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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

NEŽADA MAŽINT AL
GŲ. General Electric Co., 
kuri Įvairiuose miestuose 
savo dirbtuvėse užlaiko ar
ti 55,000 darbininkų, pra
neša jog neturi nusistaty
mo mažinti savo darbinin
kams mokestis.

Amerikos Darbo Federa
cijos Taryba, posėdžiavus[ 
Floridoje, nutarė prisidėti 
prie biznių grupių reikalą-, 
vinie valdžios padaryti pa- | 
keitimų federaliuose tak
suose, kad industrijoms bu-1 
tų lengviau ir jos galėjų, 
pradėti darbus.

STREIKAVO. Minnea- 
polis, Minn. — Pereitą sa
vaitę buvo sustreikavę šio 
miesto ir St. Paul tramva
jų konduktoriai ir motor- 
manai, 2,400 skaičiuje. Vi
sas judėjimas buvo sulai
kytas. Šios savaitės pra
džioje streikas baigėsi.

IŠKILMINGAS KLAIPĖDOS PRISIJUNGIMO 15 METU SUKAKTIES MINĖJIMAS KAUNE

VĖL
DIKTATŪRAk

GEN. FRANCO
LAIMĖJO

IŠ LIETUVOS
laikraščiu

SULAIKĖ PLĖŠIKŲ GAU
JĄ Jau kuris laibus Joniškio 
apielinkėje siautė plėšikų gau
ja. Plėšikai buvo tiek drąsus 
jog ne tik lysdavo į trobas bet 
ir kelyje užpuldinėdavo gr.vž- 
tančius iš miesto ūkininkus ir 
juos apiplėšdavo ir sumušdavo. 
šiomis dienomis plėšikų gauja 

I tjpo sulaikyta.
•

LONDONE Sausio paskuti
nėmis dienomis atsibuvo tarp
tautinės stalo teniso rungty
nės. Dalyvavo ir Lietuviai, ku
rie nugalėjo kelių tautų teni- 
sistus.

DARBAI pereitą savaitę 
nekuriose industrijose da
linai pradėjo kilti. Plieno 
išdirbystėse, vatos (medvil
nės) audinyčiose, prekinių 
vagonų naudojime atgiji
mas pasirodo labiausia.

Automobilių gamyba vėl 
apmažėjo.

HITLERIS PRIVERTĖ RUMANIJOJ ĮVESTA 
PRIIMTI NAZIUS

VALDŽIĄ

IR GRABUS DAUŽO. 
Kansas City, Mo. — Strei- 
keriai prie grabų dirbtu
vės užpuolę išvežamus gra
bus sulaikė troką ir grabus 
sudaužė. Tie grabai buvo 
vežami sulyg pareikalavi
mo lavonams laidoti.

CIO. vadai, kurie laiko 
tarybas su plieno kompani
jomis nustatymui naujos 
sutarties plieno darbinin
kams.

Vienna, Vasario 16. — 
Vokietijos diktatorius Hit
leris, grąsindamas ginkluo
tu puolimu, privertė Aus
trijos kancleri Schuschnigg 
priimti i ministerių kabine
tą kelis Austrus nazių par
tijos šulus.

Hitleris privertė Austrų 
vyriausybę padaryti keletą 
kitų nusileidimų, kurie be
veik reiškia Hitlerio Įkėli- j 
mą kojos i Austriją.

Nekurie žymesni Austri
jos vadai pradėjo šiauštis, 
prieš Hitlerį ir jo pastan
gas užmesti iiems nazizmą, 
kurio jie kratosi. Iki šiol 
nazių partija Austrijoje 
buvo uždrausta.

Bukareštas, Rumunija.— 
Premjeras Gogą, kuris bu
vo smarkiai išėjęs prieš 
Žydus, neilgai valdęs atsi
statydino.

Karalius Karolis sudarė 
savo vyriausybę, pats pasi
skelbdamas diktatorium.

Tokiu budu Rumanijoje 
Įsteigiama tautinė vyriau
sybė. Nusistatymas prieš 
Žydus busiąs palaikomas.

Ministerių kabineto gal
va tapo Rumanijos stačia
tikių bažnyčios patriarkas.

Naujoji vyriausybė sako 
nori sueiti vėl i gerus san- 
tikius su Prancūzija ir D. 
Britanija.

JAPONAI IŠŽUDĖ
1,000 KINU

Hendaye, Vasario 
. Sukilėlių kavalerija 
naujus plotus Serena srity- 

, j e 150 mylių Į pietus nuo 
; Madrido, kai tuo tarpu Te- 
: ruelio srityje sukilėliai at- 
i lieka susitvarkymo darbus 
užimtame Alfambra slėny
je.

Gen. Franco ruošiasi di
deliam mūšiui, kuriam su
rinko milijoną kareivių. Jo 
tikslas baigti karą i šešis 
mėnesius.

Prancūzijos užsienių rei
kalų ministeris Delbos de
da pastangas sulaikyti žu
dymą nekaltų gyventojų 
Ispanijos kare bombarda
vimais miestų iš oro.

15. 
užėmė

prie Lietuvos prisijun
gimo 15 metų sukaktuvių didžiosios 
iškilmės Kaune, Valstybės Teatre. 

I Už garbės prezidiumo stalo įvairių 
organizacijų vėliavos. Garbės pre
zidiume sėdi (gale stalo) Seimo sek
retorius M. Kviklys (jis pernai lan
kėsi Amerikoje), Klaipėdos Lauki
ninkų centro vadas žvilius kalba; 
už jo sėdi Kauno miesto burmistras, 
buvęs Klaipėdos krašto gubernato
rius Merkys; toliau, Mažosios Lie
tuvos patriarkas Martynas Jankus,, 
.poetas. Liudas Gira, Aušrininkas Ge
nerolas Bulota, Kurkauskas (Pra
monės ir Prekybos Rūmų pirminin
kas, buvęs Klaipėdos krašto guber
natorius), Zaunius (buvęs užsienių 
reikalų ministeris) ir Toleikis (bu
vęs sukilėliu direktorijos narys).

LIETUVOJE žydų yra apie 
7 nr.oš. visų gyventojų. Jie 
daugiausia Įsigalėję prekyboje, 
pramonėje ir amatuose. Da
bar ir Lietuviai eina i šias dar
bo sritis, atimdami dalinai iš 
žydų darbą ir uždarbius. Bet 
Lietuviai pramonėje, prekybo
je ir amatuose užima sau pri
deramas vietas ramiu budu, 
laisvos konkurencijos keliu. Žy
dų niekas nepersekioja ir jie 
neturi pagrindo skųstis, šiaip 
žydai Lietuvoje naudojasi to
kiomis kultūrinėmis bei pilie
tinėmis teisėmis, kurių dauge
lyje valstybių jiems nepripa- 
žysta.

Su v. Valstijų Senate ty
rinėjimuose unijų veikimo 
ii- darbo santikių, laivų 
darbininkų unijos vadas 
pareiškė jog i Amerikos 
laivus dirbti prisiskverbę 
daug komunistų.

Prancūzijoje valdžia turi i 
ri bėdų su darbininkais.:

Šiose dienose pagrąsino 
streiku 70,000 metalo 
bininkų, reikalaudami 
kesčių padidinimo.

dar-
mo-

VALDŽIA PALIUO- 
SUOJA AUKSĄ

VVashington, Vasario 14. 
— Su v. Valstijų iždas pra
neša jog valdžia leis naujai 
Įgyjamą auksą i darbą to
kiu budu kad galima butų 
pakelti šalies kreditas.

Auksas bus paliuosuoja- 
mas po $400,000,000 me
tuose.

NE-

Anglija Skubina Taiky
tis su Italija

Londonas, Vasario 15. — 
Anglijos kabinetas svarsto 
slaptą sutarti tarp Italijos 
ir Britanijos, tikslu kuo- 
greičiau tas dvi šalis sutai
kyti. Britus prie to pastū
mėjo pastarų dienų Hitle
rio nauji žygiai Europoje.

Tarp kitko toje sutarty
je Italijai pripažystama už
valdymas užkariautos Eti
opijos ir abi šalvs turi dėti 
pastangų kad iš Ispanijos 
butų ištraukta svetimų ša
lių talkininkai, sumažini
mui karo pavG aus Euro
pai.

PATARIA ATMESTI 
UTRALUMO AKTĄ 

VVashington. — Senato- 
i rius King iš Utah patiekė 
i bilių kuriuo nori atšaukti 
Suv. Valstijų neutralumo 
Aktą. Tas aktas, sako, pa
gelbsti didėsėms valsty
bėms, bet labai kenksmin
gas mažoms ir silpnoms.

San Francisco. — Laike 
audros iš Pacifiko pereitą 
savaitę padaryta milijoni
nių nuostolių pajūrio mies
tams. Užmušta 5 žmonės, 
šimtai šeimų liko be pasto
gių.

ŽUVO 15. Brazilijoje, 
pereitą savaitę laike per
kūnijos ir žaibų žuvo 15 
žmonių. Ten mat dabar 
yra vasara.

čengčow, Vasario 15. — 
Į Japonų kariški lėktuvai 
bombardavo šį miestą, už- 

| muždami apie 1,000 asme- 
| nų.

Šiaurinėje Honan pro
vincijoje Japonai stengiasi 
apsupti ten esančių 400,000 
Kinų kareivių.

Hopei provincijoje, Kinų 
kareivių pulkai Taihsin 
kalnuose užpuldinėja Japo
nus. Tie Kinai yra vado
vaujami raudonųjų vadų. 
Vietomis išžudoma Japonų 
kareiviu dideli būriai.* *

Nesakys savo planų
Tokyo. — Japonija for- 

i maliai pareiškė jog atsisa- 
! ko išduoti savo karo laivy
no statymo planus, ko pa- 

! reikalavo Suv. Valstijos, 
: Britanija ir 'Prancūzija.

Prie to Japonija pridėjo 
j pareiškimą jog sutinka ap
kalbėti su tomis valstybė
mis karo laivynų skaičiaus 
apribavimą.i 1 .y. * *

Iš tikrų šaltinių praneši- 
imai sako jog Sovietų Rusi- 
| ia atsisako teikti Kinams 
i kokią nors reikšmingą pa- 
! galbą prieš Japoniją.

SVARSTO ROOSE-
VELTO A LA
MĄ SKIRTI DAU

GIAU PINIGŲ
Washington. — Viešųjų 

Darbų Administracija sako 
kad Prez. Roosevelto pra
šymas Kongreso skirti šel
pimui dar $250,000,900 su
mos tuoj padarytų darbų 
dar dėl 500,000 bedarbių.

Jei tas nebus padaryta, 
sako apie 500,000 šelpiamų
jų turės būti nutraukta pa
šalpos ir 200,000 darbinin
kų turės būti paleista iš 

’ viešų darbų.
Prez. Roosevelt sako jog 

pastarų trijų mėnesių bė
giu trys milijonai darbi
ninkų tapo paleisti iš dar
bų, todėl skyrimas naujos
priedirtės sumos viešiems | 
darbams yra būtinas.

* * *
Užtvirtino derliaus kon

troliavimo bilių
Kongresas užgyrė der

liaus kontroliavimo bilių, 
kuris ineis galėn kaip tik 

: Prezidentas jį pasirašys.
Tai yra naujas pusės bi

lijono dolarių leidimo pro
gramas surištas su agri
kultūros departamento vei
kimu.

Anti - Lvnčiavimo bilius 
senate dar tebetąsomas — 
senatui pražudė kelias sa
vaites brangaus laiko, bet 
tik dabar tariamasi apri
boti diskusijas to biliaus 
klausimu kiekvienam kal- 

i bančiam iki 1 valandos....

STALINAS KALBA 
APIE REVOLIUCIJĄ

Maskva. — Diktatorius 
Stalinas, kuris ilgą laiką 
tylėjo, dabar vėl prabilo, 

j Jis savo kalboje pareiškė 
jog Rusija privalo rengtis 
karui su kapitalistinėmis 
šalimis, ir atsišaukė Į pa
saulio darbininkus vienytis 
užtik rinimui “galutinos” 
pergalės socializmui.

KALBA APIE PAGALBĄ 
MAŽIEMS BIZNIAMS
Was.hington. — Adminis

tracija ruošia budus pagel
bėti mažiems biznio žmo
nėms pasiskolinti pinigų.

Nors to viso smulkmenos 
nežinomos, sako kad jau 
pradės veikti toks paskolų 
planas už savaitės-kitos.

ŠAUDYMAI TĘSIASI
Maskva. — Iš paskirų 

Rusijos dalių gauta žinių 
apie sužaudymą 18 asme
nų apkaltintų “sabotažni- 
kais” ir valdžios vertėjais.

Leningrade sušaudyta 6 
už nelaimę su autobusu.

Kitos žinios iš Leningra
do praneša jog tame mies
te uždrausta svetimšaliams 
apsibūti, visiems Įsakyta 
išsinešdinti.

Mat, Leningradas nutar
ta padaryti galinga tvirto
ve ir tuoj bus darbas pra
dėtas.

ŽUVO 14. Audroje Vi
duržemio juroje žuvo Ita
liškas pasažierinis lėktuvas 

j su 14 žmonių.

ITALIJOJE staiga sulai
kyta užpuildinėjimas ir ra
šymas prieš žydus. Tas 
padaryta todėl kad Vokie
tijos naziai ima veržtis Į 
Austriją, ir ten nori plė
sti Žydų persekiojimą. Ita
lijoje yra tik 40,000 Žydų 
ir jie nesudaro bėdos.

Mussolini tik apriboja 
Žydams tam tikrus veiks
mus ir pastangas paimti 
viršenybę bizniuose.

BRITANIJA varo savo 
ginklavimosi planą pirmyn 
ir jau inėjo i antrą metą 
$7,500,000,000 penkių metų 
apsiginklavimo pastangų.

TUKSTANČIAI KŪRAI KŲ 
KAUNE. Nuo Gruodžio 10 d.

; Lietuvoje draudžiama kurap- 
| kas ne tik medžioti bet ir par
davinėti ir valgyti restauran- 
tuose ir valgyklose. Vienoje- 
kitoje vietoje netikėtai radus 
kurapkienos, buvo padaryta 
krata ir visuose Kauno viešbu
čiuose ir valgyklose rasta upie 
7,000 šaldytų kurapkų. Pra
dėta tardymas.

•

LIETUVOS 
žiemos

p. Smetonienės ir

Siūloma padaryti naują 
3c pinigą, kuris sako butų 
palengvinimas mokėti per
kant laikrašti ir valstijų 
taksus.

VAR- 
pagalbos

•
VOKIEČIAI šiaušėsi prieš 

Lietuvą. Estiją ir Latviją, ir 
tose šalyse dėl to prekyba su 
Vokietija susilpo, Vokietijos 
prekių Įvežimas sumažėjo. Da
bar Vokiečiai pradeda gerinti 
savo santikius ir daro pastan
gų vėl prekybą su Baltijos val
stybėmis atstatyti bei išplėsti.

•
LIETUVOS spauda taipgi 

ruošiasi tinkamai paminėti Lie
tuvos 20 metų nepriklausomy
bės sukaktį. Tam tikslui Kau
ne bus suruošta spaudos paro
da. Paroda bus rudenį, Rugsė
jo-Spalių mėnesį.

•
LIETUVOJE steigiama Svei

katos Rūmai. Jie rūpinsis pir
čių, maudyklių ir kitais hygie- 
nos pobūdžio įrengimais, tik
rins oro, vandens sąstatą, pla
tins gyventojų tarpe hygienos 
ir medicinos žinias, organizuos 
sveikatos patariamus organus, 
kovos su rukymu, alkoholizmu, 
narkotikų vartojimu; statys 
sveikatos namus, steigs svei
katos muzejus, ir tt.

•
UŽMUŠĖ Iš KERŠTO. Prie 

Kauno, Julijunavo pradžios 
mokyklos vedėjas Jonas Sala- 
džius ilgesnį laiką pykosi su 
mokytoju Aleksandru Vaičiu
liu, kuris mokytojavo Šančiuo
se. Vieną naktį jiedu susitiko 
Utenos gatvėje, ties Saladžiaus 
uošvio namais. Geležiniu įran
kiu Saladžius Vaičiulaitį užmu
šė. Saladžius suimtas ir tar
domas.

ŠELPIA 
GUOLIUS, 
komitetas, 
Pulk. Saladžiaus parašais, krei
pėsi i valdines įstaigas su pra
šymu kad valdininkai Gruo
džio, Sausio, Vasario ir Kovo 
mėnesiais 'skirtų vieną procen
tą nuo savo algų žiemos pagal
bai. Visi valdininkai po tiek' 
skiria žiemos pagalbai varguo
menei šelpti.

•
LAIVAS. Lietu- 
Lloydas nupirktą 
2,400 pakrovimo 

20 d. parsiplukdė 
vardu

Lietuvos laivai SU

NAUJAS
vos Baltijos 
naują laivą, 
tonu, Sausio
i Klaipėdą ir pavadino 
“Kaunas”.
minami miestų vardais.
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PENNSYLVAN1JŪJE IŠ SAULĖTOS KALI 
FORNIJOS

I

ROCHESTER.N.Y. CHICAGO, ILL

PITTSBURGH! LANKĖSI LAKŪNAS 
ŠALTENIS

Pavydžių Gaivalų 
Čiauškėjimas

Kar-

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAILOS ANGELES, CAL|F. — 

Kuomet sunki žiemužė spau
džia rytines valstijas, kur snie- 
go pusnys beveik neišbrenda
mos, o šaltis taip ir gnaibo'au
sis, tuo laiku Kalifornijoje sau
lute kepina lyg pasamdyta — 
visur šilta, gražu, apalsinai 
•noksta, įvairios gėlės žydi, pau
kščiai čiulba, žmonės Pacifike 
maudosi ir kepinasi saulutės 
spinduliuose. Bet kalnų viršū
nėse matosi daug sniego, taip 
kad juroje išsimaudęs norintis 
gali lengvai už poros valandų 
automobiliu kalnų viršūnes pa
siekęs ir sniege pažaisti.

EKSTRA!
Sveikins iš Kauno

ŽUKAS Stasys, pusamžis,2 mi
rė Vasario 9, Chicagoje. — 
Panevėžio ap., Subačiaus P-, 
žiliškių k. Amerikoje išgy
veno 32 metus.

TAMONIENĖ Marė, mirė Va
sario m., Duųuesne, Pa.

K VĖSOKAS Kazys, 59 metų, 
mirė Vasario 4, Pittston, Pa. 
Alytaus ap., Jezno vai., Ni
brių k.

GEDVILAS Simas, mirė Sau
sio 23, Port Carbon, Pa.

JAUDAGIS Mateušas, 78 m., 
mirė Sausio 28, Springfield, 
111.

JONAITIS Stasys, 36 m., mirė 
Vasario
Šiaulių ap., Lygumų p., Mon- 
taičių k. 
no 35 metus.
vekario.

PITINAITIENĖ 
naravičiute),
L Detroit, Mich.

STRUCKIS Stasys, 53 metų, 
užmuštas anglies kasykloje 
Vasario 7 d., Mahanoy City, 
Pa.

i AUGUSTAITIS Jonas, 52 m., 
mirė Vasario 7, Mahanoy 
City. Pa.

DEREšINSKAS Martinas, mi
rė Vasario 7, Mahanoy City, 
Pa.

FOPALIS Andrius, sulaukęs 
senatvės mirė Vasario 5, Ma
hanoy City, Pa. Amerikoje 
išgyveno 52 metus.

TVERJONAS Antanas, 42 me-l 
tų mirė Sausio 31, Chicago
je. — Raseinių ap., Skaudvi
lės par., Jakštų kaimo.

LINKEVIČIUS Juozas, 59 me
tų, mirė Sausio m., Calumet, j 
Mich.

SAKALAUSKAS Juozas, 
mirė Sausio m., Calumet 
ty, Mich.

AMBROZIUN AS Lukošius, 
.mirė Sausio 16, Worcester, 
Mass.

K AZIU K AI Tl E N Ė Pet ronėlė, 
23 metų, mirė Sausio 22 d., 
Glen Lyon, Pa.

MAŽEIKIENĖ Pranė, 38 me
tų, mirė Sausio 22, Luzerne, 
Pa.

MlNSEVIčlUS Adomas, mirė 
Sausiu 26, Kingston, Pa.

KUSEVIČIENĖ Domicėlė, mi
rė Sausio 27. Plains, Pa.

PILITAUSKIENĖ Ona (šer- 
petaitė), pusamžė, mirė Va
sario 2, Chicagoje. •— Tau
ragės r.p., Pa jūrės par., Kc- 
berčių k. Amerikoj išgyveno 
1J metų.

STAN'KIENĖ Pranė (Banaiti- 
kė), pusamžė, mirė Vasario 
2, Chicagoje. — Raseinių 
ap., Jurbarko par. ir kaimo.

STARKEY Blanche 
tė), mirų Vasario 
noy City, Pa. »

MISIŪNAS Jurgis, ( 
mirė Sausio mėn., 
doah, Pa., nuo sužeidiino an- 
gliakasykloje.

DUL'INAITfi Ona, 19 metu, 
mirė šiose dienose Hartford, 
Ct. Gimus Pittslieid, Mass.

PLUKAS Pranas, 32 metu, mi
rė Sausio 29, New Britain, 
Conn.

STAŠKUNAS Sinranas, 58 me
tu, mirė Sausio 213, Port Car
bon, Pa. — Alytaus apskr.. 
Kriokalaukio par. Ameriko
je išgyveno 38 metus.

RUDIS .Jomis, 43 melų, mirė 
Sausio 11, Stamford, Conn. 
— Raseinių ap. Amerikoje 
išgyveno 25 metus.

V1LCIAUSKAS Simas, 67 me
tų, mirė Sausio 17, Water- 
bury, Conn. ,— Šiaulių aps., 
Joniškio par., Linkaičių k.

GRUZDĖS Kazys, pusamžis, 
mirė Vasario 4, Chicagoje.— 
Raseinių ap., Endrijavo par. 
Amerikoj išgyveno 33 metų.

ZAVARSKIENĖ Petronė (po 
tėvais Stankevičiūtė), 63 m., 
n irę Vasario 5, Chicagoje.— 
Panevėžio apsk., Ramygalos 
miestelio. Amerikoje išgy 
veno 39 metus.

BARTUŠAITĖ Marcijona, 73 
metų, mirė Vasario 5, Chica
goje. — Telšių ap., Janapo- 
lio par., Simutiškių k. Ame
rikoje išgyveno 32 metus.

A i’AN AUSKIENĖ Margarie- 
ta (Jurgelevičiūtė), mirė 3 
Vasario, Shenandoah, Pa.

MARTINAITIS Mikas, pusam
žis, mirė Vasario 7, Chica
goje. — Šiaulių aps., Žaga
rės par., Minkių k.

KUTKAITIS Augustinas, 64 
motų, mirė Vasario 3, Beo
riu, (11.

KUDZMINIENĖ Ona, mirė 14 
Sausio, Brooklyn, N. Y.

ALASAV1ČIUS Viktoras, 23 
metų, mirė Vasario 2, Walt- 
ham, Mass.

DAUKINTIENĖ Veronika, pu
sės amžiaus, mirė Vasario 7, 
Chicagoje. — Panevėžio <p., 
Vinclaviškiu k. Amerikoje 
išgyveno 35 metus.

TR1I ĮKAITĖ Albina, 2) metų, 
mirė Vasario 8 d., Chicagoj.

L)EBMONTIENĖ Margarieta 
(Dobilaitė), pusamžė, mirė 
Vasario 8, Chicagoj. — Tau
ragės aps., Pagramančiu p., 
Mažonų k. Amerikoj išgy
veno 30 metų.

VITKAUSKIENĖ Rozalija, su
laukus gilios senatvės, mirė 
Vasario 8, Chicagoj. — Tau
ragės ap., Eržvilko p., Ba
landžių k.

JANOVICH Tillie, mirė Vasa
rio 9, Chicagoje. Gimus Lie
tuvoj.

Vanagaitis praneša nepa
prastą naujieną: Vasario 23 
d., vakare, Margučio sureng- 
tarie Lietuvos Nepriklauso- 
irų bes paminėjimo progra
ma, Morri on viešbutyje, 7 
valandą, svečiai g'rdės kal
ba ; iš Kauno:

Gilvvdis ir Kviklys, tiedu 
svečiai, Seimo nariai, 
pe’*ePą vasarą važinėjo Ame
rikoje, telefonu sveikins ,;u- 
s’i likusius. Jų kalbas pub- 
liki girdės ten pet perduo
da nas gersiakulbiu.

Telefono numeris bus Chi
cago L D 5.

Tai \ėl naujenybė, I 
tih Margutis Amerikos 
tuviams patiekia.

Dirvos redaktoriui p.
piui atsilankius Pittsburghe šį 
miestą aprašyti, ir jis savo už- 
sibrėžimą atliko. Tokiame di
deliame mieste kaip Pittsbur- į 
ghas pėkščias mažai kur pasie
ksi per pasiskirtas kelias die
nas, taigi reikėjo kad kas ir 
pavežiotų. Tuo geradariu bu
vo musų žir.omas biznierius ir 
veikėjas Petras Pivaronas, ku
ris apart kitų įžymesnių vietų, 
nuvežė Dirvos redaktorių ir 
Lietuviškas tautiškas kapines 
parodyt.

Karpius savo aprašyme pa
minėjo ir apie P. Pivaroną, pa
birdamas už jo darbavimąsi 
tautiškoje dirvoje.

O tu mano svieteli, ar 
patiks Naujienų ' 
ir pišoriams! Jie

I giausius straipsnius 
se, rėkdami kad P. 
nebuvo Pittsburghe 
škos kapinės buvo suorganizuo
tos. Mat, jie užsidegė pavydu 
kam pora gražių žodelių pasa
kyta Pivarono sąskaitom

Aš gi pasakysiu kad dar 
permažai buvo Dirvos aprašy
muose pasakyta. Teisybė, Pi
varonas Tautiškų kapinių ko
mitete nėra labai senai, bet 
kiek jis nuveikė per tuos ke
lis metus tai musų pagyrų puo
dai nepadarytų nei į 10 metų.

Pivaronui pirmininkau j a n t 
kapinės buvo daug pagerintos, 
išlygintos, nes nukasta jose 
kalneliai ir pripildyta kloniai. 
Pivaronas nesigailėjo nei laiko 

„nei iškaščių, pats vežė į kapi
nes darbininkus kas rytas ir 
vakarais parvežė namon, kurie 
ten dirbo, žemę lygino. Ir ki
tokius visokius patarnavimus 
jis atliko nepūs kaitydamas nei 
vieno cento.

Toliau
varonas 
ghe kai 
nizavo. 
besu
Kapinių susiorganizavimo. štai 
faktai skaitlinėmis:

šioms kapinėms žemė nupir
kta 1919 metais, o Pivaronas 
savo kepyklą Pittsburghe ati
darė 1914 metais, ir vedė šio 
miesto Lietuvaitę, p-lę Paže- 
reckaitę 1916 metais. Tą ge
rai atsimenu, nes aš jų vesiu 
vėse šokau.

Mes kapinių pirkimo komi-' 
sija daug teiravomės ir klau- 
sinėjom P. Pivarono apie Lie
tuvių Tautiškas Kapines Chi
cagoje, apie kurių įsteigimą jis 
daug žinojo, ir Pivaronas daug, 
mums pagelbėjo savo’ patari- j 
mais.

Taigi
akiplėšiškumu musų
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Lietuvai. Jis yra Ame- ■
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Ci-

šiomis dienomis Pit.tsburghe 
lankėsi lakūnas P. Šaltenis iš 
Brooklyn, N. Y. Šaltenis yra 
jaunas vaikinas, kupinas ener
gijos ir pasišventimo savo Tė
vynei
rikoje gimęs, bet Lietuvoje iš
augęs ir ten mokslus ėjo. Ame
rikoje gyvena jau šeštas metas 
ir yra lakūnas. x

Jo manymu, Amerikos Lie- 
, tuviai turėtų paaukoti Lietuvai 
lėktuvą, nes Lietuvoj yra daug 
jaunuolių kurie nori mokytis 
orlaivininkystės, bet negali įsi
gyti lėktuvo. Todėl 2) metų 
Lietuvos nepriklausomybės su
kaktuvių proga Amerikos Lie
tuviai kaip tik atliktų tą rei
kalingą darbą.

Šaltenis lankėsi pas savo gi- 
•T.incs Pittsburghe, bet prie 

i progos pakalbėjo su vietos vei
kėjais apie savo sumanymą. 
Pasitarime dalyvavo V. Gutau
skas, J. Virbickas, F. Savickas, 
K. Šinkūnas, K. Leliušis, A. 
Mameniskis, J. Vainorius, B. 
Gutauskaitė ir A. Remeikiutė. 
Visi tam sumanymui pilnai 
pritarė. Šaltenis pasiėmė kelių 
didesnių draugijų antrašus ir 
žadėjo prisiųsti daugiau pra
nešimų.

tas 
“veikėjams” 

išrėžė il- 
Naujieno- 
Pivaronas 

kai T'auti-

BUTO EKSKURSI- 
BALTIMORE
visuomenei žinoma,

Teisėjo W. F. Lau-

kurie

kaslink to kad P. Pi- 
nebuvo dar Pittsbur- 
tos kapinės susiorga- 

Ir tas netiesa. Aš te-
komitete nuo Tautišku

tu- 
ko- 
iik 
ju-

Lietu-

kokiu 
. Lie- 10, Chicagoje.

TAUTINĖ VEIKLA. Lie
tuvių tautinė veikla eina gan 
palengva, mat tautininkai 
rėjo atitaisyti tą viską ką 
nAmistai buvo suteršę. Vos 
prieš keletą metų tautinis 
dėjimas čia prasidėjo;
vos nepriklausomybės sukaktu
ves vos tik prieš porą metų te- 
pradeta minėti. Mat, čia buvo 
stipriai įsigalėję komunistai ir 
jie engė Lietuvius ir Lietuvių 
gerą vardą. Padoresni’ Lietu
viai laikėsi nuošaliai ir vien sa
vo reikalais rūpinosi, nes ištik
to buvo sarmata ir Lietuviu 
pasisakyti, nes Lietuviai, kar
tu su Latviais, Rusais ir žy
dais buvo raudonukais-ttrukš- 
madariais skaitomi. Mat, ret
karčiais areštuotas Lietuvis
kartu su kitais komunistais už th laikas tai tiesa, 
trukšmavimą sakydavosi Lie
tuviu, ir taip Lietuvių vardą 
suteršė, nes iš geresnės pusės, 
Lietuviai nebuvo žinomi.

Ačiū keliems darbuotojams,1 
komunistų bruzdėjimas gero
kai sumažėjo, vis daugiau ir 
daugiau Lietuvių susipranta ir

RADIO PROGRAMAS 
IŠ BOSTONO Į 

LIETUVĄ

Amerikoj išgyve-
Užmuštas gat-

Elzbieta (Vai- 
mirė Vasario

VAIZBOJ
JA I

Kaip jau 
Baltinio rėš
kaičių pasidarbavimu Maryland 
valstijoje įvesta Vasario 16 d. 
legalu valstijos švente. Todėl 
šiais 23 metų nepriklausomy- i 
bes sukaktuvių metais Balti- 
morės Lietuviai surengė dide
lį programą tos šventės pami
nėjimui. Dalyvauti pasižadėjo 
pats valstijos gubernatorius ir 
kiti aukšti valstijos ir miesto 
valdininkai.

Tose iškilmėse, Vasario 16, 
pasiryžo dalyvauti ir Pitts- 
burgho Lietuvių Kuris, vado
vaujant Lietuvių Vaizbos Bu
tui. Ekskursija atsibuvo trau
kiniu, išvažiavo išvakaro Va
sario 15 d. J. Virbickas.

OETROIT.MICH
Iš WEST GIDE

Vasario 23 d. Lietuvių salė
je Įvyks paminėjimas 23 metų 
Lietuvos nepriklausomybės 
kaktuvių. Programą rengia 
Antano parapijos choras, 
dovaujant vargoninkui I. 
Blažiui.

Bus
po Gieclraičiaįs”.

1 kovų su Lenkais 
reikia stebėtis tokiu | Toliau, 

nekuriu j šios ko’.

su- 
šv. 
va-
A.

u vaidinta drama “Kova 
iš Lietuvių 

192) : lietais, 
kaip jau kas metai 

'onijos nenuilstanti Lie- 
vietos veikėjų, Naujienų korės-j tuvaite muzikos mokytoja p-lė 

I). Bakšaitė stengėsi su pasi
šventimu Lietuvių dienai ką 
naujesnio paruošti, taip ir 
met minėtame vakarėlyje bus 
perstatytas patriotinis vaizde
lis “Pralaimėta”. Vaizdelyje 
risis dainos, muzika, bendrai 
vaizdelis 

rlaigi, 
mirškit 
kit visi.

Kiekvienam geram Lietuviui 
yra malonu ir brangu prisimin
ti kad Lietuva, jo tėvynė, at
gintus, laisvę atgavus, gyvena 
jau 23 metų savistoviai, iš po 
karo griuvėsių pakilus ir susi
tvarkius. Lietuva dabar yra 
lygi kitoms tautoms.

Antra, tai tokiame vakare 
suėję, vieni su kitais susitikę, 
pasidalinsit gyvenimo nuoti- 
kais ir jūsų gyvenimas tarp 
svetimųjų pasidarys drąsesnis 
ir dnksmesnis.

Po programų bus šokiai abie
jose salėse. Bus Amerikoniška 
ir Lietuviška muzika.

Pavasario Laukiantis. I

pondentų, kurie P. Pivaroą 
prigirdytų šaukšte vandens jei 
galėtų. Juozas Virblck is.

ir šiaip 
iškilmin- 

lepriklau-

ANSONIA, CONN.

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖ
JIMAS

Vilniui Vaduoti Sąj. skyrius 
kuri sudaro vietos Lietuvišku 
organizacijų atstovai 
pritarianti Lietuviai, 
gai minės Lietuvos
somybės 20 metų sukaktį sek
madienį, Vasario 20, Lietuvių 
parapijos salėje, nuo 6 v. vak.

Kalbės miesto valdininkai, 
svarbiausiu Lietuvių kalbėto
ju bus l)r. M. J. Vinikas, SLA. 
centro sekretorius iš New Yor- 
ko. Dainų programą išpildys 
Lietuvių parapijos choras ir 
Ukrainiečių choras. Po pro
gramų .šokiai, kuriems grieš 
žynius New Britaino radio or
kestras. J. Marčiulionis,
“Dirvą” galima išsirašyti už 

vieną doiarį — pusei mėty.

i

S V

imėta”.
muzika,

bus sujaudinantis, 
mieli Lietuviai, Tepū
tos dienos, atsilanky-

i 
i
' pamato kad bendravimas su iš
gamomis yra pragaištingas 
kaip tautiniai taip ir asmeni
ni: i. Todėl tautiniai susipra
to spiečiasi apie Tautinį Vyrų 
ir Moterų Pašalpinį klubą ir j 
stengiasi kaip galėdami prie 
tautinio darbo prisidėti.

Smagu pastebėti kad vis 
tankiau ir tankiau vietos Ame
rikoniška spauda iš gerosios 
pu sės apie Lietuvius ir Lietu
vą pamini. Kaip pirmiau vien 
po’icijos pranešimuose Lietu
viu vardas tebuvo minimas, 
da >ar tankiau ir tankiau gali
ma pastebėti aukštosios drau
guos (high society) puslapiuo
se Lietuvius ir Lietuvą minint.

Besilankant čia p. V. Užda
viniui, pas p. Bielskius buvo 
s i.'ergta jam priėmimas. Vie
ton spauda gražiai tą įvykį ap- 
r i. ė, perstatė jį kaip Lietuvos 
ri ytoją, ir šį-tą apie Lietuvą 
ra ‘.tebėjo.

Nesenai 
kiimirgą 
ka 1 Dr. 
I.i.ituvos 
ir

aprašė Bielskiui iš- 
banketą, pažymėjo 
Bielskis yra buvęs 

Respublikos Konsulu, 
aprašyme apie namų ir stalo 

išpuošimą pažymėjo kad buvo 
naud )ta graži staltiesė iš Lie
tuvos linių. Bielskiui matomai 
dalyvavo turčių surengtame 
Nauju Metų bankete, nes tą 
iškilmingą banketą aprašant 
vietos spauda pažymėjo kad 
Dr. Bielskis, buvęs Lietuvos 
Respublikos Konsulas, vadova
vo iškilmėms ponios Stout por
treto atidengime ir pasakė kal- 
1 ą. Svečių buvo apie dū šim
tai — suprantama, vietos žy- 
mcnyl os.

Taigi malonu, matyti kad 
Lietuviai dalyvaudami svetini- 
tav.člų tarpe, ypač gražiojoj 
draugijoj, savo Lietuvybę pa
žymi. Reporteris.

PRANF.ŠTJT ADRE
SO PAKEITIMĄ 

“Dirvos” skaitytojai persi
keldami gyventi į naują 
vietą būtinai išarksto pra- 
neškit administracijai kad 
pakeistų jūsų ar trasą nau
ju. Viskas ko reikia, pa- 
imkit užteptą, atvirutę ir 
įrašę savo vald#’ir’pavar
dę ir naują antrašą, siųs
kit “Dirvos” Administraci
jai, Cleveland, Ohio.

KEISTA POLITIKA
Vasario 6 d., Lietuvių baž

nyčioje klausiau vietos Lietu
vių klebono pamokslo. Jisai 
aiškino jog esą labai netinka 
skaityti “bedieviškus, laisva
maniškus Lietuviškus laikraš
čius. O blogiausia kad katali
kas žmogus prisikišęs kišenius 
laisvamaniškų laikraščių einąs 
po namus juos pardavinėdamas, 
o katalikiškiems laikraščiams i 
platinti neturįs ambicijos”. To
kiems katalikams, sako kuni
gas, reikalas išpažintyje pasi
sakyti apie tai, o nepasisakius 
bus papildyta šventvagystė...

Na o Rochesteryje iš kata
likų žmonių tik du ką platina 
“nepateptus”, laikraščius, Dir
vą ir Vienybę. O musų many
mu Dirva su Vienybe, nors nė
ra religiški laikraščiai, bet nė
ra nei bedieviški. Vienas-ki- 
tas laisvamanis juose kaip ka
da išsišoka, bet laikraščių pa
grinde yra rimtas tautinis nu
sistatymas, ant kurio remda
mosi ir musų parapijos tegali 
gyvuoti. Jeigu tiedu laikraš
čiai kai kada pakritikuoja vie- 
ną-kitą dėl netakto kunigą tai 
jau negalima sakyti kad po 
priedanga tautiškumo tuose 
lail rūsčiuose esąs “laisvama
niškas kirmėl.vpas”.

Kad musų kolonijos katali
kus nuo komunistų ir marksis
tų laikraščių skaitymo draus- 

čia daugiau
pusė parapijonų skaito komu
nistiškus laikraščius. Pas dau
gumą paraiiijonų namuose ant 
sienos pakabintas misijų kry- 

1 žius, o apačioje ant stalelio ko
munistiškas laikraštis žėruoja. 
Ir taip yra jau nuo daugelio 
metų. Aš pats esu vaikščio
jęs parapijos reikalais po Lie
tinių namus.xir ..klębonui .tą ro- 

į džinu ir ai^na.u tokį atbulą 
parapijonų ėjimą, klebonas gi 
tuomet nesiėmė taip kietai aiš
kinti nenaudingumą tų laikraš
čių skaitymo. Dabar gi, kai 
prasidėjo daugiau platintis po 
Lietuvius tautinio nusistatymo 
laikraščiai, musų klebonas jau 
kelintu syk-’ i5 sakyklos vis tą 
platintoją žmonėms perstato 
kaip blogą kataliką. 1933 me
tais tas pats žmogus palei vie
tos Lietuvių bažnyčią pardavi
nėjo Čhicagos dierraštį Drau
gą, kuris vadinamas katalikiš
ku, tai klebonas irgi nenorėjo. 
Tai kaip dabar suprasti: ar ir 
Draugas yra laisvamaniškas? 

\ Aš sykį girdėjau kaip misi- 
jemierius a. a. V. Kulikauskas 
per pamokslą sakė jog katali
kui žmogui būtina turėti nors 
vieną katalikišką laikraštį ir 
gero turinio dvasinę knygą, o 
tuomet gali dcl įvairumo :et- 
karči lis kad ir laisvų pažiūrų 
spaudą paskaityti. Nepūs .jam 
tas pavojinga, nes jis mokės 
atskirti gerą nuo blogo. Tat 
aš ir manau kad tas misijor.ie- 
rius stovėjo arčiau teisingumo 
negu tie kunigai kurie aklai 
draudžia skaityti rimtą tautinį 
laikraštį. Pagaliau, -?.r žmogus 
neturi sąžinės ar valios? Jei
gu 
kas 
ar 
po krikščionis 
vis savo kietą 
mui į šalį tau 
b it ir minčių, 
skaitymo tik 
u.uda.

Kad katalikiški laikraščiai 
raudmga ir būtina tikinčiam 
žmogui skaityti tai tiesa. Bet 
jeigu ne rimti tautiniai Lietu
vių laikraščiai tai kažin ar mu
sų šiandieniniai katalikiški lai
kraščiai pašvęstų Dek vietos ir 
laiko tautiniams 
jeigu butų kada 
kalas kunigus ar kunigų gize- į 
’ius pakritikuoti tai ar .jus ma
not butų galima gauti progą 
nors šnipštelt katalikiškuose i 
■aikraščiuose?

Pagaliau.TSV nei Pats V. Jė
zus ncVCrtitgprieva'rta nei vie- 

o žmogaus būti tikinčiu į jo 
.mokslą. Jis tik kvietė liuos-j 

l norius. Kam mums bandyti i

I

, < i 1

ar valios?
tau sąžinė sako kad kur 
negerai kalba per spaudą 

gyvu žodžiu, pavartok kai- 
ir kaipo Lictu- 
valią nubloški- 
netinkamų kal
is vienpusiško 

vienpusiška ir

reikalams. O 
svarbus rei-

Vasario 22 dieną, nuo 1:15 
iki 2 vai. po pietų Bostono lai
ku, bus transliuojamas Lietu
viškas radio programas iš Bos
tono i Lietuvą, minėjimui Lie
tuvos nepriklausomybės 23 me
tų sukakties.

Naujosios Anglijos publika, 
kuri to 
klausosi 
dės jį iš 
ties, 923
Amerikoje, ir kitos šalys, kar
tu 
lės 
pų 
25

šiame 
Amerikos 
kuris 
savo ‘tėvų mylimą šalį, Lietu-
t'uvą. Pakviestas

Lietuviško programų 
kas sekmadienį, gir- 
reguliarės WORL sto- 
kle., o kitos valstijos

Lietuva, Kanada ir tt., ga
ganti šį programą iš truni- 
bangų stoties W1XAL, 15. 
megocycles.

programe
Lietuviu

savo daina

dalyvaus 
jaunimas, 
pasveikins

pragarsėjęs 
Brocktono Franklin Vyrų Cho
ras, vedamas Adolfo Krušo, 
kuris nekartą yra laimėjęs pir
mą vietą dalyvaudamas daina
vimo kontestuose su kitų tau
tų chorais. Taipgi dainuos gra
žias patriotiškas dainas “še
šios Birutės” iš Bostono, vado
vaujamos Valentinos Mjnkie- 
nės. šio programų solistė bus 
gerai žinoma, populiari Wor- 
eesterio dainininke, Julė Mit- 
rikaitė, kuri nepersenai svečia
vosi Lietuvoje ir yra dainavus 
Lietuvos publikai. Smuiką so
lo grieš žinomas jaunas talen
tingas smuikininkas, Longinas 
Buinis, .Jr. Piano solo skam
bins pasižymėjus vietinė pia
nistė Valentina Minkier.e.

Adv. Antanas O. šalna pa
sveikins Lietuvą jos 23 metų 
sukaktuvėse. Kalba bus Lietu
viškai Ir Angliškai.

Šio iškilmingo programo ve
dėju bus Lietuvių Radio Pro
gramų Bostono apielinkėje įkū
rėjas, Steponas Minkus, kuris 
su Naujosios Anglijos biznie
rių finansine parama leis šį 
pirmutini radio programą iš 
Bostono į Lietuvą. Kep.

viršinti patį kilnųjį krikščio
nybės įkūrėją? O jei tokiems 
musų katalikams nesupranta
ma kodėl nekurie katalikai vuri 
didelę pakantą Lietuviams lai
svamaniams, tai visųpirma kad 
jie yra viengenčiai, kad jie 
tankiai tėvynę myli nemažiau 
už tikinčiuosius, ir kad svarbu 
palaikyti vienybė remažinimui 
valstybinių Lietuvos pajiegų.

Musų manymu. , labai prasti 
diplomatai kurie mažina tau
tos pajiegą ar tai tikėjimo ar 
netikėjimo sumetimais. Jiems 
abiem greičiausia tautos vie
ningumas yra antros ar trečios 
eilės dalykas.

Norint žmogų iškrypusį iš 
tikėjimo ar doros ribų reikia i 
malonumu, o ne boikotais ban
dyti pataisyti. Ant. žiemys.

I

I,

J. Žemantauskas
NOTA R A S

“Dirvos” Agentas”
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn.

(Jakščiu-
1, Maha-

61 metu, 
, Shenan-

SAKO, VISUOMIS 
TEBĖRA AM. KAT 

SEKTOS NARIU

Steponas A. Geniotis; Ame
rikos Katalikų Bažnyčios Arki
vyskupas ir Primas, rašo:

Dirvoje Sausio 28 d. Visuo- 
i mis tikrina kad jis nuo 1895 
metų nebesąs kataliku ir nuo 
1911 metų nebesąs jokiu krik
ščioniu ir bent kokios senosios 
organizacijos šalininku.

Tat šiuo laikome savo parei
ga pareikšti kad Brolis Domas 

■ šidlauskis - Visuomis prisivertė 
ir formaliai įstojo į Amerikos 
Katalikų Bažnyčią, 1928 notų 
Gegužės mėnesio 28 dieną, ir 

pats forma- 
mes jį au-

dar iki šiol nei jis 
liai neatsisakė nei 
pendavome.

Todėl bereikalo 
mas Šidlauskis-Visuomis taip 
naiviai stengiasi išsisukinėti.

Virš pareikšto tvirtinimui 
čia jungiame tikrą, Brolio Do
mo šidlauskio-Visuomio .sąmo- 
moningo ir formalaus įstojimo 
Į Amerikos Katalikų Bažnyčią 
akto m o rašą.

(Seka nuorašas to akto, 
daryto Angliškoje kalboje, 
ris yra ir paliudytas dviejų 
dininkų. — Dirvos Red.)

Brolis Do-

pa
ku
li ii-

NEW BRITAIN, Conn.

NEPRIKLAUSOMYBĖS MI
NĖJIMAS

VVS skyrius susidedantis iš 
vietinių draugijų bei kuopų 
rengia bendrai paminėti Vasa
rio 16-tą, Lietuvos Nepriklau- 

. somybės 23 metų sukaktuves. 
Paminėjimo programas atsibus 
sekmadienį, Vasario 20, nuo 2 
vai. po pietų, Lietuvių salėje.

Programas blis įvairus, su 
! dainomis, kalbomis ir muzika. 

Kalbėti pakviesti Vienybės re
daktorius Juozas T,ysliava, šio 
miesto mayoras George A. Gui- 

j glev. prosekutorius Algirdas 
Povilaitis, parapijos klebonas 
Kun. A. Vaškelis. Kun. P. Kar
iūnas ir kiti. Dainų programa 
išpildys parapijos choras va
dovaujamas K. žarneraičio jr 
radio choras vedamas p-]ęs E. 

I Jankeliunaitės. Po programo 
bus šokiai. Vietiniai ir apie- 
!ink<ų Lietuviai dalyvaukite

• - P. R Pillp^k:.;;.

“Dirvi” dabar yra pigiausias 
darbininko liuosūikio draugas 
pkitinkit ją tarp savo draugų.
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u Gerb.

SPRAGILAS
|

i

l-r 
iJievą, jeigu apie jos atsira-

šytumet man iš ko ir kaip 
jus butumet sutverę gerb.

GERB. SPRAGILAS APIE 
SVIETO MARNASTIS

dimą butumet turėjo teisės 
pasireikšti slaptu balsavi
mu? Aš žinau kad gausiu 
šimtus gromatų ir kas ra- 
zumas tas skirtingas bus 
sumanymas.

GINKLŲ FONDO VAJAUS 
REIKALU

Šie Artistai Bus Clevelande su Metropolitan Opera Balandžio 4—9 d.

arba:
Kaip Svietas butų Aukš

tyn Kojom jeigu Butų 
Tvertas Slaptu Didu

mos Nubalsavimu

Diktaturos sviete turbut 
yra Pono Dievulio dovana, 
ba kai Dievulis, tas vyriau
sias Diktatorius, svietą ir 
viską kas ant žemės juda, 
kruta, vaikšto ir laksto, 
skraido ir plaukioja, darė, 
Jis viską darė vienas sau- 
vališkai, ir padarė taip ge
rai ir tvarkiai kad jokiais i 
demokratiškais principais 
balsuojant ir sprendžiant, 
nebūtų geriau padaryta.

Jeigu svietas butų buvęs 
tvertas demokratišku budu , ’ 
su kelių tvėrėjų aptarimu j( 
ir balsavimu, ištiesų sa
kau jums, visas svietas ir 
visi gyviai ir žmonės jame |• 
butų buvę visai kitokie.

Dievulis davė karvei ra
gus, arkliui spėką, ale jeigu 
demokratiškai butų balsuo
ta kaip tuos gyvulius su
tverti, tikrai arklys butų 
turėjęs ragus, bulius butų 
pieną davęs, o mes jodinė
tume ant karvių!

Jeigu demokratiškai bu
tų tverta kiaulė ir šuo, tai 
šuo butų gavęs knisę, o 
kiaulė butų buvus apdova
nota lojimu.

Žąsis butų buvus apau
gus vilna, o avis butų tu
rėjus dvi kojas, plunksnas, 
ir asilo snukį.

Zuikiai butų su sparnais, 
o kurapkos su ilgom ausim.

Katės plaukiotų po van
denį kaip antys, o antys 
turėtų katės snukį ir gau
dytų peles.

Medžiai butų augę sako-, 
mis i žemę, šaknimis Į vir
šų; obuoliai ir grušios bu
tų augę žemėje, o bulvės 
ant medžių!

•

Ir žmogus demokratišku 
laisvu apsisprendimu slap
tu balsavimu tveriamas bū
ti] išėjęs visai kitoks ir bu
tų išrodęs tikra baidyklė: 
kur nosis butų ranka; kur 
pilvas — koja; kita koja 
butų uždėta ant pakaušio, 
o antra ranka ant kupros. 
Akis viena butų įdėta kul
ne, kita akis po pažaste. 
Smegenų vietoje butų ko
šė, o valgyt turėtų pro ki
tą galą. Kur yra gerklė 
butų pūslė, o kur sėdynė — 
butų viršugalvis.

Taigi įsivaizduokit kokia 
keistenybė butų buvus tas 
smertelnas žmogelis, kuris 
dabar išrodo dailiai, o mo
teris, iš gerb. Adomo šon
kaulio išlaužta tikras gro
žio padaras.

O iš ko butų sutverę mo
terį jeigu butų reikėję ją 
tverti demokratišku didu
mos nubalsavimu?

Aš norėčiau kad jus visi 
kurie šitą paskaitysit para-

Taigi, ištiesų sakau jums 
pasaulyje negali būti kito
kia* tvarka kaip tik dikta
toriška.

Jeigu visuotinu balsavi
mu demokratiškai turėtu
me išspręsti koks šiandien 
turi būti oras, vieni norė
tų lietaus, kiti pagados, ki
ti audros, kiti perkūnijos, 
kiti žiemos, kiti vasaros.

Jeigu reikėtų demokra
tiškai nutarti kas turi ka
da būti: diena ar naktis, ir 
čia butų baisių diskusijų. 
Vieni norėtų kad dienos 
laiku butų naktis, o kiti — 
kad naktis butų diena.

O dabar, kaip vyriausio 
Komisaro ir Diktatoriaus. 
padaryta taip visiems turi 
būt gerai, o kam negerai, 
gali zurzėt, protestuot ir 
plyšt iš piktumo, nieko ne-i 
mačys.

Už tai pagal to vyriau
sio Komisaro ir Diktato
riaus pavyzdžio ir visame 

| pasaulyje tvarka persikei
čia. Šalys virsta į diktatū
ras, ba kaip tik buvo duota 
žmonėms pamėgint daryt 
demokratiškai, jie daugelis j 

i vis buvo priešingi kitiems, 
j o tik rūpinosi apie save, ir 
kas vieniems buvo gera ir 
reikalinga, kiti tą visada! 

i atmetė.
Demokratija tada butų s 

geras daiktas jeigu žmo
nės visi mokėtų suprasti ir 

i vienas kitam užjausti. O 
dabar — lyg vilkai kožnas 
viską tik sau ir sau, o kai 
kitas ko nors panori, kiti 
visi šoka ant jo.

Kožnas
lepšio politikieriuko arba 
veikėjuko iki didžiausio no- Į 
ri kad jo kiti klausytų, ale 
jis nenori niekeno klausyti, 
o kai kiti ką sumano ar pa- j 
siūlo jis ima rėkti ir prie-i 
šintis.

Jus gerai žinot kad tie 
kurie visada giriasi savo 
demokratija, tie daugiau
sia kiša savo nosį Į kitų 
biznius ir nori kad kiti da
rytų taip kaip jie, ne kaip 
kas pats sau nori.

Demokratiškoje tvarkoje 
Į gyvendamas, žmogus nie
kad nežinosi kaip gyveni: 

, šiandien esi visų ponas, o 
rytoj kiti Įlys į tavo vietą 
ir tave pasodins Į kalėji- 

Įmą už išnaudojimą visuo- 
i meniškų arba valdžios pi

nigų.
Mes Amerikoj gyvenam 

“demokratiškiausioj šalyje 
pasaulyje”, ale nežinom ar 
rytoj turėsim ką valgyt, ar 
reiks badauti.

Šioj “demokratiškiausioj 
pasaulyje” šalyje preziden
to rankos surištos, jis ne
gali daryt nieko kas butų 
gerai didumai, o maža ma
žuma, kuri turi pinigus ir 
visą galybę, diktuoja taip 
kaip jai geriausia.

Taigi, nesidyvykit jeigu 
gerb. Spragilas pasakoja 
apie reikalingumą diktatū
ros ir pas mus toje “demo
kratiškiausioje šalyje”, ba 
tik tada bus padaryta ge
ro ir naudos didumai kada 
valdys vienas razumnas ir 
geras diktatorius vietoje 
kelių šimtų ar tūkstančių 
po iemokratijos andaroku 
palindusių ale kitiems ge
ro nevelijančių politikierių.

J. A. Urbonas 
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan A v. Day ton, O.

Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — išrašykit ‘Dirvą’ 

saviškiams i Lietuvą.

Amerikos Lietuvių laikraš
čiuose pasirodė Lietuvos Lais
vės 29 metų sukakties iškil
mių kalendorius.

Tame kalendoriuje šalia ki
tų paminėjimų ir švenčių yra 
pažymėta kad Gegužės 26 d. 
bus Kariuomenės - Visuomenės 
Kūrėjų Savanorių šventė bei 
Ginklų Fondo Vajus Kaune ir 
provincijoje.

Kaip matome, čia sako Kau
ne ir provincijoje. Tačiau tas 
nereiškia kad tas vajus nelie
čia ir mus, šiaurinės Amerikos 
Lietuvius.

Prie šito Ginklų Fondo Va- 
jhus privalo prisidėti su savo 
centais ne tik Amerikiečiai bet 
ir viso pasaulio geraširdžiai 
Lietuviai.

šis vajus turi lygiai liesti vi
sos tautos narius ir visose ša
lyse esančius, nes Lietuvos 
nepriklausomybės išlaik y m a s 
mums visiems yra arti prie 
širdies ir yra kiekvieno Lietu
vio didžiausia pareiga, todėl 

I mes visi privalome ir rūpintis 
i Ginklų Fondo rėmimu.

šito akivaizdoje, sąžinės jau
smų skatinami, Suv. Valstijų 
Lietuviai šiais metais, apvaik
ščiodami Lietuvos laisvės 20 

' metų sukaktį, ruoškime Ginklų 
Fondo vajų šioje šalyje. O tas 

(nebus sunku padaryti, nes dau
gelyje musų kolonijų atsibus 
Įvairus parengimai paminėji
mui Lietuvos laisvės 20 metų 
sukakties, ir tuose paminėji
muose reikia neužmiršti parin
kti aukų tam tikslui.

Berods butų labai praktiška 
ir naudinga jei mes tą vajų 
vykdytume organizuotai. O jei 
ne tai kad musų fraternalinės 
ir kitos tautinės organizacijos 
teiktųsi užsiimti aukų rinklia
va Lietuvos Ginklų Fondui.

Jeigu Suv. Valstijose įvyks 
organizuotas Ginklų Fondo va
jus tai to vajaus valdyba teik
sis priimti ir mano dešimtdola- 
rinę, kurią aš taip greitai pri-

nuo mažiausio

Parduodu Ūkę Lietuvoj
Randasi Panevėžio ap., Ra

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

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

duosiu kaip greitai vajaus val
dyba bus sudaryta.

.1. S. Sudavas.

DARIAUS-GIRĖNO 
AERO KLUBO 

REIKALAIS

Norėdamas šią vasarą pasių
sti lakūną P. šaltenį su nauju 
lėktuvu į Lietuvą, Klubas išėjo 
rimtai į darbą. Visai Ameri
kos Lietuvių spaudai, be skir
tumo politinių bei religinių įsi
tikinimų, buvo pasiųsta šiuo 
reikalu atsišaukimai. Vieni: 
musų klubo atsišaukimus įdėjo 
į savo laikraščius, kiti laukia 
musų tolimesnio darbo. Klu
bas pasiryžęs dirbti teisingai 
ir atvirai su visuomenės žinia, 
tiki kad kiekvienas Amerikos 
Lietuvių laikraštis, nors ir vė
liau, tars savo žodį.

šiose dienose klubo nariai 
Brooklyn, N. Y., darė pirmuti
nę rinkliavą. Nariai A. Alek
na, A. Mikalauskas ir lakūnas 
J. J. Lasker-Laskevičius džiau
giasi pirmaisiais žingsniais. 
Visuomenė rimtai pritaria šiai 
idėjai ir jos nuoširdumui, su
rinkta aukų netoli šimto dola- 

' rių. Tai matote, brangieji, tik 
pirmoji aukų rinkimo diena. 

’ Bet ši diena tikrai mus padrą
sina kad aukos šiam tikslui 
bus lengva sukelti ir lakūnas 
P. Šaltenis šią vasarą tikrai di
dingai raižys plieno sparnais 
laisvos Lietuvos padangę.

Aukotojų vardai bus skel
biami spaudoje vėliau, šiuo 
kartu tenka pastebėti kad di
džiausi auka buvo gauta $15, 
o mažiausi 25c.

Sausio 23 d., kaip pats lakū
nas P. Šaltenis praneša, Nau- 
gatuck ir Union City, Conn., 
suorganizuota komitetas kėli
mui fondo lėktuvui. Tas komi
tetas susidaro iš šių vietos vei
kėjų: Petras White, Feliksas 
Vilkas, Jonas Pocius ir Juozas 
Bubnis. šis komitetas jau nu-

Metropolitan Opera Associa- 
Nexv Yorko. Pasiskirta de- 
žinomos didėsės operos ir 
baletas, sulytę didumos pa- 

kaip buvo atsiklausta

Jau nustatyta operos kurios bus 
perstatytos Clevelande, dalyvaujant 
garsiai 
tion iš 
vynios 
vienas
geidavimo, 
visų muzikos mėgėjų, pasidarbavi
mu Northern Ohio Opera Associa- 
tion. Vaidinimai įvyks didžiojoje 
Clevelando Public Auditorium, sa
vaitę Balandžio 4 iki

Operų repertuaras, 
paskelbiamas, yra iš 
miausių kokias tik 
vaidina ir dalyvaus
operos kompanijos artistai.

Savaitės pabaigoje, penktadienį 
ir šeštadienį, Balandžio 8 ir 9, bus 
statoma po dvi operas, po pietų ir 
vakare.

štai kokias operas 
mėgėjai paskirtomis 
Pirmadienio vakare,

LA TRAVIATA
Antradienio vakare,

TRISTAN UND ISOLDE, 
Trečiadienio vakare, Balandžio

Trigubas vaidinimas: 
CAVALLERIA RUSTICANA, 
THE B AT (Baletas), ir 
PAGLIACCI

Ketvirtadienio vakare, Balandžio
RIGOLETTO

matys operos 
dienomis: 
Balandžio 7

Balandžio 5

Dirva Platinasi
"DIRVOS” VAJAUS EIGA

VĖL 46 NAUJI SKAITYTOJAI
Valio nauji Dirvos artojai! 

Sveikiname jus sulaukę stoju
sius eilėje tūkstančių kitų il
gamečių skaitytojų. Pasitiki
me kad Dirva jums patiks ir 
jus busit jos skaitytojai iki 
jūsų jiegos leis. <

štai vardai ir pavardės per
eitą savaitę suplaukusių naujų 
skaitytojų iš plačios Amerikos:
V. Katkauskienė, vietinė, išsi

rašė sau.
Ona Ramoškienė, Pittsburgh, 

Pa., išrašė Antanui Butku- 
nui, Lietuvoje.

Antanas žemaitis, Pittsburgh, 
Pa.

Juozas Blaževičius, iŠ Castle 
Shannon,' Pa.

Feliksas Velavitch, Byesville, 
Ohio.

Walter Pilipinas, E. St. Louis, 
III.

Lawrence Teverkus, East St. 
Louis, III.

Ona Byiienė, Baltimore, Md.
Jonas Tumasonis, iš Hudson, 

Mass., prisiuntė savo prenu
meratą ir dvi prenumeratas 
savo draugų:

Andrew Janusis, 
Veronika Džigas.
Ant. Gudaitis, iš So. Manches

ter, Conn.
William Packunas, Western- 

port, Md.
M. Raulinaitienė, Ambridge, 

Pa.
Edward J. Lucas, Sharon, Pa. 
P. Jurkunienė, iš Youngstown,

Ohio.
Košt. Gelvinauskas, Chicago.
Vincas Jakubauskas, iš Toluca, 

III.
Juozas Rimkus, iš Moline, 
J. Izdanas, Westville, III.

. Ona Rumšienė, Pittsburgh, 
J. Bender, Niles, Ohio 
Jonas Kilnis, Ladd, III.

| Juozas Slavinskas, Beckeme- 
I yer, III.

9.
kuris šiuomi 
pačių pažy- 
Mctropolitan 
geriausi tos

I 
I

Balandžio 8
BRIDE
Balandžio 9

tarė rengti pikniką ir aviaci
jos dieną Birželio 19. Pikni
kas įvyks Linden Parke prie 
Union City, o j 
Bethny airporte. 
komitetas darys eilę 
komitetas darys eilę 
parengimų. Garbės 
knyga randasi pas 
narį F. Vilką.

VVaterburio Lietuviai veikė
jai posėdžiauja ir kalbasi dol 
bendro komiteto sudarymo. Ir 
jie šiam tikslui nuoširdžiai 
pritaria.

šiomis dienomis panašus ko
mitetai bus sudaryti New Bri
tam, New Haven, Ansonia ir 
Bridgeport, Conn.

D.-G. Aero Klubo' Sekr.
Alekna.

aviacijos diena 
. Dar prieš tai 

mažesnių 
mažesnių 

rėmėjų 
komiteto

1

2

3

4

C)

7

Penktadieni po pietų, Balandžio 8 
TANNHAEUSER

Penktadienio vakare,
THE BARTERED 

šeštadieni po pietų,
LA BOHEME

šeštadienio vakare, Balandžio 9
AIDA.
Dalyvaus pažymiausios Metropoli

tan žvaigždės, senos ir naujos, vi
sas simfonijos orkestras, pilname 
sąstate choras ir nauja pragarsė
jus American Ballet Company. Ope
ras diriguos . penki žymus Metropo
litan dirigentai: Artur Bodanzky, 
Gennaro Papi, Ettore Panizza, Wil- 

! fred Pelletior ir Erich Leinsdorf.

PIGIAI PARDUODAMA
ŠIE DVARAI LIETUVOJE

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

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

BAGDONIŠKIŲ DVARAS su trobesiais. Dirbamos žemės 
apie 60 ha. Dvaro laukai rubežiuoja su apskrities miesto 
laukais.

Veikiantis motorinis valcų MALŪNAS, su pilnu įrengi
mu, žemės sklypas 1666 kv. metrų, motoras Ruston 86 HP, 
malūnas yra Kauna priemiestyje.

J. VENCIUS
Kaunas

turtui galima padaryti nedidelį la
žinių kreipkitės j

Putvinskio g. 6
Lithuania

Vincas Delnickas, iš Taylorville 
III.

Karolis Krizanauskas, E. Van- 
dengrift, Pa.

Elizabeth Martinet, Downers 
Grove, III.

Vincas Endziulis, Toledo, O. 
Kazys šaučiunas, Simpson, Pa. 
Sofija Sparagienė, Cincinnati, 

Ohio.
A. Stašaitienė, Westmoreland, 

N. J.
O. Brooks, Baltimore, Md. 
Bernard S. M., Erie, Pa. 
Jonas Aukškelis, Buckner, III. 
John Pūkis, S. Mikvaukee, Wis. 
Anthony Jurksaitis, Etna, Pa. 
Juozas Kukauskas, MoundsviL 

le, W. Va.
Walter Stankus, Pittsburgh, 

Pa.
Mrs. K. Mack, Manville, N. J.
Dom. Ivaškevičius, Brooklyn, 

N. Y.
S. Laučaitienė, Lorain, O. 
Eva Adams, Pittsburgh, Pa.
K. Agentas, Chester, Pa.
A. Tvaronaitis, Manchester, 

Conn.
Anna Lukos, Baltimore, Md.

III.

Pa.

Reikalui esant parduodamam 
si mokėjimą. Dėl smulkesnių

KŪDIKIS SAUGESNIS
jeigu jus turėsit
TELEFONĄ

KAS DAUGIAU?!
Prašome jus paskubėti pri

kalbinti ir prisiųsti prenume
ratą savo draugų, iki šio mė
nesio pabaigos.

Atminkit, Dirva yra pigiau
sias darbininko liuoslaikio 
draugas — skaitykit ją, pla- 
tinkit ją. •

Paduokit Dirvos antrašą sa
vo kaimynui, lai skubina išsi
rašyti.

Dirvą išsirašyti lengva — 
tik įdėkit į laišką $2 arba $1 
ir prisiųskit, įrašę aiškų savo 
antrašą. Adresuokit:

DIRVA”
6820 Superior Avė.

Cleveland, Ohio

I

• Telefonas jūsų namuose duos progą greitomis 
prisišaukti gydytoją jeigu staigus susirgimas at
sitiktų kuriam jūsų šeimos nariui. • Jis yra ypa
tingai svarbus nakties laiku kuomet krautuves už
darytos ir kaimynai kurie turi telefoną miega.
• Turėkit telefoną savo namuose atsargai. Cle
velande, jis kaštuoja tiktai $2.50 mėnesiui, tiktai 
8 3-4 centų dienai.

THE OHIO BELL TELEPHONE CO.
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APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. širvydąs.

LIETUVOJE PAL1UOSUOTA DAUG POLI
TIŠKŲ KALINIŲ

rėjo sugriūti, Austrija li
ko maža valstybė. Vokie
čiai i ią žiūrėdami tūžta 
kam ji bando gyventi pa
skirai, savistoviai. Naziai 
gi, Hitlerio vadovaujami 
(pats Hitleris yra iš Aus
trijos) į savo programą 
priėmė Austrijos prijungi
mą prie Vokietijos ir to

IŠ KO SUSIDEDA LIE
TUVOS TAUTININ

KŲ SĄJUNGA
T Š Lietuvos ateina žinios 
1 kad Prezidentas Smeto
na, Lietuvos Nepriklauso
mybės 20 metų sukakties 
proga, Vasario 12 d. dova
nojo likusią bausmę dau
gybei kalinių ir kad Prezi
dento malonę patyrė ir 
daug politinių kalinių.

Dovanota bausmė Prof. 
A. Voldemarui ir kitiems.

Prezidentas Smetona jau 
per eilę metų, įvairių tau
tinių švenčių proga, suteik
davo bausmių paliuosavi- 
mą politiniams ir rodo, 
nekuriems mažesniems ki
tokiems nusikaltėliams.

v- v- v
Musų “raudono fronto” 

pastangos rinkti parašui 
reikalaujant paliuosavimo 
suprantama buvo nereika
lingos.

Jos nebūtų nieko reišku- 
sios kad butų nusiųstos į 
Lietuvą ir mėnesiu prieš 
šitą Prezidento aktą.

Dabar gi “bendrafronti- 
ninkai” jaučiasi dar labiai 
nusivylę kad jų “peticijos’ 
pavėlavo.

Butų galėję girtis, anot 
Vienybės, “ir mes arėm”.

Juozas Tysliava Vieny
bėje štai kaip išsireiškia:

“Tuo tarpu ‘bendro .fron
to’ vyrai dar tik renka pa
rašus kolektyviam prašy
mui Lietuvos politiniams 
kaliniams paleisti. Kitaip 
sakant, ‘bendras frontas’ 
pasivėlavo.”

¥ ¥ ¥

. Visai pavėlavo — ir da
bar patys gal spiria sau 
kulnu į kelnes....

Štai Naujienos praneša 
kad Vasario 15 d. Washin- 
gtone, pas Lietuvos Minis- 
terj P. Žadeikį atsilankius 
“bendro fronto” delegacija 
įteikė “peticiją su 20,000 
parašų”.

“Delegaciją priėmė mi- 
nisteris Povilas Žadcikis, 
kuris pasakė kad amnesti
jos klausimas yra svarsto
mas (Lietuvoje) ir kad mu
sų peticija pasiliks be įta
kos į Smetonos valdžią.”

ma prie Vokietijos 
siekia.

to

TAUTININKŲ 
ONFERENCIJA
Vasario 12 d. New Yor- 

;e įvyko greitomis sušauk- 
a tautininkų konferencija. 
Jos programe buvo svar
bų visuomeninės reikšmėš 
unktų. Gaila kad konfe- 

•encija buvo sušaukta taip 
rumpu laiku ir joje nega- 

’ėjo dalyvauti tolimesnių 
kolonijų atstovai.

Tautiniai klausimai nesi- 
SLA. reikalais, 

L,odel butų reikalinga tau
kinei srovei ruošti vieną di
lelę konferenciją šiais me- 
ais.

Tokia konferencija leng
viausia butu galima atlai
kyti SLA. seimo proga 
sąrą, Scrantone, Pa.

aigia su

va-

Iš Londono eina žinios 
kad veiklus Britų diploma- 

Itas, užsienių reikalų sekre
torius ‘Anthony Eden gali 
atsistatydinti iš tos vietos, 

i nesusitariant su kitais Bri
tais Italijos klausimai

KAUNAS. — Kaip generali
nis sekretorius Dr. Janavičius 
pranešė tautininką ‘ suvažiavi
me, dabar Lietuvos Tautininku 
Sąjungoje yra 12,928 .nariai ir 
1,883 kandidatai. Jų tarpe 
13,986 vyrų ir 825 moterys.

Nariai ir kar.didatai pagal 
užsiėmimą: 7,625 ūkininkai,
500 darbininkų, 346 amatnin- 
ku, 1723 mokytojų, 2,895 kitų 
valstybinių tarnautojų, 735 sa
vivaldybių tarnautojų, 4 '9 pri
vatinių įstaigų tarnautojų; 184 
pirklių ir pramoninkų, 28 ad 
vokatai, 237 laisvų profesijų 
ir 19 dvasininkų.

Iš tų skaitlinių matyti kad 
Lietuvos dabartinę valdžią pa
laikanti Tautininkų Sąjunga 
toli gražu nesusideda iš kokių 
nors “ponų” ar valdininkų 'tu
rinčių šiltas valdiškas vietas.

Tautininkų Sąjungą didelėje 
daugumoje sudaro ūkininkai, 
darbininkai, amatninkai ir mo
kytojai, pats sveikiausias ir 
darbščiausias Lietuvos gyveni
me elementas.

GAUSĖJA AUTOVEžIMAI. 
Lietuva pažengė į priekį moto
rizuoto eismo atžvilgiu. Prieš 
tris metus ji buvo atsilikus nuo 
kaimyninių Baltijos valstybių. 
1935 m. Lietuvos keliais važi
nėjo 1,319 lengvų automobilių,- 
apie 189 autobusų ir 322 auto- 
sunkvežimiai. Na o 1937 m. 
iki Lapkričio 1 d. j Lietuvą 
įvežta 472 nauji lengvieji au
tomobiliai, 240 autosunkveži- 
mių (trokų) ir apie 90 autobu-

★JAUNIMAS Lietuvoj, ma
tyt nepamirštas. Greta Jau
nalietuvių organizacijos, kaime 
veikia Jaunųjų Ūkininkų Ra
teliai, kurių organo Jaunasis 
Ūkininkas keli 
nesenai gauti.

sakoma, 
amžiaus

numeriai tekc 
Lietuvos kai- 
yra 390,000 
ūkininkaičių, 

Jau- 
i* sakoma, skaito

190,000. Reiškia, trečdalis Lie
tuvos kaimietiško jaunimo.

Laikraštis labai simpatingai 
redaguojamas, o organizacija 
dengiasi gražiu ir reikšmingu 
simboliu — žaliu dobilo lapu.

Jaunųjų ūkininkų tikslu yra 
Lietuvos kaimą padaryti tik
ru naujos Lietuviškos 1 
židiniu, kokiu iis buvo 
kada .jame gimė ir.U‘ 
damos, pasakos, patarlės, 
žus audiniai, 
tos stiprybė, 
remtini.

muose,
jauno 
berniukų ir mergaičių 
nąji* Ūkininką

ulturos 
s:ni v 

ų tauto 
gra 

papročiai i“ vau 
Tikslai kilnus ir

juokdaryj Pran- 
sąmonin- 

sprendimą 
“parliamento” 

!” PO- 
Sako, atstovai 

pasi-

★VIENAS
' euzų laikraštyje labai
Į gai padarė šitokį 
apie Sovietijos 
labai didelę “demokratinę’

! litinę sudėtį.
I jame šitaip partijomis
i skirstė:

Stalinistų
, Stalino
| Stalino
[ Stalino
į Stalino

Visi atstovai kalba
Į kalba ir visi Staliniškai 
ja. Todėl kas metą teposė
džiaus dvidešimtį dienų.

pasekėjų 
pritarėjų 
batlaižių 
draugų

SKAITYMAI
■ ——' ■ —................ ■■■ I i,

MIRĖ DR. LIUDAS VAINEIKIŲ
Didis Lietuvių Spaudos Draudimo

Laikų Kovotojas
OAUSIO 17 d. Kaune, širdies liga mirė Dr. Liu- 
D das Vaineikis. Jis buvo vienas i didžiųjų 
Lietuvių spaudos draudimo* laikų kovotojų, už 
savo tautinį darbą smarkiai nukentėjęs nuo

Dr. Liudas Vaineikis

Ru-

r

Stalino 
balsuo-

NAUJAS LIETUVOS LITERATŪ
ROS LAUREATAS

ĮjRlEš trejetą metų Lietuvos švietimo Minis- 
" litų

lite-
pei-
poe-

NAUJIEJI METAI

HITLERIS KIŠA 
NOSĮ l AUSTRIJĄ

Hitlerio pastangos įsiga
lėti Austrijoje šiose dieno
se iki tam tikro laipsnio at
siektos.

Darydamas spaudimą į 
Austrijos kancleri, Hitle
ris privertė perorganizuoti 
ministerių kabinetą ir i jį 
priimti aštuonis naziams 
simpatizuojančius narius.

Be to, Austrija turėjo 
paliuosuoti visus politiškus 
kalinius, kas atidaro kelią 
trejetui desėtkų tūkstan
čių Austrijos nazių, kurie 
1934 metais turėjo išbėgti 
į Vokietiją, sugryžti atgal.

Austrijos spaudai užda
ryta burna kaip nors kriti
kuoti ar neprielankiai ra
šyti apie Vokietijos nazių 
vyriausybę ir jos vadus.

Tuo budu Hitleris pada
ro pirmą žingsnį į Austri
ją, kurią jis nori sujungti 
su visa Vokietija.

Austrija yra Vokiškai 
kalbanti neprik 1 a u s o m a 
valstybė. Ji iki pasaulinio 
karo buvo galinga Europos 
imperija ir tokia buvo per 
apie 1,000 metų. Ji buvo 
susijungus su Vengrija ir 
buvo pagrobus į savo val
džią daugel kaimyninių ša
lių ar jų teritorijų.

Suprantama, karą pra
laimėjus tokia imperija tu-i

Vėl Nauji Metai vieškeliu eina 
Iš amžių tolio, aplanko mus.
Veltui bespėsi ką jie tau žada,
Laimę saulėtą, ar tik vargus... .

Sfllabru baltu spindi aplinka,
Prie kelio liūdi medžiai pliki, 
Kaip vargdienėliai šaltoj gryčutėj, 
Senai be darbo ir alkani.

Kaimo berncJiai vieškeliu baltu 
Šventom’s dienomis melstis važiuos, 
Kad Dievas duotų jiems gerą laimę 
Vykstant su piršliu jieškant pačios....

Upės užšalę, vieškeliai lygus, 
Skamba varpeliai, artyn, garsyn, 
Merginos linksmos, mat, piršlių laukia, 
Varpelių balsas din-din, din-din!

Neviena tikis: atvyks bernelis,
Gražus, turtingas. Gal ištekės....
— Tik, motinėle, ruošk gražų kraiti, 
Mielas tėveli, skirki dalies....

Liūdniau našlaitėms ir neturtingoms, 
Retai sulaukia josios piršlių, 
Joms tik belieka vargelis vargti, 
Ir vėl tik laukti Metų Naujų....

Šiauliai. Jonas Orintas.

GREITAI PRAEIS ŽIEMUŽĖ!
Greit praeis šalta žiemužė, 
Nutirps sniegas ir ledai.
Liausis vėjai klaikiai ūžę,
Juoksis saulės spinduliai. .. .

Greit prabėgs jau šaltos dienos, 
Greit sulauksim šilumos;
Greit pavasaris purienom 
Apsikaišęs atplasnos’. ...

Ir kiek bus tada mums džiaugsmo, 
Ir kiek gyvo juoko bus!
Žydės gėlės, čiulbės paukščiai —
Džiaugsmas niekad neišdžius!.... 

Pasimelsim Dievulėliui, 
Padėkosim Jam karštai 
Užu žiedus, už gėles •— 
Kaip tikriausi Jo vaikai!

M. Zablockas.

★ŽYMUS Anglijos veikėjas, 
Winston Churchill, ir Londono 
bankininkų organas Banker 
sako, jų tyrinėjimai rodo kad 
Vokiečiai metams išleidžią apie 
penkis bilijonus dolanų apsi-

' ginklavimui. Tą sumą patvir- 
, tina ir Anglijos darbo partijos 
organas. Reiškia, kiekvienai 

| Vokiečių šeimai ginklavimosi 
j kaštų tenka $385. Nestebėti
na jei Vokiečio darbininko al
ga maža, o jo stale sviestas re- 

; tas svečias.
Kitos valstybės, į Vokietiją 

pasižiūrėjusios, nenori atsilik- 
I ti. Sovietai 1932 metais gin
klams išleido 289 milijonų do
lerių, o pernai išleido tris ir 

į pusę bilijonus dolarių.
ka išleido vieną 
$39 šeimai).

Ameri-
bilijoną (po

galva tikrai 
dalykai nėra

i

★PASAULIUI
susisukus, arba
tokie kokiais propaganda juos 
piešia. ' žurnalas Living Age, 
pavyzdžiui, nusistebi kodėl So- 
vietija daugiausia /prekių per
kasi Vokietijoje. Sako, fašis
tų priešininkai po visą pasauli 
organizuoja dideli Vokietijos 
prekėms boikotą, nes nors tuo 
budu nori parodyti savo panie
ką ir nepritarimą fašizmui. O 
čia tariamoji aršiausia fašistų 
priešininke, Sovietija, Vokieti
joje perkasi prekių daugiau 
negu iš kurios kitos valstybės.

★TUO faktu nusistebi ir 
Anglijos darbo unijų organas 
Labour, kuris randa jam ir 
priežastį: Vokiečių valdžia esą 1 
duodanti Sovietijai geras saly-1 
gas paskoloms ir kainas ima 
kuomažiausias. Maskvai tas I 
patinka, nors ji nepasvarsto 
kad tos sąlygos ir’ kainos nu-{ 
pirktos Vokiečių darbininkų 
prakaitu ir pigiu darbu, o prie, 
to ir aršiu komunistų bei so
cialistų persekiojimu Vokieti-, 

Į joje. Bet “darbininkiškai vai- | 
džiai” Maskvoje matyt 
gas nesmirda”. *

Liudas Vaineikis buvo gimęs 1869 m. 
pjučio 19 d., Svirplių k., Joniškio vai., Šiaulių 
apsk. Kiek pasimokęs namuose, Joniškio pra
džios mokykloje ir privatiškai Mintaujoje, jis 
įstojo i Mintaujos gimnaziją. Mintaujos gim- 
nazijoe jis jau buvo susipratęs Lietuvis ir veik
iai dalyvavo slaptoje Jelgavos Lietuvių drau

gystėje ir kurį laiįcą buvo jos pirmininku.
Pirmieji didieji Liudo Vaineikio Lietuvių 

tautiškojo veikimo mokytojai buvo Aušrininkas 
Dr. Jonas šliupas ir musų rašomosios kalbos tė-' 
;as Jonas Jablonskis. Tat Liudas Vaineikis , 
tautiškąjį darbą pradėjo dirbti kartu su pir
mutiniais “Aušros” spinduliais.

1889 metais, pabaigęs Mintaujos gimnaziją, 
jis įstojo į Maskvos universitetą studijuoti me-' 
iicir.os. čia jis faip pat veikliai dalyvavo Lie
tuvių studentų draugijoje, bendradarbiavo Lie
tuvių Prusnose leidžiamuose laikraščiuose, or-, 
ganizavo tienas laikraščiams leisti lėšas. Stu
dentaudamas Liudas Vaineikis jau tiek plačiai 
>uvo pasireiškęs savo tautiškais darbais jog Ru- I 
sų valdžia jį buvo ištrėmus iš Maskvos ir už
draudus jam gyventi Lietuvoje. Valstybinius 
gydytojo egzaminus jis išlaikė 1896 m. Char
kovo universitete.

Kadangi Liudui Vaineikiui buvo uždraus
ta apsigyventi Lietuvoje, jis nutarė apsigyven
ti Kuršo gubernijoje, kuriai tuomet buvo pri
skirtas ir Palangos miestelis. Iš pradžių Rusų 
valdžia nenorėjo jam leisti gyventi Palangoje, 
bet vėliau sutiko. Įsikūręs Palangoje, netoli 
anuometines Rusų-Vokiečių sienos, Liudas Vai
neikis pradėjo iš Prūsų į Lietuvą gabenti Lie
tuviškas knygas ir laikraščius ir skleisti po visą 
Lietuvą. Be to, 1899 metų vasarą suorganiza
vo Palangoje pirmutinį Lietuvišką vaidinimą, 
pastatydamas komediją “Amerika Pirtyje”. Ta
me perstatyme, kuris įvyko Grafo Tiškevičiaus 
daržinėje, dalyvavo daug publikos, jos tarpe bu
vo kunigaikštis Oginskis, grafas Tiškevičius ir 
daug kitos ano meto Lietuvos diduomenės ir 
šviesuomenės. Liudas Vaineikis pirmutinis pa
naudojo teatrą Lietuvių tautiškai propagandai.

Kadangi .iis buvo žandarų sekiojamas nuo 
studentavimo laikų, taigi 1900 metais buvo‘su
imtas ir vėliau ištremtas į Sibirą penketui me
tų. Jo darbą Lietuvoje toliau varė jo žmona, 
bet kuomet is kalėjimo jis buvo išvežtas į Sibi
rą, kartu išvažiavo ir žmona. 1904 metais jis 
pasinaudodamas politiniams kaliniams teikta 
amnestija, gryžo į Palangą, kur, su mažomis 
pertraukomis ir gyveno iki gilios senatvės.

Jis yra palikęs keletą savo parašytų veika
lu. ' Tsb.

Rug-

I terija pradėjo kasmet skirti po 5,000 
literatūros premijas už geriausią grožinės 
raturos veikalą. Premijai skirti komisija, 
žiurėjus ir apsvarsčius Lietuvos rašytojų ir 
tų 1937 metais išleistus veikalus, rado tinka
miausią poeto Jono Kossu-Aleksandravičiaus ei- 
ėr.'.šči-ų rinkini “Užgesę Chimeros Akys”. Jam 
komisija nutarė paskirti 1937 metų valstybinę 
premiją — 5,000 litų.

Poetas Joras Kossu-AlekšandraviČius gimė 
19vi m. Birželio 24 d. A. Panemunės vai., Kam
piškių dvaro kumetyne. Per dideli vargą pasie
kė mokslo.

Viešai
1928 metais.
jo eilėraščių rinkinys, “Eilėraščiai”, 
“įmano Mortis”, 1935 m. — “Dievai 
keliai”. 1936 m. išleistas eilėraščių 
“Intymios Giesmės”.

1937 metais išleistas ketvirtas jo 
rinkinys, “Užgesę Chimeros Akys”, kuris ir pre
mijuotas.

Dabar poetas Jonas Kossu-Aleksandravičius 
gyvena Prancūzijoje ir studijuoja Prancūzų li
teratūrą. šioms studijoms tęsti švietimo Mi
nisterija jam paskyrė stipendiją.

Tai jau trečias Lietuvos literatūros laurea
tas. 1935 metų valstybinę literatūros premiją 
gavo Juzė Simonaitytė, 1936 metais — Liudas 
Dovydėnas, o 1937 metais — Jonas Kossu-Alek
sandravičius. Tsb.

savo kuriniais jis pradėjo rodytis 
1932 m. buvo išleistas pirmutinis 

1934 m. — 
ir Smut- 
rinkinys,

eilėraščių

e

AOMAS VARNAS
Jo 30 Metų Tapybos Darbo Sukak

tuvės

SAUSIO B0 dieną tapytojui Adomui Varnui su
ėjo 30 kūrybos metų sukaktis. Varnas yra 

vienas iš vyresnėsės kartos tapytojų, sukūręs 
daug vertingų paveikslų, Lietuvos krašto pei
zažų, žymiųjų veikėjų portretų, kurie puošia 
Lietuvos mokyklas ir daugelį įstaigų. Be to, 
Adomas Varnas yra žymus šaržistas. Jo šaržai 
kupini švelnumo ir sąmojaus, yra tapybinio po
būdžio. Nemaža jis dirbęs ir grafikos stiryje. 
Iliustravęs Antar.os Smetonos knygą “Pasaky
ta — Parašyta”, daug dirbęs Vilniškiame Vaire. 
Taip pat Varnas yra žymus visuomenininkas, 
dalyvavęs “Santaros” veikloje, buvęs meno kū
rėjų draugijos pirmininkas.

Per 30 kūrybos metų Adomas Varnas yra 
sukūręs per 1000 kurinių, iš jų apie 600 yra ta
pybos paveikslų, likusią dalį sudaro grafikos 
darbai ir piešiniai.

Adomas Varnas gimė Joniškyje. Ten su
rengta ir jo kurinių paroda. Jam patinka toks 
komiteto sumanymas. Sako, mums daugiau rei
kia kreipti dėmesio į provinciją, ją išjudinti iš 
tam tikro sustingimo, atitraukti nuo nesveikų 
papročių.

Į parodos atidarymą į Joniškį nuvyko ko
miteto nariai ir kiti jubileato draugai. Vėliau 
ta pati paroda busianti atidaryta ir Kaune. Jo
niškio savivaldybė vieną miesto gatvę pavadino 
A. Varno vardu.

Adomas Varnas yra didelis tautodailės rin
kėjas. Jo surinkta “Lietuvos Kryžių Nuotrau
kų’’ kolekcija prieš keletą metų užsienio paro
doje laimėjo premiją. Be to, dailininkas Ado
mas Varnas yra vienas iš pirmųjų Lietuvių me
no parodu organizatorių Vilniuje. Dabar daili
ninkas dirba sunkų mokytojo darbą Meno Mo
kykloje, auklėdamas jaunąją menininkų kartą.

“pini
DAUGUMA žmonių gyvenime sutinka be

veik lygiai tiek gerumo kiek ir blogumo, bet 
užmirši a apie gerumus ir nuolat aimanuoja 
apie blogumus.

L1THUANIA
ANGLIŠKA KNYGA APIE LIETUVĄ
“Dirvos” knygyne galit gauti trumpą Lie
tuvos istoriją Angliškoje kalboje — įgykit 
ją savo augantiems ir mokslą einantiems 
vaikams — iš jos susipažins su Lietuvos < 
praeitimi ir bus naudingesni musų tautai ir 
geresni Amerikonai.

Kaina su prisiuntimu 50c.

VALANČIUI PAMINKLAS. 
Kalnalio bažnytkaimyje, Salan- 

; tų vai., Lietuvos Nepriklauso- 
1 mybės 20 metų sukakties pro- 
i ga bus statomas Vysk. Motie- 
i jui Valančiui paminklas. Va
lančius yra kilęs iš Kalnalio 

japielinkės ir ten pat krikštytas.]

PAPRASTI žmoneliai laikas r.uo laiko pa
tiria kad didieji žmonės pražudo mažiems pini
gus (pridaro nuostolių) daug greičiau negu pa
tys paprastieji pajiegia.

Divorsas—trijų veiksmų komedija. Dalykas dedasi
Klaipėdoje. Trečia komedija iš serijos Amerikie
čių Lietuvių prietikių atsilankius Lietuvoje. (To
je serijoje yra “Ekscelencija” ir “Palangos Ponai
tis). 64 pusi. ............  — j.&O

Gausus Angliškai-Lietuviškas

ŽODYNAS
Labai naudingas kišeninis žodynėlis, tin

kamas nešiotis kišeniuje ir pasinaudoti vi
sokiame reikale. Talpina savyje keliolika 
tūkstančių žodžių, taigi jame rasite kiekvie
ną kasdieniniame gyvenime reikalingą žodį.

KAINA su prisiuntimu $1.00.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio
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PAVERGTAS VILNIUS

Eustafijaus vardais. Juos pakorė Lietuvių mi
nia, pasipiktinus senolių tikybos išniekinimu. 
Vėliau Didis Kunigaikštis leido ne tik nužudy
tųjų tikybos apeigomis juos palaidoti, bet ir nu
žudymo vietoje liepė iškirsti senus, Lietuvių 
garbinamus medžius-ąžuolus ir ten pastatyti 
Trejybės cerkvę.

Kunigas Godzijata savo raštuose sako kad 
alaus dirbėjų ir midaus ragautojų užtarėjo Ra
gučio stovylos vietoje buvus pastatyta vadina-

dindavę. ši cerkvė yra pirmutinė miesto ak
meninė krikščionių maldykla.

Iš pažymėtų Įvykių matyti 
Gedimino laikais Lietuviai labai 
tikybas, tačiau greta jų patys 
siais stabmeldžiais. Paminėtų
nužudymą negalima aiškinti kaip charakteringą 
Lietuvių bruožą 
j imą; jie buvo 
bet dėl to kad

kad nors anais 
gerbė svetimas 
buvo atsidavu- 
trijų Lietuvių

PER TVORAS
PASIŽVALGIUS J

7. KADA Į VILNIŲ PERKELTA SOSTINĖ?
Kaip tikrai nežinome kada Įkurtas Vilniaus, 

miestas, taip lygiai neturime dokumentalinės 
datos kada Gediminas iš Traku perkėlė j Vilnių 
Lietuvos sostinę.

Šiuo klausimu ne visi istorikai vienodai pa
sisako. Julius Kračkovskis pastebi kad istori
jos Vilnius prasideda tik nuo Gedimino laikų, 
1322 motų. Bet 'negalima šito neigti, jog toje 
vietoje kur yra Vilniaus miestas, dar daug ank
sčiau 14-to šimtmečio buvo išsisklaidžiusios ma
žos sodybos. Greitas miesto augimas, jo kles
tėjimas Gedimino laikais, daug, tarytum, iškar
to pasirodžiusių trobų, jo ypatinga svarba ir 
pirmesnės Lietuvos kunigaikščių sostinės, Tra
kų, pralenkimas liudija kad ir vieta Vilnios ir 
Neries santakos turėjo būti jau nuo seniau ži
noma.

F. Dobrianskis sako: “Sunku manyti kad Į 
toks didelis kaimas, kokiu jis pasirodė prie Ge
dimino, galėjo atsirasti vienu laiku, be to, tuš
čioje, giria apaugusioje vietoje. Reikia many
ti kad Vilnius 1323 metais tapo tik Didžios Lie
tuvos Kunigaikštijos sostine, nes iki to laiko, j 
Lietuvos kunigaikščiai gyveno Kernavėje ir 
Trakuose.”

Ir M. Ealinskis sako kad “Vilniaus buvi
mas 13-me šimtmetyje yra neabejotinas, bet 
tikroji jo istorija prasidedanti vos 1323 metais, 
kai Gediminas, Lietuvos ir Gudijos karalius, iš. 
čia rašęs savo laiškus į popiežių ir Vokiečių vie
nuolius, vadindamas Vilnių savo karališku mie
stu”.

J. Jaroševičius rašo: “Vilniaus istorijos da
ta priimama 1322 ar 1323 metai, kada Gedimi
nas, laimingai baigęs žygį pietų Rusijon (1320 
m.) iš Trakų sostinę perkėlė į Vilnių.”

Pilies statymas galėjo būti pradėtas kiek 
anksčiau, nes sunku manyti kad vienais metais 
tiek musų galėtų pristatyti. ■ Kad tas Kunigaik
štis 1323 metais Vilniuje ištikro jau gyveno tu
rime Įrodymų iš jo diplomatinių atsišaukimų į 
popiežių Joną XXII, į Įvairius vienuolių orde- 
nus, Į Hanzos miestus ii’ į taikos derybas su Li
vonijos magistru ir Rygos arkivyskupu tais pa
čiais metais Vilniuje rašytų. Tačiau negalima 
manyti kad Gediminas visai tuščioje vietoje bu
tų Įsteigęs Vilnių. Šventaragio slėnis, gulys prie 
Vilnios ir Neries upių santakos, paskirtas kuni
gaikščių lavonams deginti, negalėjo būti neap
gyventas daug anksčiau negu buvo Įsteigta pi
lis, irftodel Rusų kronikų tvirtinama kad Vilnius 
jau 12-me šimtmetyje buvęs.”

Kad 1323 metais Vilnius jau buvo Lietu
vos valstybės sostinė matyti ir iš paties Gedi
mino laiško: “Christocolis universis in toto 
orbe diffusis, viris et mulieribus”, rašyto 1323 
m. -Sausio 25 d. Taip pat Livonijos kardininkų 
Rygos arkivyskupo ir magistro pasiuntiniai 
1322 metais aplankė jau Vilniuje gyvenantį Ge
diminą. Iš užsilikusių laiškų matome kad jau 
tais laikais Vilniuje buvo Lietuvos sostinė.

8. VILNIAUS MIESTO AUGIMAS
Perkėlęs sostinę į Vilnių, Gediminas tuo

jau išsiuntinėjo laiškus į Lubeko, Rostovo, Gri- 
pesvaldo, štetino, Rygos, Stralzundo ir Gotlan- 
dijos kraštus kviesdamas amatninkus, meiste
rius ir dailininkus. Atvykusioms užtikrina ti
kėjimo ir teismų laisvę, o taip pat suteikia daug 
lengvatų ir medeginę paramą prasigyventi. Be 
to, žada pargaventi’ kunigų, vyskupų, vienuolių 
ii’ apskritai aprūpinti jų dvasinius reikalus.

Kodėl Gediminas Vilniuje apgyvendino sve
timtaučius amatninkus ir suteikė jiems lengva
tų?

Anais laikais buvo dar visai jauna Lietuvos 
valstybė, kurios kultūra, palyginti su tuometine 
Vakarų Europos kultūra, buvo žema. Tuo bu- 
du, patys Lietuviai dar nebuvo suspėję išmokti 
tokių amatų ir statybų kokių reikėjo dideliam 
miestui statyti. Taip pat Lietuvoje truko mie
sto planuotojų, kurie galėjo tvarkingai miesto 
plėtimąsi prižiūrėti. Tiesa, ir anais laikais bu
vo vienas-kitas Lietuvis miesto statybos specia
listas. Tačiau savo žmonių dar neužteko, nes 
Gediminas norėjo Vilnių greitai išauginti dide
liu miestu, kokio reikėjo tais laikais galingai 
Lietuvos valstybei.

Atvykus kviestiesiems amatninkams, daili- j 
ninkams ir meisteriams, Gediminas jiems pave- į 
dė Vilniaus miesto, statymą. Bematant Vilnius ; 
išaugo į gražų ir naują miestą, kokių anais lai
kais nedaug tebuvo.

Iš iškraipytų ir siaurų miškų takelių, ne
trukus pasidarė tikros miestų gatvės. Vilniui 
išsiplėtojus, buvo užmegsta prekybos ryšiai su 
daugeliu Europos pirklių, kurie dar labiau išgar- , 
sino Lietuvius ir patį Vilniaus miestą.

Nors greitai ėjo Vilniaus miesto statyba, 
tačiau Šventaragio slėnyje, Antakalnyje, Lukiš- j 
kiuose, Užvingyje ir Rasose ilgai stovėjo šventi |

Lietuvių miškai. Iš jų medžius imdavo cik ypa
tingiems reikalams. Gedimino laikais Europos 
kultūringųjų tautų keliauninkai, aplankę Vilnių, 
savo užrašuose su pasigerėjimu jį minti. Vil
nius laikomas labai svarbiu Europos miestu. 
Lietuvių gyvenime jis išimtinai svarbų vaidme
nį vaidina. Čia buvo visos šalies tikybinis, po
litinis .ir kultūrinis centras. Vilniaus padėtis, 
ypač nuo priešų apginti, Lietuvai buvo labai 
svarbi. Gamtos kliūtys: aukšti, tankiais miš
kais apžėlę kalnai, plačios, gilios ir sraunios upės ; 
saugojo Lietuvius nuo plėšrių kaimynų puolimų. 
Pasiryžęs visas Lietuvos žemes savo valdžioje 
sujungti, Gediminas, turbut, minėtų aplinkybių 
skatinamas ir perkėlė savo sostinę iš Trakų į 
Vilnių.

Gedimino laikais, kitos valstybės vis labiau 
kreipė dėmesį Į Lietuvą, kaipo d galingą šalį, ir 
pas jos Didįjį Kunigaikštį siuntinėjo savo pa
siuntinius.

Tuometinei Europai buvo plačiai žinomi 
Vilniaus pirklių rūmai, kurie stovėjo netoli Me
dininkų vartų, šituos rumus 1*366 metais Lie
tuviai, susivaidiję su svetimų kraštų pirkliais, 
sudegino. Pirklių rūmai tik 1375 metais buvo 
atstatyti.

9. TIKYBOS IR BAŽNYČIOS VILNIUJE 
GEDIMINO LAIKAIS

Senovės Lietuviai tikybos atžvilgiu buvo 
tolerantingi su kitų įsitikinimų žmonėmis, ži
noma, šios tolerancijos jie neišlaikydavo tada 
kai juos kryžiuočiai ar kiti varu vertė atsižadė
ti tėvų tikybos ir priimti krikščionybę.

Dar 1323 metais Gediminas, rengdamasis 
išpildyti duotus pakviestiems amatninkams pri
žadus, rašo du laišku į Saksonijos “ordeno proe- 
dicatorum” provincijonalą ir kitus kunigus, ku
riuose praneša kad jo karališkame mieste Vil
niuje yra įsteigta viena krikščionių bažnyčia, 
o kita Naugardėlyje, ir prašoma į juos atsiųs
ti keturis brolius vienuolius, mokančius Latvių, 
Prūsų ii’ Lenkų kalbas.

Gediminas, būdamas gudrus diplomatas su
prato kad jiega su Vokiečių ordenu sunku ka
riauti. Kadangi ordenas, darydamas užpuoli
mus į Lietuvos žemes, sakydavosi jog eina ne 
plėšti Lietuvių, o tik kariauti su pagonimis, tai 
viename laiške rašytame Vilniuje 1323 metais 
į popiežių Joną XXII prašo pagalbos prieš kry
žiuočių ordeną, žadėdamas apsikrikštyti. Ar 
šis Gedimino pažadas buvo nuoširdus ar tik po
litiniais sumetimais, sunku pasakyti. Tačiau 
popiežius, gavęs Gedimino laišką, tuojau Į Vil
nių atsiuntė savo pasiuntinį, kuris pareiškė Di
džiajam Kunigaikščiui jog atvykęs Lietuvių 
krikštyti, nes, girdi, Gediminas savo laiškuose 
tam davęs sutikimą. Kronikose minimas toks 
Gedimino atsakymas popiežiaus pasiuntiniui:

“Apie norą krikštytis aš nerašiau; jeigu 
brolis Bertoldas (Gedimino laiškus rašiusis vie
nuolis) tą parašė tai tegul ir atsakomybė jam 
krinta. Jeigu aš kada nors esu norėjęs krikš
tytis tai tegul pats velnias mane krikštija. Aš 
ištikro sakiau kad gerbiu popiežių kaip savą tė
vą. bet aš tą pasakiau todėl kad popiežius vy
resnis už mane. Visus senesnius — ir popiežių 
ir Rygos arkivyskupą ir kitus — aš kaip tėvus 
gerbiu; sau lygaus amžiaus, aš kaip brolius my
liu; tuos kurie už mane jaunesni, aš pasiruošęs 
kaip sūnūs mylėti.

“Aš ištikro sakiau kad krikščionims leisiu 
saviškai melstis, Rusams — pagal jų papročius, 
Lenkams — vėl saviškai; mes patys melsimės 
Dievu irgi pagal musų papročius. Juk visi mes 
vieną Dievą garbiname.”

Kaip, Gediminas svetimas tikybas gerbė 
matyti ir iš to kad 1324 metais Vilniuje butą 
katalikų, kurie turėjo net dvi bažnyčias: Pran
ciškonų ir Domininkonų. Kur tos bažnyčios sto
vėjo tikrų žinių neužsiliko. Tačiau spėjama 
kad Domininkonų buvo toje pačioje vietoje kur 
ir dabar, o Pranciškonų — Šv. Mikalojaus baž
nyčios vietoje.

Istoriniuose dokumentuose yra užsilikęs už
rašas, iš kurio matyti kad Gedimino laikais, to
je vietoje kurioje stovi Rusų Šv. Trejybės cerk
vė, butą didžiojo, su užmiesčio giriomis susisie
kiančio, miško. Keturioliktame amžiuje tame 
miške buvo pakarti trys Lietuviai — pirmuti
niai priėmusieji pravoslavų tikėjimą. Jie da
bar plačiai žinomi kankinių: Jono, Antano ir

ir fanatišką stabmeldyste tikė- 
nužudyti ne todėl kad priėmė 
išniekino šventuosius Lietuvių

ma Piatnickaja cerkvė, gavus vardą nuo Ragu- ąžuolus, 
čio garbintojų vaidilų, kuriuos Petininkais va- Seka: GEDIMINO MIRTIS.

-■ - -■

Istorinė Didžio Lietuvos Kunigaikščio Kęstučio buveinė, TRAKŲ PILIS, kuri savo didingais griuvė
siais bado Lenkams akis ir primena pasauliui kad čia Lietuvos žemė. (Tsb.)

JIEŠKOJIMAS “VIE
TOS PO SAULE”

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

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

Kaina su prisiuntimu $1.00.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohiol

Gruodžio mėn. sukako 
metų kai Vokietijos Užsienių 
Reikalų Ministeris von Bueloiv 
pareiškė kad “Vokietija turin
ti rasti sau vietą po saule”.

Ir to išdava
Prancūzija susijungė, sudary-l 
damos sutartį bendrai ginti, 
savo reikalus, kas išsivystė į 
pasaulinį karą.

Dabar po saule vietos Įsigei
dė Hitleris. Prancūzijos iri 
Anglijos diplomatai vėl susita
rė laikytis išvien.

Nesenai Vokietijos Užsienių 
Ministerijos atstovai pervažia
vo Europos sostines, tikslu pa
traukti kaimynus į savo pusę, 
neva bendrai kovai prieš ko
munizmą, kuriuo klausimu su
darė sutartį su Italija ir Japo
nija.

Dėl to sudaryta Britų-Pran- 
euzų sutartis kovai prieš Vo- 
kietizmą ir Prancūzijos Užsie
nių Reikalų Ministeris Delbos 
leidosi į kelionę, lankydamasis 
Rytų ir Centralinės Europos 
valstybes patraukti jas į savo 
pusę.

Kada Vokiečiai reikalauja 
savo kolonijų, kurių Britai nei 
Prancūzai nenori jiems grąžin
ti, ir Lenkija Įsigeidė 
jų, kurias Prancūzijos 
nių Reikalų Ministeris 
yra linkęs duoti.

Lenkija kolonijų reikalauja 
ta priekabe: 1) kad ji neturin
ti kur siųsti savo žmonių per
tekliaus, ypatingai žydų; 2) 
kad Lenkija neturi kur gauti 
žaliavos medegų (mat, vis no
ri gauti dykai, nepirkti), 3) 
kad valdydama buvusias Vokie
tijos žemes turi teisę gauti ir 
buvusios Vokietijos proporcio- 
nalę kolonijų dalį.

Norėdami gauti Lenkijos pa
ramą, Prancūzijos diplomatai 
tas teises Lenkijai pripažysta.

Pasiremdama tais punktais, 
juk ir Lietuva turi teisės rei
kalauti sau kolonijų! Jei Len
kija gautų, turėtų gauti ir Lie
tuva, nes ir Lietuva valdo bu
vusias Vokietijos žemes. O 
kad jau kolonijų nenorėtų Lie
tuvai duoti, tada visai be jokių 
klausimų turėtų grąžinti Len
kų okupuotas Lietuvos žemes 
su sostine Vilnium. Ta teisė 
šiuo momentu pasauliui pri
minti daugiau negu svarbu!

Delbus* baigęs pasikalbėjimą 
Varšuvoj, išvažiavo ir aplan
kė Jugoslavijos sostinę Belgra
dą, Rumunijos sostinę Buku- 
resti, Vengrijos sostinę Buda
peštą, paskiau gi Čekoslovaki
jos sostinę Prahą, čia turėjo 
daug darbo.

čekus skriaudžia Vokietija, 
užpuldinėja Lenkija. Taip pat 
jie turi nesusipratimų su Ven
grija. O kaip tik, pagal su
tartį su Britais, Prancūzijos
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— Anglija ir

užsienio reikalų ministerio tik
slas yra čekus apraminti ir su
taikyti su Lenkais.

Čekai yra draugingi Lietu
vai. Ten Lietuvos Pasiuntiny- j 
bė turėtų rasti progą primin-l

ti ir Vilniaus klausimą. Tas 
1 priverstų į Lenkų reikalavi
mus kitaip atsižvelgti: Jeigu 
jus norit ką gauti, grąžinkit 
kas kitiems priklauso!

Jonas Valaitis.

PI RM UTĮ N Ė EKS K UI?
SIJA GEG.-MAY 3

SABOTAŽAS
Ten kur Rusija raudona 
Naują rojų stato, 
Naujas žodis, sabotažas, 
Visą kraštą krato.

Jeigu saulė kur užtemo,
Jei užkliuvo kur bagažas, 
Jau ir aišku kas čia kaltas—■ 
Nag’ tas velnias sabotažas!

Nėra duobos, nėra silkių, 
Dingo kelnės ir kaliošai;
Kas čia kaltas? Tai Trockistai, 
Sabotažnikai, judošiai!

Lekia kulka į krutinę,
Gula komisaras,
Bet ne
Stalinas

Visi daro
Generolas,
Inžinierius, prokuroras, 
Direktorius, komisaras.

Sovietijoj zvimbia kulkos, 
Dreba didelis ir mažas; 
Ne už laisvę, už gerovę, 
Bet už žodį — sabotažas.

V<
K’

VIENOS MIZERNOS gazie- 
tėlės pranešime sakoma kad 
jos neva redaktorius savo kal
boje kad gyrė, kad garbino ki
tus visus, o apie save nei žode
lio, nei vieno žodelio....

Na ir ką gi gali apie save 
| sakyti, kad jis nėra nei redak
torius, nei iš advokatūros Jie- 
ptagyvena, nei skolų neužsi
moka. Imtų save girti, iŠ pub
likos gali atsiliepti nemalonus 
jo ausiai gaisai, gali priminti 
jo griekus. .. .

Koks yra iš jo advokatas 
toks ir “radaktorius”: abiejuo
se amatuose 
pasidaro....

galas sabotažui —« 
dar baras.

sabotažą: 
proletaras,

Daugelis Amerikos Lietuvių Vyks į Lietuvos 20 
Metų Nepriklausomybės Sukaktuvių Iškilmes 

šie metai yra labai reikšmin- galbą norintiems keliauti į Lie
tuvą šia pažymėtinai patogia 
ekskursija.

gi visiems Lietuviams nežiū
rint ar jie gyvena senojoj tė
vynėj, ar kitose pasaulio daly
se.

Dvidešimts metų atgal ši 
aukštos kultūros ir griežto pat
riotinio nusistatymo tauta pa
tapo visišku šeimininku savo 
padėties ir sprendėju savo at- 

j eities — sukūrė savistovų gy- 
i venimą pasiskelbiant Nepri- 
I klausoma Valstybe. Nors ap
sunkinta įvairiomis painiavo
mis ir trukumu daugelio reika
lingų gyvenimui reikmenų, per 
šiuos dvidešimts metų Lietuva 
pastojo gerbiamu ir laimingu 
Europos tautų šeimos nariu. 
Todėl yra pilnai natūralu kad 
Lietuvos Vyriausybė ir patrio
tinės organizacijos dela visas 
pastangas atžymėjimui Lietu
vos Nepriklausomybės 20 me
tų sukaktuvių tokiomis iškil-

! mėmis kurių niekuomet neuž- 
rfiirštų viso pasaulio Lietuviai.

Taipgi yra visai natūralu kad 
ir Amerikos Lietuviai dalyvau
ja šios džiaugsmo šventės iš- 

i kilmėse senojoj tėvynėj savo 
dvasios sparnais nuskrisdami 
ar asmeniškai nuvvkdami į Lie- 

I tuvą.
Šiuo kilniu jausmu paremta 

ir didžioji Lietuvių Ekskursija 
1 į Lietuvą, pirmutinė kurią ruo- 
I šia Lietuvių Laivakorčių Agen
tų Sąjunga Amerikoje su pil
na kooperacija Hamburg Ame- 
rican 
Lloyd.
šame
ekspresiniu garlaiviu 

į PA, išplaukiančiu iš New Yor- 
ko Gegužės 3 d., kas reiškia ne 
tik greitą ir smagumų pilną 
nuvažiavimą, bet taip pat rei
škia suspėjimą į daugelį svar-i 
bių iškilmių, kurios rengiamos 
ištisą vasarą pradedant Gegu-I 
žės mėnesiu ir baigiant Lap- į 
kričio mėnesiu, paminėjimui 
Lietuvos Nepriklausomybės 201 
metų sukaktuvių.

Spaudoje jau buvo paduota 
i pilnas iškilmių programas.

Iš to programo galima ma
tyti kad visa Lietuvių tauta 

i dalyvauja tose didžiose iškil
mėse ir todėl visa Lietuva pri
ims Amerikos Lietuvius di- i 
džiausiu malonumu.

Hamburg American Linijos- 
į North German Lloyd aegntai 
j mielai suteiks visokias infor
macijas ir visokią galimą pa-i

koloni- 
Užsie-

Delbos

SVEIKATOS PRIŽIU 
RĖJIMAS LIETUVO

JE PLEČIAMA
r

Linijos - North German 
Ši ekskursija vyks vi- 

pasaulvje pagarsėj usiu 
EURO-

Lietuvoje Sveikatos reikalai 
visapusiai sutvarkomi. Sveika
tos fondo lėšomis, kurį vyriau
sybė įsteigia, valsčių centruo
se bus užlaikoma 200 sveikatos 
punktų. Punktuose bus po vie
ną gydytoją ir akušerę. Aku
šerės turės duoti visoms nėš
čioms moterims patarimus ir 
skiepyti vaikus nuo raupų ne
mokamai. Pasiturintiems gy
dytojas duos patarimus ir me
dicinos pagalbą už tam tikrą 
valdžios nustatytą atlyginimą, 
kurį apsimokės ligonis. Moki
nių sveikatą tikrindamas gy
dytojas gaus iš savivaldybės 
susisiekimo priemonę ir dien
pinigius, o vykstant pas betur
čius ligonius, gydytojui ir aku
šerei savivaldybė taip pat pa
rūpins susisiekimo priemonę.

nei ant košės ne-

Supa Garba.

KAD' LIETUVAKAS SAKO
NEINA KATALIKYN!

šaltos rokundos parodo kad 
1936 metais Lietuva silkių su
valgė 9,533 tonus, o 1937 me
tais — 11,436 tonus.

Ar tas tas nėra geriausias 
įrodymas kad Lietuvoje kata
likybės niekas nepersekioja, bet 
dar leidžia įvežti ir suvalgyti 
daugiau tų skanumynų kuriuos 
visos bažnyčios katalikams ne
gina turėti.

DIDELE EKSKURSIJA
Dcl informacijų kreipkitės j:

COSMOPOLITAN TRAVEL 
SEBVICE

Prop. J. AMBRAZIEJUS
168 Grand St., Brooklyn, N. Y.

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

JOHN SEKYS
433 Park St.. Hartiord. Conn.

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

G, A. KYBĄ 
AMERIKOS LIETUVIS 
14 Vernon St., Worcester, Ma»s.

PETRAS BARTKEVIČIUS
678 N. Maia St.. I<Iont«Uo, Mass.

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

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

OHIO LITHUANIAN PUBLISHING 
CO. DIRVA
K. S. KARPIUS
6820 Superior Avė., 

Cleveland. Ohio

A. VARASIUS
206 Ali Nations Bank Building 
1200 Carson St.. Pittsburgb., Pa.

SIIETUUR
Rengia ir prižiūri

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ
AGENTŲ SĄJUNGA d 
* < AMERIKOJE z

Populiariu Ekspresiniu Garlaiviu

europii
Išplauks iš New Yorko I

GEGUŽES 3čia 1938

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

ir Klaipėdą - j

HAMRURG-AMERICAN LINE®,
ggjNORTH GERMAN LLOYD NORTHCCRMflN

LLOYD
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TALENTO VAKARO 
PROGRAMAS

NAUJOS Parapijos merginu 
Sodaliečių kortavimo vakarėlio 
diena pakeista: dabar atsibus 
sekmadienį, Vasario 20, nuo 5 
vai. po pietų, Žitkaus studijo
je, St. Clair prie E. 21st St. 
Visi naujos parapijos rėmėjai 
ir draugai prašomi dalyvauti. 

Komisija.

• MASS MITINGAS. C1O 
taryba rengia milžinišką masi
nį susirinkimą Muzikalėj Salėj 
Publik Auditorijoje, šį sekma
dieni, nuo 2 vai. po pietų. Ti
kima dalyvaus 5,000 žmonių, 
čia bus išnešta reikalavimai 
kad tos 60 šeimų kurios valdo 
Ameriką arba atidarytų savo 
dirbtuves darbininkams arba 
pampintų taksų kad WPA ga
lėtu duoti bedarbiams dirbti.

Bus išnekta ir kitokių rei
kalavimų darbininkų klausi
mais. Bus geri kalbėtojai — 
plieno darbininkų organizato
rius Phillip Murray, Homer 
Martin ir kiti.

• CLEVELANDO m o k ykly 
taryba nubalsavo atleisti iš 
vietų mokytojas ir mokytojus 
kuriems suėję 65 metai am
žiaus. šiose pat dienose turi 
pasitraukti iš vietų 140 moky
tojų. Jaunosios gaus darbus.Jaunosios gaus darbus.

ĮGALIOJIMAI
reikalingi Lietuvoje pirki- 
mui, pardavimui, valdymui 

žemių ir kitokio turto.

K. S. KARPIUS
< Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.

Rašykit laiškais arba atsi- 
lankykit vpatiškai.

■

“DIRVA”
6820 Superior Avė.
Cleveland, Ohio.

į
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Priduokit 
vos”

RUSSELL INN
6921 Wade Park Avė.

PUIKUS VYNAS, ALUS, 
DEGTINĖ t

Graži užeiga šioje kaimyny
stėje. Kreipkitės čia. (6)

JAMES CEJKA, Sav.

HOMAN’S CAFE
PUIKI UŽEIGA
ALUS — DEGTINĖ 

VYNAS — LIKERIAI 
UŽKANDŽIAI

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

vietos)
Atdara iki 2:30 naktį.

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

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

Azet Wine
1172 East 79th

6 bonkos
(3)

Co.
Street

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Avė.

A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ' DIDELĘ

LIETUVIŠKA UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtine — Vynas

17320 St. Clair Avenue Kampas E. 174th St. SIGHT IS P R I C E L E S S ■—LI G H T IS CHEAP

Praeitą sekmadienį, Lietuvių 
Kultūrinio Darželio surengta
me jaunimo talento programe 
dalyvavo keliolika jaunų nau
jų talentų ir keletas žinomų, 
visi sudarydami Įvairų progra
mą publikos palinksminimui.

štai visa eilė programo da
lyvių :

Jonas žuraitis 
nistas,

Feliksas Gečas, armoninkėle,
Jonas Akialis
Irene Luiza 

kikė (jai pianu vedė 
na),

Jonas Brazauskas 
fonistas,

Florence Aleknaitė 
Alekna (jos tėvas), 
kai, be to p-lė Florence griežė 
solo smuiką;

Adelė Zorubaitė 
soprano,

Jonas Karalius,’ farmeris iš 
Nontville, O., gitaristas, '

Aldona ir Genovaitė Blaške- 
vičiutės — pianistės,

Trys Stepšiai — Stasys ir 
sūnūs Stasys, ir Pranas (iš ki
tos šeimos), muzikantai ir ko- 
medijantai (griežė smuiką, sa- 
xofonu ir akordionu),

Dvi naujai iš Lietuvos atvy
kusios Lietuvaitės, Ona Dovi- 
denkaitė ir Antosė Zarembiene, 
padainavo tris naujas dainas,

Jurgis Mačys — dainavo so
lo ir paskiau 
pora duetų.

Programą 
čiai žinoma 
Lukoševičiutė, solo.

Dainininkams ir daininin
kėms pianu akompanavo Ade
laide Miliauskaitė, Aid. Wilke- 
lienė ir Jeanette Jankauskaitė.,

Programo vedėju buvo K. 
S. Karpius. Trumpus praneši- 
mus-kalbas pasakė Darželio 
pirmininkas P. V. česnulis ir 
Alekas Banys.

Publikos buvo vidutiniai. Po 
programo tęsėsi šokiai. Grieže 
Jono Apanaičio orkestras.

saksofo-1

9
dainininkas, 
klasiška so

jos moti-

xylo-

ir Jonas 
daininin-

solistė,

su p. Zarembiene

apvainikavo pla- 
dainininkė, Rožė

Skelbimai “Dirvoje”
Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, 

kaip tai namų pardavimas, iš
nuomavimas, krautuvių išnuo
mavimas ar pardavimas, pajieš- 
kojimai, padėkos ląiškai, gali
ma patalpinti šia kaina: 

už vieną kartą 
kartus už $1.00
gatavai parašę “Dir- 
Administracijai.

BALDŲ TAISYMAS 
IR NAUJINIMAS

SPECIALIAI 2 šmotų setą ap
dengiant naujai už $35 ir aukš
čiau, sulyg medegos kainos. Pa- 
duškaitės apdengiamos naujai 
už $1.50 ir aukščiau.

M O RI) U S 
Upholstering Shop 

6905 St. CLAIR AVĖ. HE. 6519

(7)

BLACK CAT
CAFE

4058 St. Clair Avenue 

VIŠTIENOS VAKARIENĖ 
ir smagios vakaruškos 

šeštadienį VASARIO-Feb. 26 
Muzika nuo 8:30 vakare. 

Kviečiame visus savo draugus 
ir kaimynus, 

čiapai, Savininkai.

LAWNVIEW CAFE
7001 Lawnview Avė.

Naujoje Vietoje 
ATIDARYMAS

šeštad. Vasario-Feb. 19
Smagi vieta, kviečiame čia sa

vo draugus atsilankyti.
Bus orkestras.

Jonas Naujavičius, sav.

*FOUR STAR CAFE
T

fi ti
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DEGTINĖ, VYNAS, ALUS?

Duodama Geras ?
valgis. Ž

MUZIKA PENKTADIENIO ? 
IR ŠEŠTADIENIO VAK.
JOHN MEYER
Telef. ENdicott 9162

6512 Hough Avenue įy

STOKIM J VILNIAUS 
FRONTĄ!

Organizatyvis susirinkimas Va
sario 27 d.. Naujos Parapijos 

Salėje.
Clevelando Lietuviai kviečia

mi bendradarbiauti su Vilniui 
Vaduoti Sąjungos skyrium.

Mes turime dirbti ir kovoti 
Vilniaus ir pavergtų Vilniečių 
gerovei. To iš musų reikalau
ja tauta ir patys Vilniečiai pra
šo pagalbos ir užtarimo.

Clevelando VVS skyriaus lai
kina valdyba kreipiasi į vietos 
Lietuvių visuomenę prašydama 
talkos. Draugijos prašomos 
paskubėti išrinkti ir pasiųsti 
savo atstovus į VVS. skyriaus 
organizatyvį susirinkimą, kuris 
galutinai susitvarkęs užves di
desnę ir rimtesnę akciją tarp 
šios apielinkes Lietuvių.

VVS. Clevelando skyriaus 
organizatyvis susirinkimas at
sibus sekmadienį, Vasario 27, 
nuo 10:30 vai, ryto, naujos pa
rapijos salėje. Organizacijų iš
rinkti atstovai prašomi pribūti 
ir kviečiami dalyvauti visi ge
ros valios Lietuviai. Kas ne
gali arba nenori prisidėti, bu
kit nors tiek geri, netrukdykit 
šiam darbui.

Kviečiu visus Lietuvius pat- 
rijotus pagelbėt man suorgu- 
nizuoti VVS skyrių, kas bus 
man maloniausia atmintis ma
no 25 metų Amerikoje išgyve
nimo sukaktuvėse.

Anais laikais, kai reikėjo 
kurti Lietuvos Nepriklausomy
bę, dirbau tam tikslui, buvau 
Tautos Fondo 22 skyriaus pir
mininku. Daug mano draugų 
visi kaip vienas dirbome tau
tos gerovei. šiandien turime 
tęsti nebaigtą darbą — suvie
nyti visas Lietuvių žemes.

Vasario 27 d. susirinkime 
bus renkama visa VSS sky
riaus valdyba. Turėsim išrin
kti tokius kurie bus tinkami 
ir tam darbui pasišventę.

Reiškiu nuoširdžią padėką 
draugijoms ir jų atstovams ir 
pavieniams asmenims už atsi- 

' liepimą ir pritarimą skyriaus 
į suorganizavimui. Ačiū klebo- 
į nui Kun. Karužiškiui, Kun. E. 
i šteigmanui ir jų draugijoms 
I ir visiems naujos parapijos 
1 Lietuviams už jų pagalbą ta
me darbe. Ačiū musų spaudai 
už talpinimą mano atsišauki
mų, Dirvos redaktoriui už au
kas ir visus skelbimus. Dar 
kartą ačiū ir prašau kad visi 
kaip vienas stotume į darbą 
prieš žiaurius Lenkus ir kuo- 
greičiau išvaduotume iš jų na
gų trečdalį musų tautos, nes 

i jie labiau ir .labiau musų pa- 
i vergtus brolius ima spausti.

VVS. sk. laikinas pirm.
Alekas Banys, > 
1435 E. 92nd St.

*if EVA’S }
Dry Cleaning

Senas Drapanas padarom I 
kaip naujas, išvalom ir į 
sutaisom. f

EVA PETRAITIS
6702 Superior Avė.

Telef. HEnderson 5699

/r

DELL A C. JAKI BS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

Vežimai ligoniams pervežimui į hgonbučius.
Kambariai pa$arvojimui leidžiama nauotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 176?

Ar kenčiate nuo Reumatizmo?
tuomet naudokite

RHEUMATOX
Gydo skausmą ir štyvumą paeinantį nuo Reumatizmo, Arthritis, Neu- 
ritis, Sciatica, Gout ir Lumbago. Skirsto ir naikina kūne rūgštis. 
Šis vaistas išrastas vaistininko kuris pats kentė ilgą laiką nuo Reu
matizmo ir Neurito. Gausit tikras pasekmes iš penkių savaičių gy
dymo ištekliaus, kuris susideda iš trijų 8 oz. bonkų, kaina $4.00. 
Išdirba legalizuoti vaistininkai. Užrašo tą vaistą gydytojai. Par
duoda tik Adolf Nydegger, vaistininkas per 32 metu, ir Wm. T. Kuli, 
vaistininkas per 47 metus. (12)

RHEUMATON CO. Ltd., 253 Old Arcade, Cleveland, O.

Vienas iš kiekvienų penkių mokyklos vaikų turi ne- 
tvarkias akis!
Akių Įtempimas sugadina tūkstančių vaikų ir mer
gaičių akis kas metą, ir kitų sveikatą sugadina — 
sukelia galvos skaudėjimą, nevirškinimą vidurių, 
nervingumą ir kitas negeroves.
Kuomet jūsų vaikas atlieka namie mokyklos užda
vinius, gali gauti akių nuovargį—jeigu neparupin- 
sit atsakančios šviesos! Jūsų vaikas turi gauti tą 
pat apsaugą ką gauna kiti vaikai Didžiajame Cleve
lande. Jis turi turėti Akis Saugančią Lempą. 
Pamatykit naujas Akis Saugančiam Lempas par
duotuvėse DABAR. Jos moksliškai pritaikytos tei
kti šviesą, tinkamai išskirstytą, studijavimui, siuvi
mui ir kitam darbui kur reikia artimo matymo.

• Numažinta elektros kaina, dabar pigiau tu
rėti Akis Saugančią Lempą negu kitados.

WILKELIS FUNERAL HOME
LICENSED FUNERAL' DIRECTOR

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

Vienok musų patarnavimas, užjauta- '.e prielankumas yra visiems 
lygus, be atsižvelgimo kaštus.

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais 
moderniškas.

6522 Superior Avė.
ilVi ■ » »m rn rrTimi.rnu . trr

_ HEnd. 9292

AKIŲ SAUGOS LEMPOS 
SVARBIOSIOS YPATYBĖS

A—100-200-300-watt šviesos lemputės grin
dų modelio; 100 arba 150-watt lemputės 
stalinių modelių lempoms.

B—Reflektorius ir išskirstytojas panaikina 
tiesiogini žėrėjimą ir apšviečia viską.

C—Platus gobtuvas su baltu vidum.

C
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Iš Kalašnikovo Portretų Parodos Clevelande AKRON, OHIO
■

ž
■■■■

M

Rusas artistas, Brfsil E. 
kov, surengė savo 
parodų, kuri tęsis 
Centralinėj YMCA 
pas Prospeet ir E. 
velande.

Tarp penkiolikos 
yra vienas ir paties savo portretas,

Kalašni- 
pieštų portretų 
visą šį mėnesį 
patalpoj, kam- 
22 gatvių, Cle-

kitų portretų

e

kuriam parodos komitetas skyrė 
pažymią vietą. Jo piešiniai sukėlė 
dikčiai diskusijų ir pagyrimų iš to
kių kritikų ir artistų kaip Mr. Blake 
Moore Godvvin iš Toledo Art Mu- 
seum ir Mr. John Young Hunter, 
iš New Yorko, pragarsėjusio Brito 
portretų piešėjo.

pjIPPODROMJT GERI MUZIKANTAI
Kam reikalinga muzikantai 
baliams, partėms, vestuvėms 
kreipkitės į mus, kainos že
mos. Grojam Lietuviškai ir 
Amerikoniškai.

William Velioniškis
1403 Giddings Rd. City

/ /T

SNOW WHITE AND THE 
SEVEN DVVARFS

(Apie Gražuolę ir Septynis 
Neūžaugas)

Nepaprastai tapo sutiktas naujas 
pasakiškas paveikslas, pilno didu
mo piešinys filmą “SNOW WHITE 
AND TIIE SEVEN DWARFS”, ro
dyta Hippodrome Theatre pereitą 
visa savaitę ir palikta dar vienai 
savaitei.

Šis paveikslas yra Walt Disney’s 
pilno ilgumo produkcija ir paruošta 
taip puikiai kaip tik galima tikėtis. 
Filmą yra spalvuota, ir muzika ne
paprastai graži.

Filmą daryta iš mylimų Grimmo 
pasakų, kurio yra žinomos visame 

. pasaulyje. « .
Dalykas einasi iš prietikių gra

žios mergaitės, “kurios oda balta 
kaip sniegas, lupos raudonos kaip 
rožė, ir plaukai juodi kaip naktis.”

Prie jos veikia septyni pasakiški 
neūžaugos. Tos gražuolės mylima
sis yra taip, pat zavėjantis jauni
kaitis Princus.

Kiekvienam patartins pamatyti šį 
> paveikslą. į

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

JONAS BALČIŪNAS 
1317 E. 66th Street

Parsiduoda Siuvykla 
gerai išdirbtas siuvimo ir tai
symo biznis, pilnai įrengtas, 
vertas $1,000, parsiduoda už 
$250. Savininkas apleidžia šį 
miestą. Kreipkitės 
7553 Broadway Mich. 8180

I
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Smulkios Žinios
BALIUS. šeštadienio vaka

re, Vasario 19, nuo 7 vai., Lie
tuvių Piliečių Klubas rengia 
linksmą balių Bavarian salėje, 
546 Grant street. Komisija.

¥ ¥ ¥
NIEKO NfesURENGIA

Tylu, ramu Lietuviškam tau
tiškam darbe nieko neveikia
ma. Kurie ir gali dirbti, aiš
kinasi negalį dėl bedarbės. Iš 
dalies taip, bet bedarbė yra vi
soje Amerikoje, bet kitur kas 
nors veikiama net mažesnėse 
Lietuvių kolonijose, kaip pav. 
Daytone, Youngstowne. Jie su
geba ši-tą surengti.

Viso pasaulio Lietuviai, kur 
tik būrelis jų yra, susitarę ren
gia paminėjimą Lietuvos ne
priklausomybės 20 metų su
kaktuvių, o mes Akroniečiai 
saldžiai miegame. Dėl ko taip? 
Kas čia Įvyko?

Prieš 20 metų atgal, Akro
no Lietuvių veikimas buvo ži
nomas ne tik Amerikoje bet ir 
Lietuvoje. Visoki musų kal
bėtojai, svietiškiai ir dvasiš
kiai, atsilankydavo Akrone, čia 
jiems buvo rengiama prakal
bos, ir jie maišais iš čia išsi- 
veždavo aukų Įvairiems reika
lams. čia buvo nupirkta daug 
Lietuvos Laisvės Paskolos bo- 
nų. čia lankėsi pirmas Lietu
vos Ministeris Amerikai p. Vi
leišis, Kun. Mironas, Dr. Biel
skis, Vilimas ir visa eilė kitų.

Netinka skųstis kad netekom 
vadovų. Imkitės patys dirbti. 
Clevelandas netoli, paprašius

A

V/

S? A

Jūsų Vaikams Reikia

AKIS SAUGANČIOS LEMPOS
Mokyklos Ažduotims

Clevelandiečių gautumėt iš j t 
kalbėtojų, dainininkų, tik rei
kia mažo pasidarbavimo ir ga
lima butų daug kas nuveikti.

PABAIGĖ high mokyklą Al
bertas Pūkas.

Nekurie Lietuviai 
viešuose valdžios darbuose ta
po atleisti iš darbų dėl neturė
jimo pilietybės popierų. O jie 
buvo savo laiku raginami im
tis popieras. Apsileidimas, ku
ris dabar skaudžiai atsiliepia.

Kalnas.

DAYTON.OHIO
VISOKIOS ŽINIOS

—SLA. 105 kuopos balius 
Įvykęs Vasario 12 d. šv. Ste 
pono salėje, buvo visapusiu 
pasekmingas. Publika links 
mai pasišoko, grojant C. Milą 
šiutės orkestrui.

—MINĖJIMAS Lietuvos ne 
priklausomybės 20 metų su 
kakties Įvyks šeštadienį, Va 
sario 19 d. Rengia katalikiški 
draugijų sąryšis. Programa: 
bus Įvairus: vakarienė, patrio 
tiškos kalbos, ir šokiai.

—DZIMDZIKAS juokinga: 
vaidinimas ir šokiai Įvyks Va 
sario 26 d.
Draugija, 
mo vakaras. Abu viršminėt 
parengimai Įvyks parapijos sa 
Įėję.

—DARBAI Daytone negerė 
ja. Kaip buvo manyta kad p< 
naujų metų dirbtuvųs vėl pra 
dės dirbti, tas neįvyko. Darbi 
pagerėjimas kol kas nepraši 
deda. I). Rep.

Rengia šv. Varde 
Tai bus užsigavėji

‘t.
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NAUJAUSIOS ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS

PREKYBA SU DANIJA
KAUNAS. — Praeitais me

tais Danija mažiau pirko Lie
tuvoje negu pardavė. Vasario 
9 d. pasirašyta su Danija su
tartis kuria einant ji privalo 
tą skirtumą išlyginti.

ŽEMĖS PAGERINIMAS
KAUNAS. — 

voje sukulturins, 
mos rūšies pievomis 4500
menkos vertės ganyklų.

DIRVA 7
LENKAI ŽUDO VILNIAUS 

KRAŠTO LIETUVIUS
VISOS LIETUVOS šių metų 

j viešu darbų vykdymui priimta 
planai 3,766,000 litų sumai. Iš 
to bus aprūpinta 6,000 bedar
bių. Bus nutiesta naujų plen
tų ir kelių, atlikta kanalizaci
jos ir vandentiekio darbų, upių 
reguliavimo ir uostų taisymo 
darbų, išstatyta naujų 
nių, mokyklų, šauliams

......................... iimiiiinHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiinniiinii

KNYGOS KURIŲ VISI 
NORITKAUNAS. — Iš Vilniaus 

krašto kasdien mus pasiekia 
baisios žinios kad Lenkai ne 
tik visokiais budais persekioja 
okupuotų Lietuvių veikimą bet 
juos net žiauriai kankina ir žu
do.

štai, tapo sušaudytas Lenkų 
artilerijos pulke Vilniuje tar
navęs Lietuvis Vladas Jurkū
nas. Teismo sprendimą pa
skelbus, VI. Jurkėnas ir jo mo
tina pamišę.

Nesenai Marcinkonių miške 
buvo nužudytas jaunas Lietu
vis prekybininkas Sakalauskas. 
Jį nužudė slaptos Lenkų poli
cijos agentai.

Didelio susirūpinimo sukelia i 
mokytojo Br. žemaičio dingi-, 
mas. Sako jį Lenkai kalėji-l 
ne pakorė.

Neaiškus likimas ir kitų po
ros Lietuvių, kalinamų Lenkų 
kalėjimuose: tai S. 
ir A. Lukianskis. 
kad jie po žiaurių 
kalėjimuose mirė.

Nesenai Vilniaus 
atsidūrė Ip. Burokas, kurį be
kankindama Lenkų policija 
jam sulaužė šonkaulius.

Taipgi, šalia viešai nužudy
tų Lietuvių kiekvienais metais 
keliariopai daugiau kalėjimuo
se ir policijos torturose slaptai 
žūva 
kurių 
ja tik 
Po jų 
nios, 
slepia, jau plačiai pasklidusios 
po visą Vilniaus kraštą ir Lie
tuvą. Jos kelia didžiausią ne- 

,rimą okupuotiems Lietuviams.
Vilniaus prokuroro padėjėjo 

įsakymu Sausio pabaigoje bu
vo suimti 10 Lietuviškų mo
kyklų mokytojų ir skaityklų 
vedėjų Lydos apskrityje.

Visi šie suimtieji kaltinami 
ryšium su rastais pas juos

Ne- 
bu-

Lietuviškais raštais 
metų Gegužės mėnesį, 
bar suimti ir kaltinami norėję 
atplėšti valstybės vieną dalį 
nuo kitos. Suimtiems buvo lei
džiama už 2000 auksinų užsta
tą išsipirkti iš kalėjimo, 
tik viena mokytoja turėjo 
pinigų, kiti devyni laikomi 
kiškės kalėjime.

pereitų 
Jie da-

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė, Cleveland, Ohioligoni- 

namų.

.JONO BUDRIO VARDO 
ŠAULIŲ BŪRYS

KLAIPĖDA. — Kuršių 
ringos Juodkrantės šaulių
rys, Sausio 22 d. švęsdamas 
savo įsisteigimo sukaktuves, 
tapo pavadintas Jono Budrio 
šaulių Buriu. Tas būrys jau 
pernai pasirinko Joną Budrį, 
Klaipėdos sukilimo vada, savo 
šefu.

Būrio vadas A. Nevardaus- 
kas Tarybos vardu sukaktuvių 
proga atsiuntė Būrio šefui pa- 

| sveikinimą.
(Jonas Budrys dabar yra 

Lietuvos Generalinis Konsulas 
New Yorke.)

KAUNAS. — Lietuvos Paš
to Valdyba Lietuvos pajūryje 
įrengs keturis radio švyturius,, 
kurie tarnaus jūrininkystei pa
galba.

KAUNAS. — Naujos Lietu-' 
vos Konstitucijos projektas 
baigiamas svarstyti komisijo
je.

Šymet Lietu- 
pavers pir

itą '

d. 
Lenkai uždarė dar dešimtį Lie
tuvių pradžios mokyklų Šven
čionių apskr. Vilniaus Krašte 
beliko tik dvi Lietuvių pradžios 
mokyklos. Be to galutinai už
daryta paskutinė Lietuvių or
ganizacija Vilniuje — Mokslo 
Draugija.

Uždarius visas Lietuvių dr- 
j-Us, Lenkai tuo nesiliovė, bet 
perėjo prie privačių namų: da
ro kratas Lietuvių studentų 
butuose ir užantspaudavo vie
nintelį Lietuvišką knygyną 
Vilniaus krašte.

VILNIUS. — Sausio 19

KAUNAS. — Tautinės Olim
piados Komitetas sparčiai ruo
šiasi Olimpiadai. Laukiama 
dešimts tūkstančių užsienio 
Lietuvių.

DIDINA CUKRAUS 
GAMYBĄ

1937 metais cukrinius runke
lius augino Marijampolės fab
riko rajone 2,993 ūkininkai. 
Pavenčio fabriko rajone — 
2,683 ūkininkai. Išviso 5,676 
augintojai.

1938 metams sutartys pasi
rašyta su 6,195 ūkininkais — 
2,137 Marijampolės rajone ir 
3,098 Pavenčio rajone.

Pereitą rudenį abu cukraus 
fabrikai perdirbo 167,565 to
nus cukrinių runkelių ir paga
mino 285,200 maišų cukraus.

Cukrinių runkelių auginto
jams už praėjusių metų derlių 
išmokėta 6,700,000 litų.

Jeigu cukraus suvartojimas 
Lietuvoje padidės manoma iš
statyti ir trečią cukraus fatri- 

a ką, kuris butų šiaurės Lietuvo
je, kur r.ors apie Anykščius.

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.

l

Bet 
tiek 
Lu-

KIRS MEDŽIUS GEDIMINO 
KALNE. Vilniaus vaivadijos 
tam tikra komisija nutarė iš
kirsti visą eilę medžių Vilniaus 
Gedimino kalne. Medžiai bus 
kertami dėl to kad jie peraukš- 
ti išaugo ir uždengia Vilniaus 
miesto vaizdą nuo pilies.

LIETUVA NETURI
VILNŲ. Lietuvoje nuolat ple
čiantis tekstilės pramonei, kas 
kart vis daugiau iš užsienio 
įvežama vilnų. Pastarais me
tais įvežta vilnų už arti 10 mi
lijonų litų. Tuo tarpu teksti
lės fabrikai vietinių vilnų per 
metus tesunaudoja tik už 100,- 

Ukio 
kraš-

GERŲ

000 litų. Dėl to žemės 
Rūmai susirūpino visame 
te kelti avių ūkį, gerinti veis
lę ir mokinti ūkininkus paga
minti geresnės rūšies vilnas.

VILNIAUS KRAŠTAS 
DAUGIAU TERORI

ZUOJAMAS

i

į ją kreipęsi 
gauti patari-

sulaikius šios

KAUNAS. — Sausio 22 d. 
Vilniaus miesto Storasta savo 
įsakymu sulaikė veikimą Lietu
vių Ūkio draugijos ir Lietuvių 
Sporto klubo.

Kaip žinoma, jau pernai Va
sario mėnesį to paties Storas
tos įsakymu buvo sulaikytas 
Lietuvių Ūkio draugijos veiki- 

' mas, todėl šis antras sulaiky
mas Storastos remiamas tuo 
kad nors draugijos veikimas ir 
buvęs sulaikytas, vis dėl to 
ūkininkai tą draugiją laikę te
beveikiančia ir 
dažnai norėdami 
mų.

Pernai metais
draugijos veikimą, į jos bus- 
tynę atsisėdo Lenkai tarnau
tojai. Kai dažnai iš provinci
jos atvažiavęs koks Lietuvis 
ūkininkas, užėjęs Į 'buvusios 
ūkio draugijos įstaigą, teirau
jasi ar čia yra Lietuvių ūkio 
draugija, toks ūkininkas užve
damas į atskirą kambarį, su
rakinamos jam rankos ir pa
kviesti policijos agentai nuo
dugniai žmogų iškrečia. Kai
mietis patekęs į tokią padėtį, 
nežino kas čia dedasi.

Sporto Klubo veikimo sulai
kymas Storastos remiamas tuo 
jog sporto klubas mažai užsi
ėmęs sporto reikalais, o jam, 
girdi, rūpėję kiti tikslai, ku
riuos Storasta pavadina nepa
geidaujama akcija.

SKAITYKIT MARGUTI
Dukart Mėnesinis Juokų ir Muzikos žurnalas 

Leidžia ir redaguoja Komp. Antanas Vanagaitis 

Kaina Metams $2.00
Išrašykit Margutį savo vaikams, lai jie seka jame 
talpinamus Lietuviškos muzikos ir dainų šmotelius 

Lai mokinasi ir dainuoja Lietuviškai!

“MARGUTIS”
6812 So. Western Avenue

Nebūk

musų pavergtų brolių, 
šiurpus likimas paaiškė- 
gerokai praslinkus laiko 
mirties, šios baisios ži- 
nors Lenkai visą laiką

Blaževičius 
Teigiama 

kankinimų !

ligoninėje

SIOS VASAROS

Į LIETUVĄ
IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO:

18

16

X
X 
f
5.

Dirvos Agentūra aptarnaus jus jeigu tu- 
bent kuriuo kitu meto laiku, visais laivais

rą tuojau, 
rikos pasas,

■.‘•.••.♦vvvv

DOKUMENTŲ reikale kreipkitės į Dirvos Agcntu- 
Jums reikalinga gauti Lietuvos arba Ame- 
gryžimo leidimas ir visokios informacijos.

vių
tos 
bent kuria šių ekskursijų keliavimas jums patiks.

Stebuklingos gyduolės, kurios pa
naikina žilinu}, plaukų slinkimų ir 
plaiskanas. šias gyduoles privalėtų 
turėt kiekvienas, kuriam žyla, slenka 
arba pleiskanuoja plaukai. Jos ati
taiso žilus plaukus koki buvo, bet 
nėra dažai. Nėra nieko už jas geres
nio iki šiol išrasta. Specialiai supa
žindinimui pasiūlome dideli $2.00 pa- 
kelf už $1.00. Užsisakyk šiandien ir 
sutaupyk dolerį. Jeigu nebusite pil
nai patenkintas, jums pinigai bus 
sugrąžinti. Reikalaujame agentų.
VALORTONE IIERB CO., Dept No. 9 

1’. O. Box 54. Danville, III.

TAIPGI, 
rit išvažiuoti 
iv visomis linijomis.

Gegužes-May
Klaipėdą be persėdimo

Birželio-June

EUROPA Gegužes-May
Per Bremeną į Kauną arba Klaipėdą

GRIPSHOLM
New Yorko tiesiog j 

BRITANNIC
Iš New Yorko Į Kauną arba Klaipėdą

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

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

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

Naudokitės Dirvos Agentūros 
Patarnavimu

šios ekskursijos yra rengiamos sąryšyje su Lietu- 
Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoje, visos yra 
sąjungos valdybos užgirtos ir remiamos, tokiu budu

Ekskursijos

*!•
* <

į
•r

1

Chicago, 111
•4. 4.4. 4.4.4. •}•+♦♦+++<++•?++++4-4*+++*.'•+++

P. J. KELSIS
809 Societv for Savings Bldg.

Telefonas: Ofiso MAin 1773 Nainy KEnmore 1740-W

Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki
tės į mane, gausit už pigių kainų. Taipgi gausit patarnavimų 
įvairios apdraudos-insuranee reikaluose.

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

!X 
X 
f 
t

X
❖ 
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| APDRAUDOS REIKALE
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- 

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

P. P. M LIJO U S
Vienatinė Vietine Pastovi Lietuviška Real Estate 

» ir Apdeaudos Agentūra
J 6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729
F jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHHiiiiiiiiiiiiiiiKHiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiininiiiiiiii
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DIRVOS AGENTŪRA
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

LIETUVIŠKA DUONKEPYKLA

NEW DEAL BAKERY
PRANAS KUNCAITIS, Savininkas

4023 E. 141STREET Te,efonas WAsh 3227
DUONKEPIS SU DAUG METŲ PATYRIMO.

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

Pristatėm tiesiog i namus, j jūsų maisto parduotuves ir visur.

VISADA KLAUSKIT NEW DEAL DUONOS

f

BAUDŽIAVA
Svarbi, įdomi, didelė knyga už $1.0P

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

(Pridėkit 15c persiuntimo kaštų)

IŠNIEKINTOS 
VĖLIAVOS

šioje knygoje atvaizduota sunkios musų 
tautos kovos su Rusų valdžia dėl spaudos atga
vimo, dėl musų teisių, dėl tolimos tuomet Ne
priklausomybės. Parodyta begalinis susipratė- 
lių pasišventimas dėl savo tėvynės, dėl brolių 
labo, dėl šviesios ateities. “Išniekintos Vėlia
vos” yra tai tartum knygos “Baudžiava” tąsa.

Knyga “Baudžiava”, didelio formato, 333 
pusi., su daugybe paveikslų. Kaina $1.50, bet 
“Dirvos” preumeratoriams atiduodama tik už 
$1.00. “Išniekintos Vėliavos”, 301 pusi., kaina 
80c., bet “Dirvos” prenumeratoriams atiduoda
ma už 50c.

(Pridėkit l(Tc persiuntimo kaštų)

Mažasis Lietuvių Kalbos

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

Nedaug jų gavome, paskubėkit įsigyti 
už visai mažą kainą ........... tik 35c.

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

KAINA TIK 25c.

Naudinga Sveikatos Knyga

NAMŲ DAKTARAS
NAMŲ DAKTARAS — naudinga knyga turėti na

muose, aprašoma įvairios paprastos ligos ir kaip 
nuo jų apsisaugoti. Didele, apie 200 p...................$2.00

i

Amerikos Vaikams Lietuviškas

ELEMENTORIUS
MOKYKIT SAVO VAIKUČIUS LIETUVIŠKAI!

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

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

NEDAUG JŲ GAVOME — SKUBĖKIT 
ĮSIGYTI KAINA TIK 25c.

Karalienės Sabbos

MIKALDOS
PRANAŠYSTES

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

MARIJA BOČKAREVA
Rusijos Moterų “Mirties Batalijono’’ Vedėja Marija 

Bočkareva, jos gyvenimas ir kariavimas; prisiar
tinimas Rusijos revoliucijos. Farašė Isaac Don 
Levine. Verte K. S. K. 295 pusi. _____________ 1.00
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i “DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais Phone: ENdicott 4186

S P O R T S

Youth’s Forum
6820 Superior A v. Cleveland. O.

Nepriklausomybės 20 Metų Minėjimas
FINNS AND SWEDES CELEBRATE TER-

CENTENN1AL
KNOWSEY K.NOOS

Programas Lietuvių Saleje Šeštadienio Vakare,* 
Vasario 19. Važiavimas į Darželį 4:30 vai. MIRIMAI

By G. C. VENSLOVAS
LORAIN HAND
THIRD DEFEAT

LITHUANIANS 
OF SEASON!

take it for the 
season, when the

Lietuvių Kultūrinio Darželio 
Sąjungos pastangomis rengia
ma platus ir įvairus Lietuvos 
Nepriklausomybės 20 metų su
kaktuvių paminėjimo progra
mas. Programe ineina važia
vimas Į Lietuvių Darželį su 
vainiku prie Dr. Jono Basana
vičiaus paminklo ir prakalbos 
bei dainos Lietuvių salėje.

Komisija nustatė šitokį pro
gramą :

L Važiavimas į Darželį — 
visi kurie nori važiavime daly
vauti prašomi automobiliais su
važiuoti “Lietuviškame Skvė- j 
re” apie 4 valandą šeštadienį i 
po pietų. Apie 4:30 vai. va-j 
žiavimas prasidės.

2. Po trumpos apeigos Dar- i 
želyje, publika rinksis į Lietu-1 
vių salę, kur atsibus kalbų, 
dainų, ir pagaliau vakaras, bai-'

gsis linksmais šokiais. Gros 
•Jono Apanaičio orkestras.

Kalbas pasakys šie svečiai: 
miesto parkų direktorius Var
gą, kuris atstovaus miesto ma- 
yorą. Teisėjas Manuel Levine, 
Vilnietis žydas, Kongresmanas 
Martin L. Svveeney, ir Lietu
viai: K. S. Karpius, P. J. žu
vis, Kun. M. A. Karužiškis, 
Kun. E. šteigmanas.

Dainuos: M Žitkus, Soi’ia 
Kučinskaitė, Adelaide Miliaus
kaitė ir kt.

įžanga publikai į salę tiktai 
15c., salės ir kitų kaštų paden
gimui.

šeštadienio vakaras yra la
bai tinkamas išeiti pavakaro
ti, gražiai iškilmingai paminė
ti musų Tautos Nepriklausomo 
gyvenimo reikšmingą sukaktį, 
ir paskui su visais gražiai pa
silinksminti iki vėlumai.

VLADAS DABRAVOLSKIS
46 metų, nuo 1115 E. 79 St., 
mirė pirmadienį, Vasario 14. 
Palaidotas ketvirtadienio rytą 
Kalvarijos kapinėse. Pamaldos 
atsibuvo šv. Jurgio bažnyčioje.

Liko žmona, Marė, dukterys 
Alena ir Alice, ir sūnūs Jonas.

Clevelande gyvena vienas 
jo brolis, kitas brolis Baltimo- 
re, Md.

Laidotuvėse pasitarnavo gra- 
borė Della E. Jakubauskienė.

margin of 46-38.
defeat didn’t change our 
standing, vve štili are in 
place vvith only tvvo more 
to play.

Miestas Jieško 20 Mili
jonų Darbams

Mieste didėjant bedarbių ei
lėms ir negaunant gana pinigų 
iš federalės valdžios viešų dar
bų fondo aprūpinti bedarbius 
darbais, miesto valdyba suma
nė pravesti $20,000,000 viešų 
darbų programą valstijos legis- 
laturoje. Gavus valstijos pa
rėmimą, miestas pats užtrauk- , 
tų paskolas tam tikriems mies-' 
to viešiems darbams atlikti.

DĖL BALSAVIMŲ - 
KOVO 1 D.

Lietuvių Demokratų Klubas 
laikys mėnesinį susirinkimą 
ketvirtadienio vakare, Vasario 
24, Lietuvių salėje, nuo 7:30 
vai. Visi nariai prašomi būti 
ir apkalbėti kaip laikytis bal
savimuose naujų taksų Kovo 
1 d. Kaip žinote, bus balsavi
mas dėl miesto ir apskrities 
reikalaujamų taksų.

P. P. Muliolis, rast.

PLĖŠIMU NUOSTO
LIAI PADIDĖJO

Kriminališkų p r a sižengimų 
| skaičius ir nuostoliai 1937 m. 
j Clevelande padidėjo 13 nuoš. 
ir nuostolių bendrai padaryta 
$100,000 daugiau.

štai kaip buvo: Visokių pra
sižengimų papildyta 7,962 per 
metus laiko. Tiesioginų nuos
tolių nuo vagysčių ir apiplėši
mų buvo $424,882, arba aine 
$100,000- daugiau negu 1936 J 
metais.

Ginkluoti plėšikai užpuolikai 
padarė 1,545 apiplėšimų, pa
grobdami $200,732. Kitokių 
apvogimų ir apgavysčių papil
dyta už antra tiek.

Užpuolikiškų žudysčių 1937 
metais buvo 64, gi 1936 metais 
nušauta, užmušta, arba užnuo- 
dinta 74.

Vagiliai per metus pernai 
nuvažiavo su svetimais auto
mobiliais 2,229 kartus, bet di
delė dalis jų atrasta arba su
rasta likučiai.

GRITĖ SVEIKINA 
CLEVELANDIEČIUS

Jonas P. Gritė, seniau buvęs 
Clevelando veikėjas, dabar gy
vena tolimuose vakaruose — 
Portland, Oregon. Jis išsira
šė Dirvą, nori žinoti kas Cle- 
velande dedasi, pasiilgo savo 
senų draugų, sveikina visus, ir 
pareiškia nusistebėjimą kaip 
Povilas Šukys, seniau buvęs 
karštas socialistas ir mėgdavęs 
pašiepti tikėjimą ir katalikus, 
dabar pavirto karštu kataliku 
ir net kitus žmones bedieviuo- 
ja....

PADĖKA
Tariam širdingą ačiū visiems 

kurie darbavosi surengime ir 
dalyvavo musų vedybinio gy
venimo 35 metų sukaktuvių 
bankete. Ačiū duktęrei ir žen
tui Dr. Jonui J. ir Onai Keme- 
šiams, taipgi sunams ir mar
čioms, podraug giminėms: Ka- 
dišių šeimai, Veronikai Rakau
skienei, ir pagaliau 'draugams 
p. Ručinskienei, Morkūnams, 
Navickams, Lincevičiams, Ra- 
gažinskams, Andriui Kemešiui, 
Jonui Kučinskui ir kitiems.

Pranas ir Ona Samuoliai.

• KOVAI su pnenumonia
(plaučių uždegimu) Clevelande 
sveikatos komisijonierius nori 
gauti $12,000 1938 metams.
Pereitais metais nuo tos ligos 
Clevelande mirė apie 400 as
menų. Turint reikalingus se
rumus sako mirimus nuo pneu
monijos galima butų sumažint 
pusiau.

• ORAS CLEVELANDE šią 
žiemą taip nepastovus kaip 
moterų mintys. Sekmadienį bu
vo visai šilta — temperatūra 
siekė 68 laipsnių, kaip vidur
vasarį. Pirmadienį ir antra
dienį Vėl smarkiai atšalo.

• OHIO VALSTIJOS pini
gų aikvojimo ir legališko gro- 
bišavimo tyrinėjimai vis veda
mi. Iškeliama naujų ir naujų 
dalykų. Pastarose dienose ty
rinėjimo komisija iškėlė aikš
tėn kad milijonai dolarių nu
ėjo j pašalius iš valstijos ke
lių taisymo-grindimo fondo.

Komisija savo tyrinėjimus 
baigia. Iki šiol gubernatorius 
tyrinėjimus trukdė, bet dabar, 
kai darbas baigiamas, jis pa
reiškė ,iog sutinkąs leisti tyri
nėti viską ką tik komisija pa
geidauja.

LIETUVIU BANKAS
ĮGYJA DAUGIAU 

PASITIKĖJIMO
Man teko iš patikėtinų šal

tinių patirti kad kas mėnuo 
desėtkai naujų depozitorių ati
daro naujas sąskaitas Lietuvių 
Taupymo ir Paskolos Draugi
joje. Tas aiškiai parodo kad 
žmonės pradeda suprasti jog 
valdiška depozitų apdrauda čia 
lygiai tokia pati kaip ir (įide- 
liuose bankuose, tik skirtumas 
tame kad šią įstaigą ekonomiš
kiau vedant padaroma daugiau 
pelno ne tik šėrininkams bet 
ir depozitoriams. Depozitoriai 
-iarne banke gauna 3 G už pa
dėtus pinigus. Tokios žinios 
labai malonu patirti.

Butų labai pageidautina kad 
tankiau spaudoje pasirodytų 
tam tikri pranešimai iš šio ban
ko apivartos. Dirva pakarto
tinai pamini kad tokius prane
šimus talpina nemokamai.

BANKO NAUJA VALDYBA 
1938 METAMS

Lietuvių banko valdybos są
statas 1938 metams yra toks:

Dr. Jonas T. Vitkus — pirm. 
J. Bindokas — I vice pirm., 
S. G. Laučius — II v. pirm. 
Jonas T. DeRighter — sekr. 
Juozas Urbšaitis — ižd.,
J. Botirius ir A. M. Praške

vičius — iždo globėjai;
Kazys O’Bell, Juozas Ditch- 

man ir J. Brazauskas — na
mų apkainavimo komisija;

J. Zaunis ir J. Kuzas — skel
bimų komisija.

Banko legalis patarėjas šiais 
metais išrinktas jaunas Adv. 
Pranas O’Bell. Reporteris.

KOKIU LAIVU 
ATVYKOT?

Kurie negalit gauti piliety
bės popierų nežinodami apie 
savo atvažiavimo dieną ir lai
vo vardą, kreipkitės į Dirvos 
agentūrą, jums pagelbės, čia 
taipgi pagelbės jums išpildyti 
pirmų popierų aplikacijos blan
kas.

MOTERŲ BALIUS
Liet. Moterų Atjautos Klu

bas, Corlette, rengia draugiš
ką balių šeštadienio vakare, 19 
Vdsario, nuo 8 vai., Rusų Nat. 
salėje, 13700 Kinsman rd. Bus 
dovanos prie įžangos; įžangA 
tik 25c. Kviečiame visus atsi
lankyti. Komisija.

BAŽNYČIOS ŠIAUŠIASI 
PRIEŠ K ARČIAM AS

Clevelado Bažnyčių Federa
cija pradeda vajų tikslu pada
ryti miesto valdyboje įstatymą 
kad butų uždrausta laikyti gė- 
ryklas su svaiginančiais gėri
mais arti bažnyčių, mokyklų, 
Skaityklų ir ligoninių.
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BRANGMENYS JEVVELRY

t

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

LAIKRODŽIŲ IR LAIKRODĖLIŲ TAISY
MO SPECIALISTAS

Ateikit pamatyti musą turinių prekių 
gausybę ir įvairybę.

I
I. SAM AS JEVELRY

6704 Superior Avenue
A 4»• t* A A A
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Our boys had to 
third time this
Lorain Buckeyes outscored our team 
by the

This 
league 
second 
games

In all probablity this defeat vvould 
have been changed into a vietory, 
if our boys vvere all in physical 
shape to play. Our leading scorer, 
Doc Kubilus, vvas on the side lines 
in civvies, nuring his injured knee, 
he vvill bė ready for our next game. 
Pete Miliauskas’ playing vvas handi- 
capped considerably vvith a bandage 
over his left eye, and injury he 

i received in a game a vveek previous. 
Būt the young man vvas courageous 

j and playod the full game vvith 
' handicap.
! player 
! nauskas 
: was i n there 
for the team. 
we found that

; cripple, Little 
zeika kept his secret vvell until it 
came time to change from 
clothes into his uniform. Then 
savv that entire right side vvas

[bandaged.
j Could vve keep him out of
I line-up? If you
1 well, you don’t know Elmer. 
side of this everything was 
ky-dory”. So vvith all these dis- 
advantages vve think our boys did 
vvonderfully vvell against such a 
team as the Lorain Buckeyes.

The boy: 
rapidly and 
snape.

The Club
invited” meeting next Tuesday, Feb. 
22nd, at 8:00 p.m. at the Lithuanian 
Hali. Come on over and get ac- 
ąuainted, vve need the support of 
every Lithuanian, even if it’s just 
rooting.

this
Our third known injured 

at that time, Benny Vis- 
limpcd considerably, būt 

doing all he could 
Before game time, 

vve štili had another 
Elmer (Weasel) Ma-

street 
vve 
all

the
think vve could, 

Out- 
“hun-

are rounding Into shape 
vvill soon be in tip top

is holding another “all

i

• LAIMINGOS dienos. Per
eitą šeštadienį ir sekmadienį 
automobilių nelaimėse Cleve
lando srityje neužmušta nei 
vieno asmens.

Policija tęsia gaudymą neat
sargių automobilistų. Praeito 
šeštadienio-sekmadienio gaudy
me suimta net 420 automobi
listai, kurie pirmadienį buvo 
tardomi.

Pernai iki Vasario 15 auto
mobilių nelaimėse buvo užmuš
ta 33, šymet gi tik 12.

• ANGLIES kainos Cleve
lande šiek-tiek atpigo, kuomet 
miesto valdžia laimėjo apelia
ciją prieš federalį nustatymą 
anglies minimum kainų. Mie
stas bendrai sutaupys į $200,- 
000 metuose už anglį.

Champion Back-Stroker
A tall, hugely proportioned, blond 

Lithuanian strode into Cleveland 
lašt Saturday, and rodė out amid 
the usual wild acclaim. The 6 
foot 2 inch giant is Al Beacon, of 
Pittsurgh. He is the most sensa- 
tional sophomore back stroker, his 
own Pittsburgh University or any 
other university has ever seen.

Al Beacon — the hame that is 
being flashed all around the swim- 
poriums of every .college in the 
United Statės, and only being flash
ed, in association with another brok- 
en record, just as happened in Cleve
land.

The University of Pittsburg cer- 
tainly had a formidable team, as 
they vvepe the first svvimmers to 
hand Western Reserve, their oppo- 
nents, a defeat in four years. In 
fact the Pitt boys havenT been 
beaten this year, continuing the 
streak by capturing peven of the 
nine events lašt Saturday.

Beacon, an All-American scholas
tic star in Pittsburgh two years 
ago, vvas the only svvimmer to 
break any records at this particular 
meet. He splashed the 150 yard 
distance in one minute 38.2 seconds, 
cracking the 150 yard back-stroke 
record established by Al Mittendorf 
of Yale lašt year.

be

JUNIORS FROLIC
A sociable gathering, entitled 

“The Blue Hour Dance” vvill 
held Sunday, February 27th, at the
Lithuanian Hali. This dance is 
sponsored by the young members 
of the Lithuanian Allliance of A- 
merica. A grand dravving consist- 
ing of five prizes vvill also be held, 
in addition to entertainment and 
dancing to the music of Johnny 
Apanaitis’ Orchestra.

Parsiduoda Namas
2 šeimų namas, išdalinimui 

paveldybos turto, visai pus
dykiai, už $2950. Everett 
avė., prie Addison ir Wade 
Park avė. po 4 kambarius 
su maudynėm, garadžius. — 
Savininkas KE 1076.

AKINIAI
galima gauti pas

D-RĄ MATULAITĮ 
(Lait)

_ 1155 East 79th St. _

the New 
Delaware, 
and New 
with var- 
are com-

In June of this year the Tercen- 
tenary of the establishment by vhe 
Finns and Svvedes of the first per- 
manent settlements in the Delavvare 
River Valley vvlll be commemorat- 
ed. In the celebration, the Federal 
Government and the Statės vvithin 
vvhich the territory of 
Svvedish Colony lay — 
Maryland, Pennsylvania 
Jersey — vvill join hands 
ious organizations that
memorating the arrival on our A- 
meriean shores of the pioneers of 
1638.

It mušt be remembered that all 
around the dates of these settle
ments, the Finnish people vvere in 
the analogous political status as 
vvere the Lithuanians as far as 
stateeraft vvas concerned — Grand 
Duchies of Svveden and Poland re- 
spectively. It mušt not be confus- 
ed, hovvever, in thinking that the 
Finns are characteristically the šame 
as 'the Svvedes any more than the 
Lithuanians are Poles. From an 
ethnological and cultural standpoint 
the Finns are more cloeely related 
to their neighbors that are just 
south of them than they are to the 
Svvedes. That is one of the rea- 
sons vvhy Finland has been classi- 
fied 4as a Baltic Statė likę Estonia, 
Latvia, and Lithuania.

Finland has, therefore, a right- 
ful place in the celebrations because 
her ovvn pioneering vvorking classes 
and 1 their renovvned progenies con
tributed in no small measure in the 
early upbuilding of these United 
Statos. By the time the United 
Statės became a full-fledged nation, 
a fevv dcscendants of the Delavvare 
colonists had risen to pre-eminent 
positions in local and national af- 
fais, among vvhom vvere signers 
of the Declaration of Indepen.ience 
and of the Constitution of the Unit\ 
ed Statėsi.

Finland has furnished 
larly 
ning 
vvill 
next
an extensive tour her famed Hel
sinki University Chorus as a repre- 
sentative of Finnish chorai music. 
The founding of the chorus knovvn 
in Finnish as Ylioppilaskunnan Lau- 
Iajat and usually abbreviated by the 
capital letters YL is elosely con- 
neeted with the Finnish 
avvakening vvhich in the 19 
broke out in the sočiai life 
land. The vvorld famous
epic Kalavala became at that time 
in a very large measure an inspira- 
tion 
grevv up

that arrived.in Washington, D. C., 
Saturday noon, January 15, 1938
fresh from triumphs in New York 
and Boston. They vvere greeted at 
the railroad station by a delega- 
tion of local Finns as įveli as the 
Finnish Minister and Congressional 
delegations from Minn., North Da
bota, Montana and Wisconsin. They 
vvere (hen taken on a sightseeing 
tour and vvhile visiting the eapitol 
building, they vvere greeted by the 
Vice President and vvere even grant- 
ed the e.vtraordinary privilege to ap- 
pear on the floor of the House of 
Representatives. That evening there 
was a reception and dance given 
by the local Finns and their many 
friends under the chairmanship of 
Mr. John Savolaine. 
this funetion and had 
to speak to sonie of 
men vvho jmpressed me
ly. They were all of some chosen 
profession, eraft or business.

The next day, the Chorus made 
its first appearance in Washington, 
D. C. in a concert in the. Constitu- 
tion Hali. lncidentally the “YL” 
is under the honorary sponsorship 
<>f .Jean Sibelius, the noted Finnish 
composer and is appearing at the 
invitation and under the auspices 
of the lnter-Collegiate Musieal 
Council and comes to this country 
indorsed by John Barbirolli, VValter 
Damrosch, Werner Janssen, Sorge 
Koussevitzky, Eugene Ormandy, 
Arthur Rodzinski, Nicolai Sokoloff, 
Frederick Stock and Leopold Sto- 
kosvski.

1 attended 
the chance 
the young 
vcry high-

I
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AKRON’S SUI’ER SNOOPER
Not a lengthy news this vvee'f 

būt plenty just the šame, becaust 
it consists of the Super scoop of 
the year. My friends, I want t<» 
introduce to you Akron’s lastest vie
tini to the vvooings of Dari Cupid. 
Its nono other than Mr. Anthony 
Waller, or Tony as he is more com- 
monly knovvn to his friends. On 
Saturday, February 26th he is go
ing to take unto himself a wife. 
Its all going to happen at St. Pet- 
er’s Church, and the vvife to be is 
a lovely Irish lassie, Miss Margaret 
Kirkland. Congratulations, Tony, 
and here’s vvishing you succeES, hap- 
piness and everything else that can 
go vvith making 
ried life.

up a blissful mar-

to fili up a little 
likę to submit a 
vvas given to me

And novv, just 
more space, I’d 
little verse that 
by one of my associates and vvhich
I think kimi of fits in vvith the 
thought of this week’s Knoos. In 
fact, I think its even applicable to 
a couple of my elose friends, not 
to mention any narnės l.hougli.

If you don’t feel just right, 
IF
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
IF 
TF

you can’t sleep at night, 
you moan and you sigh, 
your throat feels dry, 
you don’t care to smoke, 
your food makos you choke, 
your heart doesn’t beat, 
your getting cold feet, 
your head is in a whirl,

WHY, H . _L MARRY THE GIRL.

a singu- 
happy and appropriate begin- 
for the series of events that 
culminate in the celebrations 
June by sending over here on

national 
century 
of Fin- 
national

for autors and artists. There 
a generation of artists 

and composers among vvhom the 
mest prominent personality Jean 
Sibelius is cocnsidered one of the 
greatest musieal genii of our own 
time. One of the rešults of the 
national axvakening was the found- 
ing of Helsinki University Chorus 
of 1883. From the very beginning 
its principai aim was the creation 
and development of Finnish chorai 
music and indeed it has consider
ably contributed to the raising of 
Finnish chorai music to its present 
level.

The singers in the “YL” are 
students and alumni of Helsinki 
(Helsingfors) University and other 
higher institutions of learning in the 
Capital of Finaland who, spontane- 
ously, voluntarily and without any 
compensation whatever, practice the 
art of singing. It is evident that 
the work in the “YL” mušt b(* well 
disciplined and be very intense be- 
cause each singer is a member of 
the chorus only during the time of 
his studies, after vvhich time he 
mušt give room for newcomers.

It vvas this particular scholastic 
chorus of fifty-five voices, under 
the leadership of Martti Turunen,

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKOMA Misevičienė, 

gyvenanti Clevelande. Ji pati 
ar kas apie ją žinotų prašoma 
atsiliepti. So. Chicagoje prieš 

j kokį laiką sudegė du Lietuviai, 
j Antanas Tylitas, nevedęs, ir 
Mikas Misevičius (Masovich), 
persiskvręs su žmona. Taigi 
jo žmona šiuomi j ieškoma.
S. Rodąs 6515 Wade Park a v. 

Cleveland, Ohio

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy 

1117 E. 79th Street 
(Kampas Pulaski Avė.)

JIEšKAU našlės apsivedimui, 
gali būti ir gyvenašlė, bi tik 

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

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

Šioje vaistinėje užlsikom vi
sokias namines ir importuotas 
gyduoles nuo visokių ligų, kaip 
tai nuo aštriojo užsisenėjusio 
Reumatizmo, nuo visokių žaiz
dų, dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių, ko
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė
jimų, visokių lytiškų ligų, ner
viškumo, nemigės ir visokių ki
tokių ligų.

C. Pakeltis 
1117 E. 79 St. 
Telef. ENd. 8533 
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje. I

Vaistine
Cleveland, O.

ENd. 8534

A keen interest vvas manifested I 
in this concert and there vvas a ■ 
complete sėli out. It may be that ! 
a great deal of interest vvas due to 
tho fact that here vvas a program 
entirely unknovvn to most concert 
goers and in a language extensive- 
ly conversed in the United Statės.

At this time, I cannot help būt 
give an expression to tvvo thoughts 
that occurred to me. One is that 
Lithuania should emulate Finland in 
the payment of her dėbt to this 
country vvithin vvho borders more 
persons of Lithuanian stock live 
than in any other country outside 
of Lithuania itself. And the other 
is that the chorai singing may be 
developed, expanded and perfected 
so that it may become, if it is not 
already so, a vital element in the 
cultural life of Lithuania.

L. J. ESUNAS.

NAMAI

YOUNGSTOWN, O

LITHU A N1A NT IN1) EP EN DEN CE
CELEBRATION
Lithuanian populace ofThe

Youngstovvn, O., not to be out-done 
by the larger neighboring colonies 
is presenting a gala program Sun- 
day, Feb. 20th. The celebration, 
as in all other cities is the com- 
memoration of the 20th anniversary 
of Lithuania’s Independence.

A program of 
tainment has been 
ing a dramatical 
enacted by local 
vvill be given by
Wm. Spagnola and John Going.

The committee and program par- 
ticipants of the 157th division of 

A. have vvorked very 
make this a vvorth- 
just hoping their la- 

rewarded by having a 
: the St. Francis Par- 
Let’s reward these ef-

diversified enter- 
arranged, includ- 
production to be 
talent. Speeches 
Judge Woodside,

NAMAI
1361 E. 82 ST.—8 kambariai ir 

rąžius, $43 mėnesiui.
PARSIDUODA: Superior ir E. 

St. distrikte: 2 šeimų namas, 
ras gyventi ir bizniui, įmokėti 
$595.‘

WESTCHESTER Avė. didelis 
mas ir garadžius, $4,000. 
kit apie tai: 
Avė., telef. GArf. 3775.

ga-

105 
ge- 
tik

na-
Klau- 

10025 HAMPDEN

the S. L. . 
tediously to 
vvhile affair, 
bors vvill be 
full-house at 
ish Hali, 
forts!

KAMBARIS VYRUI 
išsinuomoja geras kambaris 
vienam vyrui; Lietuvių šei
moje, Lietuviškame centre. 
Jei reikia ir garadžius. (5) 

6028 SUPERIOR AVĖ.

ANGLIS IR MALKOS
Original Pocahontas: tik bušelis pelenų iš tono . .. .$9.25 
No. 3 Pocahontas: duoda labai daug karščio............ 9,25
Standard Pocahontas, mažai dūmų, ilgai dega.........  8.25
Great Heart Lump......... 8.95 Economy Lump. . 6.75
Champion Lump...............7.25 Ohio Ėgg................... 6.25
Mountain Lump................7.25 .. Blue Diamond . . . ,8.25

K O M E R
Wood & Coal Company

(Lietuvis)
1409 East 92nd Street 

Telef. GArf. 2921

Du kartu Į metus taip darome, ištuštinimui sa
vo krautuves ir padarymui vietos naujoms 

sezoninėms prekėms — štai jūsų proga
Visi Vyrų 

SIUTAI ir 
OVERKOTAI 

tiktai po 15“ Pirmiau jų 
kaina buvo 

iki .$25

Vyru

$1.50

$1.35 Geri Marškiniai 
dabar 89c. 2 už $1.75

Geros Pirštinės . .$1.00 
su pamušalu ir be 
Darbinės kojinės ...10c 

79c

Vyrų $1.95 užsimaunami 
Sveteriai .......................

Vyrų šilti UNION
Apatiniai .....................

Geri šilko Kaklaraiščiai
Vaikų Trumpos kelnaitės 79c
Vaiku Sveteriai .......... 79(.

$1.19

89c
25cVyrų

Vilnoniai Kakliniai ..
Vaikų K&E $1 marškiniai 79c

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

THE KRAMER & REICH CO
7002 Superior Avė.

■
Kampu Giddings Rd.
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