

Rockefeller Center, N. Y. City

Važiuosit
LIETUVON?

metams rytinėj 
susideda iš 18 

ofisas bus Mon-

daugiau laiko

Iš kur jie gavo tą nuomo- 
ALDK su- 

kad sutrau-

programų ir užkandžiais.

RENKIMĖS Į LIETUVĄ
su

DIDŽIĄJA EKSKURSIJA
EKSPRESINIU MILŽINIŠKU LAIVU

BERENGARIA
BIRŽELIO JUNE 17 12 VAL. DIENĄ

Iš New Yorko i Klaipėdą per Cherbourgą
Ekskursija asmeniškai veda Cunard White Star Linijos valdininkas

STEPONAS BERGEN
Šių ekskursijų užgyrė

LIET. LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGA AMERIKOJE

Del laivakorčių ir vietų laive kreipkitės į musų 
Agentus arba Cunard White Star Linijos Biurų

CUNARD WHITE STAR Ltd.
1121 Euclid Ave. Cleveland, Ohio

■■'-y.

KR EIPKITES Į 
“ D I R V O S ” 
AGENTŪRĄ

: i

Artėjant pavasariui, kiekvieną Lietuvi ap
ima viena didžiausia mintis — važiuoti i 
Lietuvą, aplankyti savo gimtini kraštą... 
Ir kiekvieno Lietuvio pareiga, kuriam tik 
sąlygos leidžia, yra nuvažiuoti Į savo nau
jai atgimusią Valstybę, pamatyti ją, pa
žinti.... Dabar Lietuva visai kita negu 
ją palikot.... nejaugi norėtumėt palikti 
jos nematę?.... Kitiems jau taip lemta 
kad turėsit likti Amerikoje ant visados— 
taigi pasistengkit nors apsilankyti savo 
gimtiniame krašte....

“DIRVOS” AGENTŪRA aptarnauja vi
sus vykstančius j Lietuvą apsilankyti ar 
apsigyventi: išrūpina dokumentus, su
teikia informacijas, ir aprūpina laiva
kortėmis.

LAIVAKORTĖS gaunamos visais laivais, 
visomis linijomis, visais laikais kada tik 
kam patogiausia keliauti — su Ekskur
sijomis arba paskirai.

PARTRAUKTAM iš Lietuvos Amerikoje 
gimusius vaikinus ir merginas, taipgi 
visus kurie sulyg Lietuvių kvotos gali i 
Ameriką Įvažiuoti.

Visada kreipkitės Į savo Lietuvišką įstai
gą, kuri jums sąžiningai patarnaus ir 

suteiks tikriausias informacijas 
apie kelionę ir reikmenis.

“DIRVOS AGENTŪRA
6820 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio



LIETUVOS BANKO PELNIN 
GI METAI

Bankas Baigė 1935 Mėtys su 843/318 Litų
Gryno Pelno

VASARIO 16-TOS
ŠVENTĖ KLAIPĖ

DOS KRAŠTE
18

SMARKIAI BAUDŽIA
UŽ PLATINIMĄ

ĮŽIEBIAMU
MAŠINĖLIŲ

ir Z.

Banko 
visuo- Metinis balansas

Nauji Lietuvos Banko direkto
riai — dr. D. Zaunius 

Starkus.
Kaunas. — Lietuvos 

rūmuose įvyko metinis
tinis Lietuvos banko akcininkų 
susirinkimas. Atidarė banko 
tarybos pirmininkas A. Vosy
lius. Pirmininkauti pakviestas 
vyriausio akcininko — finansų 
ministerijos atstovas viceminis- 
teris J. Indrišiunas. sekretoriu
mi — E. šukevičius.

Banko valdybos vardu prane
šimą susirinkime padarė banko 
valdytojas, V. Stašinskas, pra
nešė apie pereitų metų banko 
veikimą ir bendrą ūkiškąją pa
dėtį.

Banko operacijos praeitais 
metais, kaip iš specialaus raštiš
ko pranešimo matyti, buvo di
desnes Apyskaitos metų ben
droji apyvarta buvo didesnė už 
1934 m. apyvartą 400 mil. litų. 
Pernai ji pasiekė 4,417 mil. litų.

Diskonto ir paskolų suma 19- 
35 m. beveik visą laika laikėsi 
apie 95—100 mil. litų, kai 1934 
m. ligi Lapkričio ' mėn. svyravo 
80—85 mil. lt. ribose. Bank-

Pagėgiai. — štai praėjo 
metų Nepriklausomos Lietuvos 
minėjimai. Vasario 16 visame 
Klaipėdos krašte buvo daromos 
paskaitos pranešimai apie Lie- laikė nepažįstamą žmogų, 
tuvos Nepriklausomybės atga-i šant sunkiai prikrautą portfelį, 
vimą ir apie 18 metų valstybės Padarius kratą, rasta 10 kilo- 
darbus. Taip pat per visą Klai
pėdos kraštą buvo matoma ple- (įgabentų iš Vokietijos) akme- 
vėsuojanti Lietuvos graži tris
palvė vėliava. Visa inteligen- Sulaikytasis, Adolfas Vingeldor- 
tija buvo paruošta vykti Į ma- fas (iš Kybartų), aiškinosi, kad 
žesnius kaimelius su paskaito- kontrabandines prekes jam įda- 
mis. Daugelyje vietų buvo su-j vęs nepažįstamas Kybartų žy- 
sirinkę po kelis šimtus žmonių j das atgabenti į Kauną taip pat 
ir klausėsi pranešimų. Į didės- nepažįstamam žydui, kuris gy- 
nius centrus vyko net musųvenąs Šančiuose. Tikslaus šan- 
universitėto profesoriai su pas- Į čiškio žydo adreso ir pavardės 
kaitomis ir pranešimais. Ir rei- nežinąs, bet tik maž daug žinąs, 
kia sakyti kad šį kartą daugely- kuriame name gyvenąs. Tačiau, 
je vietų buvo tokių kur Lie-, valdininkų lydimas, Vingeldor- 

“nepajėgė” Šančiuose su- 
Taigi , rasti to namo, kuriame gyven-

Kontrabandininkų diena teisme
Kriminalinės policijos valdi

ninkai Kauno senamiestyje su- 
ne-

gramų ir 12 gr. kontrabandinių

Lietuviams Namų 
Savininkams

Lietuvių mažų namų savinin
kų pereitame susirinkime tapo 
pakeltas klausimas kuris rei
kalauja viešo paaiškinimo, dėlto 
kad tik dalis _narių telanko su
sirinkimus, 
klausimas, 
narių

Pastaba iš Collinwood’o
“Tėvynės” nr. 8-me, iš Col

linwood, Ohio, S. čerauka rašo 
buk Vasario 8 d. 1936 m. Col- 
linwood’o Lietuviai susiprato 
kad SLA. 362-ra kuopa yra 
jiems naudinga. Reikia jam pa
sakyti jog jis turi didelę klai
dą. Ar tamsta pamiršai kad 
nuo 1929 iki 1933 metų Collin- 
wood’o SLA. kuopa buyo garsi, 
veikli ir bene turtingiausia iš 
visų SLA. kuopų finansiškai? 
Per viršminėtą laikotarpį kuo
pa rengdavo įvairius vakarus, 
garsindavo Susivienijimą, ir iš
dirbo plačią dirvą SLA. 362-rai 
kuopai Collinwoode. Jei Cleve
lando visuomenė skaitlingai 
lankydavosi šios kuopos paren
gimuose ir apie 40 asmenų pa
stojo jos nariais tai aiškiai ma
tom kada jau tuomet Lietuviai 
suprato tos kuopos naudingu
mą, o tamsta, čerauka, tik da
bar tą pamatei. Jei taip tai 
gailėkis už visus nesusiprati
mus sukeltus vietinėse S.L.A. 
kuopose, o labiausia už savo 
dideles pastangas iššvaistyti .. . . - . . . „.... „„
362-ros kuopos turtą. Tamstai J1 autobusai^1’’ 
turėjai išeiti iš šios kuopos, bet 
matomai ne ant visados, nes 
jeigu savo pasekė i us gražiai 
išgarbinsi jie paskirs ir laiką 
tamstai vėl gryžti i šią kuopą.

SLA. Narys.

Namų Statyba Cleve- 
lande

Su federalės valdžios pagal- 
j ba, Clevelande, smarkiai imasi, 
kaip ir visoje šalyje, išjudinti 
mažų gyvenamų namų staty
bą. Bankai duoda paskolų to
kiems kurie turi pastovius dar
bus, turi šiek-tiek pinigų pra
džiai ir išrodo galės išsimokėti.

Skola suderinama išsimokėti 
mėnesinėmis ratomis, ir galima 
pasistatyt namą su apie $30 
mėnesinių išsimokėjimų.

Kas turi savo iš seniau nu
sipirktą žemės sklypą, ant jo 
gali pasistatyti tokiu budu na
mą nuo $4,000 iki $6,000 ver
tės.

Tai yra advokato 
__ Išrodo kad keletas 
yra nepasitenkinę per

mainyme kuopos advokatų, bū
tent vietoje svetimtaučio, iš
rinkimu Lietuvio advokato, ku
riuo išrinkta Jurgis Baltruko- 
nis. Baigiantis metams, kaip 
kiti valdybos nariai taip ir ad
vokatas kviečiama pasilikti tas 
pats arba parenkama naujas, 
šymet ir tapo pakviestas Lietu
vis jaunas advokatas, nes Lie
tuviai pas mus turi ir turės 
pirmą vietą. Prie svetimtaučių 
kreipsimės tik tada kada netu
rėsim Lietuvio, arba kada Lie
tuvis nepadarys darbo kokio iš 
jo bus reikalaujama. Bet jei 
kas iš namų savininkų kuopos 
narių nori turėti reikalus su

50 mil. It.
Metinis banko balansas š. m. 

sausio 1 d. suvestas 414,760. 
Sausio 1 d. buvo 414,760,829 li
tų sumoje,
suvestas su 843,618 litų gryno 
pelno.

Bankas tarnautojų praeitų 
metų gale viso turėjo 487 (Kau
ne 198 ir provincijoje 289). 19- 
34 m. gale tarnautojų buvo 442. 
Tarnautojų skaičius padidėjo, 
padidėjus banko operacijoms. 
Vienam tarnautojui ūkio ir ad
ministracijos išlaidų vidutiniš
kai teko 6,879 litai (1934 m. 
8,077 litai).

Banko tarybos vaidu susirin
kime pranešė tarybos pirminin
kas A. Vosylius. Revizijos ko- tuviškos dvasios paskaita buvo fas
misijos vardu M. Kavolis. Siūlė pirmą kartą skaitoma. Taigi, rasti to namo, kuriame gyven- narių nori turėti
patiektąjį banko balansą ir apy- užtai ir buvo daugeliui naujiena Į tų akmenėlių laukiąs žydas, buvusiu advokatu svetimtaučiu,
skaitą patvirtinti. kad skaitant paskaitas teko ma-1 Kauno apylinkės teismas jį nu- tas nedraudžiama.

Susirinkimas praeitų 
banko balansą ir apyskaitą pat- tas 
virtino vienbalsiai. < 
na paskirstė šiaip: atsargos ka- roc*ė Lietuvių drąsą, patvaru- 
pitalui 100,000 litų, akcininkams ir“? ir atsparumą vaduojant tau- 

pagrindinio ka-. tai laisvę. O iki šiol jam buvo 
kalama kad garbinga ir didin
ga yra viskas tik Vokiška. Taigi 
po paskaitų tie seneliai maloniai

nėlių įžiebiamoms mašinėlėms.

metu tyti ne pas vieną senelį ašro- baudė 12,144 litų bauda, arba 
...... ........... ' ' ; akis, nes jis neturėjo pro- 
Gautąji pel- #os girdėti iki šiol žodžių kurie

dividendo (6% 
pitalo) — 720,000 litų, valdy
bai tantjemos 1% nuo likusios

notų apyvarta taip pat sukosi i sumos, atskaičius skirtą sumą ~ 
. . ... ..fonro-nc lennifnlni 1- v 7 43G w prase daugiau lankytis pas JUOSbeveik visą laiką apie 100 mil.I atsaigos Kapitalui, i. y. ‘ ___A__
litu. ! tarybai Į/ž to, kas valdybai.

1935 m. buvo žymiai didės-! Susirinkimas leido banko val- 
nės ir valiutinės operacijos. 19-jdybai nekilnojamo turto šiais 
34 m. per ištisus metus per | metais bankui įgyti ligi 200,000

Iš banko valdybos šiais 
metais iš eilės išėjo direktori-ai 
I. Musteikis ir J. Masiulis, iš 
tarybos — S. Digrys ir Z. To
liušis. Išėjusiųjų vieton j val
dybą išrinkti: dr. Dovas Zau
nius, valstybės tarybos ekono
minės komisijos pirmininkas, ir 
Zigmas Starkus, valstybės tary-

Naujo kuopos advokato ant
rašas yra 804 Public Square 
Bldg., buvusiame Ulmer Bldg.

šį šeštadienį, Kovo 21 d., ma
žų namų savininkų kuopa ren
gia silkių vakarienę, su kalbo
mis apie namu savininkų rei
kalus. Kurie dar neturit įžan
gos tikietu, įsigykit juos dabar, 
nes prie durų nebus pardavinė
jami ; už ta patj įžangos tikie-

VAŽINĖJIMAS PO 
PENKIS CENTUS

Yra manoma šią vasarą, lai
ke Didžiųjų Ežerų Parodos, vi- 
durmiestyje gatvekariais važi
nėjimo kainą'praryt po 5 cen
tus.

Bus nupirkta specialiai nau-

rodos lankytojų sugabenimui.

korespondentų “Nostro” sąskai-1 btų. 
tą . Lietuvos Bankas užsienių 
valiutos gavo pirkti tik už 62,6 
mil. it., o 1935 m. beveik tokiai 
pat sumai (61.2 mil.) buvo pirk
ta tik per pirmuosius 7 mėn. 
Per ištisus metus 1935 m. nu
pirkta valiutos už 98.4 mil. lt. 
Be to, 18.9 mil. lt. buvo pirkta 
užsienių valiutos už auksą ir bos narys. Į tarybą išrinki tie 
3.9 mil. lt. užsieninių monetų ir f patys. Į revizijos komisiją iš
motų (tame skaičiuje už 2.4 rinkti taip pat tie patys: K. Jo- 
mil. lt. spalių mėn.). Tuo budu kantas, M. Kavolis ir J. Dalgis, 
bendroji nupirktos užsienių va-] Viceministeris J. Indrišiunas 
liutos suma pasiekė 121 mil finasų ministerio vardu už at- 
It. Jei vis dėlto 1935 m. gale liktus darbus banko valdomie- 
bendroji aukso ir užsienių valiu- ‘ siems organams pareiškė pade- 
tos suma, lyginant šutų pačių M- --------- •
metų pradžia, yra 14.5 mil. lt. šiais metais, 
mažesnė (46 mil. lt. prieš 60.5 
mil. lt.), tai tik dėlto, kad ir 
užsienių valiutos pareikalavimasI ŠYMET BUS STATO- 
buvo žymiai didesnis, 
korespondentų “Nostro . 
kaitą 1935 m. užsienių valiutos Į 
parduota už 117.4 mil lt. be to,; 
už 2.3 mil. parduota užsieninių 
monetų ir notų. Teisybė, už 2.9 
mil. lt. užsieninės valiutos buvo 
nupirkta aukso. Vis dėlto, at
metus ir šią sumą, bendroji par
duotųjų valiutų suma pasiekia 
116.8 mil. lt., o atėmus 2.3 mil. 
lt., iš kurių 83 mil. lt. tenka pir
miesiems 9 mėn. pradžios ligi 
metų galui. Tuo tarpu 1934 
m. per pirmuosius 9 mėn. buvo I 
parduota tik už 53.6 mil. lt., o 
per paskutinius tris mėnesius— 
už 17.1 mil. lt., taigi per ištisus 
metus už 70.7 mil. lt. Priva
tinio ūkio reikalams 1935 mt.
užsienių valiutos buvo parduota nesi bus paskelbtas 
už 80 mil. lt., o 1934 m. — už!

' ir daugiau tokių pranešimų da
ryti iš Lietuvių tautos vargų 
ir džiaugsmo gyvenimo. Reikia 

. pastebėti, kad taip nuoširdžiai 
gal pirmą kartą Klaipėdos kraš
te buvo paminėta <a brangi Lie
tuvių tautai diena. Koresp.

NERIMTI ŪKININKU 
REIKALAVIMAI

Palinkėjo sėkmingai dirbti
“L.A.”

Kai kur Lietuvos ūkininkai 
susirinkę parašo vyriausybei 
reikalavimus kad vyriausybė 
lauko darbininkų neišleistų dir
bti į Latviją, šis reikalavimas 
kyla iš tokių ūkininkų kurie 
yra susibankrutinę ir 
visais atžvilgiais.

Doras ir kultūringas 
vos ūkininkas visiškai

išgverę

Jo”nsat-! MA DIDELI TITLAI 
LIETUVOJE

Kelių valdyba turi paruošusi 
projektus ir šymet yra pasiry
žusi pastatyti šiuos didesnius 
tiltus: Babtuose per Nevėžį, 
kuris kaštuos apie 200,000 lt., 
ties Žvingiais per Juros upę, ku
ris kaštuos apie 100,000 lt., ties 
Skirgailiais per šešuvą, kuris 
kaštuos taip pat apie 100,000 
lt., ir vieną per Apaščią. Aly
taus tiltas per Nemuną, kuris 
kaštuos apie 1,000,000 lt., buvo 
manytas statyti ukišku budu, 
tačiau dėl tam tikrų priežas
čių buvo nuo to 
Šiam tiltui statyti

atsisakyta, 
kovo mė- 
konkursas.

“L. A.”

Lietu- 
nebijo 

pritrukti sau darbininkų, nes 
patys darbininkai tokiam siū
losi. Daug Lietuvos ūkininkų 
iš priežasties perdidelio pamė
gimo degtinės tiek subankiuti- 
jo kad jo ūkyje samdinis ne
gali gyventi. Darbo perdaug, 
o maistas tik gira ir bulvės, 
nes viską kitą jis stengiasi nu
vežti į turgų ir parduoti.
Pas tokį ūkininką, atitarnavus, 

samdinis algos negauna. Teis
mo bylos rodo kad 60 nuošim
čių ūkininkų bylinėjasi su sam
diniais del algų, žinoma, teis
mai samdiniui algą priteisia, 
bet ūkininkas bylą velka net 
trejus metus.

Taigi tik tokie ūkininkai bi
jo kad jų ūkiams darbininkų 
nebus, ir reikalauja iš vyriau
sybės suvaržymo kad darbinin
kai negalėtų išeiti į Latviją.

P. Kriukelis.

6 mėn. arešto.
Panevėžio gyventojas Andrius 

Liupetris Kaune sulaikytas su 
87 pūkeliais kontrabandinių ak-l 
menėlių (taip pat įgabentų iš! 
Vokietijos). Apylinkės teismo 
nubaustas 1,284 litų bauda, ar-į 
ba 1 mėnesiu arešto.

Pas kauniškį Bronių Snarke- ta gausit durų dovana, akinius 
vičių (Benediktinų 29) policija $12 vertės, ir prie to dar narys, 
rado 38 ugniai įžiebti 
bandines mašinėles ir 5 pokelius 
joms akmenėlių. F 
nubaustas 1,288 litų bauda, ar- tosi. 
ba 1 mėnesiu arešto.

Mažeikiškis Antanas Jakšas 
Kaune lankėsi pas gyventojus 
butuose ir pardavinėjo medvil
ninę medžiagą, langams užuo
laidas, staltieses. Sulaikius, nu
statyta, kad prekės, kontraban
dinės, įgabentos iš Rygos. Jak
šas aiškinosi medvilninę medžia
gą pirkęs iš vieno Latvijos ge- Į 
ležinkelininko, o užuolaidos ir 
staltiesės esančios jo motinai 
atsiųstos iš Amerikos. Už ne- 
apmuituotų ( kontrabandinių ) 
prekių pardavinėjimą nubaus
tas 519 litų bauda, arba 1 
nešiu arešto. “L.

kontra- S- Mažanskas turi išrastą nau- 
■ ia patentą kad nereikia daugiau 

_ , ... Įšildomų pečiu (furnace) valy-
Snaikevicius įj nežiūrint kokius anglis var- 

___ Šiame vakare viskas bus 
suteiktą už tą patį įžangos ti- 
kietą. šis parengimas bus dar
bininkų salėie, 920 E. 79 St.

K. štaupas, Kęresp.

SUGRYŽO
Poni Karalina Babarskiepė 

nuo Neff road, su savo dviem 
sunais ir dukrele, keturis mė
nesius praleidę Floridoje, lai
mingai sugryžo Kovo 10 d. į 
savo namus. Kelionę atliko 
nuosavu automobiliu, čia mes 
nuo šalčio drebėjom, o jie sau 
šiltame klimate, prie gražių 
vandenų, laiką leido. Visi sau
le apdegę, p. Babarskienė sako 
jaučiasi daug sveikesnė;, sako 
norėtų vėl gryžti į Floridą.

Sugryže parsivežė visokiau
sių malonių įspūdžių apie tą 
žydinčių gėlių kraštą.

Sąjungietė.

VISOKIOS
APDRAUDOS-INSURANCE 

reikalais kreipkits pas mane 
Gyvasties apdraudai (Life Ins.) 
patelefonuokit del paaiškinimų 

Apdraudžia namus nuo ugnies, 
tornados, taipgi namų baldus ir 
automobilius; prie to apdraudžiu 
nuo sužeidimų ir parūpinu kitokią 
apdraudą. Jeigu baigiasi jūsų 
ąpdrauda ant namo ar kitko, duo
kit man ją atnaujinti.

C. F. Petraitis
6702 SUPERIOR (viršuje)

Telef. HEnd. B699

STONIS

mė
A.’

OPEROS SEZONAS
CLEVELANDE

ren- 
sezo- 
Ren-1 
Kul-

Kamnas St. Clair ir Ontario
Nainy lyEnmore 4710-W.

P. J. KERSIS
1130 STANDARD BLDG.

Ofiso Telcf. MAin 1773
Norėdami pigiai pirkti namus bent kurioje miesto dalyje ar pa

šaliniuose miesteliuose, kreipkitės pas mane, gausit už pigiausią 
kainą. Taipgi įvairios apdraudos-insurance reikaluose gausit gc- 
riausį patarnavimą.

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas del pir
mo mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
kitės j mane telefonu arba asmeniškai.

Turiu $2,000 sumoje Lietuvių banko knygelių pardavimui.

NAUJOS PAVASARINĖS

VYRAMS IR VAIKINAMS
Specialiai Visų spalvų
parsiduoda Visų pavyzdžių
tik po «« vjSų styiių

šilkiniai kaklaraikščiai, pavasarinių spalvų, 55e., 2 už $1.00 
Minkštos švelnios apatinės trumpos kelnaitės 35c., 3 už $1.00

Vyriški Broadcloth gražus marškiniai >1.19
Vyriškos kojinės, gražių spalvų ,25c.

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

Įsigykit sau Atminčiai
šią puikią knygą

DARIUS ir GIRĖNAS

UCTOMMl

9

Šį pavasarį Clevelande 
giama pasasarinis operų 
nas miesto auditorijoje, 
gėjais skaitosi Clevelando 
turinių Darželių Sąjunga, ku
rioje priklauso ir Clevelando 
Lietuvių Darželio Sąjunga.

Vaidins San Carlo Opera 
Company, kuri atvyks į Cleve- 
landą trijų vakarų laikui, Ba
landžio 28, 29 ir 30. Pelnas iš 
šių operų eis baigimui tauti
nių Darželių.

Nors galutinai nenustatyta 
kurios operos bus vaidinama, 
tačiau visos bus Itališkos. Nu
matyta yra Rigoletto, La Tra
viata, Aida, Cavalleria Rustica- 
na, Pagliacci ii’ II Trovatore.

Atvyks 125 artistai, orkes
trą ir baletas po vadovyste j 
Fortune Galio, kuris yra šios 
keliaujančios operos reikalų ve-| 
dejas. Kainos bus populiarės, 
nuo $1 iki $2.50.

Miesto mayoras Burton ir 
parkų direktorius Varga, kurio 
žinioje yra Tautų Darželiai, pa
žadėjo visą paramą operų pa
statymui.

Clevelando Lietuvių Kulturi- ■ 
nio Darželio Sąjunga pasiryžo 
tą projektą remti platinant ti- 
kietus.

Taip pat, kaip jau žinoma, 
kitų tautų darželių organizaci
jos prie rėmimo prisideda: jos 
yra: Vokiečiai, Jugoslavai, Slo
vakai, žydai, Rusai, Rusinai, 
Syrijonai, Ukrainiečiai, Lenkai. 
Vengrai, Airiai, Čekai, Graikai, 
Rumanai, Anglai, škotai, Skan
dinavų grupė. Sulyg ratos par
duotu tikietu kiekviena darže
lių grupė gaus pelno dalį.

Miesto valdyba ir šiaip vei
kėjai rūpinasi padaryti šį ope
rų sezoną tikrai dideliu mies
to projektu.

384 pusi, didumo, 86 paveikslai
Kaina $1.50; paštu — $1.65

Reikalaukit “DIRVOJE”
, 6820 Superior Ave. Cleveland, O

“DIRVOS” AGENTAS
Conn, valstijoje “Dirvos” pre

numeratas užrašo žinomas tau 
tininkas Jonas Tareila, kreipki- 
tės prie jo.

JONAS TAR.EILA 
826 Bank Street 
Waterbury, Conn.

ĮGALIOJIMAI
reikalingi Lietuvoje pirki
mui, pardavimui, valdymui 
žemių ir kitokio turto.

K. S. KARPIUS
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
Rašykit laiškais arba atsi- 

lankykit ypatiškai.

J. A. URBONAS 
“Dirvos.” Agentas Duytone 

534 Michigan Ave. Dayton. O.

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Ave.

WILKELIS FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director 

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS PAŠARVOTI XAMBARJS NEMOKAMAI

Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos, išgalės ir toro. Vienok 
musų patarnavimas, užjauta ir prielankumas yra visiems lygus, 
be .-.tsižvcigimo į kaštu .

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais 
moderniškas.

ųs Neapsistotumet Viešbutyje 
Kuris Neturi

Jūsų NAMAI 
gali turėti tuos Pačius 

PATOGUMUS 
KOKIUS TIKITĖS 
RAST KOTELYJE....

Gasinis Automatiškas Vandens 
šildytojas Atneša Namams Ko
telio Patogumą tik už Keletą 
Centų į Dieną . - . Bėgantis 
Karštas Vanduo Visu Laiku ir 
Kiekvienu Laiku Dieną ir Nak- 4 
tį . . . su Automatine Eko
nomija ir Patogumu.

Karšto

Vandens

THE EAST OHIO GAS CO
East Sixth ir Rockwell 

MAin 6640
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LITHUANIAN CULTURE
Phone: ENdicott 1186

Tell Me, Silent Night
682(1 Superior Ave. Cleveland, O.

Advocation Turns
CLEVELANDIETIS NEŽINIA KAIP ATSIRA

DO KAUNE
NEVIERNI TAMO-
ŠIAI” PAMATĖ

VARDU ADAM PETKASKI — GIMĘS LIETUVOJE, CLEVE- 
LANDE GYVENĄ JO TĖVAI NUO 1918 M.

“Lietuvos Aidas”, Kaune lei
džiamas dienraštis, paduoda se
kančią Įdomią žinią:

Vasario 28 d. Į vieną Kauno 
policijos nuovadą atėjo jaunas 
vyrukas ir valdininkui kaž ką 
pradėjo aiškinti. Tačiau nuo
vadoje su tuo vyruku niekas 
negalėjo susikalbėti, nes jis ki
taip kaip Angliškai nemokėjo 
susikalbėti. Teko kviesti ver- 
tėvą, iš kurio policija sužinojo 
kad turi reikalą su nepaprastu 
keliauninku Amerikos piliečiu- 
jurininku, paslaptingu budu pa
tekusiu , j Kauną.,

Tas jaunas vyrukas pirmiau
sia parodė jurininko asmens 
dokumentą išduotą Amerikos 
Jungtiniu Valstijų New Yorke, 
1935 metais, pavardė Adam 
Petkaski.

Jis gimęs 1913 metais Lietu
voje, tačiau nežinąs nei apskri
ties, nei valsčiaus, nei kaimo, 
nes jį vos pusantrų metų tėvai 
išsivežę Į Rusiją, o vėliau jis 
išvažiavęs j Ameriką. Su tė
vais kalbėjęs tik Angliškai, to
dėl kitų kalbų ir nemokąs.

APKELIAVO PASAULĮ
Prieš dešimtį metų Petkaski. 

dar jaunas vaikas būdamas, Įsi
prašė tarnauti viename laive 
virėjo padėjėju. Vėliau jis ta
pęs jurininku ir su laivais nu
plaukęs net Į Afriką, Australi
ją, Aziją, Europą ir kitur, žo
džiu, apkeliavęs visą pasaulį ir 
labai daug viso ko matęs.

Prieš kelis metus Petkaski 
gavęs tarnybą Amerikos 600C 
tonų didumo laive, “& S. Way- 
theville”, kurį vėliau nupirkę 
Anglai. Petkaski sako kad jati 
Kinijos uoste jis norėjęs iš to 
seno laivo pasišalint, tačiau lai
vo kapitonas jo nenorėjęs atlei
sti. “Waytheville” prieš kurį 
laiką buvo atplaukęs į Kopen
hagą, Danijoje. Tame uoste 
šis jaunas vyrukas gerokai įsi
linksminęs. Tada jam kilus 
mintis atvykti į Lietuvą. Jis 
matęs visą pasaulį, tačiau savo 
gimtinės jis suaugęs dar nebu
vo matęs. Tai jį traukė į Lie
tuvą.

Petkaski tvirtina kad, kai jis 
apleidęs Kopenhagą tą atsime
nąs, bet kaip ir kokiu budu at
sirado Lietuvoje negalįs gerai 
pasakyti, nes buvęs gerokai įsi
linksminęs. Kiek atsimena Vo
kietiją ir Latviją.

Jis tik tiek teatsimenąs kad 
atsiradęs viename miestelyje 
apie 100 kilometrų nuo Kau
no. Iš tenai jis prašęs pašte 
iššaukti iš Kauno taksi, ku
riam sumokėjęs didelę pinigų 
sumą Angliškais pinigais ir te 
gavęs grąžos vos keliasdešimtis 
litų. Petkaski sakosi vykęs į 
Kauną, nes sužinojęs jog čia 
gyvena Amerikos konsulas.

Įdomu pažymėti kad šio ju
rininko asmens dokumentuose

nėra jokių vizų, jokių pažymė
jimų sienai pereiti, nors jis 
tvirtina kad buvęs Danijoje ir 
net Latvijoje, tačiau kuriuose 
miestuose nelabai žinąs.

Sakosi kad jo tėvai nuo 1918 
metų gyveną Clevelande.

Patikrinus Petkaskio valizą 
ir specialę jurininko daiktų dė
žę, buvo rasta Kiniškų pinigų, 
foto aparatas, daugybė įvairių 
žemėlapių, Angliškų laikraščių, 
•'epaprasto ilgumo guminiai ba
tai, įvairių šalių degtukų, papi
rosų ir šiaip visokių jurininko 
daiktų.

Nuo “Dirvos” redakcijos: Jei 
levelande gyvena kokie Pet- 
askiai kuriuos ši žinia liečia, 

''rašomi atsišaukti į “Dirvos” 
•edakciją. Kas juos pažinotų, 
-•rašomi jiems apie šitą praneš
ti.

Laukiama Svečių iš 
Lietuvos

šiose dienose atvyko iš Lie
tuvos svečias, Pasaulio Lietu
sių Sąjungos sekretorius, Dr. 
Tuozas Leimonas. su įuo atvy
ko ir kitas, jaunimo veikėjas, 
o. Laučka. Jie lankys Ameri
kos Lietuvių kolonijas.

Clevelande jiems rengiama 
viešas priėmimas.

LAIŠKAI Iš LIETUVOS

Musų “nevierni Tamošiai”— 
tie Lietuviai kurie senai iš sa-1 
vo tėvynės išvažiavo, nematę 
ten nieko daugiau kaip gal tik 
savo tų laikų purviną miestelį, 
ir Lietuvos išgamos, kurie tu
ri tikslo Lietuvą niekinti, sakė 
kad visi gamtos ir naujai atgi
musios musų šalies žmonių pa
daryti gražumai Lietuvoje yra 
tik “Dirvos” redaktoriaus “iš- 
mislas”, gyrimas Lietuvos to
dėl kad jis esąs “fašistas”.

Dabar gi, kuomet astilankė 
Clevelande J. Januškevičius su 
savo spalvuotomis Lietuvos fil- 
momis, darytomis Lietuvoje 
pereitą vasarą (rodė du vakaru) 
šimtai Clevelandiečių patys per- 

1 sitikrino kad taip Lietuvoje iš
tik r o yra.

Niekas nesako kad Lietuvoje 
jau nėra purvo ir skurdo, ir 
kad yra negražių vietų: to yra 
ne tik Lietuvoje bet ir čia pat 
pas mus Amerikoje. Bet gaila 
yra klausyti musų pačių tam
sių Lietuvių užsispyrusį tikri
nimą kad Lietuvoje nieko gero 
ir gražus nėra, kad ten tik pur
vas, lūšnos su kiaurais stogais. 
Kurie šiuos paveikslus matėt', 
bukit atkaklus savo tėvynės už
tarėjai ir drąsiai ir neabejoda
mi pasakykit tiems kurie neti
ki į Lietuvos pakilimą ir pagro- 
žėjimą, kad jie taip kalba del 
to kad nematė ir nežino. Kas 
nuvažiuoja, viską pamato ir 
patiria, tas savo tėvynę pamy
li labiau! Paveikslus Matęs.

Due to the great educational value 
and interesting facts on Lithuanian 
Cullum! — Mr. K.
die Address heard over 
WJAY, Thursday, Mar. 19 is

1 in published for the benefit of 
who were unable Io hear it.

S. Karpius’ Ra- 
Slatien— 
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is a great honor for a Lithuanian 
girl to be able to have a flower gar- 
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By NADAS RASTENIS
Tell me,
Till me, moonlight bright, 
T. .11 me, 
If my love loves 

stars

to Vocation
lent night,

f EIKIT I 
I X. PIRKT j 
t • • i*X tik j tokias krautuves X 
* kurios turi savo skel- j 
f himus jūsų laikraštyje $ 
? “Dirvoje”. Nuėję ko | 
£ pirkti, prinūnkit jog- ¥ 
£ matėt jų biznio skelbi- £ 
t mą “Dirvoje”, gausit •? 
į geresnį patarnavimų. į:

“Dirvos” Redakcijoje randa
si Lietuvos jaunimo — berniu
kų ir mergaičių — laiškai ra
šyti į Amerikos Lietuvių mo
kyklinio amžiaus jaunimą.

Kurie jaunuoliai norėtų tokių 
'aiškų gauti, gali kreiptis į re
dakciją.

Laiškus paėmus, reikalinga 
oasistengti i juos atsakyti.

Tie laiškai vra surinkti Dr
ies Užsienio Lietuviams Rem
ti, tikslu užvesti Lietuvos ir 
Amerikos Lietuvių jaunimo su
sirašinėjimą.

Laiško nersiuntimui j kitus 
miestus reikia pridėti 3c pašto| 
■-•ęnkleli. Taipgi reikia pažymė
ti kokio amžiaus yra prašyto
jas.

KORTAVIMO VAKARAS
Moterų Sąjungos 36-ta kuo

pa rengia kortavimo vakarėli 
sekmadienį, Kovo 29 d., nuo 4 
vai. po pietų, F. Kundrotų na
muose, 1C35 E. 140 St. Dova
nos bus duodama kiekvienam 
stalui ir dovana prie įžangos 
tikieto. Kaip visuomet taip ir 
šį kartą Sąjungietės pavaišins 
svečius skaniais užkandžiais ir 
dučiu. Nuoširdžiai prašome 
Clevclandiečius atsilankyti ir 
praleisti popietį kartu su savo 
draugais. Sąjungietės.

NORI PIGESNIO GASO
Clevelando miesto valdyba ir 

priemiesčiai dedasi i bendrą 
kovą už išgavimą pigesnės kai
nos už gasą vartojamą namuo
se. Miesto valdyba pirmiau no
ri pradėti tartis ir reikalauti 
gaso kainų nupiginimo ramiu 
budu, ir kaip greičiausia gali
ma.

AUTOMOBILIŲ
PERKANTIEMS PASARGA

The Cleveland Better Busi
ness Bureau, Inc., praneša kad 
oastarų kelių mėnesių bėgyje, 
as biuras pradėjo gauti daug 
msiskundimų prieš automobi- 
ių pardavėjus. Sako kad tūli 
automobilių pardavėjai agentai 
parduodami žmogui automobilį, 
nersistato save ir atstovais ap- 
draudos kompanijos, įtikinėda
mi kad pirkęs iš jo automobilį 
žmogus kartu gauna pilną ap- 
drauda nuo nelaimingų atsiti
kimų ir sužeidimų. Tuo gi tar
pu yra kitaip. Automobilio sa
vininkas visai negauna apsau
gos tuo atžvilgiu.

Vietiniai “Dirvos” skaitytojai, kurie gavot pra
nešimą apie pasibaigimą jūsų prenumeratos pasi- 
stengkit tuoj atnaujinti, nes neatsiliepus, jums bus 
sulaikyta “Dirvos” siuntinėjimas.

“Dirvos” Administracija

Velykų Margučių Paro
da ir Jaunosios Birutes

Pramoga
Jau dabar pradėkit rūpintis 

Velykų margučiais. Už gra
žiausi tikro Lietuviško stiliaus 
numargintą Velykų kiaušinį 
“Dirvos” Redakcija duos dova
nų gražią gintarinę špilką, par
vežtą iš Lietuvos.

Margučiai prašoma atnešti į 
“Dirvos” Redakciją keliom die
nom prieš Velykas. Jie visi 
bus išdėti parodai “Dirvos” ad-. 
ministracijos lange.

šeštadienį po Velykų, Lietu
vių salėje, bus margučių rai- 
čiojimas, ką rengia Jaunoji Bi- when 
rutė. Galės dalyvauti ir ne
priklausanti į Birute jauneliai 
bernaičiai ir mergaitės iki 15 
metų amžiaus.

Birutiečiai. ruoškitės! šiaip 
kas norės galės ateiti pamatyti 
šių žaislu.

Ladies and gentlemen of the 
audience:-

It is my pleasure to sketch for| 
you the cultural rise of a people,! 
the Lithuanians, through their many 
hardships and difficulties'. The 
uanians once were one of te 
powerful warriors of Eastern 
rope. Their domains extended 
the Baltic to the Black Seas, 
wore the most stubborn fighters, 
against the new Christian religion. 
These people were the very last 
in Europe to accept Christianity and 
sv.ccssi'fully fought the Crusaders, 
who for two centuries made at
tempts to force the Lithuanians to 
accept the new religioh. They ac
cepted the new religion on their 
own terms in the beginning of the 
15th Centui y.

They were worshippers of nature’s 
forces. Their mythology comprises 
a family of deities similar to those 
of old Roman and Scandinavian 
mythology. The Chief deity being 
the almighty Thunder god, Perkūnas, 
and his Spouse, Praurime. Others 
were the gods of the seas, rivers, 
forests, winds and tempžst, goddess; 
of Love, gods of the Sun, the Moon . 
and of War.

The gods, demanded reverence of 
the mortals, and the Lithuanians 
humbly selected oak groves in the 
forest, erected sanctuaries 
ed to them. Their worship 
ed of various rituals; even 
sacrifices were practiced 
earlier period, when the 
gods wore not otherwise

Song and music 
with their relirious rites. When 
the time came for worship of Per
kūnas, or his nroud Spouse, Prau
rime, the people gathered in the 
Sacred Oak Grove, knelt reverently 
while the high priest, Krivaitis, per
formed the rituals; his assistants, 
the Krives, and the vestal virgins,! 
in whose care was placed the duty| 
of keeping the sacred fire 
burning, chanted the'r songs, 
the accompaniment of the 
sacred musical 
the Kankles.

The religious 
eluded with the 
a traveling songster, to the 
naniment of his Kankles, 
the deeds of their national heroes 

When the ruling class of Lith 
uania and the nobilitv 
Christianity, for political 
purposes, the worship of 
gods continued among the 
for two centuries mor?, 
'■urprise to discover, deen 
forest, a pagan altar with the holy 
fires burning, where the peopl?

to give ovaise to 
or tn nsk them

radio j
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REIKALINGA BEDARBĖS
APDRAUDA

Ohio valstijoje nėra pravestoj 
bedarbės apdraudos įstatymo. į 
bet federalė valdžia jau prade-; 
da rinkti taksus iš šios valsti-j 

ap-!jos darbininkų samdytoju 
draudos fondan.

Valdžia nori kad ir pati 
stija išleistų savo bedarbė- 
draudos įstatymą, tada tie tak-i 
sai butu išmokami apdraus-1 
stiems darbininkams bedarbei j 
juos palietus.

Ohio Darbo Federacija ragi-i 
na darbininkus stengtis reika
lauti kad valstijoje butu pra-| 
vestas Hu'ter-Boyd bedarbės 
apdraudos įstatymas.

Rudenį įvyks rinkimai vals-l 
tijos seimo atstovų, 
tartina darbininkams 
tokius kurie pritaria 
andraudos įstatymo 
mui.

val-1 
ap-

Butu pa
rinkt tik 
bedarbės 
prevedi-

Mire Antras Richman 
Brolis

dienose mirė antras

den, about the home. A 
considered a symbol of a 
nocence.

The Rūta, i 
sive plant, is 
and is 
sung of,

greenish.
cueen of

unimpres
them all, 

most highlv honored and 
the plant signifying 

young maidenhood’s purity, 
unmarried girl has the 
wear the Ruta in her hair, 
riage, directly after the church cere- 

; mony tho small wreath of Rūtas is 
removed from the girl’s hair.

A youm*1 girl and her mother are 
always1 pals, even in Lithuanian folk
songs. The sort;. “Softly the River 
Nemunas Flows',” relates bv com
parison, th- quiet but swift flow 
of the river’s water and tho weep
ing of a grieved mother, whose 
daughter is to be married and vhere- 
bv separated from her. The girl 
tries every means known to soothe 
her though marriage is supreme in 
her mind.

Lithuanian 
thousands — 
and melodies 
Sometime ago. our newspaper. ‘Dir
va” announced a folk-song collect
ing contest, and inside of three or 
more months we receiver over 600 
songs, from all parts of Europe and 
f>--m Lithuanian Immigrants in the 
United States. Who wrote these 
songs' and who composed their melo
dies — no one knows.

(Continued Next Week)

as
Only an 

right to 
In mar-

folk songs are in the 
they have their verses, 
to everyone of them.

AMONGST OUR
LITHUANIANS

ever-I 
to 

almost 
instrument, called

ceremony was con- 
Vaidyla, the Bard, 

accom-

accertedI 
or other 
their old | 
peasantry| 

It wan no 
in the

burning, 
gathered around, 
their old-timers, 
for favors when the Christian God 
failed to reroo’id.

The vast Lithuanian state crumbl
ed soon after it became entangled 
with other Christian kingdom-. Thru 
its alliance with Po’and, 
suffered the same fate as 
The Lithuanian nobility swum 
wards

Lithuania 
Poland, 

lo
in 1795,foreign culture.

(he Russian Empress. < 
th" Great with her allies 
of Prussia and

Hungary.
■ Polich I;

roses dipped in dew, 
me too?

Silv’ry stars above,
Make my all day-dreams come true 
O dreamy skies of blue!

O, those eves so bright and kind, 
O, those lips so warm and sweet; 
Day and night they linger in my mind 
And sweep me off my feet. 
Love is like a garden fair, 
Love is like a dream of bliss divine; 
As fragarent as the springtime air, 
As dazing as the rarest win?.

Silent night,
Moonlight bright,
Roses rod,
Skies of blue.
Tell me if my love loves me too?

Miss Lillian Gelazela, of Balti
more, composer and music teacher, 
compos'd a lovelv waltz; then 
requested Mr. Rastenis that 
should write the words' for it.

Mr. Rastenis took his magic 
and wrote words, both in Lithuanian 

theand English. The above is 
English version.

YOUNGSTOWN
R O U N D T O W N

she
he

peu

let Akron do all the crowing 
Forum for

They did

EGG-ROLLING CONTEST
The first Saturday after Easter, 

“Biruta”, children’s ehoir will take 
part in a egg-rolling contest at the 
Lithuanian Hall. This is the second 
time that this group in participat
ing in such an affair. They also 
had great fun in cleverly coloring 
these 
vited!

children are in-

MR. JOS. JANUSU, Jr.
THAT young man, Joseph Janush, 

Jr., who yearly makes the rounds of 
Lithuanian centers showing motion 
pictures of Lithuania was born in 
Bayone, New Jersey, but Hartford, 
Connecticut has a greater claim on 
him for that is his present and past 
residence. Regular public schooling 
for this law aspirant took up much 
of his time. After high school he 
entered in the eniploy of the State 
Board of Education. During the 
long vacations that are annexed to 
education labors Mr. Janush made 
snapshots of places he had visited 
in the states'.

Then in 1931 a trip to Lithuania 
with a motion picture . camera for 
the enjoyment and benefit of folks 
at home. Not strange at all, Lith
uanians asked for showings of these 
movies and that led him into com
mercializing th? plan thus he has 
visited Lithuania five times and 
plans another this year. His mot
to is “bigger and better pictures' 
of Lithuania”, and he is certainly 
living up to the motto. The current 
showings are colored movies 
sound, the only such showing 
made of the fatherland. He 
the first to introduce sound 
his movies.

He travels from Maine to Missou
ri with his 
little more 
the entire i 
Utica, New 
nurse. Miss 
changed the 
lif". From 
and sound effects in his life.

Raally, Mrs. Janush is a sweet 
girl and it is said io be musically 
inclined. Europe, the Lithuanian 
World Congress, was the scene of 
their henevmoon. They drive a car. 
through Lithuania in nicture work. 
Mr. Janush doesn’t smoke and didn’t 
drink until he came in contact with 
the Lithuanians over there. Only 
27, he hopes to own his own theatre 
some dav. For four years was a 
trim tee for the SLA and he speaks 
Lithuanian fluently.

Shirley White, actress, m 'Red
head on Parade” he says it' a Lith
uanian girl. •

WE 
in this 
weeks, 
bowling matches 
game, 
all about the bail walloping they 
got from the Youngstown Lithuan
ian Social Club last summer. They 
better start remembering tho ’cause 
Spring’s coming around again.

Seen on one of our best avenues 
— Jimmy Yurchison leading a dog 
on a leash. Who would ever have 
thought our Jimmy would turn out 
to be a “poodle pusher”. Swell 
looking dog, Jimmy, The Shadow 
is working on the girl angle of the 

-case. Say:1 Jimmy would never turn 
“poodle pusher for anybody but a 
blonde!

Everybody else was drinking cof
fee so “I want-to-be-diferent”. Geo. 
Stokess ordered tea and did he. get 
special service. The girls fell over 
each other getting it for him. Must 
be something in the way that guy 
smiles because it cant be what 
says. George is one of those 
ent men!

The Y. L. S. C. has suddenly 
cided to go to Lithuania. Mr. and 
Mrs. Janush, Jr. were here show
ing their colored movies of Lith
uania. Maybe the fact that the 
Lithuanian men looked so handsome 
and the girls so beautiful is the rea
son for this sudden desire to visit 
the Fatherland, still it might have 
bien the scenery. By the way, Mrs. 
Karpius had better tie K. S. to her 
apron strings or they’ll be shipping 
him off to Hollywood. How about 
some lessons in acting, Mr. Karpius?

Speaking seriously, tho, the Lith
uanian movies are very good. The 
whole thing is' very well coordinat
ed and clearly presented. The col
ors are beautiful especially in the 
scenes of the Botanical Gardens. 
Lithuanian architecture is surprising
ly beautiful 
we’d better 
could go on

I suppose

the last couple of 
win a couple of 

and a basketball 
they’ve forgotten

with 
ever 
was 
with

outfit and costumes, a 
than seven months for 
engagement. While in 
York, a certain pretty 
Victoria Kalvaitis, has 

; entire picture of his 
then on he had colorheK of L SPOTLIGHT 

local 25th chapter will hold 
its fifth annual talent nite. April 
19, at the New Parish hall. Present 
plans include a greater program in 
volume and 
fore staged, 
given as a 
view.

The

quantity than ever 
A short play will 

part of the talent

MOVIES

de-

be- 
be 

re-

Those who have seen the movies' 
last week, could not heln admiring, 
the scenic sights, naturally present- j 
cd by the aid of color pictures. It 
mav be possible to get another 
showing, if enough interest is shown. 
If you will give voice by letter or 
word of mouth to the Dirva man- 

| agement, a showing of these excel
lent pictures', may again be shown 
here.

the
the omneror

orine 
King 
of Austria, 
Lithuanian 
mania’s lot fell under 
The Russian culture 
H 
of L’lhuama, thru reli-rion 
schools, but it <"nnd 
among the nobil'ty.

The peasants clung' to their o"n 
■angunge and 'ustoms, successfully 
wiehrt-inding *b" onslaught 
-ific-tio-' which attempted 
meree Lithuanian culture 
Russian b-utal:lv known: 
ing Catholic churches and

th? r,nonle. The few Lith- 
intellectual natriots had no 
in their own country and 
flee persecution of the Rus-

nr.doni, Lith- 
tbe Russians. 

— monger as
— on'nod to i*'.elf the gates 

and also
h mostly

DIDELĖ LIETUVIŠKA 
VAISTINĖ

c

and original. Maybe 
stop here because this 
and on and I'm not a

REIKALINGA SENYVAS 
LIETUVIS

dirbti Lietuvių farmoje, gera 
vieta ir sąlygos tokiam kuris 
neturi kur gyventi. Kreipiatės 
i “Dirvos” Administracija.

of Rus
to suh- 

with all 
by clos-

!ng of 
Iranian 
"h-'ter 
had to 
sian Cossacks.

Above all. the Russian govern
ment. in 1864 forbade the Lith
uanians to print books and newsnan- 

rs in their own language. This 
suppression lasted for 40 years, 
until Russia was upset by the un- 

■’ceessful war with Tapan in 1904. 
Those 40 years was the dark era of 
Lithuanian history.

During these darkest years of life 
under the Russian domination, th? 
•lawn of the country’; reb'rth b^gan 
to appear. The peasantry held f;rm- 
Iv to their language, and since they 
were deprived of books and news
papers, the more thev kent up their 
national spirit by th? folk songs, 
which were transmitted from lips 
to. lips of parents to their children I 
'■nd spread from village to village.I 
They were not tangible, therefore' 
the oppressors could not take away, 
songs from their lips, and eradi
cate their melody from their indeli-

Pakellis Pharmacy
1117 E. 79th Street

(Kampas Pulaski Ave.)
šioje vaistinėje užlaikėm vi

sokias namines ir importuotas 
gyduoles nuo visokių ligų, kaip 
tai nuo aštriojo užsisenč jusio 
Reumatizmo, nuo visokių žaiz
dų, dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo viduriu, ko
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė
jimų, visokių lytiškų ligų, 
viškumo, nemigės 
tokių ligų.

ir visokių
ne r-

i ki-

Aptieka
Cleveland,

ENd, 8534

C. Pakellis 
1117 E. 79 St. 
Telef. ENd. 8533 
Aptieka atdara 7 dienas savaitėje.

o.

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

“MARGUTIS”
6812 So. Western Ave. 

Chicago. Ill.

report that Joe DerinSorr.V to 
hasn’t said or done anything worth 
printing since he got back from 
that jaunt to Cleveland. The com
bined forces of the Akron-Cleveland 
girls was too much for him. He has 
been in a trance ever since.

The Innocent Bystander.

II EA R HEAR HEAR

IŠSINUOMOJA ŪKĖ
Apie GIĄ mylios nuo miesto 

ribų, prie gerų kelių; apie 13 
akru žemės, apie 10 akru sodo; 
graži, Lietuviams žinoma vieta, 
visi įrengimai, elektros šviesa. 
Klauskite C. Pakelčio vaistinėj, 
1117 East 79 St., Cleveland.

Y. L. S. C. is giving a card 
Yessir! and this is going 
real card party so come on 
card sharks and try your 
winning one of the three 

If you don’t play cards 
'.nd watch the fun 

and help cat tho refreshments. The 
time 7:30 — The Date — March 
22. The day — Sunday — The 
nlace — Lithuanian Ilall on Frank
lin Ave — Admission 25c. . .We’ll 
he seeing you ALL.

The 
party, 
to be a 
all you 
luck at 
big prizes, 
come anyhow

PARSIDUODA NAMAI
WADE PARK AVE. arti E. 71 St., 

didelis medinis namas, 2 krautu
ves ir trys gyvenimui, pilna kaina 
$2400. savininkas 
4303 Pearl Rd, SHa. 5801

NEPAPRASTA PROGA
Du moderniški namai, ant vieno 
to, kampas E. 80 ir Star avenue 

pietus nuo Supę- 
Parsiduos ir 

Savininkas
SHa 5801

( pirma
rioi), abu už $1800. 
paskirai jei norima. 
4303 Pearl Rd.

Sieniniij Popierų
IŠPARDAVIMAS

Luboms pepieris 4c roliukas;
Virtuvei — 5c rol.; Plastic 6c

Gera namams maliava $1.19 gal., 
Valentine vieno tepimo enamel 

šepečiai 10c

Miegkambariui 5c coli tikas 
rol; Apvadai 1c r aukšiau

Valentine Varnish 1.G9 gal. 
$2.59; Auto enamclis 1.59 gal. 
•r aukštyn

Telef. ENdicott 36G6 J. H. MILES 5724 Euclid Ave.

šiose
iš Richman brolių, Charles Leh
man, 63^ m. amžiaus, plačiai ži
nomos 
riškų 
patys 
vinėjo 
tuvėse 
buvo trys broliai, išvystė savo^ 
tokį milijoninį biznį iš mažos 
savo tėvo siuvyklos.

1934 m. Vasario 16 d. mirė 
vienas brolis.

Pats seniausias, Nathan G., 
dar gyvas ir yra jų vardu kom-| 
panijos tarybos masys.

Richman Bros. Co. vy- 
rubų išdirbystės, kurie 
rubus gamino ir parda-i 
savo užlaikomose krau- 
daugelyje miestų. Jie

ANGLIS IR MALKOS
Petras Komeras parduoda ir pristato viso

kios rūšies anglį ir malkas
OHIO LUMP ................................................ tonas
HOT FIRE LUMP .......................................... ”
WEST VIRGINIA LUMP ............................. ”

KENTUCKY LUMP .....................................
STANDARD POCAHONTAS ......................... ”
ORIGINAL POCAHONTAS .............  ”

(Tik 1 bušelis pelnų iš tono)
KOMER WOOD & COAL

1201 EAST 80TH ST. Telef. GArf.
XXXXXZ33SXXXXXXXXZXXZX

$5.95
6.25

7.80
8.25
8.95

2921

M 
■n.
<

X
J. J. STANKUS

GERA ANGUS |
Arco Lump (premium) ............... $8.95
(Mažiau negu 2 bušeliai pelenų iš tono)
Nordic Egg or Lump ............. $7.65
Majestic ................................  $5.95
Coke .............................................. $8.75

ARLINGTON ICE & FUEL CO,
16201 SARANAC ROAD

GLenville 5787 Cleveland, Ohjo.
I txxxxxxx
I XXXXXXX2

£


