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apskrities Storasta

DARBAI
IR darbininkų žinios

Lietuvos Valstybės Tarybos nariai Vilniuje, laike Nepriklausomybės Akto paskelbimo.
rybos pirmininkas, pirmutinis ir dabartinis Lietuvos Valstybės Prezidentas Antanas Smetona, Kan. šaulys, Inž. St. Kairys, Jonas Smilgevičius

Jonas Basanavičius, jo dešinėje valstybės ra- 
ięajr5. 

je: Narutavičius, Vysk. J. Staugaitis, Dr. Jurgis šaulys, Jonas Vileišis; iš kairės Į dešinę stovi: K. Bizauskas. J. Vailokaitis, I). Malinauskas, Kun. V. Mi
ronas, M. Biržiška, Kun. A. Petrulis, S. Banaitis, P. Klimas, A. Slulginskas, J. šernas ir Pr. Dovydaitis. (Basanavičius, Petrulis, Banaitis, šernas mirę.)

NORI SKIRTI 400 MI
LIJONU DARBAMS 
Washington. — Vakari

nių valstijų liberaliai Kon- 
greso atstovai nori pam
pinti 400 milijonų dolarių 
viešiems darbams vietoje 
prezidento prašomu $250,- 
000,000.

Senate šiaip-taip atsikra
tyta anti-lynčiavimo b 
liaus, kuris trukdė darbi 
per kelias savaiaes.

Prez. Roosevelt ruoši 
programą kuriuo tiki su
balansuoti reikmenų kaina; 
ir sugrąžinti šalyje gero
vę.

IS LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

SUSITARĖ. New York. 
General Electric kompani
ja susitarė su darbininkų 
unija darbo sąlygoms. Tas 
paliečia 30',000 darbininkų. 
Sutartyje neineina suvar
žymas kompanijai neimti i 
darbą ne-unijistų. Ta kom
panija turi savo dirbtuves 
daugelyje miestų.

l
KINU LĖKTUVAI UŽ
PUOLĖ JAPONIJOS 

SALĄ

TERUEL ATIMTAS, 
KAIRIEJI SUMUŠTI

Krunąs, pavasariui artėjant, 
’uukia potviniu. Kaunas yra 
dviejų upių — Nemuno ir Ne
ries — santakoje, 
patvinus miestas

•
UŽDARYTA 10 

KŲ MOKYKLŲ.
Švenčionių
sulaikė veikimą Švenčionių Ry
to švietimo draugijos, kartu 
Uždarė ir tos draugijos išlai
komas visas devynias Lietuviš
kas mokyklas. I aip pat Šven
čionių Storasta uždarė Lietuviu 
Kultūros draugijos užlaikomą 
Lietuvišką mokyklą Kirkučių 
kaime.

Tuo budu 
likviduota viskas 
ka.

Vilniaus krašte 
kas Lietuviš-

Pro testuoja. Viennoje, 
Austrijoje, darbininkai da
ro demonstracijas protes
tuodami prieš Hitlerio pa
stangas kišti nosį Į Austri
ją. Kalbėtojai pareiškė jog 
darbininkai neužleis Aus
trijos Vokiečiams be kovos.

N U S I š O VĖ
RIUS. Kruonio 
kų k., Pranas Matonis brako
nieriavimo reikalams laikė be 
leidimo medžiokliu} šautuvą. Jį 
slėpdavo malkinėje. Dabar jis 
mėgino šautuvą iš malkų iš
traukti, šautuvas iššovė ir Ma
tonis vietoje mirė. (Brakonie
riais vadinami visoki šmugel- 
ninkai kurie atlieka darbus už
draustus įstatymais.)

BRAKONIE-
val., Aglinin-Barcelona. — Vasario 22 

kairiųjų vyriausybės vadai 
paskelbė jog jų kariuome
nė, sukilėlių sumušta, ap
leido Teruel miestą, kurį 
buvo užėmę Gruodžio mėn.

Gen. Franco kariuomene 
veja kairiuosius, kurie tu
rėjo tą miestą apleisti su 
dideliais nuostoliais.

Sukilėlių lėktuvai apšau
dė kelis kairiųjų miestus, 
o karo laivai taip pat da- 

, ro puolimus kairiųjų.
Ispanų kare iki šiol už

mušta apie 350,000 žmonių. 
Iš jų apie 180,000 kareivių 
krito mūšio frontuose. Ki
ti yra žuvę užpuolimais 
miestų iš oro ir tt.

Tokio, Vas. ! 
kariški lėktuv* 
atakavo Japori 
Formose salą, 
daug nuostolių 
pirmas Kinų bandymas už
pulti Japonų žemes.

Japonai Skubinasi
Japonai pasiryžę greitu 

laiku baigti savo karą su 
Kinais, taigi pastarose die
nose daro smarkius puoli
mus trijuose karo frontuo
se, norėdami Kinus visiš
kai sumušti.

Japonai turi užėmę 650,- 
000 ketvirtainių mylių Ki
nijos žemių su apie 100 mi
lijonu gyventojų, kurią ir

— Kinų 
nuskridę 
valdomą 

Padaryta 
Tai

į BRITANIJA jąiO^IASI 
KARUI

Jeigu tarp Italijos ir Bri 
tanijos greitu'laiku nebus! 
prieita susitarimo, Europos i 
taikos klausimas liks pavo-| 
juje, taigi Britanija pasi
ryžus visapusiai ruoštis ka-' 
rui.

Berlinas, Vasario 20. —I 
Vokietijos diktatorių^ Hit- 
ler šandien sakė savo trijų 
valandų ilgumo kalbą Vo
kiečių seime, kurioje užka
bino beveik visą pasauli. 
Jis grąsino kaimyninėms 
valstybėms nespausti Vo
kiečių mažumų gyvenančių 
tose šalyse, nesą gali prisi
eiti susidurti su ginkluota 
Vokiečių spėka.

Britanijai jis pasakė jog 
ji galėtų turėti taiką su 
Vokietija jeigu sugrąžintų 
per karą atimtas kolonijas.

Ta jo kalba buvo karš
čiausia ir drąsiausia už vi- i 
sas jo pasakytas iki šiol 
kalbas.

Po to kai prieš kelias die
nas buvo padaręs pasikėsi
nimą priversti Austrijos 
valdžią priimti į kabineto 
narius nazių vadus ir sukė
lęs nerimo Austrijoje, Hit
leris šia savo kalba tuoj vėl 
sujaudino visą Europą.

Jo kalbos svarbiausios 
dalys buvo:

Vokietija neturi su Ang
lijo jokių kitų nesusiprati- 

' mų kaip tik dėl nesugrąži- 
nimo per karą užgrobtų 

j kolonijų.
Japonijai įis pripažysta 

1933 metais iš Kinijos ^iš
plėštą ir sudarytą Manču- 
kuo valstybę Azijoje. Hit- Į 
leris turi padaręs su Jano-. 
nija ir Italija sutartį kovo
ti prieš tarptautinį komu- 

1 nizmą.
Austrijai neteikia jokio 

i nepriklausomybės užtikri-i 
i nimo ir laikysis savo nusi- 
i statymo suvienyti ją su vi- 
jsa Vokiečių tauta.

Trims milijonams 
čiu Čekoslovakijoje 
lauja autnomiios.

Su Lenkija sako 
! susitarimo pagerbti 
kitos interesus E—

i Tautų Sąjungą.
Vokietija gatava koope 

ruoti palaikymui taikos 
visomis valstybėmis 
rus Sovietų Rusija, 
komunistais nenori 
jokio bendro.

SU 
išsky- 

nes su 
turėti

yra

Minneapolis, Minn.. Am. 
Darbo Federacijos unija 
iškėlė teisme bylą prieš 
New Yorke leidžiamą ko
munistų dienraštį Daily' 
Worker už šmeižimus tos 
unijos vadų. Reikalauja 
$470,000 atlyginimo.

Telefono kompanija New 
Yorke pasiūlė vedusioms 
telefonistėms užleisti savo 
vietas toms kurios pačios 
turi savo pragyvenimu rū
pintis. Kitaip sako reika
linga darbas padalinti tarp 
visų 8,000 tarnautojų ir 
dirbant po dalį laiko visos 
neuždirbs gana.

HOOVER. buvęs S. Val
stijų prezidentas, lankosi | 
Europoje. Laike didžiojo 
karo jis buvo Belgijos ka
ro nukentėjusių šelpimo 
komisijonierium. Pamatęs 
Belgiją po karo atsistačiil
sią ir susitvarkiusią, Hoo- 
ver, sako, apsiverkė.

SIŪLO PASAULIUI 
DEMOKRATIJĄ

VVashington. — A asario 
22 d. Suv. Valstijų vidaus 
sekretorius Ickes sake kal
ba per radio į visą Angliš
kai kalbantį pasauli. Jo 
kalba buvo perduota per 
radio ir Britanijoje. Jisai 
siūlo pasauliui stiprinti de
mokratinį frontą prieš grę
sianti fašistinį ir komunis
tinį pavojų. • • • v. ,

Gerai mums čia Afri
koje saugiai sėdint kalbėti 
apie demokratiją (bet de
mokratiškai ištiesų negy- 
nant) ir siūlyti kitiems cą 
švarką, kuris Europoje vi
sai nieko padengti negali.

i

Vokie- 
reika-

priėjęs 
viena 

kitos interesus Danzige — 
naziai ten turi turėti pilną 
laisvę.

Vokietijos industrija pa
ruošta ginklavimosi pro
gramų] taip kaip niekad iki 
šiol nebuvo.

Vokietija niekad negrvš

ATSILIEPIMAI KITOSE 
ŠALYSE

Hitlerio tokia kalba su
drebino Čekoslovakiją, pa
gąsdino kitas mažas kaimy
nines valstybes, surūpino 
Prancūzija, ir padarė pa
mainų Britanijoje.

Hitleris nori atplėšt nuo 
Prancūzijos visas Centrali- 
nės Europos valstybes ir 
jas valdyti kaip patinka
mas.

Britų užsienių reikalų 
sekretorius Antbony Ede n, 
laikytas labai svarbiu as 
meniu Europos diplomati
joje, pasitraukė iš savo vie
tos. Tarp jo ir ministerio 
pirmininko kilo nesusipra
timai.

Britanija visomis pas
tangomis imasi taikysis su 
Italija.

Austrijoje piadėm pasi
kartoti nazių demonstraci
jos, puldinėjimai Žydų ir 
kitoki neramumai.

Austrų vienatinė 
į partija, Tėvynės Frontas, 
I Hitleriui užsileisti nežada. 
! Dėl to gali kilti ginkluot: 
: susirėmimai su naziais ir 
gali dar įsikišti pati Vokie- 

I tiia.
Italijoj buvo kilęs džiau- 

1 gsmas dėl Edeno atsistaty
dinimo, bet aprimo kuomet 
patirta kad ir toliau Britų 
valdžia žada laikytis tokių 
pat nusistatymų Imk Ita
lijos kaip ikšiolei.

Italija nori gauti iš An
glijos kelis desčtkus milijo
nų dolarių paskolos.

EGIPTE laike smėlio au
dros , viename kaime kilo 
gaisras, sudegė 15 žmonių.

ANT SAKHALINO salos 
sniego nugriuvimais užmu
šta 45 žmonės. Ta sala vai- 

Idoma Japonų.

RUSIJA bRĄSO DU
JOMIS, KARO AT

SITIKIME

GAISRAI LIETUVOJE 1937 
m. sunaikino 
binio miško, 
litu nuostolių, 
vo 
ir

is-Maskva. — Hitleriui 
naujo suerzinus Europą ir 
sudrumzdus ramybę, Sovie
tų Rusijos karo komisams 
Vorošilov pareiškė jog Ru
sija yra didesniame karo 
pavojuje negu kitos valsty
bės ir todėl užpuolimui išti
kus raudonoji armija nau
dos nuodingas dujas savo 
priešams naikinti. Jis sa
ko, kadangi fašistinės val
stybės paneigė 1925 metų 
sutartį nenaudoti dujas ka
rui ištikus, ir sovietai pri
versti lavinti savo kariuo
menę naudoti dujas.

i lijonu gyventojų, 
nori pasilaikyti.

• Per 7 mėnesius 
Kinais, Japonija 
260,000 vyrų,

I sužeistų, 
milijoną vyrų, tačiau delei 
Kinų daugumo tas nuosto
lis yra daug mažesnis negu 
Japonu.

Kinų vyriausias vadas 
Gen. Kai-Šek pareiškia jog 
Japonų pastangos Kiniją 
pagrobti nedavė jiems to
kių vaisių kai]) tikėtasi.

karo su 
neteko į 

užmuštų ir 
Kinai neteko per

MIRĖ PRAL. DAM3 
RAUSKAS

Vasario 19 d. Kaune mi 
rė Pral. Dambrauskas, ži 
nomas 
Jakštas, 
ninkas, kritikas, poetas, 
daktorius, visuomenės 
kėjas. Ėjo jau 78 
amžiaus.

rašytojas Adomas
Jis buvo moksli-

., re- 
vei- 

metus

delega-
vidnus

Isgal-.i

ŽUVO 30. Pietinėse val
stijose pereitą savaitę pra
ėjus audrai žuvo 30 žmo
nių Rodessa, La., apielin- 
kėje.

—————
Hitleriui Europoje pra

dėjus išnaujo sumišimą kel
ti, Lenkai vėl ėmė rėkauti 
kad ir jiems reikią koloni
jų....

Butų gerai kad jiems kas 
padovanotų daug tyrlaukių 
Afrikoje ir apgyvendintų 
su barbarais.

_

IMA GELBĖTI BIZNIUS
Washington. — Federalė 

Rekonstrukcijos korp., ku
rios tikslas yra gelbėti biz
nius, turi skolinimui pus
antro bilijono dolarių. Sa
ko Prez. Roosevelt sutinka 
iš to fondo duoti paskolas 
dideliems ir mažiems biz
niams.

jllo aktualiais

naktį į Vasa- 
kas ir kuriais 

bjauriai sužalojo

AUDROSE ŽUVO 150. 
Pačioje Japonijoj šios sa
vaitės pradžioje audrose ir 
sniego pūgose žuvo apie 
150 žmonių. su

771 ha valsty- 
Padaryta 79,264 

Priežastis bu- 
ankstyva ir sausa vasara

žmonių neatsargus elgima
sis su ugnimi.

Nuo 1930 iki 1937 metų bu
vo Lietuvoje 1,580 miškų gais- 

ha 
li-

šy-

rų, kuriuose išdegė 4,916 
miško ir padaryta 781,714 
tų nuostolių.

•
GRUDŲ EKSPORTAS,

met iš Lietuvos jau eksportuo
ta 120,000 centnerių grudų. 
Šių metų pradžioje panaikinta 
draudimas eksportuoti rugius, 
miežius, nes pasirodė kad šių 
grudų turi perteklių.

Parduotieji grudai išvežami 
savais laivais.

•
NUŠOVĖ 5 VILKUS. Aly

taus ap., Kibiškių girininkijos • 
rajone susekta 9 vilkai. Apie 
tai pranešta Alytaus medžio
tojams ir jie penkis vilkus nu
šovė.

Townsend turi sėdėti ka
lėjime. Washington.— Dr. 
Townsend, senelių pensijos 
sumanytojas, turės atsėdė
ti 30 dienų kalėjime ir už
simokėti $100 pabaudos už 
paniekinirrlą Atstovų Buto. 
Jis pernai laike tyrinėjimo 
io veikimo pakilęs išėjo iš 
Atstovų Buto komisijos po- 

i sėdžio.

Vokietijoj yra 11,500.000 
moterų kurios iš savo dar
bo pragyvenimą daro. Iš 
jų apie 4,700,000 yra ištekė
jusios.

KINIJA atsiuntė į Suv. 
Valstijos 10 milijonų uncijų 
sidabro, $40,500.000 vertės, 
pirkimui Amerikoj sau ka
ro reikmenų.

LIETUVOS vyskupų 
ei ja nesenai lankėsi pas 
reikalų ministerj Gen. Čapliką 
ir kalbėjosi su

•
TAURAGĖJE 

rio 1 d. nežinia 
sumetimais

i kelių gatvių pakraščiuose ori- 
sodintų medelių apie 100: dau
geliui jų nutašyta žievė, kitų 
visai aplink aplupta, o kiti tie
siog nulaužti. Miesto gatvės 
apsodintos medeliais kad jiems 

. suaugus visa Tauragės pasida- 
rys panaši į sodą.

•
ŽUDYSTĖ Iš GINČŲ, žel

vos miestelyje, N. Dapkus (iš 
Mateikiškių k., želvos v.),
sitiko su jonu Kulakausku (iš 
Matiškių k.), ir kalbėjosi apie 
Latviją, kur jiedu anksčiau bu
vo tarnavę. Besikalbėdami su
siginčijo dėl vieno Latvijos 
miestelio vardo ir susimušė. Į 
muštynes įsimaišė VI. Marku- 

, I nas ir Dapkus su Markūnu Ku- 
įlakauską akmenais primušė 

, j tiek kad tas už kelių dienų li
goninėje mirė. Mušėjai nubau- 

Isti kalėjimu.

•

ŽIEMA LIETUVOJE pakar
totinai daro atakus. Vasario 
pirmose dienose vėl turėjo bū
ti nutrauktas autobusų susisie
kimas su šiaurės rytų Lietu
vos miestais, nes didelės pus
nys užgulė kelius. Virš 50 
miestų nutraukta autobusų su
sisiekimas.

•

PRIGIRDĖ APIE 100 VIŠ
TŲ. Prienuose, per Nemuną 
važiavo vienas pirklys su pil
nom rogėm narvuose susodintų 
vištų. Kadangi oras buvo at
šilęs, tokio svorio ledas neiš
laikė ir rogės su arkliais ir viš
tomis įlūžo. Arklius ir roges 
iš vandens ištraukta, bet apie 
100 vištų prigėrė. Važiavi
mas per Nemuną ledu buvo 
sulaikytas, bet tas pirklys ne
paklausė.
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PENNSYLVANI JO JE Nepriklausomybes Minėjimas
PITTSBURGH
Rimti ir Nerimti Pami 

nėjimai Lietuvos Ne
priklausomybės

gramo laiką. Susirinkus pub
lika nerimavo nesulaukdama 
programo pradžios, po pažymė
tam laikui. Prie Dariaus-Girė
no paminklo susirinkę žmonės 
žiemos ore virš valandą laukė 
atvežant vainiko, kuris turėjo 
būti padėtas prie paminklo. 
Laukė ir nesulaukė — nes vai
nike niekas neužsakė, o komi-' 
teto nariai tik tarp savęs gin
čijo ii: “Tu turėjai užsakyti”, 
“Tu turėjai užsakyti....”

? rba, kam buvo reikalinga 
komitetui iš savo tarpo išne
šioti slaptybes kuomet pirmi
ninkas visu griežtumu užsispy
rė neleisti programan įdėti 
Lietuvos Prezidento atvaizdą? 
Juk tą incidentą buvo galima 
ramiai likviduoti ir užmiršti.

Programo išpildyme publiką 
žavėjo baletas, kurį išpildė 50 
mergaičių, šv. Kazimiero Aka
demijos auklėtinių, tautiškai 
pasirėdžiusių ir vienuolių se
sei) i rūpestingai sutvarkytų. 
Tų mergaičių parėdai ir šokiai 
put liką tikrai sužavėjo. (To- 
lesr ės programo eigos nema
čiau.)

MARGUČIO PARENGIMAS
Vasario 20, vakare, vidur- 

miestyje, Morrison viešbučio 
Terrace Kasinoje, įvyko kom
pozitoriaus Antano Vanagaičio 
suruoštas Margučio aristokra
tiškas parengimas pagerbt Lie- 

1 tuvos nepriklausomybę. Pub- 
I likos prisirinko tiek kiek galė- 
' jo sutilpti (galėjo būti apie 
i 1,2)0 žmonių). Bene pirmu 

kartu Chicagoje čia pasirodė 
su garbės ženklais pasipuošę 
Vytauto ir Gedimino ordenuoti 
Kavalieriai.

^’akare. 6:40 valandą, susi
rinkusius svečius, gyvu žodžiu 
(per telefoną) pasveikiro Lie
tuvos Įgaliotas Ministeris P. 
žadeikis iš Washingtono.

7:05 valandą, gyvu žodžiu 
I (irgi per telefoną) visus C'hi- 
| vagos Lietuvius sveikino Lie
tuvos Valstybės Prezidento ir 
Seimo prezidiumo vardu, vy
riausias Seimo sekretorius Me
čius Kviklys (kalbėjo 5 miliu
tas). Vėliau telefonu sveiki
no visus Lietuvos Generalinis 
Konsulas Budrys, New Yorke. 
Kun. židanavičius ir Juozas Ol
šauskas iš Amsterdam, N. 
ir “Dirvos” redaktorius K. 
Karpius iš Cleveland. Ohio.

Kiti sveikinimai telefonu 
telegramais buvo nuo: Teisėjo 
Laukaičio, Baltimore, Md., Dr.

(Pabaiga ant 7-to pusi.)

MIRIMAI
M1R£ AMERIKOS LIETUVIAIChicagojemokykloj. Biskį pavėlavau, 

pradžios negirdėjau, sakė kiti 
kad choras padainavęs kelias 
gražias dainas. O aš radau 
jau kalbant jauną, nesenai ta
pusį advokatu, Kl. Bardzilaus- 
ką. Tas jaunas advokatas ma
tyt yra gerų katalikų vaikas, 
na ir prabaštėliai jį apsikabinę 
iš glėbių nepaleidžia.... 
advokatas neblogai kalba 
tuviškai, tik negarsiai ir 
kį nuobodžiai. Jam visa 
laimė buvo kad “Lietuvoje 
džia suspaudus nelaisvėj 
giją laiko”, 
nedrąsiai 
išgirsti.

Išeina Kun. Misius, maniau 
kad jis kalbės, bet pasirodo jis 
tik programą veda.

Sekė dainos, dainavo Stella 
Adams, jai akompanavo var
goninkas J. L. Senulis. Po co 
buvo perstatytas kalbėti Adv. 
Edvardas Schultz. šis nors 
sunkiau kalba Lietuviškai, bet 
daug gyviau negu Bardzilaus
kas, ir kalbėjo trumpai, links
mai, ir susijaudinusiai. Užklau
sė kas čia per Lietuvos minėji
mas kad niekur nesimato 
tuvos vėliavos. Ir ištikro 
kas niekur salėje nematė 
tuvos vėliavos.

Toliau vėl dainavo vyrų 
ras, J. L. Senulio vedamas, ke
lias dainas, kurias sudainavo 
puikiai.

Sekė kalba Kun. Jurgučio 
(Mavvievv kapeliono). Bridge- 
viflo, Pa. Jis sakė ilgai nekal- 

‘ bes, tik kokias 5 miliutas. Pa
sigyrė kad Lietuvą gerai pa
žysta, prieš karą Kaune gyve
nęs apie 5 metus, dabar vėl ke
li metai atgal buvo parvykęs, 

j Bet kai]) pradėjo burnoti lai 
tikrai kaip Mayvie\v kapelio
nas. Pirmiausia privedė kaip 
uždarytas paukštelis iš “klėt- 
kos” nori pasiliuosuoti, kaip 
žiurkutė iš skylutės išlysti, vi
si gyvūnėliai trokšta liuosybės. 
() kai]) katalikai ten Lietuvoje 
dabar suspausti yra, laisvės 
neturi, katalikų spauda yra 
persekiojama, — ir taip Įsikar
ščiavęs plūdo per ištisas 35 
miliutas. Na, pamaniau sau. 

| tai turbūt rengimo komisija 
i žinojo ką daro su Lietuvos vė
liava, kad jos neišstatė išnieki
nimui.... Turbūt žinojo kad 
atsiras toks “auksaburnis”...

Dainininkai ėmė nerimauti. 
Kun. Misius pasakė kalbėtojui 
kad mokyklos užvaizdą jau no
ri šviesas užgesinti, nes leidi
mas prakalboms buvęs duotas 
porai valandų, o dar yra gražių 
dainų neišdainuota. Nors ner- 
vuotas, bet choras dar sudai
navo, ir ta pati panelė dar pa
dainavo. Klebonas Kun. Mi
sius padėkojo visiems už gau
singą susirinkimą, dėkojo cho
rui ir jo vedėjui, J. L. Senuliui, 
kurio darbuotę prilygino prie 
pirmųjų knygnešių darbuotės. 
Teisingai, šios parapijos cho- 

turi 40 
Kun. Misius lai-

šymet Lietuvos 20 metų ne
priklausomo gyvavimo sukak
tuvės paminėta visame pasau
lyje, kur tik Lietuvių randasi.

Pas mus Pittsburghe nuo 
pat Lietuvos atgimimo kas me
tą, per keliolika metų, buvo iš
kilmingai nepriklausomybės su
kaktuvės apvaikščiojama va
dovaujant sandariečiams, tau
tininkams ir taip bepartiviams 
geriems tėvynainiams, gražio
mis pritaikytomis tai dienai 
dainomis, geru upu, patriotiš
ka dvasia.

Pirmiau, per tą keliolika me
tų, Pittsburgho Lietuvių kuni
gija nebuvo Lietuvos pripaži
nus. Socialistai buvo pasakę 
kad “Lietuvai nei cento”. O 
komunistai tai ir visai nežino
jo kad Lietuva yra gyva.

Taigi pirmutinių keliolikos 
metų Lietuvos nepriklausomy
bės paminėjimų rengimo garbė 
tenka Pittsburgho 
kams, sandariečiams 
rai tėvynainiams.

Bet kuomet musų 
pamatė kad jau musų kūdikis 
Lietuva paaugo iki 13-kos, 14- 
kos metų, ir taip puikiai bujo
ja, sukruto ir jie: musų kuni
gų (jie sako kad katalikų) Fe
deracija tuoj griebė pastoti 
kelią sandariečiams ir tauti
ninkams, ir pradėjo rengti Lie
tuvos nepriklausomybės sukak
ties paminėjimus.

Na ant pat galo apsižiūri ir 
“bendras frontas” kad tiek 
Lietuvos sūnų ir dukterų susi
renka į sales kad net i e visi 
sutelpa, na o jie sueina ne tuš- 

• čiais kišeninis. Taigi sugalvo
ja ir jie neva tai pripažinti Lie- 

' tuvą, kad tik butų proga pada
ryti komunistišką gišeftą.

Rengia “paminėjimus” ir ko
munistai su socialistais. Bet 
koks būna tas “paminėjimas”? 
Tikrai skandalas, įžeidimas, 
išgėdinimas. Vietoj parengime 
pasidžiaugti Lietuvos iškentė
tais vargais ir atsiektais laimė
jimais, ta pamišėlių gauja su
sirenka Lietuvą apšmeižti, ap
spjaudyti, ir gabaus sau dola- 
rių pasikolektuoti, fieva poli
tiškiems kaliniams.

Taigi, noriu priminti kad jau 
šiais metais Pittsburghe cų 
“paminėjimų” pasidarė devy
nios galybės.

Vasario 13 d., 3 vai. po pie
tų, buvo prakalbos ir dainos 
šv. Vincento parapijoje, Kun. 
Vaišnoro vadovaujamoje. Tą 
pat dieną, 7:30 vai. vakare, šv. 
Petro ir Pauliaus parapijoje, 
Homestead, Pa., pas Kun. Va
siliauską. Kalbėtojai buvo Adv. 
Kl. Bardzilauskas, Adv. Edw. 
Schultz ir Kun. Misius.

Na ir tą patį vakarą, iuo 
pačiu laiku, Soho dalyje, LMD. 
salėje, buvo paminėjimas nei g
tas Sandariečių su “bendru 
frontu”, tautiška parapija ii 
kitokiomis draugijomis.

Tai buvo Lietuvos išniekini
mo (atsiprašau “paminėjimo ) 
vakaras. Apie sandariečius ii 
tautininkus nieko nesakau. Bei 
kadangi Plečkaitininkas, aroa į..... ; — «««
kai]) nekurie vadina', “Pitts- sekiojami ir kad valdžia Lieti 
burgho Capone”, buvo progra-1 vc 
mo vedėju, salėje per du kartu 
ko prie muštynių neprieita.

Kalbėtojais buvo socialistas 
SLA. vice prezidentas, viena 
boba komunistė vietinė, ir ko
munistė mergina iš kitur*.

Vietoj pagerbti Lietuvą, šie 
visi išliejo tulžį ant Lie'iuvo.,. 
ir jos valdžios. Jei tie Amt n 
konai politikieriai kurie dai - 
vavo šiame vakare, butų su
pratę ką tie atsiprašant Lietu
viški kalbėtojai kalba ir kaip 
Lietuvą purvina, aš tikiu jie 
butų ėję šalin nuo estrados.

Dar kas keista buVo tai pir
madienio rytą, kuomet paėmęs 

• vieną Pittsburgho dienraštį pa
mačiau įtalpinta tų trijų Lie
tuvos išgamų atvaizdas: socia
listo, komunistės, ir Plečkaiti- 
ninko: visi trys susikabinę j 
Lietuvos trispalvę vėliavą, 
vanagai pasigavę balandi 
retų sudraskyti....

KITI PAMINĖJIMAI
Vasario 16-tą irgi buvo 

rengta paminėjimas — šis 
vo N. S. Dangun žengimo baž
nyčioje. Buvo atlaikyta iškil
mingos pamaldos už Lietuvos 
nepriklausomybės kovotojus ir 
parapijos klebonas Kun. Misius 
pasakė atitinkamą pamokslą. 
Negirdėjęs pamokslo apie jį 
nieko

Bet 
kalbos

tautinin- 
ir bend-

prabaščiai

su- 
bu-

atitinkamą 
dėjęs pamokslo 

neminėsiu, 
tą pat vakarą buvo pra- 
ir dainos Conrov High ,

PER RADIO
Chicagos Lietuviai šiais me

tais Lietuvos Nepriklausomy
bės 20 metų sukaktuves pami- 

i nėjo labai gyvai ir reikšmin
gai : pirmiausia per radio, o 
paskui susirinkimuose.

Vasario 15 vakare iš stoties 
\VGES, Peoples Furniture Lie
tuviška firma savo savaitini 
3-4 valandos programą pašven
tė Lietuvos nepriklausomybės | 
pagerbimui kvarteto dainomis 
ir L. šimučio patriotiška kal
ba. Po to iš ten pat per 15 
minutų Lietuvą pagerbė Kun. 
Draugelis (Pasiuntinio leidė-j 
jas, iš Gary, Ind.).

Vasario 16-tą po pietų iš 
stoties WEDC dienraštis Drau
gas savo radio savaitinį pusva
landį pašventė išimtinai Lietu
vos nepriklausomybės pagerbi- 

I mui tautiškomis dainomis, o 
Lietuvos Konsulas P. Daužvar- 
djs pasakė įspūdingą kalbą ir 
oficiališkai paskelbė kad šitos 
šventės proga Lietuvos Prezi- 

i dentas J. E. Antanas Smetona 
34 Amerikos Lietuvius apdova
nojo ordenais, ir amnestijos 
keliu paleido iš kalėjimo daug 
politinių prasižengėlių, sykiu 
ir Profesorių A. Voldemarą.

MARGUČIO PROGRAMAS
Vasario 16-tos vakare, radio 

stotyje WHFC kompozitoriaus 
Vanagaičio (Margučio) kasdie
ninis programas pratęstas iki 
pustrečios valandos (vietoj 1 
valandos). Tai buvo speciališ- 
kas programas, kurį išpildė 
A. Kvedero vadovaujamas 'iš 
5 ) mergaičių sudarytas Margu
čio choras, kuris dainavo tani 
vakarui parinktas tautiškas ir 
patriotiškas dainas, ir visa ei- 

' lė kalbėtojų.
įžanginę kalbą temoje “Lie- 

' tuva didvyrių žemė” pasakė V. 
S. Jokubynas, paskui kalbėjo 
kiti: Konsulas P. Daužvardis, 
Teisėjas Zuris, advokatai: Bor- 

1 den-Bagdžiunas, Olis ir Lapin
skas; daktarai: Žymantas, Bie- 
žis, Bložis. Lietuvos žydų vei
kėjas, Gedimino ordeno kava
lierius S. Komaika (kalbėjo la- 

i bai patriotiškai) Angliškai, bėt 
ba'gė Lietuviškai: “Valio! Lai 
gvvuoja musu Tėvynė Lietu
va 1”

Angliškai kalbėjo Chicago 
Arierican dienraščio redakci
jos narys Stasys Pėža, kuris 
be kita ko pasakė dan ir mums 
negirdėtą naujieną, tai kad pir- 

, mutiniai Lietuviai į Chicagą 
atvyko 1834 metais. Tie Lie
tuviai buvo Jonas Baltromaitis 
su žmona ir vaikais, iš Klaipė- 
do > krašto. Tai tolimi gimi
naičiai dabar Bridgeporte gy- 
ve.iančio Adv. F. P. Barčiuiio 
ž’ronos. Baltromaičiai iš Nevv 
Ycrko į Chicagą atvažiavo ve
ži iu su būda (by covered va- 
go i), nes tarp New Yorko ir 
Chicagos jokios transportacijos 
tada beveik nebuvo. Baltro- 
n ; ičiai iš tėvynės buvo pabė
gę nuo religiškų persekiojimų. 
Baitromaitis buvo aukštas, mė
ly: akis vyras, apsirengęs na
rni j austais ir siutais drabu
žiais, o j'o žmona dėvėjo dryžą 
j 1 ę ir žalią sijoną. Chicagos 
re kaitlingi gyventojai viską 
pametę į juos žiūrėję lyg į ko
kius dyvus. Baltromaičiai Chi- 

j c ’.goj pabuvę šešis mėnesius, 
i 'Sikč'ę į kaimą apsigyveno 
ukėje netoli Miiwauke&, vVis- 
consin valstijoje.

šito ilgo ir įdomaus Margu
čio programo klausėsi daug 
tūkstančių Lietuvių Chicagoje 
ir apielinkėse. Radio studijos 
s.ilionas buvo pilnas publikos 
(Lietuvių ir svetimtaučių), 
kuri atidžiai klausėsi ir grožė
josi taip skaitli.gu buriu dai
navusių mergaičių, kurios bu
vo tautiškai pasirėdę ir visos 
su žaliais vainikais ant .gaivų, 
o nuo vainikų nusileidę mar
gavo trispalviai kaspinai. Tai 
buvo tikrai gražus reginys, ko
kį šiais laikais sutverti moka 
tik artistas Vanagaitis.

PAMALDOS IR SUSIRIN
KIMAI

Vasario 16 d. beveik visose 
Lietuvių bažnyčiose įvyko ypa
tingos pamaldos pagerbimui

Tas
Lie- 
bis- 
ne- 

val- 
reli- 

Jis tą sakė labai 
ir negalėjau visko

Lie- 
nie- 
Lie-

cho-

šios
ras gražiai pasirodė, 
dainininkų, 
ke programo gražiai kalbėjo.

KAS 1)0
Visų klausant negali nei su

prasti kas darosi. Kas per vie
ni tie dešinieji ir kairieji gai
valai? Komunistai rėkia kad 
jiems nėra laisvės, r.es fašistai 
išvien su klerikalais dirba, kle
rikalai šaukia kad jie yra per- 

voje dir )a išvien su laisvama
niais. Koks aitvaras į jų ma
kaules įlindo? Visi rėkia kad 
nėra kokios ten laisvės. Aš 
p įtarčiau visiems tiems vadams 

i ir vadukams stengtis eiti prie 
laisvės. Paskelbkit kovą viso- 

į kioins disciplinoms, paskelbkit 
savo visiems pasekėjams kad 
iuo šios dienos esųt visi laisvi, 

norit eikit į bažnyčią, norit ne. 
Jei turi vieną pačią, o dar nu
eini ir p is svetimą, tai vra lai
sva velia. Nori duosi kolektą 
bažn.Uiai, nori ne, liuesą valia. 
Laikraščius ir knygas skaity
kit kokios jums patinka ir ki
tiems tą teisę pripažinkit. Kle
bonas negerai elgiasi, imk už 
apikaklės ir laukan, turi liuosą 
valią, ir tt. Tada tai bus lais
vė visiems.

Bet iki šiol kokią laisvę mes 
turim iš klebonų pusės ir to
kios valdžios kuri sako tarnau
janti “Dievui ir tėvynei”. Die
vas kaip Dievas, jis nėra toks 
baisus, bet toji Dieviškoji mi- 
r isterija, ir visa žemesnėj) 
valdžia Lietuvių tautai butų 
daug sunkiau iš’aikyt negu da
bartinė ‘‘fašistiška” valdžia.

Jus dabai* snjrudot ant lai- 
. vės, k'’ki.’ leda butų žmonėms 
iaisvė jeigu iu.> vaJdytumet?

Visi žr.ion.,l.iai patenkinti >ia- i 
bęrtinn Lietuvos > aidžia ir to-Į i 
kia laisve kokią jie it.»*i, bet ne
labieji trukšmadariai, partijų 1 
vadai, sau vietų jieškodami, • karti.

AITVARAS?

norėdami prilvsti prie valdžios 
lovio, sėja neapikantą prieš 
valdančiuosius.

Ačiū Dievui kad šiandie.- 
Lietuvoje yra discip ina, lodei 
Lietuva vra stipri, r sulaukėm 
jos 29 metų laisvo gyvenimo 
sukaktį. Be: jeigu prie tokio^ 
disciplinos butu reikėję gyven
ti kaip ’mvo laike Prezidento 

bū
viai 
bet 
už-

> su
Lik 

vis

Lietuvos nepriklausomybės ir 
kad padekavoti Aukščiausiam i 
už suteiktą Lietuvai ištvermę ■ 
ir pasisekimus laimėti kovas i 
nepriklausomybę atstatant; ir 
prisiminta tose kovose žuvu
sieji.

Lietuvių Auditorijoj Vasa
rio 16 vakare įvyko “bendro 
fronto” surengtas viešas va-į 
karas su kalbomis. Dėl bjau-’ 
raus oro publikos prisirinko ne- 
perdaugiausia, bet ir ta pati 
buvo prižadais suvilta. žmo
nės rinkosi įsigyti kokį malo
numą, bet apsiriko, nes vadi
nami “kalbėtojai” gadino orą, 
sau paprastu hamizmu svaidy- 
damiesi Lietuvos valdžiai, ne
sigailėdami pasigyrimų buk jie 
su Mikužiutėš rezoliucijomis ir 
protestais “pri vertę Lietuvos 
Prezidentą paleisti iš kalėj imu 
politiškus prasikaltėlius”. Pa
klausę tokių kalbų, žmonės ėjo 
iš salės spjaudydami ir rūgė
dami kad hamai juos apvylė.

šiaip visokių parengimų Lie
tuvos Nepriklausomybei -pami
nėti buvo labai daug. įvairios 
draugijos ir jaunimo būreliai, i 
privatiškai ir viešai, rengė vi-, 
sokius pasilinksminimo vaka-1 
rėlius, kitur net privatiškuose. 
namuose įvyko svečiams suruo-1 

i štos vaišės, atžymėjimui musų 
tautos taip reikšmingos šven- 

I i'js.
Lietuviški laikraščiai tos 

dienos (ar jai arčiausias) lai
das paįvairino prisiminimais ir 
gausiomis iliustracijomis, o 
Margutis ir Sandara išleido pa
didintus numerius. Tai vis 
gražu kad Lietuviai kaskart 

avis labiau įvertina savo tautos 
istoriją.

Vasario 20 d. įvyko žurnalo 
Jaunimo parengimas Lietuvos 
nepriklausomybę paminėti, bet 
man ten būti neteko; girdėjau 
tik kad publikos dalyvavo apie 
300. Buvo dainų ir kalbų, ku
rių vieną p.ąsakė ir Lietuvos 
Konsulas.

K ATALIK V P A R ENGIM AS
Sekmadienį, Vasario 20, po

pietyje įvykę Amerikos Lietu
vių Katalikų' Federacijos iškil
mės, kurios prasidėjo prie Da- 

I riaus-Girėno paminklo, o iš čia 
apie 300 žmonių, legioninkai 
su vėliavomis, dekoruotais au
tomobiliais, vyko į Ashland Au
ditoriją, kur 'susirinkus apie 
3,590 publikos, įvyko gana il
gas ir labai įdomus patriotiš
kas programas. Jam neapsa
komai daug grožio pridavė šv. 
Kazimiero Akadentijos moki
nių mergaičių orkestras savo 

1 gražiose uniformose (baltos 
suknelės su mėlynais ploščiais 
ir mėlynos kepuraitės) ; orkes
trą sudaro 5'9 instrumentų.

Programas prasidėjo 5 vai. 
vakaro, Kun. Vaičiūnui atkal
bant “Maldą už Tėvynę”.

Įžanginę kalbą pasakė Drau- 
♦to vyriausias redaktorius L. 
Simutis. Muzikos profesoriui 
Prof. Pociui, Gedimino Orde- 
.10 Kavalieriui, diriguojant, po
ros šimtų dainininkų maišytas 
choras, vėliavomis iškaišytoje 
scenoje sugiedojo Lietuvos ir 
Su v. Valstijų himnus. Paskui 
išpildyta likusi programo da
lis. Gaila kad negalėjau visą 
programą išklausyti, nes laikui 
prisiartinus turėjau skubintis 
Į kitą tai pačiai intencijai su
ruoštą parengimą. Tik noriu 
pažymėti kad nors iš scenos 
juvo sveikinama publiką kaipo 
orgai rzuotą katalikų minią, ta 
publika vienok buvo mišri — 
buvo ii* komunistų, ir socialis
tą, ir vadinamų laisvamanių ir 
kitokių. Man rodos kad tokio
se tautos garbei rengiamose iš
kilmėse nereiktų dėti akcentą 
bei vienai kuriai grupei, nes 
čia eina reikalas visos tautos 
berdrai.

Vieton vienpusiavimų, butų 
geriau prižiūrėti tvarką ir skai
tytis su žodžiais nustatant pro-

Y.. 
S.

YOUNGSTOWN. O
GRAŽUS PA MIN Ė JIM AS
Vasario 20 d., sekmadienį, 

Youngstovvno maža Lietuvių 
kolonija gražiai paminėjo Lie-1 
tuvos nepriklausomybės sukak
tį Lietuvių parapijos salėje.

Kalbas sakė Lietuviai ir sve
čiai Amerikiečiai, tarp jų du 
teisėjas ir valstijos atstovas.

Padainavo bažnytinis vyrų 
choras, buvo suvaidinta vei-1 
kalukas ir viena maža Lietu
vaitė gražiai pašoko. i

Sekmadienį Youngstovvne pas 
savo tėvus viešėjo dainininkė 
Rožė Lukoševičiutė, kuri da
bar gyvena Clevelande. Rep.

BALTIMORE, MD.
Vasario 16-ta Pas Mus

Baitimorės Lietuviai savo 
Tėvynes Lietuvos nepriklauso
mybės 20 metų šventę paminė
jo Vasario 16-tą, Lietuvių sa
lėje, dalyvaujant įžymiems as
menims, kas pridavė 
didesnės reikšmės.

čia kalbėjo Lietuvos 
tas Ministeris Pulk. P. 
kis, Maryland Valstijos 
natorius Nite, miesto mayora;

šventei

DABRAVOLSKIS Vladas, 46 
metų, mirė Vasario 14, Cfe- 
veland, Ohio.

MIČIULIS Povilas, mirė Va
sario mėn., Detroit, Mich.

TYLITIS Antanas ir
MISEVIČIUS Mykolas, sudegu

Sausio mėn., užsidegus stu- 
belkai kur jie miegoje, So. 
Chicago, III.

KERŠIS Antanas, mirė Sausio 
13, Norwood, Mass.

BIČKAUSKAS Juozas, 67 m., 
mirė Sausio 12, Brooklyn, 
N. Y.

VAILONIS Antanas, mirė 18 
Sausio, Tamaąua, Pa.

REDANSKIS Vincas, 44 me
tų, mirė Gruodžio 12, Ramos 
Mejia, Argentinoj.

NORMANTIENĖ Jadvyga, pu
sės amžiaus, mirė Sausio 17, 
Chicagoje. — Krekenavos p., 
Mičiunų k. Amerikoj išgy
veno 29 metus.

PAŠKEVIČIUS Kazys, mirė 
Sausio m., Wilkes-Barre, Pa.

LISAUSKAITĖ Valerija, 24 
m., mirė Sausio m., Miners- 
ville, Pa.

GUMAUSKIENĖ Ona, 76 m., 
mirė Sausio mėn., Girardvil- 
le, Pa.

PATRICKAS Stasys, pusam
žis, mirė Sausio 18, Chica
goje. — Telšių ap., Kuiių p. 
Amerikoj išgyveno 38 m.

PETRULIS Adomas, pusamžis, 
mii-ė Sausio 14, Floridoj. — 
Panevėžio ap., Vielažių par., 
Galvunų k. Amerikoj išgy
veno 39 metų.

ŠILINSKAS Antanas, 65 metų, 
mirė Sausio 18, Chicagoj.— 
Jurbarko par., Raseinių ap. 
Amerikoj išgyveno 35 :n.

EAKšINSKAS Jonas, 48 me
tų, mirė Sausio 29, Chicagoj. 
— Telšių ap., Luokės par., 
Batakiškių k. Amerikoj iš
gyveno 39 metų.

KARBAUSKAS J.. 62 metų, 
mirė Sausio mėn., Kenosha, 
Wis.

, SEBAIN, llelen, 29 metų, mi 
re Sausio 22, Chicago, kur 
buvo ir gimus.

įšARPAUSKAS Kostantas, 47 
m., mirė Sausio 23, Chica
goj. — Ukmergės ap., Bani- 
kų par., Raudoklės k.

ANDRIULIS Antanas, pusam
žis, mirė Sausio 24, Chica
goje. — Šiaulių ap., Vaigu
vos p., Juodikų p. Amerikoj kuopa 
išgyveno 32 metus.

TRUNKA Antanina, 71 metų, 
mirė Sausio 18, Brooklyn, 
N. Y.

ROKAS Vincas, 33 metų, mi
rė Sausio 23, Brooklyn, N.Y.

ABUGELIS Kazys, mirė Sau
sio m., Frackville, Pa. Ame
rikoj išgyveno 25 metus.

KARPAVIČIUS Jonas, mirė 
Sausio m., Pittsfield, Mass.

NAŠLĖNAS Vincas, 45 metų, 
mirė Sausio 23, So. Boston, 
Mass. — Užuguosčio parap. 
Amerikoj išgyveno 39 metų.

ALUŠKA Kostantas, mirė Va
sario 1, Nevv Britain, Coirn. 
—Punsko per.,

I

IVAŠKA Antanas, 47 metų, 
mirė Sausio 20, So. Boston, 
Mass. Amerikoj išgyveno 25 
metus.

ANUNAS Juozas, 48 metų, 
mirė Sausio m., C. Brook- 
lyn, N. Y. — Biržų ap., Pa
svalio m. Amerikoj išgyve
no 32 metus.

G KIDIENĖ Juzė, mirė Sausio 
mėn., Pittsburgh, Pa.

KARUŽIUTĖ Bronė, jaunuolė, 
mirė Sausio 17 d., Detroit, 
Mich.

SNARSKIS Jonas, 43 metų, 
mirė Sausio 27, Chicagoj.— 
Panevėžio ap., Ramygalos p. 
Jadikonių k.

M ASUS Elena, 25 metų, mirė 
Sausio 26, Chicagoj, kur bu
vo ir gimus.

KUČINSKAS Laurinas, mirė 
Sausio m., Shenandoah, Pa.

NEDINSKIENĖ Marcelė, 70 
metų, mirė Sausio 23, Cum- 
boia, Pa.

JANČAUSKIENĖ Ona, 48 me
tų, mirė Sausio 23, Maspeth, 
N. Y.

KAVALIAUSKAS Stasys, 42 
metų, mirė Sausio 22. Brook- 
lvn, ‘N. Y.

GUDELI AUSKAS, golfo čam- 
piono Johnny Goodman tė
vas, užmuštas automobilio 
Sausio 12, Omaha, Nebr.

JOKUBAIT1ENĖ Valerija, 54 
m., mirė Sausio 23, Grand 
Rapids, Mich. — Lygumų p. 
Jackonių k.

VALANCEVIČIE N Ė Agota, 
mirė Sausio m., Newark, N. 
J. — Trakų ap., Žaslių par. 
Amerikoj išgyveno 49 m.

PILOTĄ Ignas, mirė Sausio m. 
Utica, N. Y.

ABROMAITIS Juozas, mirė 9 
Sausio, Vanora, N. J.

LIPŠTIENĖ Barbora, 69 metų, 
mirė Sausio 29, E. Orange, 
N. J. — Šiaulių ap., Lygu
mų m. Amerikoj išgyveno 
12 metų.

DAVULIS Juozas, mirė Sau
sio 29, So. Boston, Mass. — 
Pabaisko par. Amerikoj iš
gyveno 37 metus.

DAYT0N.0HI0
PRAKALBOS. LRKSA. 191 

rengia prakalbas Vasa
rio 27 d., šv. Kryžiaus parapi
jos salėje; pradžia 7:39 v. va
kare. Bus kalbėtojai: Kun. 
A. Baltutis ir L. šimutis, Su
sivienijimo prezidentas. Pra
šom visų Lietuvių, vietinių ir 
aplinkinių kolonijų atsilankyti.

Kiekvienas Lietuvis privalo 
pasistengti išgirsti šiuos kal
bėtojus, kurių p. šimutis yra 
vienas iš žymiausių ne tiktai 
Amerikoje bet ir Lietuvoje.

Gal negreit bus kita tokia 
proga jūsų gyvenime išgirsti 
tokias prakalbas. Salės durys 
bus atdaros nuo 6:30 vakare. 

Kviečia Komisija.

PAJIEŠKOJIMAI
PA J i EšKOMA M isev ičienė,

gyvenanti Clevelande. .Ji pati 
ar kas apie ją žinotų prašoma 
atsiliepti. So. Chicagoje prieš 
kokį laiką sudegė du Lietuviai. 
Antanas Tylitas, nevedęs, ir 
Mikas Misevičius (Masovich), 
persis kyręs su žmona. Taigi 
io žmona šįuomi iieškoma. 
S. Rodąs 6515 Wade Park av.

Cleveland, Ohio
•

J IEŠKĄ U našlės apsivedimui, 
gali būti ir gyvanašlė, bi tik 

turi divorsą, tarp 45 iki 56 me
ti} amžiaus. Aš esu našlys, 5') 
metu, blaivas, turiu nuosavybę. 
Kuri mėgsta ukėje gyvo Ii lai 
'd 'įšaukia, parašant teisingai 
apie save visas žinias.

Joe Izdanas
208 W. Main St.

Įgalio- 
zadei- 

Guber-
, -  V ” ' 1S

Jackson, keli kiti vietos politi
kos veikėjai, Vienybės Redak
torius Tysliava, Teisėjas W. F. 
Laukaitis, Dr. A. želvis ir ad
vokatai Nadas Rastenis ir Gra
jauskas.

Paminėjimas buvo su banke
tu, laike ktirip pasakyta kal
bos.

Priežastis dėl kurios Balti- 
moriečiai turėjo tokius žymius 
asmenis savo surengtame pa
minėjime yra ta jog Maryland 
valstijoje Vasario 16-ta yra 
pripažinta legališka švente, o 
kadangi šymet suėjo 20 metų 
Lietuvos nepriklausomybės tai 
iškilmėse teikėsi dalyvauti Lie
tuvos įgaliotas Ministeris Wa- 
shingtonc, P. žadeikis, Mary
land gubernatorius, kuris Va
sario 16-tos šventės aktą pasi
rašė. ' >

Dalyvavo keli šimtai žmonių. 
Po ilgų kalbų programo dar bu
vo šokiai. Korcsp. j

(Nuo Redakcijos: Lietuvos j
[galioto Ministerio Pulk. P. ža- 
deikio kalba pasakyta Baltimo- 

Westville, iilJrėje telpa ant 3-čio pusi.)

Rudžiškių k.

J. A. Urbonas 
“Dirvos” Agentas Daytoiic 

534 Micnigan Av. Daytcn, O.

M ETUVOS
~ A NEPRIKLAUSOMYBĖS

Dvidešimtmečio minėjimo
Iškilmių Lietuvoje proga

ŠVEDU AMERIKOS LINIJA
Ii-LIETUVIU LAlVOkORČių AGENTU 
SĄJUNGA AMERIKOJE, Ine. 

Rengia asmeniškai lydima Metinę 
ILCHO§lIię_ĘMKy£sijq į Ll ET U VĄ A
MODERNIŠKUOJU BALTU MS"GRIP5HOLM 1 
Išplauks iš Nev Yorko GEGUŽĖS 28 d.Išplauks iš New Yoi-ko GEGUŽĖS 28 d. 
PerGOTHEN&uR.6Ą/neper$ėdant į K L Al PĖDĄ 
Tuo pačiu motorlaiviu “Gripsholrii” antra Ekskursija 
kuria; asmeniškai vadovaus Vladas Mučinskas, Švedų 

Amerikos Linijos Lietuvių skyriaus /edėjas 
išplauks iš Ne* ) orko Liepos 1 I.

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

Kiti išplaukimai iš Nevv Yorko:
Geriausia Jums patarnaus musų agentas, arba 

KOVO 19, KOVO 26, BAL. 16, GEGUŽĖS 3
’AVEDISH AMERICAN LINE

636 l'ifth Avė. & 1 W. 51 si SI. Xvw York. N. Y.
S

Laivakortės gaunamos Dirvos Agentūroje
682') Superior Avė. ENdicott 4486 Cleveland, Ohio



Gerb.

SPRAGILAS

GERB. SPRAGILAS NO
RI VAŽIUOT I LIE

TUVĄ
Skaitant Dirvoj apie vi

sokias Lietuvoje rengiamas 
iškilmes, kvietimą sporti
ninkų i Lietuvišką Olimpia
dą, laukimą Amerikiečių 
atvažiuojant, ir matant 
kiek ekskursijų šią vasarą 
į Lietuvą rengiama, žmo
gus atsisėdęs apsidumoji ir 
tau ant širdies saldu pasi
daro .... Taip rodos va no
risi būt Lietuvoje, ten vėl 
važinėtis ir visur būti, vis
ką matyti....

Paukšteliu pavirstum, Į 
orą pakiltum, sparneliais 
plasnodams Lietuvon nu- 
skristum....

Arba, jeigu vėl galėtum 
gaut aukų iš visuomenės, 
įsigytum dideli oroplaną ir 
i antrą dieną atsidurtum 
Lietuvoj....

•

Ale kuomet išsiblaivai iš 
tų svajonų, apsidairai, pa
sijunti sėdys tarp keturių 
sienų savo kambaryje, net 
rukštu pasidaro....

Ale kai-žmogus turi di
delę galvą, nenusimeni, vis 
ką nors joje sugalvoji ir 
bandai atsiekti. Taigi ir 
aš: ėmiau ir sugalvojau ei
ti pas poną Dirvos Redak
torių ant rodos.

Nueinu i redakciją ir sa
kau :

— Gerą dieną, ponas Re
daktoriau. Atėjau pasitar
ti svarbiu reikalu,'— sakau 
aš.

— Sveikas drūtas, gerb. 
Spragile. Ką tokio sugal
vojai? •— sako jis.

— Aš sugalvojau didelį 
dalyką, kuris Dirvai pada
rys daug biznio, — sakau 
aš.

— Labai gerai kad rūpi
niesi Dirvos bizniu, nes 
laikraščiui to ir reikia. Ką 
gi tokio sugalvojai? — sa
ko jis.

— Aš žinau kad ponui 
Redaktoriui mano sumany
mas patiks, — sakau aš.

— Patikt gali patikt, bet 
sakyk koks tavo sumany
mas? — sako jis.

— Žinai, šią vasarą Lie
tuvoje bus daug visokių iš
kilmių, ba visa tauta šven
čia savo 20 metų gyvavimo 
bilijušą, •— sakau aš.

— Tai tikras faktas. Ką 
tavo sumanymas turi prie 
to? — sako jis.

— Labai daug, pamatysi. 
Žinai kad šią vasarą į Lie
tuvą važiuoja daug ekskur
sijų, — sakau aš.

— Taip, žinau, nes Dir
voje tos ekskursijos garsi
namos. Bet tai ką? — sa
ko jis.

— Į Lietuvą rengiasi va
žiuot daug Amerikos Lie
tuvių, — sakau aš.

— Gerai, gerai, tegul jie

Pagrindines Mintys Lietuvos Pasiun
tinio Pulk. P. Zadeikio Paskaitos
PASAKYTOS VASARIO 16 DIENĄ, BALTIMORE, MD.

Kalba Paliečia Tautos Istorijos Laimėjimus ir Klaidas, Šių Dienų Atsieki- 
mus, ir musų Gyvenimo Amerikoje Vidurį, Kairę ir Dešinę

3

Dirva Platinasi
“DIRVOS” VAJAUS EIGA

*

r r PAlN-EXPELLERi11 _J

i nu. ■

štai 7# metų lenumo patikimas 
linimuitas, kuris palenpvina mus
kulo gėlimus ir skausmus susi

darančius nuo reum3tizr«o.
REIKALAUKITE 

PAIN-EXPELLERIO 
•u “Inkaro” vaisbaženkliu viroee 

vaistinėse.

VĖL 41 NAUJAS 
SKAITYTOJAS!

Štai vėl skelbiame didelį bu
ri naujų stojusių į Dirvos skai
tytojų eiles plačios Amerikos 
Lietuvių, kurie išsirašė sau 
Dirvą pereitą savaitę:
Antanas Balsys, vietinis, 
Mrs. Agnės Gricius, vietinė, 
Pranas Busilas, vietinis, 
Justin Lesius, vietinis, 
Vincas Makšnys, vietinis. 
K. ’ ‘ ‘ 
P.
A. 
A. 
J.

kės kurias parsivežė iš Pran
cūzijos Didžiajam Karui pasi
baigus. Skolos mokėjimai su
stojo ryšium su sunkia pasau
linio masto ekonomine depresi
ja, kuri buvo palietus ir Lietu
vą ir kitas skolų mokėjimą lai
kinai sustabdžiusias valstybes. 
Lietuva nėra atsisakius nuo 
pasižadėjimo mokėti, o iš kitos 
pusės Amerikos vyriausybė ne
praleidžia progos nepriminus 
kad bent kokis skolingos vals
tybės pasiūlymas bus atidžiai 
apsvarstytas ir pristatytas 
Kongresui nutarti. Iš to ta
rytum seka kad abidvi pusės 
principe numato esamos sutar
ties revizijos neišvengiamumą. 
Tas principas bręsta ir galima 
manyti kad kada nors prinoks 
ir klausimas bus išspręstas 
abiem pusėm priimtinoje for
moje.

c) Dėl laikraštinės polemi
kos ryšium su V. D. Universi
teto reforma Lietuvoje manau 
užteks tiek tik pasakyti kad 
atrodo lyg dešinysis frontas 
geistų įtikinti visus ir kiekvie
ną buk Lietuvoje katalikai esą 
persekiojami; tokia taktika tu
rėtų savaimi išnykti kaipo dir-

į btinas reiškinys. Tokia akci
ja atrodo lyg sveikam ligOo 

; įkalbinėjimas. Lietuvoje prie 
’ dabartinės Prezidento Smeto- 
. aos valdžias nėra ir panašumo 
• tikybos persekiojimo, o san- 
likiai su Vatikanu yra tokie 
xad jų patobulinimas gan greit 
priklauso visiškai nuo pačios 
dvasiškosios vyriausybės lai
kysenos. Kai Seimas priėmė 

į Universiteto reformą, Seimas 
j gali, jei matys reikalo, rasti 
būdą tą reformą pakeisti; dėl 
to nedera nei nusiminti, nei 
kerštauti. Reformavimas yra 
juk derinamas su bendrais val
stybės reikalais, o ne kerštas. 
Vyriausybei toks jausmas yra 
svetimas, nes jai visi reikalai 
rupi.

d) Išeivijoje gyvenantiems 
yra svarbu ne tik santikiai su 
senąją tėvyne, bet ir pačios iš
eivijos ateitis. Amerikos atei
viai rodos visi lygus turėtų bū
ti, nepaisant kokia rasinė gru
pė pirmiau ar seniau atvyko. 
Amerikos tauta yra imigraci
jos padaras ir todėl čia tauti
niai elementai yra taip gyvi 
nežiūrint “melting pot” proce
so. Amerika tuo ir įdomi kad 
jos veidas yra iš įvairių pa
saulio tautų mozaikos padary
tas. Tat ir Lietuviškam ele
mentui lemta ne rudėti bet ži
bėti, o tas juk nuo Jūsų ir Ju
sli jaunimo priklauso.

Tikriausias ir lengviausias 
būdas Lietuvybę išlaikyti tai 
šis: mokėdami kalbėkite, nemo
kančius mokykite ir neužmirš
kite Lietuvių kalbos. Musų 
kalba yra musų tvirtovė ir at
eities laidas.

Tai tiek tais įvairiais kon
krečiais klausimais.

Nepriklausomybės sukaktu
vių akivaizdoje tebūna visiems 
Lietuviams ir Lietuvos drau
gams šie metai linksmi ir lai
mingi, tegul “šviesa ir tiesa 
ir Lietuvių vienybė musų žing
snius telydi”.

* Tas straipsnis tilps kitame 
Dirvos numeryje.—Redakcija.

Retas svetimtautis tegalėtų < 
suprasti kokių jausmų yra pil
nos musų Lietuviškos širdys, 
minint Lietuvos nepriklauso
mybės 20-ties metų sukaktį. 
Sykiu su anuo dainium jaučia- ■ 
mes galį pareikšti: “Musų sie
loj šiandien šventė.” ši musų 
sielos šventė yra ypatinga: čia 
mes lenkiame galvas pagerb
dami tautos atgimimo prana
šų šviesią atmintį ir narsiuo
sius musų karius kurie savo 
gyvybę padėjo ant nepriklau
somybės aukuro; ypač Jono 
Basanavičiaus, mirusio šią die
ną 11 metų atgal, čia vėl mes 
linksmai keliame savo galvas 
džiaugdamiesi kad jaučiamės 
kaip Vydūnas sako “sau žmo- 

I nėmis”, laisvais piliečiais.
šioje valandoje jaučiuosi y- 

pač laimingas todėl kad, ačiū 
šios iškilmės komitetui ir jį 
remiančioms Baltimorės Lietu
vių draugijoms, turiu progos 
kalbėti į Jumis ir per Jūsų 
spaudos organus į visą Ameri
kos Lietuvių visuomenę, kuri 
taip kilniai ir nuoširdžiai dėjo
si talkon, padėdami mums lai- 

i mėti nepriklausomybę. Visos 
| tautos, kaip mažos jos nebūtų,, 
trokšta laisvės ir nepriklauso- 

1 mybės, bet ne visoms buvo 
lemta nepriklausomybės saulę 
regėti, šia proga mes džiau
giamės kad mums gimininga 
Latvių tauta ir simpatingi 
kaimynai Estų ir Suomių tau- 
tos taipgi yra laimėjusio^ pil- 

' ną nepriklausomybę.
Taip jau betgi likimo buvo 

lemta kad musų tėvynė Lietu
va, žiloje senovėje pagarsėjus 
kaipo reikšminga galybė ir am- 
žinon istorijon įrašius Mindau
go, Gedimino, Algirdo, Kęstu- 

’ čio, Jogailos ir Vytauto Didžio
jo vardus, — drauge su savo 
ilgamečiu bet mažai patikimu 
Slavišku sąjungininku Lenkija, 
turėjo netekti nepriklausomy
bės ir per 120 metų eiti erškė- 

j čių keliu Rusų carato beviltiš
koje vergijoje: Lietuvių tau
ta, anų didvyrių karžygiu ve
dama, sugebėjo savo valdžią 
išplėsti net ant dauję, skaitlin- 
gesnių Slaviškų tautų, bet, tais 
žygiais viliojama, nepasirūpi
no sustiprinti savo kultūrinio 
lobyno, savo ’ tautinio atsparu
mo, kuris yra ištvermingesnis 
nei kardas. Vytauto Didžiojo 
genijui užgęsus sparčiai pra
dėjo niauktis visa Lietuvių 
tautos ateitis ir ilgainiui mums 
teko brangiai mokėti tiems pa- 

I tiems musų kaimynams kurie 
pirmiau ir klausė Lietuvos bal
so ir gerbė Lietuvos vardą.

Matydami istoriškosios Lie
tuvos galybę, mes atgimusios 
Lietuvos vaikai dabar matome 
ir tūlas jos klaidas ir silpnu
mus ir mes, Valančiaus, Dau
kanto, Kudirkos, Basanavičiaus 
pamokinti, sakome: ne vien 

1 stiprybę iš praeities semkime, 
bet ir mokykimės iš praeities 
klaidų: visomis jiegomis stip
rinkime savo atsparumą, di
dinkime savo kulturinį loby
ną, ginkluokimės ne vien plie
nu bet ir žiniomis ir jaunosios 

| Lietuvos žvaigždė vėl sužibės!
Ir ištikrųjų: per 20 metų ne

priklausomo gyvenimo Lietu- 
j vos Respublikos pažanga tie
siog šoka į akis; tik Vilniaus 
mazgas tebėra, neatmegstas. 
Tai juodas debesys jaukioje 
Lietuvos padangėje. Tai Lie
tuvių tautos tragedija, kad tas 

i Lietuvos kaimynas ir ilgame
tis sąjungininkas, Lietuvos pri- 

i sikėlimo dienoje galėjo taip 
nežmoniškai pasielgti, lyg no
rėdamas musų atgimusią tau
tą atgal į šaltą ir.tamsų karstą 
įstumti. Taip, Vilnius, Lietu
vos sostinė, visam pasauliui ži
noma, tebėra svetimoje val
džioje. Bet ir Lietuvių valia 
Vilniaus atžvilgiu yra užgru- 

Į dinta ir Lenkai tą žino; jie ži- 
| no ir tai kad Lietuvos-Lenki- 
1 jos normalių santikių atstaty
mas priguli nuo Vilniaus grą- 

| žinimo, nuo “good neighbor 
policy” įsteigimo.

Kad Vilniaus klausimas yra 
opus ir neužmirštinas parodo 
kad ir tas faktas jog toks stam
bus ir šviesus įvykis kaip Klai- 

Į pėdos Krašto prie Lietuvos 
prisijungimas 1923 metais, da
lykas dėl kurio Lietuvių tauta 
nuo Vytauto laikų jautėsi nu- 

I skriausta, — nepakeitė Lietu- 
' vių nusistatymo dėl Vilniaus, 
į dar gi tą nusistatymą sutvir- 
; tino." Juk ir Jus, mieli Ameri- 
I kiečiai, kaip buvote taip ir teb-

Tavo sti-
Bet klau-

v. . '

(sau važiuoja. Bet tu pa-j 
i pasakok man savo ’suma- 
, nymą, — sako jis.

— Sako, visi laikraščiai 
siųs į Lietuvą savo atsto
vus tas iškilmes aprašyti, 
—— sakau as.

— To aš negirdėjau. Aš 
žinau kad musų Lietuviški 
laikraščiai yra perbiedni į 
Lietuvą atstovus siųsti, kad 
ir labiausia norėtų^ — sa- 

I ko jis.
— Taigi, ponas Redakto- 

į riau, jeigu kiti laikraščiai 
nesiųs savo atstovų į Lie
tuvą, tegul Dirva siunčia, 
joje tilps aprašymai apie 
viską kas Lietuvoje per va
sarą dėsis, visi norės skai- 

i tyti, sužinoti, ir Dirvai bus 
biznio, — sakau aš.

— Tai iš kur žinai kad 
Dirva turi gana pinigų sa
vo atstovą siųsti ir kur 
gausi tinkamą atstovą ka
da aš pats negaliu važiuo
ti? — sako jis.

— Ugi va Dirvos atsto
vas, gerb. Spragilas! Ar 
reikia geresnio? — sakau 
aš.

— Ha, ha, ha! 
manymas geras,
simas kelionės ir pragyve
nimo kaštų yra kitas daly
kas, — sako jis.

— Kelionės kaštų? Ugi 
Dirva gali surengt ekskur
siją, paskirt mane palydo-1 
vu, ir aš į Lietuvą nuva
žiuosiu, — sakau aš.

— Palydovu gali būti, bet 
laivakortė vistiek reikia 
apmokėti, — sako jis.

I — Reikia apmokėti? Aš 
1 maniau kad palydovai lai- ’ 
vakortę gauna dykai, — sa
kau aš.

— Klysti, gerb. Spragile. 
Todėl iš tavo sumanymo 
nebus jokio biznio, dėl to 
kad Administratorius nesu
tiks skirti kelis šimtus do- 
larių tavo kelionei ir pra
gyvenimui Lietuvoje, — sa 
ko jis.

— Tegul tik kelionę ap
moka, pragyvenimas man 
Lietuvoje nekaštuos, nes 
garsius žmones ten priima 
ir valgydina visur kur tik 
pasisuki, ir nereikalauja 
užmokėt, — sakau aš.

— Bet kodėl gerb. Spra
gilas taip spiriesi į Lietu
vą važiuot? Juk visai ne
senai buvai, — sako jis.

— Žinai, ponas Redakto
riau, kas kartą į Lietuvą 

I nuvažiuoja' tai paskui kas | 
vasara nori važiuot, ba ten 
taip smagu, taip gražu, vi
si žmonės tokie draugingi, 
svetingi ir vaišingi kad jų 
niekad negali užmiršti. To
dėl tai širdis ir traukia 
ten važiuoti. Ar gal netei
sybę aš sakau? Pats jau 
du kartu buvai, ir vėl no
rėtum važiuoti, ar ne? — 
sakau aš.

— Be jokios abejonės, 
važiuočiau. Ir tau, gerb. 

I Spragile, turiu pasakyti 
tiek kad kaip tik Adminis
tracijos iždas bus pilnesnis 
ir turės iš ko apmokėti lai
vakortę į Lietuvą, tai aš 
pats važiuosiu, . o ne tave 
leisiu, — sako jis.

•
Tai te tau — ir iškepė 

blyną.... Aš nosį nulei
dau ir i§ėjau sau namon, 
paskendęs giliam susigrau
žime. Mano svajonė ir gu
drus planas pamatyt Lie
tuvą šią vasarą plyšo kaip 
burbulas. Man beliko tik 
trokšt turėt paukščio spar- 

! nūs, arba įsigyt tokį oro- 
nlaną kuris pakils į strato
sferą ir palauks kol žemės 
kamuolys pasisuks, kol at- 

I sisuks Lietuva, ir tada nu
sileist žemyn. Aš mislinu 
kad toks išradimas geres- 

' nis negu skrist pažemiais 
ir pavandeniais senovišku 
budu ir rizikuot nukritimą 
arba okeane arba Airijoje 

! karvių ganykloje....
Dirvai išsirašyti nereikia lauk
ti metų pradžios ar pusmečių: 
ji pradedama siuntinėti sekan

čią savaitę po užsirašymo.

esame pasiruošę užtarti Vilnie
čius moraliai ir materialiai. 
Taip ir šiandien yra: mes be 
Vilniaus nenurimsim: Lenkai 
negali Vilnių savintis ir tuo 
pat laiku naudotis Lietuvos kai
myno draugyste.

Lietuvos santikiai su kaimy
nais ir kitomis valstybėmis yra 
su didžiausiu nuoširdumu ir 
įsitikinimu vedami teisingumo 
ir taikos vaga. Kaimynai ku
rie savo sumetimais tam tikėti 
nenorėjo, turėjo įsitikinti, kai 
Tarptautinio Teisingumo Teis
mas Hagoje visais atvejais pri
pažino musų elgesio teisėtumą.

Lietuvos viduje galima tik 
pasidžiaugti ta ekonomine ir 
kultūrine pažanga, kuri yra 
atsiekta visos tautos jiegomis 
sumaniai vyriausybei išmintin
gai vadovaujant.

Laikas man neleidžia atpa
sakoti gražių • Lietuvos pro
greso vaizdų, aš todėl siulau 
kiekvienam pasiimti į rankas 
savo laikraštį, susirasti ilgoką 
straipsnį pavadintą “Atgimu
sios Lietuvos Antrąjį Dešimt
metį Minint” ir jį atidžiai per
skaityti.*

čia aš galiu tik tiek dar pri
durti kad Lietuva apsirūpino 
pradinėmis, vidurinėmis ir au
kštomis mokyklomis, apsirūpi
no keliais ir geležinkeliais, taip 
pat sutvarkė žemės ūkį, pramo
nę ir prekybą, kad Lietuvos 
produktai jau savais laivais 
gabenami, lengvai lenktyniuoja 
su kitų kraštų prekėmis, o Lie
tuvos pinigo pastovumas tapo 
pavyzdžiu svetimšaliams. Da
bartinė Lietuva myli ir bran
gina jurą, kaipo kelią į platųjį 
pasaulį, ko nesuprato istoriš
kos Lietuvos didvyriai. Lietu
va ruošiasi tapti jūrine valsty
be. To dar maža: Lietuva yra 
rimtai pasiruošus ne miestus, 
bet jau ir kaimus sukultūrin
ti, pakeičiant medinius trobe
sius mūriniais ir įvedant visuo
tiną krašto elektrifikaciją. Lie
tuvos 
žymiai 
darbo 
mažai 
svetur 
Lietuvos 
galo, 
mas) yra prasidėjus.

Na, o kas dedasi Lietuviško^ 
je Amerikoje? Pažiūrėkime į 
kairę ir j dešinę. Kairėje ma
tome taip vadinamą komunistų 
ir socialistų “bendrąjį fron
tą” ; bet ar ne keistoka kad tie 
“draugai”, dažnai akėdami vie
nas antrą, randa galimu sutar
tinai dainuoti kai užsimano vi
duriu einančią Lietuvos vyriau
sybę atakuoti; įdomu kad so
cialistai, demokratijos, šalinin
kai, mano sau “bendram fron
tui” vadovaują, kada yra aišku 
jog “bendrojo fronto” tikrieji 
vadovai yra komunistai, kurių 
aukščiausias idealas yra prole
tarų diktatūra, o ne demokra
tija. Dėl to tai tas “bendras 
frontas” braška ir lyg netep
tais ratais važiuoja; jis net 
vengia vadintis tikruoju savo 
vardu, bet švaistosi “Amerikos 
Lietuvių Kongreso” pavadini
mu. Social-komunistų bendro 
fronto taktika — diskredituoti 
Lietuvos vyriausybės veiks
mus; jo tikslas — įsitvirtinti 
Jūsų organizacijose. Bene svar
biausias social-komunistų ben
drojo fronto darbas buvo pa
rašų rinkimas ant politikos ka
linių amnestijos prašymo, ku
ris turėjo pasiekti Lietuvos vy
riausybę iki šiai dienai. Tary
tum pati vyriausybė nežinotų 
kas amnestijos vertas, kas ne. 
Fronto tame darbe betgi dau
giau politikos negu artimo 
meilės.

Dešinėje matome vos tris sa
vaites atgal susitverusį “galin
gą Amerikos Lietuvių katalikų 
centro frontą”. Taip jie patys 
pasivadino, šis frontas yra 
nusistatęs reikalauti Kauno 
Universiteto reformos pakeiti
mo Teologijos Fakulteto nau
dai, kad Lietuvos vyriausybė 
“sunormalintų” savo santikius 
su Vatikanu, etc.

Rasi reikalavimai iš dešinės 
ir kairės turi tam tikro pa
grindo. Bet kad tie frontai 
vietoje kooperuoti bevelija Lie- 

• tuvos vyriausybę atakuoti tai 
jie tuo tik kietina vyriausybės 
ranką ir kenkia patys sau ir 

. savo tikslams, o labiausia jau
nimui: kairiosios ir dešiniosios 

■ spaudos užsipuolimai padarė 
tą kad jūsų jaunoji karta, ne-

gyvenimo sąlygos yra 
pagerėjusios visiems ir 
ten netrūksta; dėl to 
kas benori iš Lietuvos 
besikelti: emigracija iš 

natūraliai eina prie 
ir reemigracija (gryži-

suprasdama ir nenorėdama 
prasti puolimų priežasties, 
linasi nuo Jūsų pačių, šalinasi 
ir nuo Lietuvos.

Išeivijos spaudai ir veikė
jams priderėtų vartoti dau
giau atsargumo negu kad iki 
šiol.

Antroji dešiniųjų ir ypač 
kairiųjų klaida man rodosi yra 
ta kad jie taiko Lietuvai Ame
rikos normas, tyčia ar netyčia 
nematydami bent šių reikšmin
gų skirtumų: teritorijos ir gy
ventojų skaitliaus 
Lietuvos ir Amerikos 
nes ir tarptautinės 
skirtumo; istorinių 
skirtumo. Dėl to ir jų laikraš
tinė polemika kartais netenka 
lygsvaros, kai nurodinėjama 
jog tokių tai laisvių ir tokios 
demokratijos kaip Amerikoje, 
Lietuvoje nesama.

Bet pamirštama kad dalykai 
reikalingi ir galimi Amerikoje 
gali būti Lietuvoje ir nereika
lingi ir negalimi. Taip pat ga
li būti ir antraip paėmus. Pa
imkim pavyzdžiui saugumo jau
smą: Amerikietis dviejų oke
anų saugojamas ir nepalygina
mai galingesnis už visus savo 
kaimynus, nesupranta saugu
mo jausmo taip kaip Lietuvos 
pilietis. Jei Lietuvos kritikai 
turėtų galvoje aukščiau minė
tus skirtumus, jie suprastų kad 
Lietuvoje yra ir laisvės ir de
mokratijos tiek kiek galima ir 
reikalinga respublikos saugu
mo sumetimais. Lietuvos vi
suomenė pakankamai turi pa
tyrimo valstybės dalykuose: 
jie ten dar neužmiršo nei a. a. 
Kapsuko atvestų nuo Volgos 
neva ‘Lietuviškų brigadų’, ne
užmiršo nei to kad 1926 metais 
Lietuvoje buvo pilna visokių 
laisvių, bet nebuvo jokio sau
gumo, nebuvo pasitikėjimo ry
tojaus diena. Taigi, Lietuvoje 
ir įvyko kas turėjo įvykti ir 
tie įvykiai tebeturi lemiamos 
reikšmės ir dabar.

Apie siūlomas beribes lais
ves butų laiko tada galvoti kai 
aprims tarptautinio nepasiti
kėjimo bangos, kai Lietuvos 
santikiai su kaimynais nusisto
vės. Saugumo patikrinimas y- 
ra dabar pirmaeilis dalykas 
Lietuvoje. Amerika turi pa-, 
stovią vyriausybę; vyriausy-' 
bės pastovumas Lietuvai ne- Į 
mažiau reikalingas. Tas daly
kas reiškiasi ir naujoje Lietu-' 
vos konstitucijoje. Todėl Lie
tuvos vyriausybė pasiklausyti 
pasiklauso jūsų reikalavimų ir 
siūlymų, bet neturite pagrindo 
pykti kai Lietuvos vyriausybė 
padaro taip kaip gyvybiški kra
što reikalai diktuoja. Kalba
mieji Lietuvos kritikai turėtų 
atsiminti ypač tą kad jie visgi, 
atstovauja tik tūlai visuome- j 
nės daliai.

Reikia betgi pripažinti kad 
kairysis taip ir dešinysis fron
tas įneša į jūsų gyvenimą šio- 
kio-tokio gyvumo. Tik jūsų vi
durinis elementas vis dar lyg 
snuduriuoja ir lyg galvoja ar 
organizuoti vidurio bendrąjį 
frontą ar ne.

Eidamas prie paskaitos galo 
norėčiau nors labai trumpai 
kai ką paaiškinti apie Jums 
rupimus tokius konkrečius 
klausimus kaip va:

a) Dėl Lietuvos pilietybės ir 
pasų naujo patvarkymo Jus 
turėjote pagrindo susirūpinti 
ar reforma neapsunkins Jūsų 
ekskursijų Lietuvon. Bet nie
ko nepaprasto neįvyko: Lietu
vos konsulai, kaip ir pirmiau, 
išdavinės pasus visiems prieš 
karą čia atvykusiems Lietu
viams ir tiems kurie su pasais 
buvo išvykę iš atstatytos Lie
tuvos ; tik išimtinais atsitiki
mais konsulai turės kreiptis į 
Kauną.

Lietuvos nepriklausomybės 
garbei šią vasarą Lietuvoje 
įvyks daug iškilmių, jų svar- 

, blausia bene bus Pirmoji Tau
tinė Olimpiada. Todėl ruoš-; 
kitę savo sportininkus, jauni-| 
mo delegatus ir patys vykite į 
būriais. Lietuva laukia Jūsų I 
bičiuliškai.

b) Kodėl Lietuva sustojo I 
mokėjus Amerikai karo skolas, Į 
irgi pasirodo Jums rupi. Ma
nau kad Amerikos Lietuviams 
tas klausimas neturėtų rūpėti 
daugiau kaip ir kitų kraštų 
emigrantams. Turėtumėt ži
noti kad Lietuva garbingai iš-į 
spręs ir šį klausimą. Lietuva I

' yra jau sumokėjus grynais pi-j 
; nigais žymią dalį sutartos sko

los už nupirktas atlikusias pre-

su- 
ša-

skirtumo, 
geografi- 
padėties 
tradicijų

Lubin, Los Angeles, Cal. 
Beita, Nutley, N. J.
G. Denbin, Baltimore, Md. 
J. Kaunietis, Hartford, Ct.

Garolis, Jersey City, N. J.
Juozas Tamašauskas, Lorain, 

Ohio.
Jonas Stanis, Alliance, Ohio. 
Joseph Simanis, Easton, Pa. 
Agnės Pall, Pittsburgh, Pa.
Andy Dilkus, Gary, Ind.
M. Janulavičius, Shenandoah, 

Pa.
J, Overaitis, Detroit, Mich. 
Pranas Vaičkus, Dayton, O.
P. Stanionis, Midland, Pa. 
Adam Jenkins, Pittsburgh, Pa. 
Martin Visgaitis, Pittsburgh, 

Pa.
Anna
Adeia 

Pa..
Jonas

Pa.
Jurgis
Joseph 

doah, Pa.
Petronė Vismatienė, 

ha, Neb. (užrašė 
nė, Chicago, III.)

Geo. Dauski,
Y. (užrašė 
Livingston,

Mrs. C h aries 
more, Md.

Mike Milauskas, Wilkes-Barre, 
Pa.

Antanas Bartinikas, St. Louis, 
Mo.

M. Podolskis, Hunlocks Creek, 
Pa.

Ona AValskes, Rock Island, III. 
(išrašė duktė

S. Dailidėnas, 
N. Y.

A. L. Skirmont,

Patcho, Cincinnati, O. 
Vaitkus, Philadelphia,

Masilunas, Pittsburgh,

Raiselis, Roebling, N.J. 
Antonavich, Shenan,

So. Omą- 
O. žalpie-

Germantovvn, N. 
R. F. Elmore, iš 
N. Y.)
Valatkas, Balti-

Bronė.)
White Plains,

Harvey, III. 
Stasys Manas, Dayton, O. 
John 
Mike

III.
Alex
John

(išrašė VI. Valkavičius.) 
Mrs. Adam Lisowski, Sirhpson, 

Pa.

Rozinski, Alliance, Ohio. 
Gostowt, Melrose Park,

Glebovich, 
Krasnaus,

Indiana,* Pa. 
Lynn, Mass.

SKUBĖKIT NAUJI — VAJUS 
BAIGIASI

Vajaus laikas baigsis trum
pu laiku. Visi kurie išsirašėt 
sau Dirvą, pakalbinkit savo 
draugus ir kaimynus išsirašy
ti Dirvą greitu laiku.

Visi seni Dirvos skaitytojai 
gaukit naujų skaitytojų dau
giau. . , .

Būtinai pakalbinkit savo kai
mynus Lietuvius išsirašyti 
Dirvą šio vajaus laiku.

Pinigus prisiųsti už prenu
meratą lengva — j rašykit laiš
ke savo aišku pilną antrašą, 
įdėkit j laišką $1 arba $2, ir 
užrašę Dirvos antrašą įmeskit 
j pašto dėžutę. Popieriniai pi
nigai laiške siunčiami nepra
puola.

Adresuokit sekančiai:

Parduodu Ūkę Lietuvoj
Randasi Panevėžio ap., Ra

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

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

DIRVA”
6820 Superior Avė. 

Cleveland, Ohio

J. Žemantauskas
NOTARAS 

“Dirvos” Agentas” 
130 Congress Avenue 

Waterbury. Conn.

PIGIAI PARDUODAMA
ŠIE DVARAI LIETUVOJE

1 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.

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

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

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

Reikalui esant parduodamam turtui galima padaryti nedidelį is- 
simokėjimą. Dėl smulkesnių žinių kreipkitės į (21)

J. VENCIUS Putvinskio g. 6—1
Kaunas Lithuania
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HITLERIS SIAUČIA
VOK IETĮ JOS nazių vadas Hitleris įsisiautęs, nežino 

kada sustoti. Jis griebėsi į Austriją, sukeldamas ten 
nerimą. Už kelių dienų pradėjo šaukti kad jis nori ap
imti ir Čekoslovakiją, ir grąsina kitoms kaimyninėms 
šalims, buk už tose šalyse ‘spaudimą’ Vokiečių mažumų.

Pats žiauriai pavergęs,.suardęs savo krašto žmonių 
ramybę, bara kitus už jo Vokiečių varžymą....

• Hitlerį galima įsivaizduoti tinginio, negabaus Ame
rikoniško tipo į metus suaugusio vyrioko, kuris nenori 
dirbti, nežino kur gaus sekantį dolarį, bet raivydama- 
sis, visus kaltindamas kad jis neturi pinigų, pareiškia, 
“I wish I had a million....” (kad aš taip turėčiau mili
joną dolarių)....

Turėdamas didelę, kultūrišką, gerai industrijoje iš
vystytą šalį, jis nesugebėjo jos pastatyti ant kojų, bet 
rėkia jog jam permažai vietos Vokietijos ribose — nori 
ir kolonijų ir kitų šalių žemių. Jeigu jis toks bukapro
tis, nesugabus šeimininkas, ką jis veiks su kolonijomis, 
su daugiau žemių, ir kaip jis jas tvarkys? Ar tada ne
užsinorės viso pasaulio?....

Savo skerečiojimais jis sukėlė nerimo visoje Euro
poje, surūpino tokias dideles kaimynines valstybes kaip 
Prancūzija, Britanija ir kitas, kurios visomis pusėmis 
graibstosi kaip uždėti tam pusgalviui apinasrius. Iki 
šiol leidę jam sauvaliauti, davę išsiauginti ragus, nejau
gi dabar leis jam visus ir badyti?

Hitlerį prie to paskatino Britanijos ir Prancūzijos 
nesusitarimas su Italija. Musolinis naudojosi Hitlerio 
“kamarotyste” toms didėsėms valstybėms pabauginti.

Tas gali išeiti į blogą ir pačiam Mussoliniui, o Hit
leriui jeigu ne tuojau tai vėliau tas į gerą neišeis.

“KAUA ELGAU ISESEJSEV EESTI”
Vasario 24 dieną suėjo L’etuvos draugingos valsty

bės Estijos Nepriklausomybėj sukaktis. Baltijos vals
tybės draugingai sugyvena ir viena kitos nepriklauso
mybės dieną švenčia.

Vos praleidę savo tautos nepriklausomybės 20 me
tų sukaktį, šiuomi norime pareikšti savo džiaugsmą ka(d 
ir ta. musų kaimynė laimingai sulaukė savo sukaktuvių. 

Lai gyvuoja Laisva, Nepriklausoma Estija!

PASIGENDA PARAMOS
Tėvynės redakcija, pasi

remdama Sandaros pareik
štomis mintimis, kalba kad 
pašalinė spauda mažai tei
kianti paramos Susivieniji
mu’ o kūrybiniuose dar
buose.

Ta?", e kai'a pati SLA. 
valdyba. Kokią teisę ji tu
ri reikalauti paramos iš 
pašalinės spaudos kuomet 
nesupranta nei paprasto 
mandagumo keistis skelbi
mais su pašaline spauda.

Prie Gegužio ir Jurgeliu- 
tės tas buvo praktikuoja
ma. Dabar, kai SLA. val
dyboj viršų turi socialistai, 
kurių tikslas visomis pa
kampėmis kovoti prieš ki
tų minčių spaudą, jie ne
nori tokio apsikeitimo.

Jeigu Susivienijime vis
kas eina bizniška tvarka, 
jeigu už mažinusį pasijudi
nimą SLA. centro valdybos | 
nariai ima desėtkus ir net 
šimtus dolarių atlyginimų, 
kodėl Tėvynės redakcija 
reikalauja pašalinės spau
dos dirbti SLA. biznio rei
kalais visai dovanai?

DR. M. J. VINIKO 
RAŠTAS

Tėvynės nr. 7‘ prie kitų 
įvairių raštų sąryšyje su 
Lietuvos nepriklausomybe 
tilpo ir Dr. M. J. Viniko 
paruoštas ilgokas rašinys, 
“Amerikos Lietuviai Lietu
vos Nepriklausomybės Dar
buose”. Dr. Vinikas buvo 
Lietuvių Ekzekutyvio Ko
miteto pirmininkas kuomet 
Amrikos Lietuviai darba
vosi padėti Lietuvai išgau
ti laisvę-, vėliau buvo Lietu
vos Atstovybės Washingto- 
ne sekretorius ir vienu tar
pu visas reikalų vedėjas.

Šis rašinys svarbus kele
tu atžvilgių.

PULK. P. ŽADEIKIO 
PASKAITA

Šiame Dirvos num. tel
pa Lietuvos Įgalioto Minis- i 
tęrio Washingtone, Pulk. 
P. Žadeikio paskaitos, lai
kytos Baltimorėje, Vasario 
16 dieną, Lietuvos nepri
klausomybės 20 metų su
kaktį minint toje valstijoje 
kur Vasario 16-ta pripa
žinta legale valstijos šven
te.

Paskaita yra labai įdo
mi ir patartina ją perskai
tyti visiems, net tiems ku
rie paprastai nemėgsta il
gų raštų skaityti.

Prie to, šiame numeryje 
telpa ir daugiau ilgui raštų 
paliečiančių Lietuvos Ne
priklausomybės paminėji
mus svarbesnėse kolonijo
se, ir taip pat Lietuvos 
Konsulo Chicagoj P. Dauž- 
vardžio trumpesnė bet tu
rininga kalba pasakyta per 
radio Vasario 16 vakare.

ŠAUKIA AMERIKIEČIŲ 
LIETUVIŲ 
SUVAŽIAVIMĄ

Dr. Jonas Šliupas, buvęs 
ilgametis Amerikos Lietu
vių veikėjas, ir Antanas 
Staknys, taip pat buvęs 
Amerikietis, sumanė šią 
vasarą sušaukti Palangoje 
Amerikos Lietuvių suvažia
vimą. Suvažiaviman kvies 
visus . Amerikoje gyvenu
sius Lietuvius ir tuos ku
rie lankysis Lietuvoje šią 
vasarą parvažiavę.

VOKIEČIŲ valdžia, toliau 
varžydama žydus, uždraudė 
parduoti jiems žaliavą iš ku
rios jie pirmiau gamindavo 
prekes. žaliavos negaudami, 
žydai bus priversti dirbtuves 
uždaryti ir apleisti.

NEPAVYDĖK MIRTIES, SESULE!
Sesute, tu stebiesi
Kaip snaigės šokį šoka,
Kaip gatvės, visas miestas
Patvinsta snaigių juoku!

Tu vieniša, parymus, 
Žvelgi pro langą gatvėn, 
Kur snaigės deda grimą

•Baltutį kaip jaunatvę....
Nepavydėk, sesule,
Snieguolėm balto šokio:
Jų šoky j mirtis guli —
Prieš mirtį jos tik šoka....

Erdvėj jų linksmas kelias, 
Bet žemėj kas?.. ’ . Nežino.... 
Mažais vandens lašeliais 
Susminga Į purvyną....

M. Zablockas.

GERI ŽMONĖS
Yra pasaulyj žmonių gerųjų,
Kurie man širdį ir sielą rodo,
Yra būtybių aukštų, kilniųjų, 
Todėl nežustu tarp vargo juodo!... .

Atsilyginti jiems nepajiegčiau. 
Nors pačią saulę danguj nuskinčiau, 
Nors visas žvaigždes erdvėj pasiekčiau, 
Ir geradėjams jas išdalinčiau!....

Ir aš norėčiau būti širdingas, 
Daug ką užjausti ir pagelbėti, 
Bet esu vargšas ir nelaimingas
Kad kam galėčiau gyvent padėti.

O, kad aš bučiau iš turtingųjų, 
Turėčiau rumus auksu išklotus;
Šilkais nušluostyč’ veidus gerųjų, 
Ir prakaituotus, ir ašarotus....

Keliaučiau mieste, keliaučiau kaime, 
Kur tiktai vargstant žmones matyčiau, 
Dalinčiau auksą, turtą ir laimę,
Deliai gerųjų gėles barstyčiau!....

Vikt. Tatarėlis.

AMNESTIJA, 
ORDENAI

Vasario 16-tos šventės 
proga, Lietuvos Respubli
kos Prezidentas amnesta
vo — "dovanojo bausmės — 
288 politiniams kaliniams.

Taipgi 34 Amerikos Lie
tuviai Prezidento aktu ap
dovanoti ordenais už savo 
darbus Tėvynei.

Kas .jie tokie, bus pra
nešta Dirvoje kaip tik gau
sim iš Lietuvos pilnas ži
nias.

Nauja Valstybės Kon
stitucija Priimta

KAUNAS. — Vasario 15 d 
paskelbta priimtoji Seimo nau
ja Valstybės Konstitucija.

VILNIUS. — Lenkai Lydoje 
nuteisė tris Lietuviškų skaity
klų vedėjus iki 5 metų sunkių 
darbų kalėjimo.

KAUNAS. — Nepriklauso
mybės Jubiliejaus proga diplo
matinis korpusas (svetimų ša
lių atstovai) pasveikino Valsty
bės Prezidentą. Diplomatinio 
korpuso dekanas pareiškė kad 
Lietuvos nuostabus pražydimas 
visose srityse liudija tarpusa
vio pasitikėjimą ir meilę vieš
pataujančią tarp vado ir kraš
to. Lietuva visuomet parodė 
norą darniai sugyventi ^su viso
mis valstybėmis, sėkmingai 
bendradarbiaudama taikai su
stiprinti ir pabrėždama nepa
laužiamą nusistatymą nieko ne
paaukoti iš savo orumo tradici
jų ir kilniausių siekimų.

Latviai Apdovanojo 
Prez. Smetoną

KAUNAS. — Lietuvos 2C 
metų Nepriklausomybės proga, 
Latvių pramonininkai padova
nojo Lietuvos Valstybės Prezi
dentui jubiliejinę porcelano 
ėkštę su pono Antano Sme
tonos atvaizdu. ,

Iškilminga Nepriklauso
mybes Šventė Kaune
KAUNAS. — Kaune Jubilie

jaus šventė buvo pradėta pa
laidomis Bazilikoje kurias lai

kė arkivysk.-metropolitas Skvi
reckas ir žuvusiųjų už Lietu
os laisvę pagerbimu prie ne- 
inemojo kario kapo, dalyvau- 
nt Vyriausybei, Tautos atsto- 

! ms, užsieniu atstovams, ka 
rmėms dalims, organizacijoms 
su vėliavomis, darbininkams ii 
visuomenei, kuri vėliau nužy
giavo pasveikinti Valstybės 
Prezidentą.

Prez. Smetona Sveikina 
Užsienio Lietuvius

KAUNAS. — Iškilmingame 
Seimo posėdyje Valstybės Prezi
dentas pasakė tautai kalbą, 

i peržvelgdamas atkūrimo dar
bus ir pareikšdamas įsitikini
mą, kad organizuotos vieningos 
visuomenės darbu ir toliau stip
rės Lietuvių tauta. Sveikin
damas Lietuvių tautą Valsty- 

I bes Prezidentas sveikino ir 
visus Lietuvius likimo paskėlis- 
tuš svetimose šalyse linkėda
mas jiems geriausios kloties.
Vasario 16 d. — Svetimu šalių€ * 

; atstovai sveikino Valstybes
Prezidentą.

KAUNAS. — Tautininkų ju- 
I biliejinis susirinkimas sveiki
na brolius Amerikiečius.

KAUNAS. — Lietuvos Ban
ko akcininkų, metiniams susi
rinkime, įvykusiam:? Vasario 12 
d., Lietuvos Banku Valdytojo 
Pavaduotojas Paknys ilg^m 
pranešime pabrėžė ūkinio gy
venimo gerėjimą. 1937 m. Ban
kas gavo 1,490,009 litų pelno, 
o apyvarta pasiekė 501,490,000 

i litų.
KAUNAS. —'Vasario 14 d. 

į Valstybės Teatre, dalyvaujant 
! Valstybės Prezidentui, švieti
mo Miništeris Tonkūnas įteikė 
rašytojams literatūros premi
jas. iškilmėse dalyvavo ketu- 

jriri Estų ir Latvių rašytojai.

i i ■ inm — .

Apie Vaizdingą Kubos Laisvės Kovotoją

Rašo ADOMAS PADEGIMAS.

L
ABAI gausiai yra padavimų kaip kiekvienos 

tautos-tautelės žmonės mylėjo savo tėvynę 
ir buvo prisirišę prie savo žemes, už kurią pir
mieji tėvynės pasišventėliai negailėjo nei savo 

' gyvastį paaukoti. Tik vieni žydai apleido savo 
tėvynę, žydų tauta nors ir yra skaitlinga pa
saulyje, bet tikrai pasirodo kad jie mažai ką 
paisė už savo tėvynę.

Mat, žydo prigimtis ji masino daryti sau 
gerą pragyvenimą iš kitų žmonių vien tik savo 
apsukrumu. Tiesa, pastaru laiku ir žydai su
skato atvaduoti savo senovės tėvyfo Palestiną. 
Bet šis jų pasiryžimas rišasi daugiau su poli
tika negu su meile tėvynės.

Nors ir didelės sumos pinigų dedama ant 
tėvynės atvadavimo aukuro, bet jau sykį pra
radus meilę tėvynės ir jos išsižadęjus sunku yra 
uždegti ir atnaujinti. Meilė tėvynės turtais ne
atperkama jeigu ji užgęsta žmogaus širdyje.

Mums Lietuviams yra geras pasimokini- 
mas iš kitų tautų gyvenimo istorijos, nors nie
kas mums ir neprikaišioja kad mes esam pame
tę meilę tėvynės. Tiesa kad ir'pas mus yra iš
gamų ir tėvynės išdavikų. Bet tokių yra ir 
pas kitas tautas, žodžiu sakant jų buvo praei
tyje, jų yra dabar, jų gali būti ir tolimesniame 
tautų gyvenime. Bet ypač mes Lietuviai gali
me atvirai pasisakyti kad mes ištvermingai per- 
galėjom visokias priespaudas daromas musų 
tautai ir tas visas musų persekiojimas tapo lai
mėtas vien tik per meilę tėvynės. Kiek musų 
brolių puvo kalėjimuose. Kiek jų buvo išvytų 
į Sibiro tyrus! O vis už meilę tėvynės.

ATSKLEIDUS istorijos lapus rasime daug 
padavimų kaip kitų tautų tėvynės mylėtojai 

' kovojo už savo tėvynę ir tautos laisvę.
štai Antanas Maceo, Kubiečių vadas, kuris 

visą savo gyvenimą pašventė kovai už atliuosa- 
vimą savo tėvynės salos Kubos nuo Ispanų 1848 
metais. Kubos mažame kaimelyje Barajagua 
gyveno Morkus Maceo su žmona, Marija, ir sū
num Antanu. Morkus turėjo nedidelę bet gerai 
apžiūrėtą ūkę ir gyveno su savo jauna šeima 
be vargo. Didesnėse plantacijose tuo laiku vi- 

I sus darbus atlikdavo vergai, kuriuos turtingi 
plantacijų savininkai pirkdavo ir su jais apsi
eidavo kaip su galvijais. Morkaus sūnūs Anta
nas iš mažu dienų matė nelaimingus vergus, 
matė kaip užvaizdos botagais juos plaka vary
dami prie sunkaus darbo. Augdamas Antanas 
matė miestus apvestus apkasais, o ant namų Is
panišką vėliavą. Jisai žiurėjo į tai visa kaip į 
vargo priežastį ir nuplėšimą jo nelaimingos tė
vynės. Taip praėjo dvidešims metų, per ku
riuos Morkui Maceo šeima pasididino, nes per 
tą laiką jiems užgimė dar dešimts vaikų.

Vieną rudens dieną 1868 metais Antanas 
iš kur tai sugryžęs namon papasakojo tėvui kad 
Kubiečiai sukilo prieš Ispanus. Tėvas Morkus, 
žmogus atsargus, liepė vaikams nesikišti į maiš
tą. Nors suaugę sūnus labai liko neužganėdin
ti tokiu tėvo pasakymu, vienok prisilaikė tėvo 
Įsakymo. Muistąs tęsėsi jau kelis mėnesius. 
Ispanai tapo sumušti net keliose vietose ir žiau
rumas jų pasidarė neišpasakytas. Kartą Mor
kus Maceo su sunais buvo iškeliavęs iš namų. 
Tuo tarpu Ispanai užėjo ant jų ūkės ir apiplė
šė. Vakarop Maceo sugryžęs pamatė baisią re
gyklą. Kur buvo namas ten pamktė tik degan
čius griuvėsius. Klėtys taip pat sudegintos, vi
sas derlius sunaikintas; arkliai, jaučiai ir kiti 
galvijai Ispanų nusivaryti. Nusiminęs tėvas 
puolėsi jieškoti žmonos su mažais vaikučiais. 
Atrado juos krūmuose, šeši kūdikiai kruvini, 
gulėjo surišti ant žemės, o motina su nulaužta 
ranka pririšta prie medžio.

TĖVAS SU SUNAIS STOJA Į 
KOVOTOJŲ EILES

Ant rytojaus Morkus Maceo nuvežė savo 
žmoną su mažais vaikais pas kaimynus ir su
šaukęs savo paaugusius visus sunu s įsakė pri
sieki i jog jie nepaleis ginklo iš raflkų pakol Is
panai. nebus išvyti nuo Kubos.

Po kelių dienų pas Kubiečių sukilėlių vadą 
Gomczą atėjo apysenis Maceo ir atvedė šešis 
savo sūnūs prašydamas priimti juos į kariauto- 

| jų eiles. Gomez juos priėmė, nori nesitikėjo 
kad iš taip jaunų vaikinu butų geri kariautojai.

Nepoilgam buvo daug susirėmimų, kur pir
mose eilėse stovėjo Maceo šeima. Pasibaigus 
mušiui pasirodė kad senis Maceo tapo užmuš
tas. Po dviejų mėnesių tapo užmušti dar du 
Maceo sūnus, o vienas sužeistas ir jis nepoilgo 
nirė.

Praėjus dešimčiai melų iš visų Maceo sūnų | 
liko tik Antanas ir jauniausias vaikas, Juozas, j

kuris buvo perjaunas stoti kariauti.
Antanas Maceo buvo tiek prasilavinęs ka

riavimuose kad jo narsumas buvo neišpasaky
tas. Pirmą metą kare jis buvo sužeistas net 
dvidešimts vieną kartą.

Antanas taip atkakliai kovojo kad daug sy
kių jis sumušė Ispanų labai skaitlingą kariuo
menę. Ir sykį tapo peršautas į krutinę, kad 
turėjo per tris mėnesius gydytis. Pasveikęs 
Antanas Maceo ėmė kitokių priemonių kovoti su 
Ispanais. Jis nejieškojo Ispanų kariuomenės, 
bet užpuldinėjo ant jų tvirtovių ir plantacijų ir 
naikino jas. Su savo jauniausiu broliu Juozu 
ir dar 500 vyrų jie pasileido į Gvantonamo pro
vinciją, visur palikdami tik durnus ir tyrus.

Tuo tarpu Ispanai ir kiti Kubiečių vadai 
sutiko padaryti paliaubas, kam Maceo nepri
tarė ir buvo priešingas. Tačiau perkalbėtas ki
tų Kubiečių vadų turėjo ir jis sutikti, tik parei
kalavo nuo Ispanų laivo kuriuo galėtų perplauk
ti ant Jamaica salos. Persikėlęs ant tos salos 
Maceo gyveno tik du mėnesius. Jausdamas jog 
mažai jis turi mokslo, visu godumu jis ėmėsi 
prie skaitymo knygų, ypač kariško turinio. Jis 
skaitė dideliu atsidavimu nuo pat ryto iki va
karo, ir net nakčia atbudęs apmąstydavo tuos 
dalykus kuriuos dieną skaitė.

1879 metais Maceo persikėlė į Nevv Yorką. 
Čia išgyveno tik vieną mėnesį, niekuo daugiau 
neužsiimclamas kaip tik skaitymu. Iš Nevv Yor- 
ko jis nukeliavo į West Point, kur buvo įsteigta 
garsi Amerikos kariška mokykla, čia Maceo 
pastojo tarnu, norėdamas nors prisižiūrėti kaip 
ir ko toje mokykloje mokina. Atlikęs savo tar
no darbą, Maceo tėmijo kaip mokomi Amerikos 
jauni karininkai įvairių kareiviškų darbų, kar
tu neapleido ir knygų skaitymo.

Gerokai pramokęs, nukeliavo ant salos Kos- 
ta-Rika, kur gyveno daugelis turtingų Kubie
čių, kurie jam pavedė nemažą sklypą žemės, ant 
kurios jis apsigyveno. Ten jis ir jo kiti drau
gai mokinosi kariškų mokslų net per dešimts 
metų. Gabaus 1888 metais jis surinko buvu
sius kareivius ir karininkus, ir perstatė jieips 
savo planus kokiu bildu išgelbėti savo tėvynę 

j Kubą nuo Ispanų.
Po tūlo laiko Maceo slapta dasigavo ant 

Kubos kurstyti ten savo tautiečius sukilti prieš 
Ispanus.

Ispanai pajutę kad Maceo yra Kuboje šo
ko jo jieškoti, bet niekaip negalėjo sugauti. 
Tačiau vienas išdavikas Kubietis pranešė Ispa
nams jog matęs Maceo darbininko rūbuose. Ma
ceo pajutęs kad Ispanai suranda jo pėdsakus, 
vėl pabėgo į Kosta-Rika salą. Bet šis jo nepa
sisekimas nenužudė vilties išliuosuoti savo tė
vynę.

(Bus daugiau)

BUKITE RAMUS: aš patyriau kad geri, 
gražus sapnai niekuomet neišsipildo. Ir gerai, 
nes tada blogi, baisus sapnai irgi neišsipildo. 
Sapnai tai ne kas kita kaip tik patirtų dienos 
įspūdžių kartojimąsi ir sveikų arba nesveikų 
nervų vaidinimas. Vikt. Tatarėlis.

MEILĖ ta prasme kada sekame paskui my
limą ypatą, panaši į patiestą lieptą per upę, 
kurio vienas galas siauresnis: pereisi arba įkri
si į vandenį!... Ko gero, krisdamas gali ir 
mylimą įtraukti. Laimingas kuris tai matyda- 

. mas sugryžta!. .. . Vikt. Tatarėlis.

ŽMOGUS kuris turi tyrą sąžinę, pagarbu 
savo kaimynų ir prietelvstę savo draugų, turi 
viską ko pasaulyje nei pinigas negali nupirkti.

LITHUANIA
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.

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”



n DIRVA IT
J. SENKUS.

PAVERGTAS VILNIUS

Taip pat per Vilnių ėjo prekyba iš Prūsų 
ir Rygos į Maskvą ir Kijevą. Lietuva buvo tur
tinga miško žaliavo, midum, žvėrių kailiais, ku
riuos išveždavo į užsienį, o už tai gaudavo ge
ležies, brangių audeklų ir kitų dalykų, kurių 
tada Lietuvoje neturėjo. Lietuva smarkiai kul- 
turėjo, jos gerovė pakilo. Vietoj seniau staty
tų medinių pilių, dabar visur buvo statomos 

i murinės pilys, sunkiai priešams prieinamos. Iš 
1 Vakaru Europos atvykę amatninkai išvystė ir 
' pakėlė iki tol dar menką Lietuvos pramonę. 
Krašto gerovė pasiekė aukštą laipsnį.
Ukrainiečių kunigaikščiai prašydavo juos pri- 

i imti Lietuvos globon. Nepavojinga buvo ir Len-

Gudų ir

10. GEDIMINO MIRTIS

Gediminas, tvarkydamas - ir stiprindamas 
. K uvos valstybę, visuomet pats dalyvaudavo 
Dairiuose Lietuvių su priešais mūšiuose, pats 

ucamas Lietuvių kariuomenės vadu.
3^^ metais Gediminas, gindamas nuo kry

žiuočių užpuolimo anais laikais garsią Veliuo
nos pilį, buvo priešų iš užpakalio nušautas.

. Taip garbingai žuvo Didysis Lietuvos Ku
nigaikštis Gediminas, sugebėjęs padidinti, su
tvarkyti ir padaryti galingą Lietuvos valstybę.

sūnūs išmintingesnis ir sumaningėsnis, ir, kas I 
dar daugiau jam garbės daro, tai jo šviesumas, 
žmoniškumas ir ištikimumas pasižadėjimuose.”

Dar viena Vokiečių kronika rašo kad Kęs
tutis stengęsis nuo mirties išgelbėti vieną pa
imtą nelaisvėn Vokiečių komendantą. Taip pat 
Kęstutis bjaurėjosi pamatęs mūšio vietoje iš
niekintus priešininkų kunus.

Kariaudamas su Vokiečių ordenu, Kęstutis

kija, kuri stengėsi su Lietuva palaikyti gerus 
santikius ir dažnai prašydavo pagalbos prieš 
vakarų ir šiaurės priešus.

Algirdui ir Kęstučiui Lietuvą valdant, 
lis dar labiau
no, nes buvo 
plotai.

Tuo budu
rėjo dar didesnės įtakos negu Gedimino viešpa
tavimo metu. Iš Vilniaus ėjo į Rusiją Lietuvos 
kariuomenė ir Vilniaus valdovas Algirdas savo 
kardu tris kartus daužė Maskvos Kremlio var
tus.
Seka: VILNIUJE JOGAILA VIEŠPATAUJA.

sa- 
padidėjo negu buvo prie Gedimi- 
prijungiami nauji Rusijos žemių

Vilnius anų laikų gyvenimui tu-

LIETUVOS KONSULO

P. DAUŽVARDŽIO KALBA
Pasakyta per Radio Margučio Programe Vasario

16 Dieną, Chicagoje

I). L. K. Algirdas

Jo vardas liko tampriai surištas ne tik su 
tuometiniais Lietuvos bet ir daugelio kitų tau
tų reikalais.

šiandien kiekvienas Lietuvis gerai atmena 
šį vyrą, įsteigusį Lietuvos sostinę VILNIŲ, 
kurios pasaulis daug šviesos gavo.

D. L. K. Kęstutis

PER .TVORA
PASIŽVALGIUS J

11. VILNIUS GEDIMINO ĮPĖDINIAMS
VALDANT

JAUNUTIS — ALGIRDAS-KĘSTUTIS
Gediminas netikėtai žuvęs kovoje su kry

žiuočiais, nesuspėjo tinkamai padalinti Lietuvos 
valdžią tarp savo įpėdinių. Todėl po Gedimino 
mirties, Didžiuoju Lietuvos Kunigaikščiu pasi
skelbė prie Gedimino gyvenęs jo jauniausias sū
nūs, Jaunutis. Jisai Lietuvą valdė tiktai ketu
ris metus (1341—1345). Jis nesugebėjo išlai
kyti tvirtos ir išmintingos valdžios, kurios anais 
laikais reikėjo.

Tai matydami, vyriausi ir- sumaniausi Ge
dimino sūnus, Algirdas ir Kęstutis, susitarė iš 
Jaunučio valdžią atimti. Kęstutis tuomet val
dęs žemaičius ir gyvenęs Trakuose, netrukus 
atvyko į Vilnių ir privertė Jaunutį atsisakyti 
nuo Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio sosto. Iš 
Vitebsko atvyko ir Algirdas. Abu broliu tarp 
savęs geruoju pasidalino valdžią, prižadėdami 
visuomet broliškoj meilėj gyventi ir reikale vie
nas kitam padėti. Algirdas, kaipo vyresnis, ta
po Didžiųjų Lietuvos Kunigaikščiu ir gyveno 
Vilniuje, valdydamas rytinę Lietuvos dalį, o 
Kęstutis sugryžo į Trakus ir valdė vakarinę ša
lies dalį, dažnai ją gindamas nuo kryžiuočių.

Nors abu broliai buvo skirtingo budo, ta
čiau tai nekliudė jų ilgam ir laimingam viešpa
tavimui.

pagonis, buvo šaunus vyras, už visus Gedimino 
du kart buvo pakliuvęs jiems nelaisvėn, tačiau 
abu kartu pavyko laimingai pasprukti ir Lietu
von sugryžti.

I

I

12. ALGIRDAS
Apie Algirdą Šiaurinės Rusijos kronika taip 

rašo: “Algirdas buvo labai išmintingas, mokėjo 
daug kalbų, valdžia aukščiau už visus iškilo. 
Nemėgo tuščių pasilinksminimų, savo valstybe 
rūpinosi dieną ir naktį. Vyno, alaus ir midaus 
visai neragavo, labai mokėjo susivaldyti. Savo 
gudrumu įgijo daug žemių ir labiau už tėvą pa
didino savo kunigaikštiją. Niekas nežinojo kur 
jis rengėsi į karą eili, kam renka kareivi ją, vi
sa slaptai darė. Ne tiek jiega kiek gudrumu 
kariavo. Ir didelę baimę turėjo prieš jį visi, 
valdžia ir turtais jis iškilo aukščiau už visus.”

13.’ KĘSTUTIS
Kęstutis buvo drąsiausias savo krašto gy

nėjas ir todėl priklauso prie garsiųjų Lietuvos 
karžygių. Jis nejieškojo sau žmonos tarp sve
timu kraštų kunigaikštyčių, bet vedė Birutą, 
žemaitę Palangos gyventojo dukterį. Kęstutis, 
dėl savo žmoniškumo ir kitų gerų ypatybių, net 
priešų buvo labai gerbiamas. Viena Vokiečių 
kronika apie jį taip rašo:

“Kęstutis buvo teisingas ir karingas vyras. 
Sumanęs užpulti Prūsija, jisai pirma apie tai 
pranešdavo ordeno maršalui ir tikrai atvykda
vo Jeigu jis padarydavo šutaitį su magistru, 
jis tvirtai jos laikydavosi. Jeigu kurį musų bro
lių laikė narsiu žmogui tai tam parodydavo daug 
meilės ir pagarbos.

Tokias pat ypatybes jam pripažysta ir ne- 
mėgusis Lietuvos kunigaikščių Lenkas kroniki
ninkas Dlugošas. Jis rašė: “Kęstutis, kad ir

Apie vieną jo patekimą kryžiuočių nelais
vėn ir sugryžimą atgal į Lietuvą yra užsilikę 
tokių žinių. 1361. metais Kęstutis, mūšyje su 
Vokiečiais nutrenktas nuo arklio, pateko į ne
laisvę ir buvo nuvežtas į Marienburgą. Nelais
vėje jam patarnauti buvo pristatytas Lietuvis 
jaunuolis, Alfas, kuris mažas buvo paimtas į 
nelaisvę ir Vokiečių užaugintas krikščioniškai. 
Atsiminęs savo tėvynę, Alfas pasiryžo gelbėti 
Kęstutį. Davė jam geleži, su kuria Kęstutis 
palengva pramušė kalėjimo sieną ir naktį nusi
leido į kiemą, kur Alfo atvesti laukė du arkliai, 
ir Kęstučiui paruošti Vokiečio riterio rūbai. Jais 
apsitaisęs, Kęstutis drauge su Alfu išjojo iš pi
lies ir per girias ir pelkes dideliu vargu pasie
kė Mozuriją. Iš tenai Kęstutis jau lengvai na
mon sugryžo. Sugr.vžęs iš nelaisvės Kęstutis 
parašė laišką kryžiuočių magistrui, dėkodamas 
už vaišes ir drauge pridėdamas kad jei magis
tras pateks į tokias vaišes pas Kęstutį, jisai pa
sirūpins jį geriau saugoti.

1 L VILNIUS ALGIRDUI VALDANT

Per visą Algirdo ir Kęstučio valdymą (1345 
—1377—1382 m.) kryžiuočiai, kartu su kitų 
kraštų talkininkais, Lietuvą puolė 70 kartų, o 
juos Lietuviai — 30 kartų. Tačiau Lietuvių 
kariuomenės puolimą; buvo žvmai didesni ir 
peiningesni.

Tuo laiku, tarp kitų kryžiuočių žygių, yra 
minėti keli jų žygiai Į Vilnių, kuriais norėta 
išgriauti Gedimino pilį ir sudeginti visą miestą. 
Krvžuočiai iki Vilniaus buvo nuėję 1365, 1367, 
1369, 1375, 1377, 1379, 1381, .ir 1382 metais, 
tačiau savo tikslų nepasiekdavo ir Lietuvių ka
riuomenės sumušti gryždavo atgal.

Gedimino tiesoginiai įpėdiniai sugebėjo ne 
tik Vilnių apginti nuo priešininkų, bet ir jų val
dymo metu miestas dar labiau išaugo ir gražė
jo; atsirado daug didelių rūmų, puošnių ir tur
tingų bažnyčių ir kitų kultūros pastatų, šie 
nauji pastatai statyta sulyg to laiko stilium. 
Jų rengimą prižiūrėjo amatninkai ir dailinin
ką. Todėl ir nenuostabu kad dar iki šiol užsi- 
likusieji anų laikų statybos trobesiai savo me
niškumu yra aukštai vertinami.

šiandien Lietuvos Nepriklau
somybės šventė — Lietuvos 
Respublikos gimimo diena. Šio
je dienoje visi Lietuviai džiau
giasi savo Tėvynės Nepriklau
somybe ir gėrisi jos progresu. 
Nėra abejonės, tokioje pat nuo
taikoje esate ir jus. Jums vi
siems yra malonu su Lietuva 
susijungti ir Lietuvos didžiąją 
Šventę švęsti, šventės juk 
tam ir yra kad nuo kasdieni
nių rūpesčių bei vargų pasiša
linti ir jaukesnėje nuotaikoje 
pasilsėti bei gražiuoju gyveni
mu pasigerėti. Kas to nedaro, 
normalaus gyvenimo neveda.

Lietuvoje šiandien ne tik 
šventė, bet triumfavo visa tau
ta. Visi miestai, miesteliai ir 
atskiri ūkiai buvo pasipuošę 
valstybės vėliavomis. Kaune 
žmonės netilpo’ į sales, o kiti 
miestai nuo ’ Kauno neatsiliko. 
Visa Lietuva didžiąją šventę 
šventė ir 20 metų nepriklausd- 
io gyvenimo pažanga džiau- i 
ėsi.
Džiaugėsi Lietuva, džiaugki- Į 

mes ir mes. Juk mes esame; 
Lietuvių tautos dalis. Mums 
Lietuva yra taip pat brangi 
kaip ir tiems kurie joje gyvena, , 
Lietuvos 
iššaukia 
mėjimąi bei sunkios kovos liū
desį ir 
jautrumų matosi labai dažnai. 
Jie pasireiškia ne tik skausmo 
bet ir džiaugsmo ašaromis. Be
veik kiekvienose tautinėmis te
momis kalbose seneliai ašaroja 
ir savo jausmais . su Tėvynės 
reikalais jungiasi. Tai gražus 
kilnių širdžių ženklas. Tai pat- 
rijotinis-tėvynaininis nusiteiki
mas. O šitokių tėvynainių A- 
merkoje yra labai daug. Prieš 
juos galvą lenkiu, juos sveiki
nu. Jie per visą laiką Lietu
vai dirbo ir dar tebedirba. Jie 
iš Lietuvos nieko nereikalau
ja,, o Lietuvai viską duoda. Tai 
tikri sūnus ir dukterys.

Lietuvos sūnų bei dukterų 
ir prietelių žiniai noriu pateik
ti keletą faktų, kuriais remda
miesi galėsite tikriau orientuo
tis Lietuvos reikaluose. Mano 
teikiami faktai bus sudėtingi 
(be smulkmenų) ir reikšmingi. 
Prašau juos įsidėmėti.

Lietuva pradėjo savo kūry
binį darbą ant karo griuvėsių. 
Viskas buvo apgriauta, suar
dyta ir sunaikinta. Ūkis užlei
stas — visas' ekonominis ir 
kultūrinis gyvenimas beveik iš 
pačių šaknų išrautas. Viską 
reikėjo pradėti, viską statyti. 
Bet kad pradėti statyti, reikė
jo turėti pinigų. Pinigų Lie
tuvoje nebuvo. Juos išsivežė 
buvusieji šeimininkai, ar tai 
tiesioginiai ar tai valiutų (rub
lių ir markių) gruvimu. Lie
tuvai prisiėjo savo pinigus įve-

laimėjimai mumyse 
džiaugsmą, o pralai-

ašaras. šių širdies

sti ir finansus pradėti beveik 
iš nieko. Ji turtuolių neturė
jo ir svetimo aukso iš niekur 
pasiimti negalėjo. Teko rem
tis paskola ir Amerikiečių Lie
tuvių pagalba. Litui paremti 
(1922 metais) buvo aukso tik 
740,000 litų ir svetimos valiu
tos (daugiausia dolariu) 2,500,- 
000 litų, viso 3,240,000 litų. 
Kai kas iš tokio fondo juokėsi 
ir litui pranašavo greitą pabai
gą. Deja, litas išaugo ir vi
sas audras išlaikė. šiandien 
Lietuvos aukso fondas yra virš 
80 milijonų litų ir litas skai
tosi labai stipriu pinigu.

Užsieninių skolų Lietuva tu
ri tik 80 milijonu litų. Nėra 
nei vienos kitos jaunos valsty
bės su tiek mažai skolų, čia 
kreditas priklauso vyriausybei, 
kad ji mokėjo- valstybinius fi
nansus sumaniai tvarkyti, sko
lų neužtraukti ir valstybę sta
tyti.

Lietuvos biudžetas beveik 
kasmet subalansuojamas su 
perteklium. Praeitų metų per-; 
teklius buvo apie 1,500,000 li
tų. Tai gražus ženklas.

Depresijos laikais 
bankas negriuvo ir 
cento gyventojams 
Lietuvos gyventojai 
turi sudėję apie 280 milijonų

nei vienas j 
nei vieno i 
nenunešė. Į 
bankuose'

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

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

Kaina su prisiuntimu $1.00.

Reikalaukit “Dirvoje”
Superior Avė. Cleveland, Ohio6820

RIMBAS 
DYVNAS

sieniui pardavė už 203 milijo
nus litų. Tai yra už 18 mili-, 
jonų litų daugiau negu 1936 
fnetais, 56 milijonus litų dau
giau negu 1935 metais, ir 61 
milijoną lt. daugiau negu 1934 
metais.

Tik šiai šaliai (Amerikai) 
įvairių prekių Lietuva pereitais 
metais pardavė už 6 milijonus 
litų, arba milijoną dolariu su- 
viršum. Per kelioliką metų iš i 
Amerikos būdavo nemažai per
kama, bet jai visai mažai par
duodama. Dabar ir daugiau 
perkama ir daugiau parduoda- 

, ma. Tai musų valstybės pro
gresas. Tai musų žmonių nuo- 

i pelnai. Komentuoti apie Lie
tuvos pažangą arba atliktus Į 
kolosalius darbus nėra reikalo. 
Faktai ir daviniai kalba patys i 
už save. Kas nori Lietuvos 
progresą matyti: aiškiai mato, 
supranta ir įvertina, o kas ne
nori — tą priversti negalima, i

Čia priminiau Lietuvos lai-; 
mėjimus tik finansų, prekybos 
ir pramonės srityse — aplei
dau švietimo, statybos, susisie
kimo, žemės ūkio ir kitas sri
tis. Jas apleidau todėl kad 
trumpas radio laikas neleido 
jas paliesti, ir todėl kad švieti
mą paliečiau savo popietinėje 
kalboje, o kitas dalis paliesiu 
kitose kalbose, čia tik tiek 
galiu Tamstos pasakyti kad vi
sose gyvenimo srityse Lietu
va yra atsistačius, sutvirtėjus 
ir labai didelę pažangą pada
rius.

Lietuva žengia į dvidešimts 
pirmus metus savo nepriklau
somo gyvenimo su gausingu Į, 

........  , su vaiz- Į 
džia perspektyva, tvirtu pasi-

litu. Mažai ir neturtingai tau- atliktų darbų rezervu,
■y LvJ J.L’.J.C ____ ' ’ x---•

Su finansais ir kreditu yra I ryžimu ir gyvu noru Valstybę
tai tai labai didelė suma.

artimai susiję prekyba ir pra
monė. Be pinigų negali būti 
prekybos ir pramonės, o be 
pramonės ir prekybos nėra pi
nigų. Tat Lietuva kurdama 

.finansus, statė sugriautą pra
monę, industrializavo žemės ūkį 
ir plėtė užsienio prekybą. Su
naikintą pramonę atstatė ir 
praplėtė, žemės ūkį sumoder
nizavo ii’ prekybą plačiai išvy
stė. Prieš karą dabartinėje 
Lietuvoje buvo tik 300 pramo
nės įmonių, kurios samdė apie 
7,000 darbininkų, dabar gi Lie
tuvoje yra 1,300 didesnių ir 
apie 5,000 mažų įmonių, kurio
se dirba virš 32,000 darbinin
kų. Prieš karą Lietuvoje be
veik nebuvo mėsos ir pieno 
priruošimo bei perdirbimo in
dustrijos, o dabar yra virš 200 
pieninių ir apie 2,000 pieno nu
griebimo punktų, ir penkios 
skerdyklos, kurios superka, pa
pjauna ir apdirba šimtus tūk
stančių gyvulių, šita pramo
nė ne tik suteikia šimtams dar
bininkų darbo, aprūpina vietos 
rinką, bet ir stipriai pagelbsti 
ūkininkus bei krašto pajamas. 
Praeitais metais už mėsą, pie
ną, linus ir kitus ūkio produk
tus Lietuvos ūkininkai paėmė 
153 milijonus litų. Vien už 
mėsą ir sviestą gavo virš 80 
milijonų litų. Ūkio ir kitų 
produktų pereitais metais už-

I stiprinti bei tobulinti ir. žmo
nių padėtį visais galimais bu
dais gerinti.

Lietuva visais ’ galimais bu
dais dirba ir kovoja už savo 
stiprumą bei šviesią ateitį. Jos 
gerieji sūnus ir dukterys su ja 
visur kooperuoja ir ją remia. 
Tai tikras ir tėvynainiškas nu
sistatymas. Tik Vieningas ir 
konstruktyvus darbas nugalės 
visus trukumus ir laiduos vals
tybei tvirtą ir šviesią ateitį.

Tat didžiosios šventės pro
ga persiimkim nepriklausomy
bės kovų vieninga dvasia, pa
mirškim smulkius skirtumus ir 
pasiryžkime vardan Lietuvos 
vieningai dirbti bei kovoti ir 
stiprėti.

BRUKLYNO
TAI LABAI

Rimbas, juokų laikraštukas, 
i Mėnesinis žurnalukas, 
Nekuriuos jis skaudžiai plaka*, 
Karčios teisybės pasako, 
Tik ne visiems lygus.

Kaip į tai rimtai pažiūri, 
Pats leidėjas klaidų turi. 
Kuomet raštų neužtenka _
Karčiamoj medegą renka 
Ir apie juos rašo.

O tie jo ponai plevužai 
Jaučiasi dideli tūzai, 
Dar koliotis jie išdrysta — 
Mat, jie juokų nepažysta 
Ir Rimbo neskaito.

Jei iš mano patyrimo 
Paklausytų patarimo 
Tai su jais nesusidėtų, 
Nieko tuom nepralaimėtų — 
Savo nepridėtų.

* *

Geriau neik tu
Ir negirk pono
Tu be jų gali gyventi 
Ir žinias kitur sau semti, 
Ne vien tik prie baro.

Jeigu jiems tik pataikausi 
Vietoj tipso špygą gausi. 
Jiems bedirbdamas nupliksi 
h’ patsai kaip rimbas liksi 
Tikslo nepasieksi.

*
pas Kyšiuną, 
Glušiuno —

LIETUVA ir Čekoslovakija 
gamina naują prekybos sutar
tį. Iš abiejų pusių reiškiama' 
noras prekybą praplėsti.

MURINĖS LIETUVOS pla
nus ruošiant, rūpinamasi sta
tyti dideles plytines. Šiaulių,. 
Panevėžio, Biržų, Tauragės ir 
kitos savivaldybės praneša kad 
jos jau artimiausiu laiku tokias 
plytines pradės statyti. Kitos 
savivaldybės tą klausimą svar
sto ir dės pastangas dar šiais 
metais imtis plytinių statymu.

Demarkacijos Linijos sargyba — ten jau Lenkų užgrobtas Lietuvių Vilniaus kraštas. 
Lenkai laikas nuo laiko pagrobia ir šiuos Lietuvos sargybinius ir kankina nelaisvėje.

Į
I

Kaukšt.
i

KARVĖS

Vienybėje

REDAKTORIUS su
RAZUMU

Juozas Tysliava 
sako:

“Jau senai visiems Ameri
kos Lietuviams žinoma kad Ke
leivio redaktorius Michelsonas 
— nepataisomas melagis, pro
vokatorius, žmogus be jokios 
sąžinės ir skrupulo. Jis savo 
nuolatiniais Lietuvos niekini
mais nuėjo iki to kad net jo 
paties sekėjai, pasipiktinę, jau 
atsuka nugarą.

“Vasatin 13 dieną Bostone 
socialistai ir komunistai ‘minė
jo’ Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktį. Bet, kaip vienas bu
vęs socialistas praneša, tai bu
vo ne nepriklausomybės sukak
ties minėjimas, bet šlykštus! 
Lietuvos niekinimas. Pavyz
džiui, tas žmogus rašo:

“Trečias kalbėjo Michelso
nas. Šis dvikojis sutvėrimai 
pradėjo ir baigė savo kalbą^ 
meluodamas kad Lietuva yra 
ubagų kraštas. Tenai žiema 
yra ilga. Javai neauga, žmo
nės neturi ko valgyti, nei apsi
rengti. Lietuvos kariuomene 
nieko nereiškia prieš vieną 
Šimtą Vokiškų karvių. Jei šim
tas Vokiškų karvių ateitų į 
Lietuvą, tai per dvi dienas iš
badytų visą Lietuvos kariuo
menę”.

Taip atsitiktų jeigu Lietuvoj 
kariuomenė turėtų tik tiek pro
to savo smegeninėj kaip Kelei- 
vi-o redaktorius Michelsonas

* Jeigu Vokiečių karvės buti£ 
, tokios “drūtos” kaip draugas 
Michelsonas įsivaizduoja, jos 
jau senai tą butų padariusios* 
Ir Vokiečiams nereikėtų seilę 
varvint laukiant sviesto iš Lie
tuviškų karvių....

Tas nusenęs cicilikų kelmas* 
buvęs Lietuvoje prieš desėtką 
metų, kuomet Lietuvą tampė 

i cicilikai, klerikalai, liaudinin
kai ir kitokie, gavo įspūdį kad 

į Lietuvoje žmonėms prasta gy
venti. Jis savo supelėjusioje 
smegeninėje ir šiandien tą pa
čią giesmelę apie Lietuvą bum- 

I ba. ė ' Supa Garba«
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Nepriklausomybe Pami 
nčta Labai Paprastai

Vasario 19 d. Clevelandiečiai 
paminėjo Lietuvos nepriklau
somybės 20 metų sukaktį Lie
tuvių Kultūrinio Darželio Są
jungos surengtomis apeigomis 
kurios nesiskyrė nuo kitų me
tų apeigų, arba buvo daug pa
prastesnės.

Nors Darželio Sąjunga susi
deda iš didumos vietos draugi
jų ir kaip tokia visuomeniška 
organizacija galėjo ir progra
mą plataus masto suruošti, ta
čiau darbas nesiklijavo dėl ko
misijos neentuziastiško ėmimo- 
si dirbti ir vienpusiavimo. Iš
syk norėta šios visuomeninės 
organizacijos darbą sujungti 
su Šv. Jurgio parapijos rengia
mu programų, bet naujos pa- 

— ~ nesimpatizuoja 
todėl butų 

darbas. Li- 
Darželio Są- 
bet Įtomisi- 

‘senosios pa- 
taigi nebu

vo galima ko daug tikėtis, ypač 
kad sekančią dieną “senoji pa
rapija” rengė savo programą. 
Tautiniai Darželio Sąjungos at-

rapijos pusė 
senajai parapijai, 
išėję vienpusiškas 
ko galiaus rengti 
jungai savistoviai, 
joje buvo daugiau 
rapijos’ šalininkų,

ANT. KIRKILAS
Kambarių Popieriuotojas, 

Namu Maliavotojas 
darba atlieka iš vidaus ir iš 
lauko apie visą namą. Dar
bas greitas ir kainos žemos.

Telef. CEdar 0019. 
8166 Melrose Avė.

į*1 ..■■■■iiin o ii 

įgaliojimai 
reikalingi Lietuvoje pirki
mui, pardavimui, valdymui 

žemių ir kitokio turto.

K. S. KARPIUS
Registruotas Lietuvos 

Konsulate ^Notaras.

t:

Rašykit laiškais arba atsi
lankyki t asmeniškai.

r 
stovai sutiko ir taip ir taip, 
bet jų kaip tik nei vieno į ko
misiją nepateko, todėl gal būt 
darbas taip ir buvo lyg neno
romis daromas.

Svarbiausia kliūtis gal būt 
buvo tai ta kad Darželio Sąjun
ga nepasirūpino užsakyti salė-1 
je tam tikslui dieną laiku, ir 
jau nebuvo galima gauti tin-j 
karnos dienos, prisiėjo rengti j 
šeštadienio vakare, kas Cleve-| 
landė tarp Lietuvių nepriimta.

Pats paminėjimas buvo se
kančia tvarka:

4:30 vai. po pietų nuvežta 
vainikas į Darželį prie Dr. Ba
sanavičiaus paminklo. Nors iš
tisą dieną lijo, vainiko vežimo 
laiku sustojo lyti. Po to vėl 
papliupo ir visą vakarą lijo ir 
vėliau pradėjo snigti.

Prie paminklo pasakė kelis 
žodžius Darželio Sąj. pirminin
kas česnulis ir svečias iš Chi- 
cagos, Dr. Rakauskas.

Be Darželio Sąjungos vaini
ko, prie Basanavičiaus pamink
lo padėta gėlių nuo VVS sky
riaus pirmininko Banio.

Nors salėje programas tu
rėjo Įvykti tuoj sugryžus iš 
Darželio, bet dėl lietaus ir ne
suėjimo publikos (nes laikas 
tam buvo nepatogus) progra
mas prasidėjo po 7 vakare.

Programą pradėjo pirm, čes- 
nulis su Lietuvos Himnu, kuri 
pianu vedė Aldona Vilkelienė 
ir visa publika sugiedojo.

Vakaro kalbos buvo tik tau
tininkų: kalbėjo K. S. Karpius 
ir P. j. žuris Lietuviškai (žu- 
rio antra kalbos dalis buvo An
gliškai). Nuo miesto mayoro 
sveikinimus ir kalbą pasakė 
parkų direktorius Varga.

Trumpai kalbėjo svečias Dr. 
Rakauskas.

Alekas Banys, VVS skyriaus 
laikinas pirmininkas, kalbėjo 
Vilniečių rėmimo reikalu ir 
pradėjo aukas duodamas $10 
Vilniaus reikalams. Sekė au
kų rinkimas. Iš mažos publi
kos surinkta $27.30.

Programą paįvairino p-lės 
Sofia Kane ir Adelaide Miliau
skaitė gražiomis pritaikytomis 
dainomis. Programas baigtas 
Lietuvos Himnu.

)Po programo buvo Šokiai, 
griežė Apanaičio orkestras. Vį-

I si linksminosi iki vėlumai.
Rep.

f

Januškevičius Atvyksta 
su Naujais Puikiais 

Lietuvos Vaizdais

Januškevičius,

1 LANKĖSI PENNSYVANIJOJ
] A. M. Praškevičius, Cleve
lando tautininkas veikėjas, per- 
eitą sekmadieni su šeima lan
kėsi Wilmerding, Pa. Kelionę 
atliko automobiliu. Praškevi
čius į Wilmerdingą atvažiavo 
iš Lietuvos ir tūlą laiką ten gy
veno.

PRAKALBOS APIE TAKSUS
Lietuvių mažų namų savinin

kų skyrius rengia prakalbas 
šio penktadienio vakare. Vasa
rio 25, Lietuvių salėje. Bus 
plačiai išaiškinta apie miesto 
valdybos siūlomą čarterio prie
dą ir reikalaujamus taksus.

Komisija.

Spaluoti Lietuvos Paveikslai
Rodys filmininkas Juozas Januškevičius Jr.

“DIRVA” 
6820 Superior Avė.

Cleveland, Ohio

*

KAIMYNIŠKOS

UŽEIGOS
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, Mūscatel, 

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

Azet Wine
1172 East 79th

6 bonkos
(3)

Co.
Street

STONTS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Avė.

štai vėl naujiena! Lietuvos 
filmų rodytojas J. Januškevi
čius Jr. atvažiuoja i Clevelan- 
dą su naujausiomis Lietuvos 
filmomis, kurių diduma yra 
spalvuotos. Rodys dar niekur 
Amerikoje nematytus paveiks
lus, gamintus Lietuvoje tiktai 
praeitą vasarą ir rudenį.

Rodymas bus du vakaru Ko- 
vo-March 10 ir 11 d., abu va
karu nuo 8 vai., Lietuvių salėj.

---------------- i

NAUJOS PARAPIJOS 
ŽINIOS
Sąjungos 36-ta kuo- 
linksmą ir juokingą 

Konięviją., “Elgetų Gudrybe”, 
kurią stato scenoje sekmadienį, 
Vasario 27 d., naujos parapi
jos salėje, pradžia 5:30 vak. 
Įžanga 25c. Bus gerų pamar- 
ginimų ir po visko šokiai ištisą 
vakarą. Kviečiami visi atsi
lankyti, turėsit gerą laiką. Pel
nas skiriamas naujai parapi
jai. A. N. Koresp.

j SVEIKINO CHICAGIEčIUS
Sekmadienį, Vasario 20 d., 

10 vai. Clevelando laiku, Dir
vos redaktorius Karpius tele
fonu sveikino Chicagoje Mar
gučio surengto Lietuvos ne
priklausomybės paminė jimo 
dalyvius. Telefonas buvo su
jungtas su garsiakalbiu, taigi 
visų sveikinimai iš kitų mies
tų girdėjosi kaip per radio.

Be to, p. redaktorius gavo 
asmeniškai pakalbėti su komp. 
Vanagaičiu ir Konsulu Dauž- 
vardžiu. Jiedu perdavė gerus 
linkėjimus Clevelandiečiams.

(Apie Margučio iškilmingą 
programą skaitykit ant p. 2.)

I

DU VAKARUS CLEVELANDE-KOVO 10 IR I I - LIETUVIŲ SALĖ.J 
Pradžia abu vakaru 8 vai. Įžanga 35c. Vaikams komedija, l 5c. 

Vietiniai ir aplinkinių miestelių Lietuviai, ruoškitės šiuos paveikslus pamatyti!
-----  -------------------------------------------------------------- --- --------------------------------------------- ------- .----------- --------- —-J

(’ITY U’HEATEĮ,>

Moterų
: pa rengia 
komedija, 

H “ ‘ ’

CLEVELANDO ŽYMESNIŲ 
Lietuviu aprašymai bus talpi
nami Dirvoje vėl, kaip tik bus 
daugiau vietos.

d.:

V. 
A.
J.
J.
K. 
K.

$10.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
5.30

27.30
DAUGIAU

Aukos Vilniaus Reika
lams iš Clevelando

Sekanti aukavo Vilniaus rei
kalams Vasario 19

Alekas Banys 
K. S. Karpius
J. Vilčinskas 
Jonas Brazis 
F. J. žuris
K. Miliauskienė 

Baltrušaitis 
Končienė 
Botirius 
Blaškevičius 
Obelienis 
štaupas

Smulkių 
Viso

NORI PASIŲSTI
Vėliau A. Banys gavo aukų 

nuo šių:
J. Grigaravičienė <$1.00 
F. P. Yucius 1.00
VVS. skyriaus laikinas pir

mininkas Alekas Banys pasi
ryžęs parinkti daugiau aukų iš 
vietos Lietuvių ir visas kartu 
nusiųsti. Clevelandiečiai pra
šomi prisidėti kas kiek išgalit, 
nes tokiose reikšmingose Lie
tuvos sukaktuvėse svarbu kad 
musų kolonija geriau pasižy
mėtų ir Vilniaus parėmime.

Komisija.

» _ ,!

Programas Sv. Jurgio 
Parapijos Salėje

Sekmadienį, Vasario 20, bu
vo surengtas programas Lietu
vos nepriklausomybės paminė
jimui Lietuvių šv. Jurgio pa
rapijos salėje, žmonių buvo 
pilna salė, nes programe daina
vo visi parapijinės mokyklos 
vaikai tai ir jų tėvai suėjo pa
siklausyti ir pamatyti. Pro
gramas buvo gražus ir buvo 
malonL visiems pasiklausyti. 
Be choro, buvo šiaip paskirų 
suaugusių asmenų dainų ir ke
lias dainas išpildė bažnytinis 
choras, V. Greičiaus vedamas. 
Baigta su Lietuvos Himnu.

Tiktai tą vakarą statytas 
veikalukas sugadino žmonėms 
ūpą, ypač dalyką žinantiems. 
Veikalukas vaizdavo buk Lie
tuvos žmonės caro laikais bijo
ję mokslo. Ištikro gi visi troš
ko mokslo ir stengėsi mokytis, 
kad ir prie ratelio motinai ver
piant, slaptai, prie balanos 
šviesos. Bijota tiktai Rusų 
žandarų, kurie užpuldavo Lie
tuvius už mokinimąsi. Aš at
simenu kaip kaimiečiai turė
davo savo slaptą “daraktorių”, 
kuris eidavo iš vienų namų į 
kitą pramisti, ir taip mokino 
viso kaimo vaikučius Lietuviš
kai, iki neatsirasdavo koks iš
gama ir neapskųsdavo masko
liui.

Prie šio programo butų kri
tikos ir daugiau, bet paliksiu 
kitiems. Tik viena ko nega
lima praleisti tai kad Lietuvos 
nepriklausomybės minėjime šį 
kartą pamiršta paminėti musų 
pavergta sostinė Vilnius.

Viską Mačius.

23-ČIO VVARD KLUBAS
Labor’s Non-Partisan League 

išrinko laikinus viršininkus sa
vo 23-čio wardo klubo skyriu
je susirinkime atsibuvusiame 
Slovėnų name, pirmadienį, Va
sario 21 d.

Išrinkta šie viršininkai: H. 
Leslie, 936 E. 78 St., pirminin
kas. Leslie yra pirmininkas 
ir Ehvood Parker Lodge. Jo- 
seph Duche iš tos pat Lodge 
išrinktas finansų sekretorius 
(1158 E. 78 St.). ‘ Francis Kel- 
ly, 7890 Myron Avė., išrinktas 
sekretorium. Susirinkimą ve
dė McGroaty, prezidentas La
bor’s Non-Partisan League iš 
Cleveland. McGroaty yra na
rys American Federation of 
Labor Lodge.

23rd branch turės savo ofi
są išvien su S.W.O.C. antrašu 
6411 St. CIair Avė. Regulia- 
riški susirinkimai bus laikomi 
Slovėnų sename name trecią 
pirmadieųi. Virš 700 narių 
iš organizuotų darbininkų ei
lių jau priklauso prie šio sky
riaus.

Kurie nori įsirašyti gali at
sikreipti į Labor’s Non-Parti
san League, 6411 St. CIair Av. 
Room 3, arba HEn. 7670.

F. P. Kelly, Sec’y.

LUCREZIA BORGIA

VYS SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

Vilniui Vaduoti Sąj. skyriaus 
organizativis susirinkimas at
sibus šio sekmadienio ryte, 27 
d. Vasario, nuo 10:30 vai., nau
jos parapijos salėj, 18022 Neff 
road. Kurie draugijų atstovai 
išrinkti atstovauti savo drau
gijas, prašomi pribūti į susi
rinkimą. Bus išrinkta pastovi 
valdyba ir bus nustatyta veiki
mo programas. A. Banys.

pjlPPODROMJ?

Cezare Borgia
“Lucrezia Borgia”, įdomi fil- 

i ma kuri pradedama rodyti Ci- 
ty Theatre, šeštadieni, Vasario1 
26, yra Įdomus veikalas, ku- į 

I ri kiekvienas istorijos mėgė
jas privalo matyti. Lucrezia; 
Borgia, savo ambicingo brolio į 

i Cezare spiriama, buvo ištekė
jus penkis kartus prieš 22 me- 

1 tus savo amžiaus, ir visi jos 
'vyrai staiga mirė-arba dingo, 
palikdami savo turtus Borgia 
šeimai.

Nuo tų dienų kaip jos brolis 
Cezare bandė suvienyti visą 
Italiją apvesdindamas ją pir- 

i miau su vienu princu, paskui 
su kitu, Lucrezia prisiėmė kal
tę už visus jos brolio piktus 
darbus. Moderniški , istoriški 
tyrinėjimai parodo kad ji buvo' 
labai graži, tuščia ir sugadin-: 
ta moteris, lengvai suvedžioja-j 
ma ir prikurstoma.

Edvvige Feuillere, žymi Co-i 
medie Francaise artistė, vaidi
na Lucreziją puikiausia. Ce-I 
zare rolę vaidina Gabriel Gab-, 
rio. Roger Kari vaidina Po-. 
piežiaus Aleksandro VI rolę, 
kuris linkęs tikėti kad jo su- j 
nūs Cesare atliko visus piktus I 

1 darbus Bažnyčios labui.

Dirvą galima išsirašyti už 
vieną dolari — pusei metų.

BLACK CAT
CAFE

4058 St. CIair Avenue 
VIŠTIENOS VAKARIENĖ 

ir smagios vakaruškos 
50c ypatai 

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

Kviečiame visus savo draugus 
ir kaimynus, 

čiapai, Savininkai.

DARŽELIO 
SUSIRINKIMAS

Lietuvių Kultūrinio Darželio 
Sąjungos reguliaris mėnesinis 
susirinkimas bus laikomas pir
madienio vakare, Vasario 28, 
Lietuvių salėje, nuo 8 valandos. 
Draugijų atstovai prašomi da
lyvauti, Nauji atstovai pri
suokite savo antrašus ir savo 
mokestį j Darželio Sąjungą.

Bus išduota raportai iš pra
ėjusių parengimų ir apkalba
ma kiti reikalai. Valdyba.

Kas platina Dirvą - 
platina apšvietę,

tas

‘GOI I) IS WIIERE YOU FIND IT’
“Gold Is Where You Find It”1 

(Auksas yra Ten Kur jį Randi), į 
yra Warner Bros. Technicolor spal- į 
vuota filmą, kurioje vadovaujamas 
roles turi George Brent ir Olivia • 
De Havilland, pradedama rodyti ; 
Hippodrome Theatre šeštadienį, 26 
Vasario. Filmą pagaminta pasire
miant įdomia apysaka iš Kalifor
nijos dienų 1870 metais, kuomet 
buvo jieškoma aukso.

Vaizduojama kova tarp ūkininkų 
kurie stengėsi dirbti žemes ir kai- | 
nakasių 
kotarpis 
fornijos 
rij?.

Kiti 
Rėins, 
say, ir

šioje 
m a
grožis,

jieškančių aukso. Tas lai- I 
sudaro svarbiausią Kali- ( 

gyvenimo vystymosi isto-j

artistai dalyvauja Claude 
John Litel, Margaret Lind- 
Barton MacLane.
filmoje puikiai atvaizduoja -

šiaurinės Kalifornijos gamtos 
nes filmą yra spalvuota.

I

APSISILDYKIT
su

Radiantfire

Radiantfires kaštuoja biskį daugiau įsi
taisyti ir tik kelis centus i dieną daugiau 
operuoti.

Su Radiantfire nėra jokio nešvarumo 
ar vargo, nėra laukimo iki sušils ir ne
reikia valyti po naudojimo, nes Radiant
fire yra gaso šiluma.

Radiantfire yra šiluma visada gatava 
naudoti, prieinama kada tik reikia ir 
ga tik tolei kolei būna reikalinga.

de-

W .-j Y

Turėti Radiantfire yra ekonomiška, 
kainos ir lengvos išlygos kokiomis 
parsiduoda, leidžia juos kiekvienam 
gyti, 
dien-
kuomet panaudosi! ji tūlą laiką.

Jų 
jie 
isi- 

Geriau užsisakykit sau vieną šian-
•jus dėkosit mums už pasiūlymą

THE EAST OHIO GAS CO

Taksų Leidėjai 
PELNO DAUGIAU

Negu Savininkai
%

I

A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKĄ UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtine — Vynas

17320 St. CIair Avenue *. - Kampas E. 174th St. '

ANGLIS IR MALKOS
$9.25
9.25
8.25
6.95 

. 6.25 

. 8.25

Original Pocahontas: tik bušelis pelenų iš tono
No. 3 Pocahontas: duoda labai daug karščio . 
Standard Pocahontas, mažai durnų, ilgai dega.
Great Heart Lump..........8.95
Champion Lump.............. 7.25
Mountain Lump...............7.25

Ėconomy Lump. 
Ohio Ėgg..........

.. Blue Diamond.. 

K O M E R 
ĄWood & Coal Company

(Lietuvis)
£2-1 1409 East 92nd Street

Telef. GArf. 2921

DIDELE LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy

1117 East 79th Street 
(Kampas Pulaski Avė.) 

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

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

Vaistinė atdara 7 dienas' savaitėje.

WAGES SALARIES

I
lt

E VA’ S
Dry Cleaning

Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

EVA PETRAITIS
6702 Superior Avė. 

Telef. HEnderson 5699

• ■
-•

?:
• •

*-
v
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Pereitais metais federaliai, valstijos ir miestų 
taksai paėmė daugiau negu 9 centus iš kiekvie
no inėjusio dolario nuo karų važinėtojų Didžia
me Clevelande jiems mokant už važinėjimą. 
Saviningai—tie žmonės kurių sutaupomis šita 
transportacijos sistema galima—gavo kiek ma
žiau negu 6 Į A cento.

Taksai paėmė didesnę dali karų važinėtojo 
dolario negu medega, elektros jiega, gasas ir 
aliejus, arba bent kuri kita paskira reikmenis, 
išskiriant algas už darbą, sudėjus Į vieną. Tie 
žmonės kurie prisidėjo savo protišku ir rankų 
darbu gavo biskį mažiau negu 52 centu. 
Bendra taksu sąskaita, už 1937 metus, buvo 
$1,332,903.95. Tas butų nupirkę 140 naujų mo
torinių kočų, arba 90 naujų vėliausio išdirbimo 
gatvekarių.
Taksų mokėtojams nemattai.j TMH

Karų važinėtojui nematyt jokio paliuosavi- 
mo nuo taksų ir 193§ metais.

THE
CLEVELAND RA!LWAY 

COMPANY



DIRVA
KAUNAS. —' Lietuvos Ne

priklausomybės jubiliejaus pro
ga Valstybės Prezidentas ap
dovanojo 34 Amerikos Lietu
vius ordenais už nuopelnus tau
tai. Valstybės Prezidentas ma-

Jonės aktais suteikė amnestiją 
buvusiam Ministeriui Pirminin- 
kui Augustinui Voldemarui, be 

i to, amnestija palietė 265 civi- 
i linių ir 23 asmenis karinių teis- 
1 mų nubaustus.

CHICAGO, ILL
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BALSUOKIT 4'YES”
už

CITY CHARTER LEVY
Antradienį, Kovo 1

HAROLD H. BŲRTON. Chairman.

BRANGMENYS JEWELRY
Visokios brangmenys, papuošalai, žiedai, laik

rodžiai. laikrodėliai, deimantai, retežėliai, 
rašomos plunksnos žemiausiomis kainomis.

LAIKRODŽIŲ IR LAIKRODĖLIŲ TAISY
MO SPECIALISTAS

Ateikit pamatyti musų turimų prekių 
gausybę ir įvairybę.

<•
z yį-iJLį3i

6704 Superior Avenue

-

*

i
■

^VILKELIS FUNERAL HOME
LJCENSED FUNERAL D1RECTOR

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

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

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais 
moderniškas.

6522 Superior Avė HEnd. 9292

to

(Pabaiga nuo 2-ro pusi.) 
' J. Bielskio, Los Angeles; Cal., 
i Teisėjo Kraučiuno iš Seattle, 
! Wash., ir iš kitur.

Patriotišką programą suda
rė dainos, kurias išpildė 50 vai
nikuotų ir tautiškai pasirėdžiu
sių mergaičių choras, ir solo: 
Kvederienė, Biežienė ir Kvede- 

i ras. Jurgio Viktoro paruoštas 
j Lietuviškas orkestracijas išpil
dė Adv. A. A. Olio diriguoja- 
ntas orkestras (40 iųstrumefi- 
tų). perstatyta vaizdelis “Lie- 

I tuvos Mokykla” kada spaudos 
draudimo metais motina (Pola 

j Tendžiulytė) prie ratelio verp
dama iš elementoriaus mokino 

. savo sūnelį (C. Kondrotytė). 
Vaizdelis baigėsi žandarų įsi- 

Į veržimu ir namų šeimininkes 
suėmimu.

Programui baigiantis, pra- 
i siskyrė draperijos ir pasirodė 
Dr. Jonas Basanavičius (komp. 

j Vanagaitis). Tuomsyk (pir
miau suėję ir iki šiol šalyse 

j stovėję) uniformuoti ir kalpo- 
i kuoti legioninkai su iškeltomis 
vėliavomis (penki USA., ketu
ri kitų kariavusių, valstybių ir 
vienas Lietuvos)komanduo- 

i jant vadui Langland, iškilmin
gai apėjo sceną.

• Valstybės Distrikto Proku- 
1 roras Igoe pasakė įspūdingą 
kalbą, kurioje pagerbęs Lietu- 

! vos nepriklausomybės sukak
tuves ir pažymėjęs introdukci- 

; jos posakį pabrėžė kad tokių 
žmonių kaip “Amerikonai” pas 

; mus nėra, nes “Amerikonais” 
, yra tik Indijonai, gi mes visi, 
neatsižvelgiant kur kas gimęs, 
esame tik ateivių mišinys, glo
bojamas vieno ir to paties Au
kščiausio Dievo Apveizdos.

Lietuvos Konsulas P. Dauž- 
vardis pasakęs ilgą ir labai rei
kšmingą kalbą, oficiališkai pa- 
skelbė kad Lietuvos nepriklau
somybės 20 metų sukaktuvių 
proga, Lietuvos Prezidentas sa
vo aktu, apdovanojo ordenais 
septynis Chicagos Lietuvius: 
Joną Dimšą (šitas žmogus or- 
deno tikrai vertas), Mariją 
Brenzaitę (išeivijoj gimus), 

j vieną advokatą (kurio vardo 
nenugirdau, bet rodos Mastau- 
ską), kunigus: A. Skripką 
H. Vaičiūną, ir daktarus: 
Zvmontą ir Steponą Biežj, 
Juozą Hertmanavičių.

Programui užbaigti, orkes- 
j trui pritariant sugiedota Star 
' Spangled Banner ir finalu — 
Plaukia Nemunėlis....

Tai buvo parengimas viso
mis pusėmis įspūdingas ir 
daug reiškiantis tiems kurie 
tokius Įspūdžius moka kaip rei
kiant suprasti ir įvertinti. To
kius parengimus suruošti ir 
publiką moka sutraukti tik mu
sų kompozitorius Vanagaitis.

MANO PASTABOS
Margutis (Vanagaitis) šitą 

parengimą ilgai planavo ir ruo
šė. Kaip visada taip ir dabar •:• 
iš tų parengimų materialinės £ 
naudos jam nelieka, nes jis vi- X 
są savo trusą aukoja ne dėl 
pelno, tik tam kad svetimtau- •:< 
čiams parodyti jog ir Lietuviai X 
gražiai pasirėdę gali susirink- x 
ti į gražius salionus, taip kaip! $ 
ir kitų kultūriškų tautų žmo- !> 
nes. Lietuviams jis savo pro-!x 
gramais, vaidinimais ir istoriš- 
komis epizodomis stengiasi į- * 
kvėpti savo tautos ir tėvynės X 
meilę, supažindinti su jos per- y 
gyventais vargais ir kęr.tėji- < 
mais.

Deja! Yra betgi dar nema-į£ 
žai musų tautiečių, kad ir gra- ,X 

■ žiai pasirėdžiusių, kuriems vis i į 
dar rodosi kad jie “pinigą už- T 
simokėję” gali elgtis “kaip na- £ 
mie”, visur kur jie pakliūva. •? 
Ir šiame, taip iškilmingame va- •:• 
kare, tokių buvo nemažai. Vi- ;j

ir 
A.
ir

'’rrrr...................
-i ■>***++♦•{• •{••.'-M

P. .J. KERSIS
809 Society for Savings Bldg. ;

Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 17-IO-M

Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki- i 
lės į mane, gausit už pigių kaina. Taipgi gausit patarnavimų ‘ 
įvairios apdraudos-insurance reikaluose. ;

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo 
mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip- , 
Ritės i mane telefonu arba asmeniškai. '
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APDRAUDOS REIKALE
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- 

t/.’tas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi
sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir
miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).

P P. Ml L TOL I S I
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra
K606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729 =

są laiką jie tarp savęs balsiai i 
kalbėjosi (ir daugiausia neva < 
Angliškai). Kada atsidarė sce
na “Lietuvos Mokyklos” ir pa
sirodė prie vindelio verpianti 
moteriškė, kada ta moteriškė 
žandarų parblokšta vaitojo, tie 
musų “tiligentai” nemokėjo 
susivaldyti, kvatojo, leidosi 
juokais. Prokurorui kalbant 
(Angliškai), delnų pliauškini
mais dažnai pertraukė jam 
kalbą ne vietoj ir be jokio rei
kalo. Konsului kalbant, vieni 
delnais pliauškino (ne vietoj), 
o kiti net švilpė (tokius reiktų 
kaip nors suvaldyti). Vėliavų 
pagarbos momentu, kada kapi
tonas prieš publiką stovėjo nu
leistu kardu, niekas neatsisto- 
jo.

Nors keliais atvejais pats 
Vanagaitis gražiai prašė visus 
užsilaikyti ramiai, tai visgi 
prašymas neišklausyta, ir lai
ku kada telefono garsiakalbyje 
skambėjo tolimi sveikinimai, 
per toki dalyvių neramų užsi
laikymą" nebuvo galima girdėti.

Gaila kad turiu savo tautie
čių šias peiktinas ydas dabar 
prisiminti, bet tai darau vien 
norėdamas kad ateityje jie pa
sistengtų tų .ydų vengti kuomet 
patenka į tokias vietas kurio
se į juos žiuri daug akių, kur 
juos mato ir svetimtaučiai.

Korespondentas D.

(
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Balsuokit “FOR”

Ccunty Relief ir 
VVelfare Lovį ateinantį 
Antradienį, Kovo 1

Nepriklausomybės Mi
nėjimas Vasario 27

Montrealo Lietuviai nekan
triai laukia Vasario 27-tos, ka
da VVS skyrius rengia 29 me
tų Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktuvių minėjimą. Mat, 

I skyriaus dramos sekcija stato 
1 scenoje dar niekur nevaidintą 
Į gražų, didelį veikalą, “Tėvynės 
Išdavikas-’, kuriame stengia
masi atvaizduoti 1917-19 jnetų 
laikotarpis Lietuvoje. Tokių 
didelių veikalų čia retai stato
ma. Be to, jį režisuoja pasi
žymėjus vaidybos žinovė, mo
kytoja Elena Bandžiutė. To
dėl Lietuvių visuomenės susi
domėjimas šiuo pastatymu di
delis.

Programe bus dar Lietuvos 
buvusių kariškių ir už Lietu
vos laisvę kritusių pagerbimas, 
šią dali tvarko Pr. Jesutis.’

Kalbėtoju pakviestas Vieny
bės redaktorius J. Tysliava. 
Minėjimas ruošiamas šv, Ka
zimiero parapijos salėje ir prie 
jo prisideda parapijos choras, 
kurį diriguoja klebonas Kun. 

1 Robinas. Ipolitas.
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Balsuokit “NO”

prie City Charter Amendment 
Tax Levy už $6,660,000 

Antradjenį, Kovo 1

BUKIT ATSARGUS 
BALSAVIMUOSE

Balsu~>kit “For” už County Relief ir "VVelfare Levy, nes 
į i tapo sumažinta sutaupvt 
$850,000.

. Mes patikrinom apskrities 
sumažinta levy turėtų būti

Valsuokit “No” ant City Charter Amendment Tax Lex*y 
nes ji yra išpusta virš milijonu dolarių, operavimo 
tikslams, davimui politikieriams daugiau darbų, ne' 
šelpimo tikslams.
Ko Cleyelandui dabar reikia tai nė daugiau pinigų 
miesto reikalų vedimui, bet didelių sumažinimų iš
laidų visuose departmentuose.

taksų mokėtojams apie

skaitlines ir tikim kad 
nubalsuota.

“Katė iš Namų, Peles iš Kampų”

Dauguma Piliečių nesistengia eiti balsuoti specialiuose 
balsavimuose. Tas yra antis sriuboje politikieriams ku
rie eina balsuoti visi kaip vienas. Jeigu jus nebalsuosit 
jus pagelbėsit miestui pravesti jo išpustą taksų kiekį.

Persergėkit savo draugus ir kaimynus prieš city char
ter amendment tax levy. Atminkit'. Taksai ir asesmen- 
tai turi būti sumažinti pirm negu mes galėsim vėl at
gaivinti biznius.
Jus atmetės šituos taksus pereitą Lapkričio mėnesį* Da
bar politikierių gauja vėl juos siūlo ir dabar tikisi rasti 
jus miegančius per šiuos specialius balsavimus. Nepa- 
sduokit jiems. Eikit balsuoti.

Visi stokit išvien'. Taksų Mokėtojai'. Namų Savininkai! 
Nuomininkai! Maršuokit i balsavimų vietas Antradie
nį, Kovo Pirmą.

BALSUOKIT “NO” ANT CITY CHARTER 
AMENDMENT.

BALSUOKIT “FOR” PRIE COUNTY REFIEF 
IR TVELFARE I.EVY.

THE CUYAHOGA TAX LEAGUE
Murk A. Copeland, President.

LIETUVIŠKA DUONKEPYKLA

NEW DEAL BAKERY
PRANAS K IX( 'A I TI s. Savininkas

4023 E. 141STREET Telef— 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 N EVv DEAL DUONOS

Smulkios Žinios
Biznieriui Mikui Jociui 

nant i draugijos susirinkimą, 
važiuojantis automobilis užva
žiavo ant jo ir labai sužalojo. 
Jocius tapo nuvežtas į Peoples 
ligoninę sunkioje padėtyje. Jo 
pažystami ir draugai jį dažnai 
lanko ir linki jam greito pa
sveikimo. Ir aš linkiu pasvei
kti ir^tuoj gryžti į savo dirb
tuvę darbuotis.

I. Novickis su savo žmona 
lankėsi Columbus, Ohio, pas 
gavo stirm. Jų sūnūs su šrl-

ei-

ma, sako, gerai gyvena ir dir
ba.

Jaunuolis Antanas Overis, 
Prano Overio sūnūs, Vasario 
26 d. sueina į porą: šliubas bus 
buvusioj Lietuvių §v. Petro 
bažnyčioj, žmoną veda kita
tautę, p-lę Margaret Kirkland.

Pas Aleknavičius lankėsi iš 
Clevelando Pranas Simonaitis 
ir p. Gradinskas.

Serga sena Akrono gyven
toja, 
namie.

sena Akrono gyven- 
p. JonaviČienė. Gydosi 

Kalnas.
PAVEIKSLAI.LIETUVOS

Kovo 12 dieną vėl matysime 
puikius naujus Lietuvos pavei
kslus, kuriuos rodys J. Januš
kevičius. Rodymas bus bažny
tinėje salėje. Komisija.

■
«■

DELLA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENE—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

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

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 176?

Paskutines Dienos
Musų MILŽINIŠKO IŠPARDAVIMO—Dabar 

pats laikas jums apsipirkti ir sutaupyti pinigą.
VYRŲ GERI MARŠKINIAI
Vertės iki $1.35. 2 už $1.75

89c
VYRŲ stori šilti apatiniai

Union Suits .................... 89c
VYRŲ darbinės kojinės. . 10c
GRAŽUS kaklaraiščiai .. 25c
VYRŲ darbui marškiniai 69c

VYRŲ UŽSEGAMI SVETE- 
RINIAI ŽIPONAI 

$1.00
$1.50 vertės

VYRŲ Gragios Pirštinės $1.00 
šiltu pamušalu arba be 

VILNONIAI kakliniai . .. .79c 
VYRŲ flanel pižamos ...89c

Paskutinė proga pirkti Vyrų ir Vaikinų Overkotus ir 
Siutus — po $15.50 — vertės iki $27.50.

DYKAI EAGLE STAMPS su kožnu pirkiniu

THE KRAMER & REICH CO
7002 Superior Avė

■
Kampas Giddings Rd.

Cunard White JStar Linijos laivai 
perplaukia Atlantą kiekvieną

“VažiuojuJ
Lietu va’’

“Ir aš Važiuoju’ Važiuokim vienai 
iš Cunard V’hite Star Linijos | 

Ekskursijų.“
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QUEEN MARY
---------pasaulio naujausias laivas--------- 

ir kiti panašiai žymus Cunard M hite Star laivai 
Berengaria Aquitania Britannic Georgic 

SPECIALUS EKSKURSIJOS

Y
Y

Y

Amerik. Lietuvių Laivakorčių 
Agentų Sąjungos Ekskursija 
Ąųuitania—Birželio—J une 18 

Liepos—July 16

PIRMYN (BORO 
DRAUGIJA

BRITĄ NNTC—I.ir.—Jutu* 11

SPECIALE EKSKURSIJA J KLAIPĖDĄ
I, ANC AŠTRI A—Gegužės (Mav)

Ar norite žinoti, kaip galima gimines atvežti
Atsiųskite laišką., prašydami “Prepaid Booklet.”

Aiškesnių informacijų ir rezervacijų reikalais

21
iš Lietuvos ? 
Gausite veltui', 
kreipkitės j

“DIRVA” — 6820 Superior Avė., Cleveland, Ohio

CUNARD W H I T E STAR

DIDELE
Dcl informacijų kreipkitės

COSMOPOLITAN TRAVEt 
SEHVICE

Prop. J. AMBRAZIEJUS
163 Crand St.. Brooklyn, N. Y.

A. S. TREČIOKAS
314 Walnul St., N«wark. N. J.

JOHN SEKYS
433 Park St., HarUord. Conn.

VIENYBE TRAVEL BUREAU
193 Crand St.. Brooklyn. N.Y.

G. A. KYBĄ 
AMERIKOS LIETUVIS 
14 Vernon St., Worcost»r, Mass.

PETRAS BARTKEVIČIUS
678 N. Mairi St., Montello, Mass.

PAUL MOLIS
1982 — 25th Si.. Detroit. Mich.

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. 
NAUJIENOS
1739 S. Halstod St„ Chicago, EI,

OHIO LITHUANIAN PUBLISHINC 
CO. PIEVA
X. S. KARPIUS 
6820 Superior Are..

Cleveland, Ohio

A. VARASIUS
206 Ali Nations Eank Building 
1200 Carson St., Pittaburgh, Pa,

/•

r
F

EKSKURSIJA
| LIETIIVIĮ

Rengia ir prižiūri 
LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ 

AGENTŲ SĄJUNGA 
AMERIKOJE •

Populiariu Ekspresiniu Garlaiviu

EOOPH
Išplauks iš Nery Yorko

GEGUŽĖS 3čia 1938

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

ir Klaipėda

WhAMBURG-AMERI€O
įgglMORTH GERMAM ILOYD nofthTc.. H M' N į

LLOYfJJ
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CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS Youth’s Forum
“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais Phone: ENdicott 4186 6820 Superior A v. Cleveland. O.
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KOVO 1 TAKSŲ BALSAVIMO KLAUSIMU

Miesto Mayoro Paaiš
kinimas apie Reikalą
Apie Kovo 1 d. taksų balsa

vimus Mayoras Burton praneša 
miesto gyventojams sekantį:

Tie 5.5 mill operavimo tak
sai kuriuos prašo miesto gy
ventojų nubalsuoti Kovo 1 die
ną yra ne kokie nauji padidin
ti taksai, bet tik panaujinimas 
tų pačių ką pernai buvo nubal
suota. Iki šiol per kelis metus 
buvo balsuojama miesto reika
lų vedimui taksai kas metas, 
ir tik vienam metui. Kai su
eina metas laiko vėl reikia pra
šyti balsuotojų užtvirtinti rei
kalingus pinigus.

Jeigu šiuos taksus balsuoto
jai dabar atmestų, turėtų su
mažėti visu trečdaliu visas 
miesto reikalų atlikimas: ligo
ninės operavimas, išmatų surin
kimas, gatvių, parkų, policijos, 
ugniagesių ir kitų reguliarių 
patarnavimų teikimas.

Mayoras Burton sako, jeigu 
nebūtų nubalsuota šie taksai I 
tai miestas negalėtų gauti fe- 
deralių pinigų miesto viešiems 
darbams varyti, o tada suma
žėtų darbai 35,000 WPA darbi
ninkų, nuo kurių priklauso gy
venimas apie 100,000 žmonių 
šiame mieste. Jeigu miestas 
turės iš ko duoti savo dalį vie
šų darbų vedimui, kaip ledera- 
lė valdžia reikalauja, tada ir 
valdžia prisidės.

.Prie to prašoma tik 2-10 da
lių pirkimui reikmenų policijai 
ir ugniagesiams, kas viskas 
reikalinga žmonių saugumui.

■ šie taksai ir Charter Amend- 
mer.t. yra tiktai šiems vieniems 
metams, sako mayoras.

Mayoras Burton taipgi pa
taria balsuoti ir už County 
Lev}- (apskrities taksus), ku
rie balsuojasi paskirame lakš
telyje. Pernai metais tų tak
sų buvo 2.8 mills, dabar reika
laujama tik 2.3 mills.

šiuos visus taksus sudėjus, 
mayoras sako, taksų mokėto
jams taksų rata nepasididina, 
bet bus mažesnė negu buvo 
1937 metais.

SVEČIAI
Vykdami į Pittsburghą kal

bėti, šeštadienį Clevelande su
stojo Dr. Rakauskas ir Ignas 
Sakalas, buvęs Clevelandietis, 
Draugo redakcijos narys.

Iš Detroito, pas savo motiną 
p. Višniauskienę viešėjo poni 
Elena Steponauskienė.

Svečiai visi aplankė Lietuvių 
Darželį._______________

Cuyahoga Tax League 
Paaiškinimas

Išrodo kad Mayoras Harold 
Burton pasiryžęs paleisti lais
vėn visus miesto įstaigų tar
nautojus iš darbų balsavimo 
dieną, Kovo 1, kad jie galėtų 
išsijuosę dirbti ir agituoti už 
painų miesto valdybos siūlomą 
Charter Amendment Tax Levy 
gavimui naujų taksų”, sako 
Mark A. Copeland, Cuyahoga 
Tax League prezidentas.

“Prieš pats Lapkričio mėne
sio rinkimus, mayoras turėjo 
13,800 asmenų dirbančių už 
iš miesto iždo apmokamas al
gas, 3,800 daugiau negu viduti
niai metuose išeina reikalingu 
miesto įstaigoms tarnautojų. 
Jeigu mayoras gali ištęsėti mo
kėti algas tokiam padidintam 
tarnautojų ir darbininkų skai
čiui iš pernai gautų 5.5 mills 
taksų, jis tikrai galės dar ge
riau tai padaryti jeigu pavyks 
jam pravaryti 5.7 mill charter 
amendment taksus, t

“Kodėl miesto tarnautojams 
turi būti leista, darbo laiku, ei
ti ir agituoti už didesnes algas 
kuomet taksų mokėtojai turi 
dideliausių bėdų pasidaryti sau 
paprastą pragyvenimą ir kuo
met diduma nuomų mokėtojų 
neišgali mokėt aukštesnių nuo
mų kuomet taksai pakyla! At
sakymas yra tas kad Mayoras 
Burton pradeda tikėti jog jis 
yra koks tai virš-žmogis kuris 
gali padaryti užpuolimus ant 
taksų mokėtojų kada užsinori. 
Didieji dienraščiai išaukštino 
jį ir dabar atsisako pasakyti 
savo skaitytojams teisybę apie 
miesto pinigų aikvojimą ir ne
tvarką valdyme.

“Kelios savaitės atgal ma
yoras apgailavo kad miestas 
turėsiąs $1,500,000 šelpimo de
ficito. Dabar mes patiriame 
kad deficitas yra tik $800,000, 
kas buvo padengta naujais val
stijos šelpimo taksais.

“Dabartinis mayoro reika
lavimas naujų taksų yra pa
didintas suvirs milijonu dola- 
rių. Pereitų metų 5.5 mill le
vy davė $1,881,000 perviršio. 
Dabar gi didesnis 5.7 mills pa
darys $2,000,000 daugiau negu 
miestas praleido pernai opera
vimo reikalams.

“Balsuotojai turi suprasti 
kad ši suma reikalaujama ope
ravimo tikslams tiktai — ne 
bedarbių šelpimui, šelpimo lė
šas padengia ' valstija naujais 
taksais. Būtinai turit balsuo
ti “NO” laike balsavimų Kovo 
1 d. ir visi eikit balsuoti,” sa
ko p. Copeland.

N. A. Wllkelis Atidaro 
Baldų Parduotuvę

By G. C. VENSLOVAS

.U

vvrites
care of as

come

are asked to get in touch wiih the 
j vvriter or any player of the club.'
Joe Goldick the geniai manager and 
coach of the Dayton Litts

| that they vvill take
Į many ęievelanders that vvill
j up, būt they mušt knovv at least 
j ten days before the date of the 
; game to make proper arrangements.
So March 9th has been sėt as the

; deadline to make reservations.
¥ ¥ ¥

have vvon 19 and lošt 1. 
tho 20 games, the Litts scored 
points to the oppositions 204.

LITHUANA1N A.C. JRS 
WIN CHAMPIONSHIP!

On Wednesday nite, Feb. 23rd, 
Lithuanian A. 
First 
City 
score

Out of
663

C. Jrs. defeated 
Presbyterian team to win 
Wide Championship, by 
of 31 - 21.

the 
the 
the 
the

play

con- 
Pio- 
This 
2nd.

KNOWSEY KNOOS

B Y
A KRONUS SUPER SNOOPER

N. A. ^Vilkelis
Per daug jau metų Cleve

lande Lietuviai neturėjo jokios 
naminių baldų parduotuvės, po 
to kaip senesnieji Lietuviai sa
vo parduotuves uždarė.

Dabar Lietuviai vėl turės 
kur pirkti sau reikalingus na
mams baldus Lietuviškoje įs
taigoje. štai laidotuvių direk
torius N. A. Wilkelis šį šešta
dienį, Vasario 26, atidaro mo
dernišką baldų parduotuvę vi
duryje Lietuvių didžiosios ko
lonijos, 6307-11 Superior Avė.

Atidarymo dieną galėsit nu
sipirkti nupiginta' kaina įvai
rių rakandų. Atsilankykit pa
matyti šią naują Lietuvišką 
biznio įstaigą.

Sporto Klubas Rengiasi 
Siųsti Sportininkus i 

į Lietuvą
r Clevelando Lietuvių Sporto 

Klubas savo susirinkime an
tradienį, Vasario 22, išrinko 
komisiją pradėti ruošti budus 
pasiuntimui iš Clevelando po
ros ar daugiau jaunuolių da
lyvauti Lietuvos Sporto Olim- 
pijadoje šią vasarą. Komisi
ją sudaro: Jurgis K. Venslo- 
vas, K. S. Karpius, Višniaus- 
kas ir Miliauskas.

Komisija rūpinsis bešališkai 
parinkimu tinkamiausių Cleve
lando 
tuvių 
limu 
keti, 
šomi 
į rimtą darbą ir kada bus rei
kalas paremti. Rep.

Lithuanians Finish Second!
I The Inter Lodge Basket Bali 
i League played its finai games of 
its regular schedule , Wednesday, 
Feb. 23rd. The Pioneers vvith only 
one defeat finished on top. Our 
team in second place, and the Lor- 

. ain Buckeyes and the Sočas tied for 
i third. These tvvo latter teams play- 
, ed Wednesday nite, and the loser 
was eliminated from further 

j for this season.
We meet the vvinner of this 

tęst, for the right to play the 
neers for the championship 
game vvill be played on March
It vvill be one of our most impor- 
tant games of the season. We mušt 
vvin this game to get a crack at the 
title. With so much at stake, you 

Į can just bet your shirt, that this 
i is going to be some bąli game. We 
1 ask our rooters, vvho so loyally sup- 
ported us during the regular seas- 

1 son to turn out en masse for this 
game. Come, and bring a friend. 
Novv if there is a reader of this 
column, vvho hasn’t seen our team 
in action yet, come dovvn to St., 
Clair Bath, Wednesday nite. This 
game vvill start about 8 o’clock. 
Lašt vveek vve again played vvithout 
Dr. Kubilus and beat out the Zum- 
beraks by the score of 32-22. “Doc” 
vvill be in the next game, novv that 
his injury has healed. Our Junior 
team playing four games in as many 
nites in the City Wide Tournament 
have reached the finais. One more 
victory for the boys, and the cham
pionship is theirs. In Muny C. 
they are right on top, and vve are 
looking to them to bring home an
other championship. So here’s — 
GOOD LUCK, boys.

¥

Lithuanian National Basket 
Bali Tournament

One of the biggest undertakings 
ever attempted by local Lithuanians 
is the basket bąli tournament, the 
first of its kind to be held in the 
good old U. S. A. This tourna
ment vvill be held in the East High 
School gym, Saturday and Sunday, 
April 2nd and 3rd. Already eight 
Lithuanian teams have entered this 
tournament and vve hope that there 
vvill be more.

Many lines have been vvritten, 
many vvords have been spoken, that 
vvith the passing of our elders to 
the great beyond, Lithuanian ac
tivity vvill cease. Lithuanians as a 
nationality group vvill slip —, slip 
to non-existence. Dear readers, you 
and I, don’t want this to happen, 
and we don’t think it vvill ever 
happen. Būt vve mušt keep that 
spark burning. The 
uania mušt reniai n 
of this generation, 
erations to come.

The Cleve. Lith. Athletic Club is 
out to do its share. Its first stop 
to get the young people of different 
cities, statės, together is this Nat’l 
Basket Bali 
uanians are 
tournament. 
of all, the
taking vvill be assured.

A mass meeting of local Lithuan
ians vvill be held in the near future.

¥ ¥ ¥

On Saturday nite, March 12th the 
Lithuanian Athletic Club vvill spon- 
sor a Card Party at the home of 
Geo. Venslovas, 1267 E. 82nd St. 
Make arrangements to attcnd, and 
vvin a door or table prize.

The Lithuanian A. C. Jrs. in 
C made it. 19 vvins vvith one 
Tuesday the boys defeated the
Shine I'arlors b.v the score df 43 
to 4. Mlaker and Visnauskas vvere 
high men in this game. Every game 
played in the City Wide Tourna
ment vvas vvon by the Litts.

In 20 games played, our boys

Baltimore Lithuanians 
Celebrate Lithuanian 

Day

population of Baltimore’s

spirit of Lith- i 
in the hearts 

and other gen- i

Tournament. 
asked to 
With the 

success of

All Lith- 
support this 
co-operation 
this under-

Alhletic Club
Sport News
team vvill be in

and

Du-

o gal ir visos Ohio Lie- 
jaunuolių atletų ir sukė- 
pinigų jų kelionei apmo- 

Vietiniai Lietuviai pra- 
į šį reikalų žiūrėti kaip

WILLSON JR. HIGH moky
klos P.T.A. rengia paskaitą 
trečiadienį, nuo 2 vai. po pie
tų, Kovo 2. Kalbės Kapt. Ar- 
thur Roth. ♦

TAS GALI ATSITIKTI IR PAS MUS

///^
7

i z/yz/zz/zr/___ ____ .—
iivčiungi įmesiu čiĮiirtineivmiėn, naip svčik&tos, ligoninės, šelpimo, išnmtų, są- 
gatvių, policijos ir ugnies, priklauso nuo šito vienam metui miesto čarterio taksų

Visi reikalingi miesto aptarnavimai, kaip tai
Slav, L—___ '
už kuriuos balsavimas bus antradienį, Kovo 1 d. Dalis tų pinigų bus naudojama labai 
reikalingam pirkimui ugniagesiams prietaisų. Balsuokit “YES”—City Charter Levy,

Lithuanian 
other

The senior
Bois, Pa over this week end. They
vvill play the strong Litts club from 
this neighboring statė. Many lo
cal fans are accompanying the boys, 
and vve hdpe this will renew the 
friendly rclationship that existed 
years ago. DuBois vvill be in Cleve
land, April 2nd and 3rd. On March 
19th and 20th the boys vvill be i n 
Dayfon. (Hd friendship vvill be te- 
nevved vvith the Daytonites. Any lo
cal fans desiring to make this trip,

^^ž2ž2^zzžžzžžžžžžžžžžžžžžžž^žžžžžž2

Class 
loss.

Rudy

The
Lithuanians formally completed cele- 
bration of their Independence Day, 
the first since a resolution of the 

, Maryland Legislature officially recog- 
nized it ■is a holiday.

The celebration concluded vvith a 
banquet and bąli at Lithuanian Hali 
at Hollins and Parkin Streets. A 
group of real celebrities vvas present 
including Governor Nice, Dr. II. C. 
Byrd of the University of Mary
land, Police Commissioner W. P. 
Lavvson and others.

The principai address vvas deliver- 
ed in 
deikis, 
United 1 
cnt of 1 
republic.

Magistrate William F. Laukaitis 
of the Traffic Court presided.

Another week has come around, 
time for another edition of the 
Knoos. And is it getting tougher 
and tougher each vveek to make 
that deadline. The period of re- 
cession sure has hit my snooping 
business aplenty. Būt be that as 
it may it vvill take more than that 
to stop yours truly. If I can’t find 
any nevvs 1’11 make it up, for the 
Knowsey Knoos mušt go on. So 
after straining my vvits almost to 
an end, 1 come forth vvith its um- 
steenth edition.

Lithuanian by Povilas Za- 
Lithuanian Minister to the 
Statės, who told those pres- 
the progress in their native

PETRAS RIMSA’S VVORK 
FA III BITEI) BY WAGGAMANS 

OF VVASHINGTON
Mr. and Mrs. Floyd Waggaman 

entertained at tea Saturday after- 
noon in honor of the formost sculp- 
tor of Lithuania, Petras Rimša, vvho 
is on a tour of this country exhib- 
iting his works. Mr. Rimša came 
to Washington armed with his fin- 
est pieces vvhich were exhibited in 
the drawing room 
VVaggaman home on

Works that won 
miration were “The
Rimsa’s forceful masterpiece of 
conception of stark realism, 
‘ The Lithuanian School’’ vvhich 
veals both in subject matter
treatment the elements of Lithuan
ian culturc. In striking contrast 
vvas the “Satyr and The Ovvl” — 
a vvork of pure symbolism richly 
carved in beautiful detailed orna- 
mentation.

of the lovely 
R street.
the most ad- 

Ploughman” — 
his 
and 
re- 

and

PRANEŠIMAS VISUOMENEI

I DARĖ YA — A month or so ago 
a group of East Akron bovvlers 
seemed most anxious to have a bowl- 
ing match vvith a similiar group of 
West Akron gents, and vice versa. 

i Būt so far everything concerning 
it seems to be all qūiet on the West- 

1 ern front, and likevvise the Eastem 
too. I don’t knovv vvho is supposed 
to make the first movė būt 1 wi$h 
someone vvould soon make it.

i thing seems to 
this tovvn, that I 
have to shut up 
up you Looganu! 
it nobody

Every-> 
be pretty dead i n 
sometimes fear 1’11 
before long. Wake 

Givc me a br^ak
else.

BE IT — I chanced to 
of the follovving conver- 
took place on Feb. 19th,

IT MUŠT
get vvind 
sation that 
one of those rare Saturday nights 
when Charles Praspol stays in Ak- 
ton. Its quite brief būt very ex- 
pressive and to the point.

Connie — Are you going to Cleve
land Sunday, Chich?

Chick — H-l ya! Its bad enough 
staying avvay tonite.

ST1LL FRESH —
DATE —“Don’t you vvant to kiss 

me? Don’t 1 appeal to you
BOY 

don’t 
yet.”

“It isn’t 
vvant to throw

that — I just 
my gum away

LIKĘ A MANJUST
It vvas the nicest letter, and 

sure it vvas sincere,
It started out with darling 

it ended up with dear.
Ynu called me bella-bella, and 

even called me schoen, 
Būt you slipped and called 

Mary, vvhen you know 
name is Jane.

I’m

and

you

me 
niy

THE WILKELIS FURNITUREEo
uperior Avenue

ATIDARYMO IŠPARDAVIMAS

Rakandų-Furniture

NORGE
SKALBIAMU MAŠINŲ 

GASIN1Ų PEČIŲ
REFRIGERATORIŲ
PROS1JIMO MAŠINŲ

SEALYREST
MATRASŲ SPRINGSŲ

Atdara vakarais iki 8:30.

N. A. WILKELIS
Savininkas

PHILCO RAD1OS
Uždaryta trečiadienį po pietų

JURGIS ARBUCKAS
Vedėjas
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