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Kas Pasidarė su Amerika?
ISPANAI RUOŠIASI JAPONAI SMARKIAI 

DIDELIEMS MŪ
ŠIAMS

PUOLA KINUS

AUTOMOBILIŲ darbai 
pradeda atkiusti. Ruošia
masi pradėti didesnę ga
mybą. Kaip darbai suma
žėjo galima spręsti iš šių 
skaitlinių: pernai Vasario 
paskutinę savaitę išleista 
iš dirbtuvių 128,198 auto
mobiliai, šymet tą pat sa
vaitę tik 53,299.

Pagerėjimas Nessikubi- 
na, nors Tikėtasi

SUSTREIKAVO. Kelio
lika tūkstančių kojinių iš- 
dirbysčių darbininkų Phi- 
ladelphijoje ir New Jersey 
valstijoje sustreikavo pro
testuodami prieš mokesčių 
mažinimą. Jų unijos vadai 
pasirašė pertvarkytu mo
kesčių sutartį, kuria numa
žinama algos 15 nuoš.

Washington. — Valdžia 
jau nesistengia slėpti fak
to kad ji yra labai surū
pinta staiga užėjusiu ir 
taip ilgai užsitęsusiu ap- 
slugimu.

Dėmesis kreipiamas ne į 
tai kas dedasi dabar, bet 
kas turėjo įvykti ir neįvy
ko praeitų dviejų savaičių 
bėgyje.

Paprastai šiuo meto lai
ku pradeda apsireikšti ma
ži sezoniniai darbų pakili
mai, ypatingai manufaktū
ros industrijose. Dabar to 
nematyt.

Plieno gamyba stovi že
mame laipsnyje ir laikosi 
apie 31 nuoš. saike per iš-

tisas 4 savaites. Elektros 
jiegos sunaudojimas nukri
to 2 nuoš. žemiau Sausio 
mėnesio. Tose industrijose 
se šiuo laiku paprastai pa
sirodydavo atgijimas.

Šitaip dalykams esant, 
aišku kodėl administracija 
pradėjo kalbėti apie kai
nas, kreditus, auksą. Nie
kas dar matomai nesuran
da kame šio blogumo prie
žastis.

Suv. Valstijų Komercijos 
Rūmai savo pastaroje ap
žvalgoje pareiškia kad vi
si darbų ir biznio atsigavi
mo elementai (medega, pi
nigai, darbininkai) randa
si, bet niekas nesidaro ir 
gana. Valdžios pastangos 
padrąsinti davė visai men
kas pasekmes. Kongresas

priėmė padidintą 
bų fondą. Užg 
laivyno didinimo 
Iždas paliuosavo 
kalbama apie g* 
kainų pakėlimą.

viešų dar- 
irta karo 
projektai, 
aukso, ir 
dežinkelių 

Bet biz- 
' nis neatkiunta ir tiek.

¥ * ¥

Bernard Baruch, finan- 
' sierius, senato komitete 
I pareiškė kad už dabartinę 
I bedarbę kalta daugiausia 
pati valdžia. Taigi Prez. 
Roosevelt šiose dienose pa
siryžo rimtai imtis kovoti 
su biznių apslugimu.

Atstovų bute patiekta 
bilius siūlantis pertvarkyti 
korporacijų nepada 1 i n t ų 
pelnų ir kapitalų uždirbtų 
pelnų taksus. Tus žymiai 
sumažins valdžioj ineigas. 
Bus sumažinta ir? panaikin
ta mažas ineigas turinčių 
korporacijų taksai.

Plieno ir geležies indus
trija sako pradeda rodytis 
giedra per apsiniaukusią 
neaiškumu padėti.

Plieno industrija dirba 
tik su 30 nuoš. normalio. 
Pamainų paskutinėmis 
vaitėmis nebuvo jokių, 
čiau nujaučia kad tuoj 
eis geresnės dienos.

AUSTRAI KOVOJA 
PRIEŠ NAZIUS

I
MIRĖ GABRIELE

D’ANNUNZIO
DARBO KRIZ1S
PRANCUŽlJOJ

sa- 
ta- 
at-

GENERAL Motors pra
neša jog numažino mokes
tis visiems savo raštinių 
tarnautojams ir vedėjams 
gaunantiems iki $10,000 
metinės mokesties, po 10 
nuoš. Gaunantiems virš 
$10,000, numažina 20 nuoš.

Graz, Austrija. — Aus
trijos naziai, Hitlerio pa
sekėjai, čia ruošėsi sukelti 
betvarkę ar net ,iš čia pul
ti sostinę Vienną.

Austrų valdžia pasiuntė 
ten 6,000 gerai ginkluotų 
kareivių nazius sudrausti. 
Naziams išleista 
kad iš valdžios 
bus prašalinti naziai 
riai, jeigu tvarka bus ar
doma.

K a n c leris Schuschnigg 
Hitleristams neužsileidžia 
ir pasiryžęs palaikyt šaly
je savo tvarką.

įsakymas 
kabineto 

na-

Gardone, Italija. Ko
vo 1 d. čia mirė garsus Ita
las poetas-rašytojas ir ka
riautojas Gabriele d’An- 
nunzio, 74 m. amžiaus. Jis 
savo gyvenime pasižymėjo 
savo raštais, kurie žinomi 
ir pasauliui. Pasibaigus 
pasauliniam karui, jis su 
būriais jaunų Italų užėmė 
Fiume miestą ir prijungė 
jį prie Italijos. Jis butų 
atitekęs Jugoslavijai.

Jis buvo artimas Musso- 
linio 
vyko

Paryžius. — premjeras 
Chautemps susirūpino ky
lančiu visoje šalyje darbo 
krizių. Tas gręja net jo 
vyriausybei. Šiose dienose 
baigiasi apie 7,000 sutarčių 
darbininkų unijų su dirb
tuvėmis. Apima milijonus 
darbininkų. Darbdaviai ne
nori sutarčių atnaujinti.

Jeigu nebus prieita prie 
tvarkos, liaudies fronto vy
riausybė gali griūti.

Hendaye. — Pastaromis 
j dienomis mūšiai Ispanijoje 
j aprimo visuose frontuose. 
| Vienur ir kitur būna susi- 
i rėmimai, bet ne dideli mu- 
■ šiai.

Tautininkai laimėję per
galę ir užėmę Teruel mies
tą, pasiekė taip vadinamus 
vartus į Valenciją, kairių
jų valdomą miestą pajūry
je.

Dabar rengiasi dideliam 
veikimui pavasarį. Turės 
įvykti lemiama kova.

Kovo 1 d. tautininkų su
kilėlių lėktuvai naktį bom
bardavo Valenciją.

¥ ¥ ¥

Madridas. — Kairieji iš
leido įsakymą stoti* į ka
riuomenę visiems vyrams 
19 ir 30 metų amžiaus. No
ri padidint savo skaičių iki 
780,000 vyrų. Dabar mena
ma yra apie 650,000 kairių
jų kariuomenės.

Madride suvaržyta deg
tukų laisvas naudojimas, 
nes ir jų jau pradeda pri
trukti.

•Y- ¥ ¥
Londonas. — Rusija da

vė suprasti kad ji sutinka 
Britų siūlomu planu išimti 
savo liuosno'rius kareivius 
iš Ispanijos.

Italija, Vokietija, Pran
cūzija jau užgyrė tą planą.

Tik Italija kaip tai gai
šina visą reikalą.

šanghai, Kovo 2. — Ja
ponų kariuomenė dideliais 
skaičiais siekia prie Lung- 
hai geležinkelio, kuris ei
na skersai centralinę Ki
niją. Japonai atnaujino sa
vo puolimus svarbiųjų ry
tų-vakarų linijos punktų, 
po atmušimo Kinų pietinė
je šansi provincijos daly
je.

Apie 2,000 Kinų kareivių 
bėgusių nuo Japonų valte
lėmis per Hvvaivuan ežerą 
prigėrė kuomet Japonų or
laiviai juos užbombardavo.

Prieš kelias dienas Kinų 
lėktuvai puolė Japonų ka
ro laivus ir sako porą jų 
Geltonojoj upėj nuskandi
no. .

Japonai tikrina šiose die- j 
nose išmušę apie 50,000 Ki-1 
nų kareivių.

¥ ' ¥

Tokyo, Japonija. — Ja
ponijos atstovų bute kilo 
lermas vyriausybei pasiū
lius naują mobilizacijos bi
lių. Atstovai sako kad tas 
bilius atima piliečiams jų 
konstitucines teises.

Suv. Valstijos, Britanija, 
Prancūzija ir Vokietija 
įteikė Japonų vyriausybei 

1 pareiškimus kad Japonija 
bus atsakominga už kitų 
valstybių turtui padarytus 
nuostolius Kinijoje.

' ¥

draugas, taigi šis at- 
i jo laidotuves.

KOVA UŽ BILIŲ. Wa- 
shington. — Kongrese lau
kiama didelės kovos kuo
met vėl bus paimta svars
tyti algų-darbo valandų bi
lius.

Iš LENKIJOS ateina ži
nios kad ten milijonams 
gyventojų, ių tarpe Lietu
viams ir Žydams, gręsia 
badas. Taigi prošepanai 
visai nusmuko nuo koto.

JAU
TĄ

IŠ LIETUVOS
laikraščiu

PLYŠO PRISIKĖLIMO BA
ŽNYČIOS SIENA. Kaune sta
toma nauja Prisikėlimo Baž
nyčia surūpino jos statytojus. 
Vienoje sienoje atsirado ply
šys: plytų siena truko nuo pat 
pagrindo iki tos vietos kur 
prasideda kolonų eilė. Kai at
šils, bus pirmiausia imta da- 
dėti jai papildomas pamatas.

•
PADIRBO MIRUSIO ŽMO 

GAUS PARAŠĄ. Vilkijos v., 
Dulkių k. gyventojas Vladas 
Rakauskas padirbo savo se
sers vyro Urbono parašą ant 
vekselių blankų 1,500 litų su
mai. Urbono vardu vekseliai 
buvo suklastoti tada kai Ur
bonas buvo jau miręs,
baustas 6 mėn. kalėjimo.

Jis RU

C I e v elande, gatvekarių 
kompanija sutiko pasira
šyti su motormanais ir 
konduktoriais tą pačią al
gų sutartį ką turėjo per
nai. Tas apima 3,600 dar
bininkų.

Toronto, Kanadoje, šei
mininkių sąjunga pradėjo 
kovą tikslu priversti krau- 
tuves 
kainą.

numažinti sviesto 
_...... Sviestas parduoda-
ma po 41c svarui, nori mo
kėti tik 30c.

NUŽUDĖ BAŽNYČIOJ. 
Lenkijoje, viename mieste
lyje, komunistas agitato
rius inėję į bažnyčią laike 
mišių, nušovė kunigą ir 
porą kitų sužeidė.

$30,000 ŠUNIUI. Chicagoj 
viena sene mirdama paliko 
savo $30,000 savo šunies 
užlaikymui, o kai jis nu
gaiš, tie pinigai turi būti 
skirti gyvulių priežiūros 
draugijai.

RENKA KANDIDA- 
PREZIDENTYSTEI

Prezidento rinkimai bus 
tik rudenį 1940 metais, ta
čiau jau pradėta vajus no
minuoti Demokratų kandi
datu Paul V. McNutt iš In
dianos. Jis yra aukštasis 
Filipinų komisaras, buvęs 
Indianos gubernatorium.

SUV. VALSTIJOS, karo 
atsitikime, greitu laiku ga
li sumobilizuoti 1,230,000 
vyrų kariuomenę.

. Mussolinis reikalauja iš 
Britanijos prileisti ir Ita
lija prie kontroliavimo Su- 
ezo kanalo. Tų teisę gauti 
reikia įnešti pinigų, Mus- 
solini su tuo sutinka.

DAR 21 LAUKIA 
ŠAUDYMO

Maskva. — Dvidešimts 
vienas žymus asmenys so
vietų Rusijos gyvenime pa
statyti prieš teismą ir jų 
laukia mirties bausmė.

Jie kaltinami už tokius 
nebūtus dalykus kad net 
juokas, 
no kad 
Gorky, 
žinsky. 
kuo prisikabinti, 
narni prisidėjime 
mirties....

SU-

Visas pasaulis ži- 
mirė rašytojas M. 
V. Kuibišev, Men- 
Dabar gi, neturint 

jie kalti - 
prie jų

ČEKOSLOVAKIJA ima
si griežtų priemonių kovo
ti su savo žemėse esančiais 
naziais. Kai Hitleris pa- 
grąsino kitoms šalims kur 
Vokiečių esama nespausti 
jų, Vokiečiai visur pradė
jo šiauštis.

NEW YORKE suimta 
keli Vokiečiai šnipai ran
kioję paslaptis apie kariš
kų lėktuvų stotis.

— -------

KALIFORNIJOJE šiose 
dienose ištikus potviniams 
žuvo apie 15 žmonių, nuos
tolių padaryta pervirš 10 
milijonų dolarių.

pranešėPRANCUZIJA
Vokietijai kad ji neleis da
ryti užpuolimo ant Austri
jos tikslu ją prijungti.

Prancūzija n u s i stačius 
neleisti keisti dabar esamų 
Europos rubežių.

PABĖGO NUO MASKVOS
Rumanijoje buvęs sovie

tų ministeris, šaukiamas 
gryžti į Maskvą, atsisakė 
ir pabėgo į Italiją. Jis ga
vo žinių kad jo šeima Rusi
joje suimta ir nujautė kad 
jam pačiam graso sušau
dymas.

Sovietų valdžia per šešis 
metus neišleido jo žmonos 
ir šeimos išvažiuoti pas jį. 
Dabar patyrė kad šeima 

'‘areštuota.

PEILIU PERDŪRĖ. Vasa
rio 3 d. Švėkšnoje įvyko labai 

I žiurpus dalykas: peiliu buvo 
| supjaustytas Užbudžių k. gy- 
į ventojas Jonas Oželis. Jis nu
gabentas j ligoninę.

•
ĮVYKUSIAME Kotryniečių 

suvažiavime, Kun. Kiškis pa
reiškė kad šiaurėje žuvęs bu- 
vęs garsiausias Sovietų lakū
nas Levanevskis mokęsis šv. 
Kotrynos gimnazijoj, Petrapi- 
pilyje, ir kada geografijos pa
mokoje buvo aiškinama .kad 
Baltijos juros vardas yra Lie
tuviu vardas, Lietuviškas žo
dis, tada Levanevskis atsilie
pęs Lietuviškai ir pasakęs kad 
jis Lietuvis. Su juo mokęsis 
ir kitas Levanevskio brolis.

Sovietii Tautų Taryboj esąs 
Levickis irgi Lietuvis, iš Su
valkijos.

DARBININKŲ APDRAUDI
MAS. Draudimo nuo nelaimin
gu atsitikimų kasoje jau įre
gistruota apie 69,000 darbinin
kų. Iš to skaičiaus vien miš
ko kirtimo darbininkų apdrau
sta per 20,000. Atsitikime su
žeidimo ar žuvimo laike darbo 
jie gauna atlyginimą, ir šeimos . 
gauna pašalpą.•

LIETUVIŲ-ČEKOSLOVAKŲ 
DRAUGIJA. Kaune, Sausio 29 
d., Eltos direktoriui Pr. Daili
dei pirmininkaujant, įsteigta 
Lietuvių - čekoslovakų Draugi
ja. Dalyvavo gausus Lietuvos 
ir Čekoslovakijos susiartinimo 
šalininkų būrys.•

MARIJAMPOLĖS miesto sa
vivaldybė viešiems darbams iš 
viešų darbų fondo gavo net 
100,000 litų. Numatytus dar
bus savivaldybė jau pradėjo 
vykdyti. Valo gatves, tašo gat
vių grindimui akmenis, ima iš 
Šešupės žvyrių, 
pradės 
simą. 
metais

Greitu laiku 
kanalizacijos darbu tę- 
Marijampolė žada šiais 
įsivesti ir vandenį.

Pennsylvanijoje pastaro
mis dienomis surinktos ži
nios rodo kad darbai viso
je valstijoje sumažėjo apie 
7 nuošimčiais ir darbinin
ku uždarbiai nupuolė 11 
nuošimčių. Algos ir dar
bai dabar stovi žemiau 1935 
metais buvusio laipsnio

Žinios surinktos is 2321 
■vairiu išdirbysčių kuriose 
dabar’dirba 482,000 darbi- 
ninku. ____

KALTI UŽ karvių dvėsi- 
r,ui. Sovietų Rusijoje pra- 
dėta bausti sabotaznikus 
kaltinamus karvių dvesi- 
me Kas nors išrado Kad 
nėr praeitus penkis metus 
Ludvėsus 80,000 karvių, uz 
tni esą kalti ‘sabotaz.nikai’, 
kurią užkrečią karves tam 
tikra epidemija ...

DAILININKO ADOMO VARNO SUKAKTUVIŲ VAIZDAI JONIŠKYJE

bes pirmininkas, Teisingumo Ministeris St. šilingas, Joniškyje 
atidaro Varno gatvę. Kairėje iškilmingo posėdžio dalyviai pa
rodos atidarymo dienoje. Tsb.

Dailininko Adomo Varno 30 metų kūrybinio darbo sukaktuvių 
iškilmės Sausio 30 d. Joniškyje. Ovale sukaktuvininkas su sa
vo 80 metų močiute. Dešinėje iškilmėms minėti komiteto gar-

į -.1

r * iL -.1

LIETUVOJE įvesta įstaty
mas visiems autobusu ir sunk
vežimių savininkams mokėti 
tam tikrą apdraudimo mokes
tį, iš kurio sudarytom lėšom 
bus apmokama nukentėjusiems 
nuo nelaimingų atsitikimų ke
leiviams ir sugadintų prekių 

i savininkams.
i dienos klausimais.

•

LIETUVOS kainų tvarkyto
jas Dr. Juodeika Kovo mėnesi 
vyks į Vienną dalyvauti tarp
valstybinėj konferencijoj, kuri 
šaukiama ekonominių klausi
mų svarstyti.

•
NUPIRKO RAMBYNĄ. Lie

tuvos švietimo ministerija nu
pirko iš Aukuro Draugijos is
torišką Rambyno kalną. Au
kuras tą kalną buvo gavęs iš 
Stiklioriaus, Meikio, Bubio ir 
kitų, šie Mažosios Lietuvos 
veikėjai tą kalną buvo nupir
kę iš Vokietijos valdininko Gi- 
laičio. Dabar švietimo minis
terija kalną puošia ir tvarko. 
Tą darbą atlieka Pagėgių jau
nimo keliavimo komitetas, ku- 

■ ris ant kalno pastatys ekskur- 
, sijų namus.
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PITTSBURGH
MT. PROVIDENCE

Linksma Diena — Lie
tuvos 20 Metų Nepri- j 
klausomybės Šventė 
Vasario 16 dieną teko atsi-, 

lankyti šv. Pranciškaus Lietu
vaičių Vienuolyne. Pirmiau 
man teko girdėti buk šio vie
nuolyno Akademijoje yra dau
giau svetimtaučių studenčių 
negu Lietuvaičių. Bet faktiš
kai pasirodė kad gangreit visos į 
studentės yra Lietuvaitės, nes 
šią dieną kiekviena buvo pa
sipuošus Lietuviška trispalve, j 
kiekviena kaip kumutė su ske- Į 
petaite ant galvos, ir beveik ’ 
kiekviena giedojo Lietuvos 
Himną.

Iškilmingas Lietuvos 20 me
tų nepriklausomybės minėji
mas vienuolyne tęsėsi per visą , 
dieną. Dienotvarkė susidėjo; 
iš trijų skirtingų dalykų: Iš
ryto kapelionas, Kun. J. Skrip- Į 
kus atlaikė šv. Mišias, laike 
kurių Sesutės ir studentės gie
dojo linksmas Lietuviškas ir 
Lotyniškas giesmes vargonams 
ir smuikoms pritariant.

Apie pirmą valandą po 
•tų buvo rodomi patriotiški 
tami paveikslai, kuriuose 
lyvavo daug svečių, net ir 
timtaučių buvo dalis, 
slo užvadinimas buvo 

(Jo šalis).

, rašymą esu priverstas pareik-
1 šti teisybę kiek žinau.

Pittsburghe tarp Lietuvių 
į yra tam tikra klika kurios di
džiausia užduoti yra p. Pivaro- 
ną juodinti. Turėtų turėti gė
dą rašinėti tokius vaikiškus 
straipsnius, kurie tik juos pa
ėjus pažemina ir nedaro gar
inės tam laikraščiui.

Gėda musų kolonijai kad ne
turi 
kurie 
čiams

Lietuvos Nepriklau- 
20 metų sukakties 
vaišes. Vaišėse da- 
Lietuvos Vyriausybę

geresnių korespondentų 
galėtų paduoti Jaikraš- 
naudingesnių raštų.

Pittsburgho Veikėjas.

KLAIDOS ATITAISY
MAS

Pereitame numeryje prane
šime apie Nepriklausomybės 
minėjimą Pittsburghe, suren
gtą Soho dalyje, sandariečių su 
“bendrafrontininkais”, pasida
rė netiksli klaida. Viename 
punkte buvo pasakyta: “. .sa
lėje per du kartu ko prie muš
tynių neprieita“.

Tikrenybėje gi turėjo būti 
pasakyta kad “tas pats Pleč- 
kaitininkas, arba kaip nekurie 
vadina ‘Pittsburgho Capone’,

Į programo vedėjas, keletas me
tų atgal per du kartu ko muš
tynių nesukėlė“. Patrijotas.

pie- 
kru- 

da- 
sve- 

Paveik- 
“His 

Country” (Jo šalis). Nuste
bau pamatęs kad pačios Sesu
tės ir filmą rodė.

Apie ketvirtą valandą po 
pietų prasidėjo grynai Lietu
viškos patriotinės dvasios pro
gramas. Viena grupė tautiš
kais Lietuviškais rūbais pasi
puošusių studenčių linksmino 
visus savo dainomis ir panto
mimų, vėl kita grupė trispal
vės Lietuviškos vėliavos pavi
dale atvaizdavo skaudžius Lie
tuvos įvykius savo deklamaci
jomis ir dainomis.

Galutinai Kun. J. 
pasakė prakalbą apie 
Nepriklausomybę ir 
svarbą, šventė baigėsi Lietu
vos Himno sugiedojimu.

Svečias.

WYOMING
KLONIO ŽINIOS

Nepriklausomybės Mi
nėjimas Scrantone

Lietuvos Nepriklausomybės 
23 metų sukakties paminėji
mas surengta su ilgu progra- 

' niu kalbų. Kalbėjo net Penna 
: valstijos gubernatorius, Geor
ge H. Earle, kuris orlaiviu at
skrido specialiai į Scrantoną.

Kall/ėjo Lietuvos C____ 11
nis Konsulas Jonas Budrys ir 
daug vietos gerų kalbėtojų.

Programas pravesta geroje 
nuotaikoje.

NAUJA VALDYBA, lau
rų Klubas išrinko valdybą 1938 
metams. Pirmininkas — An
drius C. Kizis; vice pirminin
kas — Syl. Grablika; sekreto
rius — VV. E. Margie.

: pietų, Lietuvių salėje. Pro-
GAVO LEIDIMĄ APSI

VESTI
D. L. Thomas su Alena Mi- 

siuniute, abu iš Wilkes-Barre.
J. Stirka su Elena Marčiu- 

loniute, abu iš Duryea.
M. J. McDonakl iš IVilkes- 

Barre, su Elena J. Aiduskiute.
WILKES-BARRE NIEKO 

NEGIRDĖT 
šioje kolonijoje visi tautiš

kai užmigę. Buvusių smarkių 
veikėjų vieni išmirė, kiti išva
žinėjo kitur, ir taip viskas pa
liko merdėti. Nors yra Lietu
vių Romos Katalikų Susivieni
jimo centras ir leidžiama 
ganas, bet veikimo jokio 

I matyti, 
į Buvo nutarta SLA. VII 
skričio suvažiavime rudenį 

j rengti paminėjimas ir kviesti 
į pagalbą draugijas, bet 
ko nepadaryta.

STOKA ŽINIŲ 
I Apgailėtina kad net 

duonos1 kam paduoti žinių iš šios pla- 
kepyklą Pittsburghe. Jis 1916jčios apielinkės Lietuvių gvve- 
metuose susižiedavo su a. a. nimo į musų laikraščius. Tai 
Jono Pažereckio duktere Bro- yra viena iš Lietuviais seniau

sia apgyventų vietų, Wyoming 
1 Klonis su tuzinu Lietuviškų 
, p ra pijų, virš desėtko Lietu- 
I vių daktarų, advokatų, inžinie

rių ir visokių profesijų žmo
nių. čia gyvena virš 50,000 
Lietuviškos liaudies.

Retkarčiais Jonas Andrušis 
Tėvynėje aprašo SLA. reika
lais veikimą ir viskas. ,

LRKSA. čia leidžia savo or
ganą, bet ir jame nesimato 
perdaug ko iš vietinių žinių, 
žmonės matyt neturi energi
jos pasiųsti redakcijai apie 
savo kulturinį judėjimą ir at
sitikimus Lietuvių tarpe.

Jonas .1. Nienius.

Skripkus 
Lietutvos 
liuosybės

Lietuvos Nepriklauso
mybės Minėjimas 

Konsulate
Vasario 16 dieną Konsulas 

i ir ponia Daužvardžiai suruošė 
j Konsulate 
somybės 
minėjimo 
lyvavo ir
bei Lietuvą sveikino Baltijos 
valstybių (Latvijos, Estijos, 
Suomijos, Švedijos ir Danijos) 
Konsulai ir jų šeimos, Konsu- 
larinio korpuso dekanas, Chi- 

; cagos mayoro atstovas, trys 
1 teisėjai, penki klebonai, du pro

fesoriai (Senn iš Wisconsin 
Universiteto ir Taylor iš Chi
cagos Universiteto), žydų ir 
Baltgudžių atstovai (Komaika 
ir Voronko), Nepriklausomy
bės kovų veteranai, profeso
riai ir veikėjai.

Erdvios konsulato patalpos 
buvo ušpildytos žmonėmis. Vi- 

i si vaišinosi ir buvo vaišinami 
Lietuvišku koktyliu, valstybi
ne degtine, krupniku ir viso
kiais pridėčkais. Vaišintojais 
buvo šeimininkai, patarnauto
jomis šv. Kazimiero Akademi
jos studentės, pasipuošusios 
tautiniais rūbais. Jos ne tik 
gražiai patarnavo, bet ir pro
gramą išpildė.

Gražų ir istorišką Konsulų 
Daužvardžių parengimą visi 
Chicagos Angliški laikraščiai 
aprašė ir ryšium su tuo apie 
Lietuvą maloniai atsiliepė.

Apie Lietuvos Nepriklauso
mybės sukaktį ir įvairius pa
rengimus tą sukaktį paminėti 
didieji Chicagos Angliški laik
raščiai rašė per kelias dienas.

Straipsniai tilpo šiuose: He-
Generali-1 rald-Examiner, Tribūne, Eve- 

ning American, Baily News.
Toks intensyvus aprašymas 

Lietuvos ir Lietuvių veikimo 
yra pirmas apšireiškimaš Chi
cagoje. Longinas.

MIKO PETRAUSKO MUZI
KOS KONCERTAS

Baltimorės Lietuvių Dainos 
Draugija rengia komp. Miko 
Petrausko dainų ir muzikos 
koncertą. Pelnas skiriamas M. 
Petrausko paminklo fondui.

Koncertas įvyks sekmadie
nį, Kovo 6 d., nuo 2:30 vai. po 

pietų, Lietuvių salėje. Pro- 
granie dalyvaus jaunimas ir 
gabus tenoras, Kl. Andreikus, 
tvirtabalsis Matas Rutkus, Ele-' 
na Leonavičienė, Julė Raste
nienė, Leonora Stankevičiūtė, 
Ona Lukaševičienė, Marė Jurk- 
šaitė, kurių didumo yra buvę 
Miko Petrausko mokiniais ir 
jo operose dainavę. Taipgi da- 
.yvaus ir visas Dainos Choras, 
vedamas p. Lelijos -Geležiutės- 
Bekerckienės, kuri dar būdama 
jaunutė, kartu su kitais, Pet- 

, rauskui esant Baltimorėje, jo 
chore ir operetėse dainavo.

Šiame Miko Petrausko muzi
kos koncerte bus proga šios 
kolonijos Lietuviams išgirsti 
daug musų mylimo kompozito
riaus įvairių skambių dainų ir 
žavėjančios muzikos.

Visi dalyvaukime šiame kon
certe ir pagerbkime tą musų 
kompozitorių-dainių, kuris mus 
mylėjo ir mokino.

Ant. Kurelaitis.

I

•./»

Dar DĖL UŽKABINĘ 
JIMO PIVARONO

nr. 13-me pasiva- 
Pittsburgiečiu rašo

’ Naujienų
'"Tdinęs save ___ _

taip; “Kada Lietuvių Kapinės 
■buvo sumanytos pirkti visiems 
seniems Pittsburgho Lietu- 

/viams buvo žinoma kad suma
nymas kilo L. M. D. susirinki
me ir pirmutinis sumanytojas 
buvo J. Maekeliunas. Tai buvo 

• tais laikais kada pono Pivaro
no nei Pittsburghe nebuvo ir 

'Pittsburgho Lietuviai visai 
nieko nežinojo kad kaž kur 

' yra toks veikėjas kaip P. Pi-' 
varonas.”

Aš kaip Pittsburghietis tu-j 
riu pareikšti apie tokius pasi- ‘ 
vadinusius “Pittsburgho veikė
jus“ pasigailėjimą, jeigu sako 
kad visi tie veikėjai nieko ne
žinoję apie Pivaroną. Aš irgi 
buvau veikėjas Pittsburghe ir; 
darbavausi Tautiškų Kapinių [ 
Įsteigime ir žinojau kad Pet-1 
tas Pivaronas turėjo <

or- 
ne-

ap- 
su-

nie-

nėra

MIRIMAI

MONTREAL
KANADA

Artėja SLA. Centro valdy
bos rinkimai. Tautiniai SLA. 
veikėjai ir nariai privalo su
sirūpinti ir stengtis padaryti 
reikalingą pamainą Pildomojo
je Taryboje.

Kaip dabar yra, toli nenuei
sime. SLA. prezidentas neži-

MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

ne, buvusio Lietuvių Mokslo 
Draugijos nario, ir jų vestuvės 
butų buvusios L. M. D. salė
je, jeigu nebūtų statomas nau
jas namas (dabartinė salė).

Kada Lietuvių Tautiškos Ka
pinės buvo organizuojama, P. 
Pivarono buvo prašyta kad jis 
atvestų iš Chicagos Liet. Tau
tinių Kapinių konstituciją, pa- 
sigelbėjimui Pittsburghiečiams 
nusistatyti savo konstituciją. 
Petras Pivaronas, kaip man ži
noma, tada gyveno Chicagoje, 
bet čia turėdamas biznį tan
kiai ' atvažinėjo į Pittsburghą 
ir čia buvo visiems žinomas. 
Jis sueidavo su Pittsburgho 
veikėjais ir L. M. I). nariais; 
ir kad nemažai minčių yra pa
sikeitęs su Pittsburgho veikė
jais įvairiais Lietuviškais rei-j 
kalais tą gali paliudyti tie ku
rie su juo kalbėjosi ir jo duo
ną valgė.

Bet jeigu koks žmogelis va
dinasi “veikėju“ ir pasisako 
kad visai nieko nežinojo nei 
nepažinojo didžiausio šios ko
lonijos Lietuvio duonkepio tai 
turėtų visai tylėti ir nelysti į j 
spaudą su klastingomis žinio
mis.

Matydamas tokį Naujienų 
korespuudeulo neteisingą ap

• VELIONAI kurie ir šian- 
j dien dėvimi moterų per vestu
ves yra tai palikimas iš senų 
laikų, kuomet moterys turėda
vo apsidergti savo veidą kad 
jaunikis nematytų pirm vedy
bų ceremonijų.

• ANGLIJOJE, susižeidimai 
’aikc darbo atsieina kas met po 
2 > milijonu dolarių atlyginimų 

i ir darbininkai netenka apie 35 
milijono dubinu algomis.

MOTERŲ DARBUOTĖ
Moterėles čia taip pat smar

kiau sujudo, šv. Onos drau
gija, pavyzdžiui, jau spėjo du 
šokius šymet surengti: Sausio 
29 ir Vasario 19 d. Abiem 
atvejais gana gerai pavyko ir 
draugijai liko pelno. Pinigai 
sunaudojami sergančių narių 
pašalpai.

Montreale radosi žydų tau
tybės gydytojas mokąs Lietu
viškai, todėl jis susilaukė ne
maža moterėlių ligonių. Su
prantama, gydytojas turbut 
geriau žino apie ligas negu ko
respondentas, tačiau visgi ten
ka nusistebėti kad jis per po- 
rą-trejetą savaičių rado reika
lo bent septynioms moterėlėms 
daryti operacijas, žinant kad 
gydytojai operacijas pataria 
ar įšneka iš to turėdami dau
giau piniginės naudos, moterė
lėms patartina pirma atsargiai 
persitikrinti savo stovį, negu 
duotis operuoti. Viena mote
rėlė, girdėjau, po operacijos 
pasidarė nesveikesnė negu bu
vo pirmiau.

PAS KAIRIUOSIUS
Kairiojo nusistatymo Kana

dos Lietuviai buvo sudarę taip 
vadinamą “bendrą frontą“, ku
rio tikslas buvo džiovinti Lie
tuvių darbininkų kišenius ir 
niekinti Lietuvos nepriklauso
mą respubliką ir jos vyriausy
bę. Dabar tas “frontas” skilo 
pusiau: socialistai nebepakentė 
komunistų neriamos cenzūros 
ir diktatūros. Jie pasitraukė 
šalin.

Toronte net Vasario 16-tos 
minėjimą komunistų nepraust- 
burniai nutraukė, beboikotuo- 
dami socialistus.

Montreale kova eina Vytau
to klube, kur vieną komunistą, 
pramintą Burbulevičium, klu- 

o direktoriai išbraukė lauk. 
<uo kova baigsis nežinia. Bet 
komunistams kinkos jau dre- 
>a, nes sumažėjo aukų plauki

mas ir visuomenė patiria ko-, 
kių šmugelyseių 
’ia yra pridarę, 
susiniovę, kairieji gal neturės 
tiek laiko Lietuvos niekinti ir 
savo tautybę žeminti.

Ipolitas.

komunistai
Tarp savęs

l

Vasario 16 Iškilmės
Vasario 16 d. vakare, Lietu

vių salėje įvyko Baltimorės 
Lietuvių Dr-jų Tarybos suren
gtas iškilmingas minėjimas 
Lietuvos nepriklausomybės 23 
metų sukakties.

Tą dieną nuo pat ryto visas 
miestas iškilmingai pasipuošęs 
vėliavomis priminė Lietuvos 
Nepriklausomybės legalę šven
tę Maryland valstijoje. Tik 
deja, Lietuvių namai toje taip 
brangioje musų tautai dieno
je nebuvo niekaip pažymėti, 
taip kad vaikščiodamas miesto 
gatvėmis gauni įspūdį lyg 
Baltimorėje visai nėra Lietu
vių.

Iškilmės puikiai vėliavomis 
išpuoštoje Lietuvių salėje pra
sidėjo 5 y. vakare, su dainomis 
it kalbomis. fe. L. D." Tarybos 
pirmininkas A'. Mareika po sa
vo Įžanginės kalbos pristatė 
Dainos Draugijos Chorą, ku
ris, diriguojant p. L. Bekerc- 
kienei ir akompanuojant p-lei 
Weižingiutei, sugiedojo Ame
rikos ir Lietuvos Himnus ir 
kitas dainas.

Po to kalbėjo Adv. T. Gra
jauskas, kuris toliau ir buvo 
programų vedėju. Kalbėti bu
vo perstatyti Adv. N. Raste
nis, vienas Amerikonas nuo 
skautų,' svečias Pittsburghie- 
tis P. Pivaronas ir Vienybės 
redaktorius J. Tysliava.

BANKETAS
Vakare, 8 valandą, prasidė

jo iškilmingas banketas, kuria
me dalyvavo apie 600 svečių. 

{ Laike banketo sakė kalbas šie 
garbės svečiai: Lietuvos įga
liotas Ministeris P. žadeikis, 
Marylando gubernatorius H. 
W. Nice, valstijos prokuroras 
H. R. O’Connor, Senatorius J. 
M. Wyatt. Teisėjas W. F. Lau
kaitis, Adv. N. Rastenis, Tys
liava, Kun. Keidošius, Dr. A. 
želvis, Adv. T. Grajauskas ir 
iškilmių vedėjas Dr. E. F. Mi- 
lan-Milinauskas.

Pažymėtina kad šias iškil
mes rengė ir vadovavo išimti
nai čia gimusių ir augusių pa
triotų Lietuvių buris su Teisė
ju Laukaičiu priešakyje: tai 
B. L. D. Tarybos pirmininkas 
A. Miceika, Adv. Grajauskas, 
Dr. Milan, Lietuvių skautų va
das Dr. A. želvis ir kiti. Prie 
to, pažymėtina Kun. K. Keido- 
šiaus dalyvavimas. Kadangi 
Lietuvių parapijos kunigai yra 
Kunigų Vienybės įtakoje, jie 
ne tik patys nedalvvavo šiose j 
iškilmėse, bet dar viešai ragi
no žmones dalyvauti j u rengia
mame paskiram programe Va
sario 23 d.

Kun. Keidošius, čia gimęs ir 
augęs, būdamas Vokiečių para
pijoje vikaru, kaip geras tėvy
nainis Lietuvis, ne tik pats da- 
’yvavo iškilmėse Lietuvių sale
le, bet dar labai puikiai papuo- 
'ė programą savo 42 muzikan-1 
’’ d,!dų orkestru, kuriam pats 
brigtvo atidarydamas progra
mą. Tokio jo prijautimo Lie- 
’ovbi Imtai ir Lietuvai vietos 
T if'tuv’ai niekad neturėtų pa
miršti.

Beg.'do linksma ir malonu 
’o'd jauneli Lietuvių karta 
taip energingai užima musų 
senųjų vietas Lietuvių tautinė-, 
ie dirvoje.

Reikia pažymėti kad šymet 
i Baltimorės Lietuvių sureng
tas nepriklansomybės paminė-j 
jimo iškilnios pribuvo didelis, 
buris, apie 50 asmenų., Uitis-1

BRUNDZA,
V asario 16 
Gimęs Rug-

MYKOLAS
mirė

KUN.
54 metų,
d., Newton, Pa.
pjučio 10, 1884 m., Marijam
polės ap., Šunskų par., Pi
liakalnių k. Kun. Brundza 
buvo Seserų • Kazimieriečių 
kapelijonu Nevvton, Pa. Di
džiojo karo metu gyveno 
Lietuvoje, begindamas savo 
parapijiečius nuo Vokiečių 
pateko į nelaisvę, kur išbu
vo 12 mėnesių. Amerikon 
atvažiavo 1935 m. Mokslus 
jis ėjo Lietuvoje, pradžios 
mokyklą lankė Šunskuose, 
gimnaziją Marijampolėje, ii' 
kunigų seminariją Seinuose. 
Kunigu įšven intas Lapkri- 

| čio 17, 1907 m.
BUDRIS Kazys, užsimušė 

Į sario 15, nupuldamas 
laiptų, Brooklyn, N. Y.

MIKUTIS Augustas, 29 metų, 
mirė Vasario 14. Chicagoje, 
kur buvo ir gimęs.

MARTINKIENĖ Zofija, 34 m. 
mirė Vasario 14, Chicagoje. 
— Švenčionių ap., RimŠių p., 
Medeišių k. Amerikoje iš
gyveno 15 "metų.

KAMINSKAS Jonas, 48 metų, 
mirė Vasario 14, Chicagoje. 
— Tauragės par., žigaičių 
kaimo.

NIPRIKIENĖ Barbora, 38 m., 
mirė Vasario 13, Chicagoje. 
Gimus Amerikoje.

JARUŠEVIČIUS Vincas,
Vasario 6. Miners

CHAIčlS Stasys, 
mirė Vasario 10.
— Panevėžio ap.,
kų par., Galbokų k. 
koje .išgyeno 30 metų.

LIPŠTIENĖ Barbora, 60 me
tų, mirė Sausio 29, East 
Orange, N. J. — Šiaulių ap., 
Lygumų miestelio, Ameri
koje* išgyveno 30 metų.

ABROMAITIS Juozas, mirė 9 
Sausio, Verona, N. J. — Bu
vo dar jaunas žmogus.

PETRl JŠ K E VI č IUS Pet ra s, 
pusamžis, mirė Vasario 12, 
Chicagoje. — Marijampolės 
ap., Sasnavos par., Pikeliš
kių k. Amerikoje išgyveno 
39 metų.

KASPUTIS Juozas, 
mirė Vasario 12, 
— Tauragės ap., 
Sara p i n iškili k.

STARKUS Jackus,
mirė Sausio 24, So. Boston, 
Mass. Amerikoje

• 30 metų.

Va- 
nuo

į Teisėjas \Vm. F. Laukaitis
Į no ką daryti, sumanymų netu

ri, rankas iškėlęs rėkia ir tik 
| narius kaltina. Visas jo gabu
mas pasirodė paagitavime pa
remti komunistų sumanytą lei
sti neva jaunimo laikraštį, kas 
reiškia tik jaunimo stūmimą 
šalin nuo SLA.

Baltimorės miesto vyriau
sias trafiko teisėjas Wm. F. 
Laukaitis yra tautininkų kan
didatas į SLA. prezidentus — 

! naujos gentkartės žmogus, su- 
j manus vadas, įtakingas asmuo, 
' būtinai reikalingas tokiai or
ganizacijai kaip musų Susivie
nijimas.

Kartu su juo tautiniame są
raše yra rekomenduojami šie 
žinomi SLA. ’ eilėse ir musų 
tautiniame darbe asmenys:
VITALIS BUKšNAITIS — 

vice prezidentu;
M. J. V1NIKAS — 

sekretorium,
ALBINAS S. TREČIOKAS— 

iždinii-.ku,
STASYS MOCKUS, 
V. A. KERŠEVIČIUS — 

iždo globėjais,
S. BIEŽIS — 

daktaru kvotėju.
Atsiminkit, jų vardai bus 

spausdinti ant balsavimo lakš
telių. Viskas ko reikia tiktai 
pažymėti kryžiuką ties jų var
dais.

Kas nėra užsipelnęs Lietu
viškoje visuomenėje gero var
do, kas nesirūpina musų bran
gios tautos reikalais, kas tar
nauja partijai klapčiuku ir yra 
narys partijų kurios niekina 
ir ŽUDO Lietuvybę, tas neuž-į 
sitarnauja būti musų organi
zacijos viršininku, ir už tokias 
Lietuvybei priešingų politikie
rių statomus kandidatus NE
BALSUOKIME ’.

Sargybos Narys.

DR.

i

I)R.

iš-

PIRMYN CHORAS 
KELIAUJA J 

LIETUVĄ

Chicagos Lietuvių Choras 
PIRMYN rengiasi vykti į Lie
tuvą koncertuoti ir dalyvauti 
Lietuvos nepriklausomybės 2) 
metų sukaktuvių iškilmėse.

Tas choras, suorganizuotas 
28 metai atgal, pirmiausia su
sidėjo iš vyrų, paskiau priėmė 
ir moteris. Dabar jis išsivys
tė j vieną iš didžiausių Lietu
vių dainininkų grupių * Ameri
koje.

Choro vadovas, Charles Stc- 
phens, M.B. (Stepanauskas), 
yra instruktorium garsioje 
American Conservatory of Mu
šte Chicagoje ir vadas Chica
gos Lietuvių Simfonijos orkes
tro. -Jis šį chorą vadovauja 
jau desėtka.s metų.

Choro nariai yra parinkti ga
bus dainininkai, Stepanausko 
puikiai išlavinti. Jo vadovybė
je Pirmyn pasiekė aukštą laip
snį ir yra pastatęs kelis opera-

I iškus dalykus bei keletą ope
rečių.

Choras Pirmyn aplankys su 
koncertais Lietuvos miestus ir 
žrda -koncertuoti keletoje Eu
ropos sostinių. Išplaukia Lie
tuvon Cunard \Vhite Star Li
nijos laivu Biitannic Birželio
II dieną.

. - mirė;
M i Ils, Pa. i 
pusamžis, | 

Chicagoje. (
Vabalnin-1 

Ameri-

Mirimai Wyoming 
Klonyje

AMŠIE.IUS Kastantas, 51 m., 
mirė Vasario 9, Hanover, Pa. 
Kilęs iš Lietuvos, čia netu
rėjo jokių giminių.

MAČIUTIENĖ Margareta, 50 
metų, mirė Vasario 10, W. 
Pittston, Pa. Gimus Lietu
voje. Paliko čia daug gimi
nių.

MAČIENĖ Elzbieta, 52 metų, 
mirė Vasario 8, Wilkes-Bar- 
re, Pa. Gimus Lietuvoje. 
Čia liko daug giminių.

SIMANAVIČIUS Antanas, 30 
m., mirė Vasario 17, džiova, 
Wilkes-Barre. Paliko tėvus 
ir gimines. Amerikoj gimęs.

AIMUTIENĖ Domicėlė, 52 m., 
mirė Vasario 10, Wilkes- 
Barre, Pa. Paėjo nuo Višty
čio. Paliko vyrą, daug vai
kų ir kitų giminių čia.

JANUŠKA Jurgis, 35 metų, 
mirė Vasario 14, ligoninėje 
New Yorke. Parvežtas pa
laidoti Wilkes-Barre Town- 
ship, Pa.

PILASKIS Vincas, 56 metų, 
mirė Vasario 11, Person, Pa. 
Gimęs Lietuvoje, čia gimi
nių neturi. Brolis Jonas gy
vena Chirnbook, Pa.

MAJAUSKAS Jonas, 66 metų, 
mirė 16 Vasario, Breslau, 
Pa. Amerikoje išgyveno 41 
metą. Paliko suaugusią di
delę šeimą.

LIETUNIčKIENĖ (Long) Ce- 
lestina, 59 metų, mirė Vasa
rio 5, IVanamie. čia išgyve
no 15 metus. Paliko čia di
delį skaičių giminių.

JARUŠEVIČIUS Vincas, 48 m. 
mirė Vasario 8, Plains, Pa. 
Gimęs Lietuvoje.

PETRAITIS Antanas, 65 me
tų, mirė Vasario 14. Paėjo 
iš Prienų miestelio. Čia ne
turėjo giminių.

LASKIS Jonas, 51 metų, mirė 
Vasario 15, valstijos ligoti- 
butyje, Napticoke, Pa. Gi
męs apie Seinus, čia netu
rėjo draugu nei giminiu.

VIStlER-V AIšNOR AITĖ Ver
ną. 22 metų, mirė Vasario 
15 d., New Yorke, nupuolus 
iš penkto aukšto i gatvę, na
me kilus gaisrui. Parvežta 
i Plymouth, Pa., palaidojimu 
rūpinosi sesuo.

Jonas J. Nienius.
*

pusamžis, 
Chicagoje. 
Taurės p.,

50 mėty,

išgyveno

¥ ¥
(Prisiuntė J. Bankieta) 

MASKELIS Andrius, 59 metų, 
mirė Sausio 7 d., Frackville, 
Pa. — Rudaminos parapijos. 

ABUGELIS Kazys, 47 metų, 
mirė Sausio mėn., Frack
ville, Pa. — A. Panemunės. 

ŽIUOLSKIS Feliksas, 81 metų, 
mirė Vasario 16. Frackville, 
Pa. — Vilkaviškio miesto. 
Amerikoje išgyveno 54 me
tus. Iš Lietuvos buvo atvy
kęs į Shenandoah, iš kur 
vėliau persikėlė į Frackville, 
čia išgyveno 22 metus.

VAIČIŪNAS Juozas, mirė Va
sario 19, Frackville, Pa.

Greiti traukiniai prie pat laivu Bremen ir Europa 
Brcinerhavene užtikrina patogi;/ kelionę j Kaunu,

TIK SEPTYNIOS DIENOS
Jei keliausit ^ekspresiniais garlaiviais •

BREMEN • EUROPA

DETROIT.MICH
MIRĖ LIETUVĖ. Vasario

18 d. mirė Marijona Viliunienč 
(Vilbikaičiutė), 75 metų am
žiaus, gyvenus 4904 Oliver St. 
Gimus Pasodoj, Višakio Rudos 
parapijos, Marijampolės apsk. 
Amerikoje pragyveno 33 .me
tus. Pamaldos atsibuvo šv. 
Jurgio bažnyčioje, palaidota 
Vasario 21 d., Mt. Olivet kapi
nėse. Buvo narė keturių baž- 

: nytinių draugijų.
Paliko nuliūdę vyras, Anta

nas, du sunai, Jonas ir Anta-
i nas, ir ištekėjus duktė, Tofilė. 
i Mrs. Margaret Kuczuk, ir trys 
anūkai. Visi gyvena Detroit, 
Mich. Rep.
J IEŠKAU našlės apsivedimui, 

gali būti ir gyvenašlė, bi tik 
turi divorsą, tarp 45 iki 56 me
tų amžiaus. Aš esu našlys, 50 
metu, blaivas, turiu nuosavybę. 
Kuri mėgsta ukėje gyverti lai 
atsišaukia, parašant teisingai 
apie save visas žinias.

Joe Izdanas
208 W. Main SLWestville, III.

Į LIETUVĄ

• Arba keliaukite populiariais laivais

COLUMBUS
HANSA • DEUTSCHLAND 
HAMBURG • NEWYORK 
l‘a<oj>us gęležinktTais susisiekimas iš^ Bremeno ar,
Hamburgo. Mes pagelbėsiitte jums išgauti avučių 
ir i m m i gracijos vizas dėl jusy gimii'iij iš Europos.

hiforniaeijų klauskite pas vietinį agentą arba 
1130 Eudid Avė. Uleveland, Ohio

HAMBCRG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMANLLOYD

- 1 * ■ T ----------- . ---

Laivakortes gaunamos Dirvos Agentūroje
6820 Superior Avė. JjlNdicott 4486 Uleveland, Qlu0
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SPRAGILAS

DRAUGAS STEPAS 
RIASI “DIDELIU 

LAIMĖJIMU”
Aną vakarą, Vasario 

tą dieną, einu Sanklėru 
toli Septyniasdešimts __
vmtos gatvės ir susitinku 
draugą Stepą su pora bo- 
belkų kur tai skubinant.

t Tos dvi bobelės pamačiu- 
sios mane prieinant prie 
Stepo, paliko jį ir nubėgo 
sau vienos.

— Sveikas-gyvas, Stepai, 
kur taip skubiniesi? — sa
kau aš.

— Mes einam į darbinin
kų mitingą. Gal ir tu nori 
eit su manim pasiklausyt? 
— sako jis. .

— Kad aš į jūsų uniją 
nepriklausau. Man nebus 
naudos,.— sakau aš.

— Ne, tai ne unijos mi
tingas, ale darbininkiškos 
prakalbos. Eik paklausyt, 
susiprasi, — sako jis.

— Apie kokius darbinin
kus tu kalbi? Ko tos bo
belės tave palikusios nubė
go, gal ir tu pavėlavai? — 
sakau aš.

— Ne, drauge. Mes ei
nam į darbininkų surengtą 
Lietuvos nepriklausomybės 
paminėjimo mitingą, išne- 
šim protestą prieš Lietuvos 
fašistus. Tos dvi draugės 
yra Mazgeikiehė ir Šmi- 
kauskienė, didelės darbi
ninkų veikėjos. Pabėgo ba 
nenori su tavim, fašistu, 
susitikt, — sako jis.

— Aš žinau kad jos yra 
komunistiškos davatkos, su 
kiauliška drąsa, lenda vi
sur ar kur galima ar ne. 
Bet tas dar nereiškia kad 
iš to yra kokia nauda dar
bininkams. O gabaus, pa
sakyk man, Stepai, ką ben
dro turit jus, bolševikėliai, 
su Lietuvos nepriklauso
mybę kad šiandien yengiat 
kokį ten neva paminėjimą?
— sakau aš.

— Matai, drauge, mes 
susirinkę išnešam protes
tus prieš fašistų valdžią,— 
sako jis.

— Tai kas iš tų jūsų pro
testų: jus juos “nešiojat” 
kas mėnesį, lyg bobos. O 
kas tų jūsų “protestų” ka
da paklausė? — sakau aš.

— Kas paklausė? Ugi 
.pamatysi. Mes darbinin
kai surinkom desėtkus tūk
stančių parašų ir vakar ža bausmė, 
musų delegacija įteikė juos — L 
Lietuvos Ministeriui 
šingtone, — sako jis.

— O ko jus su tais para
šais prašot? — sakau aš.

_  Ne prašom, drauge, 
ale reikalaujam, kad fašis
tiška valdžia paleistų iš ka
lėjimo politiškus kalinius,
— sako jis.

_  Komedijos, daugiau 
nieko, — sakau aš.

_ Kas tau do komedijos,

GI-

16- 
ne- 
de-

drauge? — sako jis.
— Nagi visa Amerika ži

no kad jau Lietuvoje šim
tai politiškų kalinių paliuo- 

i suota, Lietuvos nepriklau
somybės dvidešimties metų 
| sukakties proga, o jus tik 
I vakar peticijas nusiuntėt į 
j Vašingtoną. Tai ir šis jūsų 
darbas nuėjo niekais, — sa- 

i kau aš.
— Ką draugas sakai, ai* 

tai jau paliuosavo politiš
kus kalinius? — sako jis.

— Taip, Stepai, ir jūsų 
protestai ir parašai bus nu
mesti į sąšlavyną, — sakau 
aš.

— Matai, drauge, kaip 
Smetona išsigando musų 
ir suteikė politiškiems kali
niams laisvę! — sako jis.

— Durneli tu. Šitaip ga
li plepėti tik tos bobelės, 
kurios nuo 'tavęs pabėgo, 
ne tu. Juk tie jūsų protes
tai ir peticijos dar Ameri
koje ‘ir Lietuvoj apie juos 
nieko nežino, — sakau aš.

— Nežino? Ugi ar ne
matė darbininkiškuose lai
kraščiuose apie tai? — sa
ko jis.

— Daugiau negu kvaila 
tau save šitaip mulkintis. 
Lietuvoje žmonės gyvena | 
savo gyvenimą, valdžia tu
ri savo veikimo programą 
ir jo laikosi nieko nesiklau
sdama. Jei kiekvieno žio
plio ir pusgalvio klausytų, 
kas butų per valdžia? — 
sakau aš.

— Ale vistiek musų pa
stangos nenuėjo niekais, — 
sako jis.

— Nenuėjo? Visai prie
šingai. Tas jūsų gudragal
viams politikieriams dik- 
čiai pakenkė, •— sakau aš.

Kaip tai, drauge? — 
jis.
Nagi štai kaip. Iki 
jie, mulkindami jus 
politiškų kalinių rei- 
žiurėjimu, metas po 
išviliojo iš jūsų tam-’

DIR V

Klaipėdos Krašto Lietuvių Tipai

Klaipėdos krašto Lietuvninkai senovės Lietuvių tautiniais 
drabužiais. Jie dabar gyvena prisijungę prie Lietuvos.

Dirva Platinasi
DIRVOS ’ VAJAUS EIGA

Atgimusios Lietuvos Antrą Dešimtmetį Minint
• (L. P. ŽINIOS)

NEBUVO LEMTA ŽŪTI
IVLietuv?? va5d.as. 19’me amžiuje buvo iš- 

kurstąs is politinio Europos žemėlapio tik 
kadkifZTen!etlS istorikas ir kalbininkas žinojo 
kurus Sp ° savaįmJ"8a Lietuvių tauta, su- 
Dd TunHd- ęifaV-° Yalstybe- kuri nuo Baltijos 
du Juodųjų Manų buvo užėmus daugiau kaip 
kalb®k^-etVir’talniU kilometrų. Didelio vardo 
ki hl rk2-^pa^inę S,eną> £raži4 ir savaimingą 
Shn’ I1,udedan!1 Pasakydavo kad jau vienos šios 

fe, deka+ Lletuvi.ams turėtų būti pirma vie- 
vPikS tautų seimoje- Atsiminkime ką apie 

fl]^ų ? .yfa P,arases didis geografas E. Re- 
Rihio mJ??a/ -bei kalbininkai Herder, Lessing, 
la ^l let.ir kJti Jiems visiems buvo gai- 
mirštand ietvUVJŲ U Jau baigianti nykti, iš- 
rJI to 1’rkai^i J1 Jau nust°janti ir dainuoti. 
Bet pasaulio likimas buvo kitaip lėmęs.

JI1!0™? Visa eilė augaI^’ kurių žemėn 
nubirus sėkla ilgus metus išbūva gyva, bet ne- 

p° n®a!s?randa jai išdygti tinkamos 
sąlygos. Panašiai buvo ir su Lietuviu tauta, su 
jos laisvos valstybes atgimimu. Didžioji seno- 
io •sr1ietUVa pallk° ateičiai savo sėklą. Ta sėk
la išliko gyva. Lietuvių tautos kamiene—kaime. 
Nuo prašalaičių ji buvo tarsi pasislėpus, nau
jos istorijos klodais užsiklojus. Bet kai po il
gos gilios žiemos speigų tautų laisvės perkūnai 
Pavasarj pradėjo dundinti atgyjančią žemę, ir 
inc pfadėJ° leisti savo gyvas atžalas,
nėti apdziovin^° kamieno akelės pradėjo sprogi-

Negalėdami čia gilintis į tolimesnę praeiti, 
primindami bent didžiuosius istorinės Lietuvos 
bruožus, pažiūrėkime kaip musų tautos atgimi
mas buvo nuo to laiko kada jos kamienas galėjo 
leisti daug naujų atžalų, kurių pikta pavergėjo 
ranka jau negalėjo nulaužyti. Ištikro, Lietu
vių kaimas — tasai tautos kamienas — pradė
jo smarkiai didėjančia proporcija leisti savo 
tautinio atgimimo atžalas. Iš šiaudinės pasto
ges kilo aukštyn mokyti Lietuviai — tikrasis 
tautos žiedas. Tas žiedas, tautos gyvybinių jie— 
gų apvaisinimas, turėjo užauginti ir dideli vai
sių, kurio sukaktį dabar minime.

MUSŲ SPAUDOS REIKŠMĖ 
nyriEKAM nekyla abejojimų kad be savo tau- 

spaudos Lietuvių tauta nebūtų atgi
jus, nebūtų atsigavus, į laisvę nebutu atėjus, 
savo nepriklausomos valstybės nebūtų sukurus 
Jei gyvas žodis pasiekia šimtus ir tūkstančius 
tai spausdintas žodis gali būti prieinamas Šim
ams tūkstančių ir milijonams. Tai visi supran

tame. Suprantame šiandien kodėl Lietuva ypa
tingai pagerbia spausdinto žodžio rašytojus ir 
jo platintojus — anų laikų publicistus, rašyto
jus n knygnešius. Jų nuopelnai yra didžiausi. 
Laisva tauta teisingai jaučia kad pirmiausia jos 
gimtas rastas jai kelią į laisvę parodė.

šiandien ir jaunas žmogus, kai susikaupia, 
jaučia nuostabų dalyką: kaip greitai, vienos kar- 
v! Įaikotarpyje, Lietuvių tauta patyrė tokiu 
didelių atmainų. Ji buvo vienoje ir kitoje oku
pacijoje, pergyveno didelius sunkumus svetimo 
aro pavidalu, ir štai ji jau švenčia savo nepri

klausomybės dvidešimties metų sukaktį. ' Kaip 
greitai visa tai ėjo. Ir kai mes ypatingai įver
tiname savo tautinės spaudos didžiausią vaid
menį kelyje į laisvę ir valstybinę nepriklauso- 
I1-1 i ę*i m.es noromis-nenoromis turime pripažin- 
igaj P15™8 d’dys^s etapas į laisvę buvo tai 
9 4 metais atgauta Lietuvių spaudos laisvė. 

šl° etapo, neatsižvelgiant į tai koki 
milžinišką paruošiamąjį darbą jauna laisva Lie- 
W spauda atliko, sunkiai butų suprantamas 

iyi8 metų Vasario 16 dienos aktas, kurio dvi
dešimties metų sukaktį džiaugsmingai minime

Jei laisvės ir nepriklausomybės metais esa
me labai daug nudirbę, milžiniškais žingsniais 
toli nužengę savo tautinės kultūros keliais tai 
ir paruošiamųjų metų laikotarpyje padaryta ne
mažiau, turint galvoje tas iš pagrindų skirtin
gas sąlygas kuriose buvo dirbama anuomet ir 
kuriose galima dirbti dabar.

Spaudos draudimo laikotarpis per 40 metų 
yra žinomas kaip tamsiausias nakties laikotar
pis Lietuvoje. Jeigu jis savo tikslu butų pa
siekęs, jeigu per vieną gentkartę jis butų Lie
tuvių tautinę sąmonę visai numarinęs, ir šian
dien jokiame žemėlapyje Lietuvos vardo nie
kas nerastų. Bet Lietuviai buvo atsparus. Net 
tamsiausios priespaudos laikais, nuo 1864 me
tų iki 1883 metų, tai yra, iki “Aušros“ pasiro
dymo, slapta buvo išspausdinta 484 Lietuviškos 
knygos, o nuo “Aušros“ atsiradimo iki spaudos 
laisvės atgavimo jų skaičius pašoko iki 1372. 
Suprantama kad caro žandarai turėjo daug dar
bo naikindami Lietuviškas knygas. Vien per 
sieną kontrabanda ėjusių knygų 1900—1902 me
tais buvo sukonfiskuota apie 56,000 egzemplio
rių knygų. Už slaptą knygų laikymą ar plati
nimą nukentėjo apie 1000 žmonių. Jokios prie
spaudos priemonės negalėjo to platinimo sulai
kyti.

Kai Rusų valdžia, vesdama sunkų karą su 
Japonija, ir įsitikinus kad Lietuvių spaudos už
draudimas nepasiekia tikslo, 1904 metų Gegužės 
7 dieną paskelbė Lietuviškai spaudai laisvę, šis 
įvykis turėjo didžiausios reikšmės. Po jo grei
tai sekė kiti, išjudinę visą kraštą.

Lietuviams ypač minėtinas ‘buvo Didysis 
Vilniaus Seimas, sušauktas 1905 metų Gruodžio 

“ ViIniuJ.e- Tokį gausingą seimą — apie 
2,000 asmenų iš visų visuomenės sluogsnių ir 
visų politinių grupių — galima buvo sušaukti 
tik dėl revoliucinio sukrėtimo, kuris buvo išju
dinęs anų laikų Rusiją.

NETIKĖTINO DALYKO ĮVYKIMAS
A IšKUS dalykas kad 1905 metais dar niekas 

negalėjo išdrysti reikalauti Lietuvai vi
siškos laisvės ir nepriklausomybės, visiško atsi
skyrimo nuo Rusijos. Bet Didysis Seimas Vil
niuje jau padarė pirmą žingsnį i laisvės reikala
vimą. Jis priėmė įdomią rezoliuciją, reikalau
damas visai etnografinei Lietuvai AUTONOMI
JOS su visuotino balsavimo renkamu Seimu Vil
niuje. Tasai Seimas ragino žmones nemokėti 
Rusų valdžiai jokių mokesčių, uždarinėti degti
nes monopolius, neleisti vaikų į Rusiškas moky
klas, neiti į kariuomenę ir nesikreipti į jokias 
buvusias valdžios įstaigas. Be to, jis reikalavo

kad mokyklose visi dalykai butų dėstomi Lietu
viškai ir kad valsčiuose visi reikalai taip pat 
butų atliekami Lietuviškai.

Lietuvių tautos gyvybės instinktas pralen
kė ne tik jos priešų logiškas nuomones apie tai 
kad Lietuvių tauta politinę laisvę niekada nega
lėsianti atgauti — jis pralenkė ir pačių Lietuvių 
drąsiausias politines viltis. Jau prieš didyjį 
karą Lietuviai suskato savo jaunimą smarkiai 
leisti į mokslus, lyg nujausdami kad netrukus 
išmuš laisvės valanda, kad savo valstybės gyve
nimui tvarkyti bus didelis reikalas turėti dau
giau mokytų žmonių. Ir kai užėjo didysis ka
ras, kai jo gaisrų pašvaistėse pradėjo žybčioti 
laisvės perspektivos, tautos instjnktas vėl sku
binosi raginti, vertė tikėti kad laisvė ateis. Lie
tuviai nenusiminė kai Vokiečių okupacijos pra
džioje buvo pasklidęs gandas kad Ludendorfas 
Lietuvių svajones atgauti savo tautinę valsty
bę pavadinęs tuščia himera, tarp kito ko argu
mentuodamas kad Lietuviai neturį savo net mo
kytojų pradžios mokykloms, nekalbant apie 
visas kitas valstybės gyvenimo sritis, kurioms 
tiek daug reikia mokytų žmonių. Logiškai gal
vojant, anuomet tokia pažiūra galėjo būti pa
teisinta. Bet tautos gyvybinis instinktas į at
eitį žiurėjo kitaip.

Vokiečių okupacinė valdžia, tikėdama Lie
tuvą be jokių sąlygų prijungti prie Vokietijos, 
nenorėjo Lietuviams leisti jokio susirinkimo, 
jokio susižinojimo. Bet 1917 metų vasarą Vil
niuje buvusiems Lietuviams pavyko išrūpinti 
leidimą sušaukti platesnei Lietuvių konferenci
jai. Vildamiesi kad tokia konferencija, tinka- 
mon globon ją paėmus, galėtų padaryti Vokie
tijai naudingų pareiškimų, Vokiečiai leido ją 
sušaukti, žinoma, negalėjo būti jokios kalbos 
apie konferencijos atstovų rinkimą. Todėl ji 
buvo kviestinė konferencija. Ji įvyko Vilniuje 
1917 metų Rugsėjo 18—22 d. Dalyvavo išviso 
214 asmenų, pakviestų iš visos Lietuvos, ši 
konferencija, pirmininkaujama Jono Basanavi
čiaus, drąsiai pasisakė už reikalą atstatyti ne
priklausomą Lietuvą, kurios valstybės tvarką ir 
santikius turėtų nustatyti Steigiamasis Seimas, 
ši konferencija padarė ir diplamtinį žingsnį, no
rėdama anose sąlygose turėti bent šiokio-tokio 
veikinjo laisvės. Todėl ji pareiškė galėsianti su 
Vokietija Lietuvą susieti tam tikrais saitais, jei 
Vokietija pripažins Lietuvos valstybę ir takos 
kongrese parems jos reikalus. Konferencija iš
rinko Lietuvos Tarybą iš 20 asmenų, vadovau
jamą p. Antano Smetonos, iš kurios plito ne tik 
valstybės atgimimo mintys, bet kuri ir davė 
pagrindą pirmai nepriklausomos valstybės orga
nizacijai, pirmai jos ’ 
riausybei.

r ”' . ‘ 
labai apsunkintas, 
laisvės.

NAUJI! NAUJI!
60 Naujų Dirvos Skai

tytojų per Savaitę 
Laiko!

Dirvos vajus duoda netikėtai 
geras pasekmes, štai vėl keli 
desėtkai naujų skaitytojų, ku
rie stoja į Dirvos artojų eiles.

Visi kurie šio vajaus laiku 
stojot Dirvos skaitytojais tu
rit progos išrašyti Dirvą to
mis pat sąlygomis savo drau
gams, kaimynams ir giminėms, 
arba prikalbinti juos pačius iš
sirašyti.

Vajus pratęstas iki Kovo 
mėnesio pabaigai, taigi laiko 
dar yra, bet kuomet pasibaigs 
bus baigta.

Štai tie
Leokadija 

den, N.
Boleslavas

N. J.
Stanley Lukošius, Brooklyn, 

N. Y.
Wm. Stankevich. Brooklyn, 
Juozas Janulevičius. Brooklyn, 
Ignas Rasim, Brooklyn, N. Y.

(užrašė J. Janulevičius). 
Mar. Veiveris, Grafton, Mass. 
Petras Kazlauskas, Simsbury, 

Conn.
Michael Nosalius, Pawtucket, 

R. I.
Pet. Shadler, Canonsbury, Pa. 
Mrs. Andrew Kelly, Melrose 

Park, III.
Anton Kaminsky,

Mich.
John Walukonis,

i Mich.
, Stanley Douksis,

Pa.
K. Gronskis, Ilerrin, III.

sako

šiol
neva 
kalų 
meto 
šių darbininkų tūkstančius' 
dolarių. Visas pasiteisini
mas buvo ‘politiški kaliniai’ 
ir nereikėdavo pasakyti ką 
jie su jūsų pinigais daro ir 
kur padeda. Jie tuos pini
gus gražiai pasidalindavo 
ir vėl prašydavo daugiau. 
Kokias melagystes išmis- 
lys jums dabar kada poli
tiški kaliniai paliuosuoti?
— sakau aš.

— Ugi, drauge, yra dau
giau politiškų kalinių, rei
kia už juos kovot, — sako 
jis.

— Tiesą sakai, yra šim
tai tūkstančių nelaisvių už-1 
darytų kalėjimuose Rusijo
je, laukiančių sušaudymo 
arba ištrėmimo į Sibirą. 
Pasigailėkit jų, rūpinkitės 
jų išlaisvinimu, atliksit di
delį darbininkišką darbą, 
nes Rusiją vadinat “darbi
ninkų tėvyne”, ten reiškia 
nelaisviai yra darbininkai,
— sakau aš.

— Drauge, ten visi kurie: 
' yra uždaryti į kalėjimus 
arba sušaudomi, yra šabo-! 
tažnikai ir išdavikai, su
šaudymas jiems dar perma- 
v ’ “, — sako jis.

— Iš tokios tavo kalbos 
Va- aš suprantu kad tu, Stepai, 

visai negyveni savo protu, 
tu proto neturi, bet remie
si ką gudresni už tave tau 
įkalba, jūsų išnaudojimui. 
Ir tas jūsų neva “minėji
mas” Lietuvos nepriklauso
mybės yra tik gudrių jūsų

Draugas Stepas

nauji vardai:
Dambrauskas, Lin- 
J.
Kirslis, Elizabeth,

Muskegon,

Muskegon,

Carbondale,

pelnagaudų vadų šugalvo- 
jimas kad tiktai daugiau 
patraukus žmonių į tuš
čius jUSU 
mitingus”.

darbininkiškus 
Mes matom iš 

istorijos kaip elgėsi katali
kai kurie įvedinėjo į Lietu
vą krikščionybę. Jie, ne
galėdami atvilioti Lietuvių 
į savo bažnyčias, pradėjo 
statyti bažnyčias ant pago
niškų šventviečių. Negalė

dami surengti savo šven
čių, nes žmonės neidavo 
ir nešvęsdavo, pradėio savo 
šventes taikyti pagoniškų 
švenčių dienose. Taip da- 

i rot ir iųs. Prieš kelis me
tus niekinot Lietuvos ne
priklausomybę, dabar pra
dėjot Vasario 16-tą rengti 
neva “paminėiimo” mitin
gus. Tik raila kad dabar 
kitokie laikai ir žmonės 
nėra tokie mulkiai eiti pas 
jus, — sakau aš.

— Gudbai, drauge, aš su 
tokiu fašistu negaliu susi
kalbėt, — sako jis.

Dr. A. Zelwis, Baltimorė, Md. 
Walter J. Bludzuns, Baltimorė, 
Peter S. Paluckis, Baltimorė, 
John Kazlauskas, Westenport, 

Md.
Mrs. Mary Rodonsky, Zanes- 

ville, Ohio.
John Rimkus, Chicago, III.
M. J. Malinauskas, Riverhead, 

L. I. N. Y.
Jos. Chestnut, Cincinnati, O.
Al Steffins, Greenfield, Mass. 
VValter Kuprus, Youngstown 
Vincas Bylanskas, Bridgeport, 

Conn.
Juozas Daubaris, So. Superior, 

Wis. (užrašė G. Grikepelis.)
And. Adomavičius, W. Frank- 

fort, III. (užrašė G. Karoski)
Vincas Monstvilas, Chicago 

Heights, III.
Juozas Kašėta, Eynon, Pa.
John Savukinas, Newburyport, 

Mass.
Mrs. Sophie. Hendrick, Bridge- 

ville, Pa.
Joseph Greivis, New York.
John Masal, Astoria, LI. N.Y. 
K. Zabela, Pittsburgh, Pa.
Frances Bartkienė, Thomas, 

W. Va. (užrašė T. Gedvilienė
Klem Kveder, Atlasburg, Pa.
John Gritenas, Detroit, Mich. 

(užrašė1 jaunametis sūnūs 
Jonas savo tėvui)

Peter Pusvaskis, Ansonia, Ct.
Andrew Dėdinas, Greenfield, 

Mass.
Antanas F. Brozinsky, Oregon 

City, Ore.
Chas. Zalesky, Northampton, 

Mass.
Martin LuČka, Coaldale, Pa.. 

(užrašė Jurgis Bacevičius)
W. Andrews, Dayton, O. (už

rašė J. A. Urbonas)
Simas Ulčickas, Nashua, N.H. 
K. J. Nadzeika, Nashua, N.H. 
Feliksas Juškevičius, Baltimo- 

re, Md.
John Natkus, So. Barre, Mass. 

(užrašė Jonas Tamašiunas, 
Hudson, Mass.)

Kar. Rutkauskas, Carnegie, Pa.
John Adamonis, Worcester,

Mass. (užrašė O. Adamonis)
Mr. Ignatavičius, So. Manches- 

ter, Conn.
Geo. Dauski, Germantown, NY.
Dorothy Kalpokas, Bingham- 

ton, N. Y.
Peter Talandis, Eldorado, 

(užrašė M. Lutvinskas)
I. Poskevičius, Wilsonville, 
Em. Kviadas, Harrisburg, 
John Paseckas, Pittsburgh,
Wm. Kilikewich, Fitchburg, 

jyiass
Wm. Rinkus, Bridgeville, Pa. 
Jim Shurskis, Reinerton, Pa.

KAS DAUGIAU?
Pamanykit apie savo draugą 

ir kaimyną, pakalbinkit jį ižsi- 
rašyti Dirvą tuojau, dabar, iki 
Kovo 31 dienai.

Pinigus, $1 arba $2, popie
rinius įdėkit į laišvą, įrašykit 
pilną savo antrašą, ir užadre- 
suokit:

< c

m.
III. 
III. 
Pa.

DIRVA”
6820 Superior Avė. 

Cleveland, Ohio

konstitucijai ir pirmai vy-

Reikia priminti kad Tarybos darbas buvo 
Ji beveik neturėjo jokios 

Okupacinė Vokiečių valdžia savo ga
lingomis priemonėmis vertė Tarybą pasisakyti 
už Lietuvos tamprius ir amžinus ryšius su Vo
kietija. Apie nepriklausomybės atgavimą tik
ra to žodžio prasme Vokiečiai neleisdavo nei 
kalbėti. Nugalėjus Rusiją, Vokietija tejieškojo 
tik formos Lietuvai prijungti. Tai suprato Lie
tuvių Taryba, tai suprato ir visi Lietuviai, čia 
teko ryžtis labai aiškiai ir griežtai pasisakyti, 
teko ryžtis kovoti.

NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMAS
FpO tikros laisvės pasiryžimo pirmas drąsus 

aktas buvo tai Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimas 1918 metų Vasario 16 dieną, čia 
pasirodė tikra Lietuvių tautos vienybė. Visos 
Lietuvių Taryboje buvusios politinės grupės vie
naip pasisakė, jų visų atstovai, nepaisydami grę
siančių pavojų, drąsiai padėjo savo parašus ant 
to taip garbingo istorinės reikšmės akto. Pa
vardės vyrų kurie šį aktą pasirašė niekada ne
išdils iš Lietuvos istorijos: busimos Lietuvių 
kartos juos prisimins ir. tą jų pasirašytą nuta
rimą — didelės valstybinės reikšmės dokumen
tą — pasiskaitys. O jo dvidešimties metų su
kaktį minėdami, negalime neprisiminti. ' štai 
tas nutarimas ir jų pasirašiusių garbingų Lie
tuvių vardai:

“Lietuvos Taryba savo posėdyje vasario 
16 d. 1918 m. vienu balsu nutarė kreiptis į 
Rusijos, Vokietijos ir kitų valstybių vyriau
sybes šiuo pareiškimu:

“Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė lietu
vių tautos atstovybė, remdamos pripažintaja 
tautų apsisprendimo teise ir lietuvių Vilniaus 
konferencijos nutarimu rugsėjo mėn. 18—23 
d. 1917 metais, skelbia atstatanti nepriklauso
mą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lie
tuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą vals
tybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, 
kurie yra buvę su kitomis tautomis.

“Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad 
Lietuvos valstybės pamatus ir jos santykius 
su kitomis valstybėmis privalo galuiinnai nu
statyti kiek galima greičiau sušauktas stei
giamasis seimas, demokratiniu budu visų jos 
gyventojų išrinktas.

“Lietuvos Taryba pranešdama apie tai 
............................................ vyriausybei, prašo 
pripažinti nepriklausomą Lietuvos valstybę.

(parašai)
Dr. J. Basanavičius, 
S. Banaitis, 
M. Biržiška. 
K. Bizauskas, 
Pr. Dovydaitis, 
S. Kairys, 
P. Klimas, 
Donatas Malinauskas, 
VI. Mironas, 
S. Narutavičius, 
Alfonsas Petrulis, 
K. šaulys, 
Dr. J. šaulys, 
J. šernas, 
A. Smetona, 
J. Smilgevičius, 
J. Staugaitis, 

Stulginskis, 
Vailokaitis, 
Vileišis.

“Vilniuje, vasario 16 d. 1918 m.”
(Bus daugiau)

A. 
J. 
J.
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MAISTO BENDRO
VĖS VEIKLA 1937

METAIS

MIEGOKIT RAMIAI
I7IENAS Lietuvis kunigas, laike minėjimo Lietuvos ne- 

* priklausomybės 20 metų sukakties, publikai pasa
kė: “Lietuvoje jaunimas auklėjimas bedieviškai.... iš 
Lietuvos atvykusiems sportininkams pereitą vasarą bu
vo neleista į bažnyčią ineiti, kad parvažiavę į Lietuvą 
negautų barti.... ”

Tas neteisinga ir nedora.
Kiti musų kunigai kitokių nesąmonių prikalbėjo. 

Gerai tik kad ne visi musų kunigai tiek mažai apie Lie
tuvą žino ir todėl Amerikos Lietuvių demoralizacija iš 
dvasiškių pusės nėra visuotina.

Vasario 12 d. Lietuvos Seimas priėmė naują Lie
tuvos Konstituciją. Joje štai kaip bažnyčios klausimas 
apimamas:

BAŽNYČIOS KLAUSIMĄ komisija atidžiai svarstė ir 
padarė keletą pakeitimų Konstitucijos projekte. Visur įtrau
kė pavadinimą “bažnyčia”, kur butą “tikyba”. Bažnyčios pa
dėtis valstybėje nepasikeičia nei kiek, palyginti su 1928 metų 
konstitucijos nustatyta bažnyčios padėtimi. Ir teisinė ir re
liginė padėtis yra tokia pat. Ba. nyčia negali daryti to kas 
yra neteisėta ir neįeina į jos pareigas. Valstybė negali suda
ryti tekios padėties kad bažnyčia butų valstybė valstybėje. 
Nauja Konstitucijoje įvedama teisinė norma, kad civilinės pa
dėties aktai gali būti daromi ir ne bažnyčioje, komisijos nuo
mone, labai patarnaus pačiai bažnyčiai, kai bus išimti iš baž
nyčios juridikcijos tie asmenys, kurie nenori turėti nieko ben
dro su bažnyčia.

Taigi, bažnyčia Lietuvoje nei kiek nesuvaržoma. 
Tikybos praktikavimas pasilieka pilniausioje laisvėje.

Lietuvos vyriausybė yra katalikiška, ir dorai krikš
čioniška. Ji palaiko tikybą, ir visos valstybinės ir tau
tinės apeigos atsibuna su pamaldomis.

Jaunimo net sporto šventės ir visokios iškilmės pra
dedamos atlaikymu mišių atvirose aikštėse. ,

Tas pamaldas atlieka tikri katalikiški kunigai, net 
ir vyskupai. Taigi, ar tie kunigai bedievybę platina? 
Ne. Valdžia irgi tuo neužsiima, bet dar prižiūri ir pa
drąsina tikybines apeigas visame kame.

Dori Amerikos Lietuviai, kunigai tą gerai žino ir 
’ie AI ti-’ė:imo padėties Lietuvoje miega ramiai.

Dori Lietuviai katalikai išeivijoje taipgi galit mie
goti ramiai: ten katalikų nepersekio.'a, bažnyčios ne
engia krikščionybę palaiko pilniausioje prasmėje.

Visas pypčiojimas, pakampėmis zurzėjimas ir ne
teisingų paskalų leidimas paeina tik iš menkos doros | 
arba godžių politikieriukų, kurie, Lietuvoje gyvendami, 
nori turėti valdžią savo rankose, o Amerikoje gyvenan- 

. tieji mano kad jiems bus daugiau naudos savo žmones 
kvailinamais laikyti. Prasiblaivykit, žiūrėkit į Lietu
vą rimtai. Ten viskas rimtai ir dorai daroma.

BIJO BUS PERDAUG 
DAKTARŲ

Chicagoje pastarose die
nose atsibuvo Amerikos, 
nose įvyko Amerikos Me- 
dikalės Draugijos kongre
sas, kuriame buvo pareikš
ta kad iš priežasties kito
se šalyse žmonių persekio
jimo, į Ameriką atvažiuoja 
dikčiai medicinos mokslą 
baigusių asmenų, kurie čia 
išlaiko kvotimus ir tampa 
gydytojais. Tas sudaro ap
sunkinimą pačios Ameri
kos medikams, kurie čia iš
ėję mokslus nori daryti sa
vo šalyje pragyvenimą.

Daktarų Draugija rūpi
nasi pravesti valstijose įs
tatymus apsunkinančius iš 
kitų šalių atvykusiems me
dicinos studentams išlaiky
ti Amerikos kvotimus.

Daktarų skaičius Ameri
koje daugėja labiau negu 
gyventojų skaičius, taigi su 
svetimšalių gydytojų ver
žimusi į tą profesiją, padė
tis pasidarė šimteriopai ke
blesnė, sako tuo susirūpi
nusieji daktarų draugijos 
vadai.

“Maistas”

388,34C
71,028
14,205
11,391
7,330

234,934
75,142
43,441

108,500
61,609
3.424

su-

SKAITYMAI

TĖVYNĖS MEILE
Apie Vaizdingą Kubos Laisvės Kovotoją

Rašo ADOMAS PADEGIMAS.

(Tęsinys iš pereito nr.)

savo

Iš tikrų šaltinių patyrė
me kad 'bendro fronto’ de
legacija Washingtone, Lie- 

I tuvos Atstovybėje, nebuvo 
priimta, kaipo delegacra 
nes ji to ir neprašė. Pa- 
siuntinybėn pasiprašė atei- 

j ti tik vienas asmuo ir ga
vo sutikimą.. Bet jis su sa
vim atsivedė dar tris ir co- 

I kiu budu pasidarė “delega- 
i ciia”. Jie pasiuntinybėn 
I buvo atvykę Vasario 15 d. 
j tarne 11 ir 12 Valandos, 
kada amnestijos faktas 

, Kaune buvo įvykęs.

KAUNAS. — Galutinai su
vedus praėjusių metų “Mais
to” bendrovės duomenis, pasi
rodė kad praėjusieji metai tiek 
supirktų gyvulių skaičium, tiek 
gautais iš užsienio pinigais už 
išvežimą yra didžiausi per vi
są “Maisto” veikimą.

Per 1937 metus “Maistas” iš 
ūkininkų supirko: 

bekoninių kiaulių 
lašininių kiaulių 
raguočių 
veršių 
avių 
vištų 
kalakutų 
ančių x 
žąsų 
triušių 
kiškių 
Išviso pernai

pirko 989,344 gyvulių ir pauk
ščių, o 1936 metais — 728,431 

1937 metais kiek mažiau su
pirkta bekoninių kiaulių, ta
čiau daugiau supirkta lašini 
įių. Jei lyginti kiaulių su 
pirkimą svorio atžvilgiu, jų su 
a'rkta tiek pat kiek ir 1936 m 

Raguočių pernai supirkta žy
miai daugiau, taip pat ir ver
šių ir avių (veršių supirkimą; 
nadidėjo net daugiau kaip iri. 
■’.'-rtus).

Paukščių supirkimo atžvf- 
1937 metai taip pat yr 

1'.ordiniai. Pavyzdžiui, viš:
pirkta net ketinis kart 

gir.u, o kalakutų apie ;r' 
."tus daugiau.

'"vežimas i užsienius vi
1 gyvulių ir už j ’os g"' t 

didač •
1 ’ “''airtaY’ '

Ve 47.:.
1. uvo 

lt
(1)36

už pie 43 milijonus

p^s ir lieku

MŪRINĖ LIETUVA
Lietuvoje kalbama, pla

nuojama ir ruošiamasi už
vesti plačiu mastu murirę 
statybą. Remiantis visais 
numatomais planais, sako
ma kad 2000 metais — už 
62 metų nuo dabar — visa 
Lietuva turėtų pasidaryti 
mūrinė.

Štai kaip Lietuvos Aide 
VI. Rimgaudas rašo:

“Tarsime kad šie 1938 m. 
bus pasiruošimo metai, ,o 
murinės statybos vykdymas 
prasidės tik 1939 m. Tuo
met statybos augimo tem
pas, t. y. naujų mūrinių 
trobesių skaičiais didėjimas 
medinių sąskaiton bus ši
toks:

“1939 m. bus pastatyta 
naujų mūrinių trobesių 10 
nuoš.; 1940 — 20 nuoš.; 
1941 — 30 nuoš.; 1942 — 
40 nuoš.; 1943 — 50 nuoš.; 
1944 — 60 nuoš.; 1'945 — 
70 nuoš.; 1946 — 80 nuoš.; 
1947 — 90 nuoš., ir 1948 — 
100 nuoš.

“Mūrinė statyba bus vy
kdoma pilnumoje, t. y. visu 
1007c, tik pradedant 1948 
m. Vadinasi, 1948 metais 
visi naujai statomi krašte 
trobesiai bus mūriniai.

“Specialistų apskaičiavi
mu, musų sąlygomis medi
nis trobesys tarnauja apie 
50—60 metų. Vadinas, ligi 
susidėvės visi mediniai tro
besiai ir jų vietoje pasista
tys mūriniai, dar praeis 
apie 50—60 metų. Tokiu 
budu, visa Lietuva turė'ų 
pasidaryti mūrinė tik 2000 
metais.”

DVIDEŠIMTS METŲ
Jau dvidešimts žingsnių nužengus, • 
Lietuva laisvoji šalis,
Dar amžius gyvuot pasirengus, 
Dar musų graži ateitis!

Mažai dar Kęstučių, Biručių,
Kaip Vytauto Didžio drąsos. 
Dar trūksta kilnių vaidilučių, 
Ir kanklių auksinių Tautos!.... 

Mažai dar šalis išdabinta, ' 
Nusausinant pelkes, laukus; 
Mažai dar kardų pagaminta 
Kad vesti karžygių pulkus!

Bet savo likimą palenksim,
Išpuošime žemę tėvų,
I laimę, į garbę nužengsim
Per didžią galybę darbų! 

Iš gintaro bėgius nutiesim, 
Į sostinę lėks traukinys, 
Dar daugel didvyrių turėsim, 
Su trimitu kelsis šauklys!....

Vikt. Tat arelis.

• DEIMANTU PREKY
EA ATSIGRIEBIA

RYTPRŪSIUOSE Vokiečiai 
skubina naikinti Lietuviškus 
vietovardžius ir Prūsų Lietu
vių kaimus užvadina grynai 
Vokiškais vardais. t

NAUJI METAI
Mes iki vakar dar laukėm laimės
Iš praeitųjų metų senų.
Šiandien jau naują sveikinam rytą,
Ir tikim laimės Metų Naujų!

O ta laimužė, kaip koks miražas,
Ji tik svaigina musų jausmus.
Mes jaja tikim kaip vaikas mažas, 
Bet ji apgauna beveik visus....

Ir taip tie metai po metų eina,
Čia jieji nauji, čia greit seni.
Mes jiems dainuojam vėl naują dainą, 
Būdami linksmi, arba liūdni.

Amžiais jau laimės laukia žmonija, 
Laikas jau butų jos ir sulaukt.
Gana jau keršto, žiaurios vergijos, 
Gana beprasmėj viens kitą smaugt....

Mes iki vakar vis laukėm laimės,
Ir nenustosimi laukę dar jos.
Šiandien jau naują sveikinam rvtą, 
Tikim kad laimė dar mums bujos....

Ežeriukai. Ona Stanaitytė.

Su visko kitko • apslug. 
mu sunyko ir deimantų in
dustrija, Betgi 1936 me 
.ais ji atgavo du trečdaliu 
savo prarasto biznio, kuri: 
didžiausias buvo dar 1932 
metais. Tais metais dei
mantų parduota už $60,- 
000,000. 1933 metais nu
krito iki $7,500,000.

1936 metais vėl pakilo iki 
$40,000,000.

Deimantai kasami iš že
mės Pietų Afrikoje, Kim- 
berley srityje, kur yra di
džiausios deimanto kasyk
los. Per depresijos laikus 
kelios deimantų kasyklos 
buvo priverstos užsidary
ti.

Normaliais biznio metais 
deimantai daugiausia išga
benami į Suv. Valstijas, 
Angliją ir Indiją, kur turi 
sau pirkėjus, 
se deimantai 
reikšmės, il
gumo neturi

Deimantai 
ve nėra tokie brangus ir 
galėtų būti parduodami žy
miai pigiau. Tačiau dei
mantų kasyklų korporaci
ja, kuri viena viską tur 
savo rankose, pasiryžo pa
daryti deimantus tokiais 
brangiais kad jų bent kas 
nedėvėtų, o kas norūs dė
vėti turi sumokėti jų nu-j 
statytą kainą.

Daugybė paprastų žmo
nių perkamų deimantų žie
duose ir šiaip papuošaluo
se yra tik nuotrukos nuo j 
didesnių pardavimui pa-! 
ruošiamų deimantų akių ' 
už kurias gamintojai ir 
pardavėjai atlupa savo pi
nigus iš tokių kurie padie
gia brangiai mokėti.

Kitose šaly- 
neturi tokios 
dėl jų bran- 
pirkėjų. 
patys per sa-

MACEO KLASTINGAI APSUPAMAS 
IR SUŠAUDOMAS

Dabar Maceo per laiškus susinešė su 
vientaučiais gyvenančiais Amerikoje, kurių no
ras ir toks pat pasiryžimas buvo kaip nors at- 
liuosuoti Kubą nuo Ispanų.

Taip praėjo laikas iki 1895 metų, 
mėnesį tais metais atėjo žinia kad 
sukilo ir jau tapo pralietas kraujas 
savimą tėvynės.

Nepoilgam laikui Antanas Maceo 
lis Juozas ir dar septyniolika jų draugų atplau
kė ir išlipo ant Kubos. Vos tik jie išlipo, kaip 
ant jų užpuolė penki desėtkai Ispanų kareivių 
ir prasidėjo mušis. Maceo su draugais dasiga- 
vo prie vieno sulūžusio namo, kame turėjo šio- 
kią-tokią apsaugą. Mušis tęsėsi visą dieną. 
Kubiečiai tapo apsupti iš visų pusių. Tuojau 
visoje apygardoje paplito gandas kad Maceo su
imtas. Bet veltui buvo Ispanų džiaugsmas. Ma
ceo su draugais gynėsi tris paras, o gale ma
tydamas kad ilgai negalės gintis, pareiškė sa
vo kareiviams jog vienintelis išsigelbėjimas tai 
prasimušti per Ispanus ir dasigauti į mišką. 
Vos tik namo durys tapo atidarytos Ispanai su
prato Kubiečių tikslą, subėgo prie jų ir prasi
dėjo mušis, kuriame tapo užmušta keli Kubie
čiai. Maceo atskirtas nuo draugų persimušė 
per Ispanus ir įspruko į mišką, kur per dvi sa
vaites klaidžiojo nepereinamose tankumynėse ir 
maitinosi tik vaisiais. Gabaus jis susitiko su 
pulku Kubiečių, vedamų vado Rabi, kuris už
klausė Maceo kas jis per vienas.

— Aš esu žmogus pasiryžęs iki mirties ko
voti už Kubos laisvę, — atsakė jis.

— Kai]) tavo vardas? — paklausė Rabi.
— Antanas Maceo, — atsakė šis. 
Išpradžių Rabi nenorėjo tikėti kad tas 

tikęs klajūnas butų garsus Kubiečių 
Bet kuomet persitikrino kad tai teisybė, 
džiaugsmas buvo neišpasakytas. Iš čionai Ma
ceo nukeliavo į Grantanamo provinciją, kur ki- 
ados su savo draugais užpuldinėjo Ispanus ir 
)O vienu medžiu buvo padaręs prižadus kovoti 
iki mirties už laisvę savo tėvynės Kubos.

Dabar vėl Maceo ištraukė kardą iš makštų 
ir atnaujino savo prižadus kovoti su savo tėvy
nės kankintojais. Per trumpą laiką jis surinko 
tūkstantį kareivių, kuriuos vadovaudamas už
puldinėjo Ispanus, ir kaskart juos sumušdavo 
ir tokiu budu sunaikino daugybę Ispanų kariuo
menės. Matydami Ispanai kad su ginklu neper
galės Maceo, panaudojo klastą. Vienas Ispanų 
kariuomenės vadų nusiuntė jam laišką užkvies- 
damas pribūti paskirtoje dienoje ir vietoje tar
tis apie budus sutaikymo Ispanų su Kubiečiais.

Maceo nieko pikto nesitikėdamas paskirto
je dienoje nuvyko į nurodytą vietą su keliais 
savo draugais, bet ten jų laukė paslėpti Ispanų 
kareiviai, kurie apsupę Maceo iš visų pusių, su
šaudė jį taip kad nei lavono pažinti negalima 
buvo. Tokiu budu padėjo gyvastį vyras kuris 
įesigailėjo vargo, kurio visas amžius buvo pa
švęstas vienam tikslui — atliuosuoti tėvynę nuo 
svetimųjų jungo. Meilė

už gyvastį.
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PAIE
IR DIDI NARSUMĄ

PADAVIMAS 
TĖVYNĖS

Antras padavimas mums priparodo kaip 
Draikai mylėjo savo tėvynę.

Graikija nebuvo taip didelė valstybė ir dar 
juvo pasidalinus į keletą mažų valstybėlių, ku- 
’ios labai tankiai pačios tarp savęs kariavo. Bet 
Draikų buvo pirmaeilis nusistatymas jeigu kas 
iš kaimyninių valstybių užpultų jų tėvynę tai 
jie pamiršdavo savo naminius nesutikimus ir 
visi kaip vienas stodavo apgynimui tėvynės.

Senovės laikuose nebuvo tokių karo pabuk- 
ų kokie šiandien yra, tik su kardu rankoje tu
rėjo stoti vyras prieš vyrą ir tas tik išeidavo 
laimėtojas kuris buvo geriau išsilavinęs tą gin
klą valdyti.

Senovės Persija buvo plati valstybė, kuri 
buvo apkaldavus visas kaimynines valstybes. 
Ji regalejo pakęsti pykčiu kad tokia maža Grai
kija jiems nepriklauso.
bandė užkariauti

’.ų pasikėsinimas
Galop Persų 

kijos kad iš savo 
raukti kareivius

-a virš pusantro milijono vyrų.

GRAIKŲ MEILŲ

jos kareiviai jautėsi Persams svetimi, nes jie 
žinojo kad ir jų tėvynės neša svetimą jungą.

Dabar Persijos karalius tikrai manė kad 
Graikai pamatę skaičių jo kariuomenės pasi
duos nepradėjus mūšio. Bet Graikai iš savo 
visų valstybėlių pasirinko vieną Spartos valsty
bės karalių Leonidą, paskyrė jį karo vadu, ir 
prisiekė jam kad jie kariaus iki nepadės gyvas
ties paskutinis kareivis. Leonidas surinko iki 
astuonių tukstaąčių vyrų. Ištikro tai tik ma
žas būrelis sulyginant su nenuskaitytais Persų 
pulkais!

Graikai ėjo kovoti mylėdami savo tėvynę ir 
už savo laisvę, niekeno neverčiami, o Persų ka
riuomenė vien tik dėl to kad buvo toks noras 
jų karaliaus.

Graikai matydami kad jų skaičius yra ne
lygus priešo skaičiui, kad jų vienam reikės sto
ti prieš dešimts Persų, drąsiai stojo į kovą.

Prasidėjus mušiui visa pergalė svėrė Grai
kų pusėje. Matydamas Persų karalius pakrik- 
dytas savo kariuomenės eiles ir krūvas savo iš
muštų kareivių po Graikų kojom, dabar sutel
kė dešimts tūkstančių narsiausių savo vyrų, ku
riuos pavadino “nemirštančiais”. Bet ir šiuos 
Graikai šokę kaip liūtai visus iškapojo.

Ir Graikai tikrai buvo apgynę savo tėvynę. 
Bet atsirado vienas išgama Graikų tarpe, kuris 
išdavė Graikų slaptybę Persams, ir užvedė Per
sus jiems nežinomais keliais Graikams iš užpa
kalio.

Leonidas matydamas kad nėra kitos išei
ties, prisakė savo kariuomenei kiek galint trau
ktis į gilumą savo šalies, užstojimui Persams 
kelio eiti į Graikijos gilumą. Pats Leonidas su 
trimis šimtais savo narsiausių kareivių likosi 
ant vietos kovoti su Persais, prilaikymui jų nuo 
greito veržimosi Graikijon. Persai užpuolė iš 
priešakio ir užpakalio. Graikai turėjo ar mirti 
:r pasiduoti. Leonidas su trimis šimtais savų
jų gynėsi. Persai krito krūvomis po jų kojų, 
kiekvienas Graikų kraujo lašas buvo perkamas 
iž šimtus Persų galvų. Pirmųjų Graikų nar
suolių skaitliuje krito ir karalius Leonidas. Li
kusieji gynėsi tol iki neišleido gyvastį paskuti- 

is kareivis. Iš trijų šimtų vyrų tiktai vienas 
iko gyvas, kurį Leonidas dar nepradėjus mū

šį išsiuntė namon dėl jo sunkios akių ligos. Ka
da šis sugrvžo namon, jo motina su gėda išba
rė jį kad jis dėl savo gyvasties apleido savo 
brolius kare, kuomet jie savo galvas guldė už 
tėvynę ir laisvę.

Leonido ir trijų šimtų jo narsiųjų karei
vių mirtis uždegė meilę tėvynės kiekvieno Grai
ko širdyje. Graikai po kelis sykius uždavė to
kius smūgius Persams kad šie kuris dar likęs 
gyvas nešdinosi iš Graikijos.

Laiminga buvo Graikija kada turėjo tokius 
narsius sūnūs.

Atminčiai karaliaus Leonido ir trijų šimtų 
narsuolių kareivių, toje vietoje kur jie padėjo 
savo gyvybę, tapo Graikų pastatytas pamink
las su užrašu: “Keleivi, eik ir pasakyk Musų 
Tėvynei kad mes visi, pildydami jos įstatus čio
nai ilsimės.”

Gražus paminklas, bet nepigi ir kaina — 
galva divyrio Leonido ir trijų šimtų jo milži
nų draugų.

Broliai Lietuviai, ar mylime ir mes savo 
Tėvynę Lietuvą taip karštai kaip mylėjo Leoni
das ir jo narsuoliai? Ar gal ir musų tarp yra 
tokių išgamų kaip buvo Graikų Efijaltis, kuris 
išdavė savo šalį Persams? Jo likimas buvo to- 
kis kad patys Persai jį nudovijo kaipo pavojin
gą žmogų. (Galas.)

LIETSARGIO 200 METŲ SUKAKTIS
Skėčiai arba lietsargiai buvo žinomi jau ir 

senovėje. Tačiau viduramžiais jie buvo visai 
išėję iš mados, žinomas Prancūzas filosofas 
Voltaire lygiai prieš du šimtu metų atgaivino 
skėčių naudojimą. Paryžiečiai labai nustebo 
išvydę Voltaire gatvėje su skėčiu virš galvos. 
Nors iš jo buvo juokaujama, tačiau jis nesilio
vė skėtį nešęsis, ir jį pradėjo pasekti kiti.

Persai net kelis kartus 
Graikiją, bet kiekvienas Per-1 
likdavo be pasekmių, 
karalius tiek inirto ant Grai- 
užkariautų žemiu ėmė pulkais 
prieš Graikiją. Buvo surink- 

Šie visi Persi-

L1THUAN1A
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 iy b”s naudingesni musų tautai ir 
geresni Amerikonai.

Kaina su prisiuntimu 50c.
REIKALĄ L KR DiR. __
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15. VILNIUJE JOGAILA VIEŠPATAUJA 

, Algirdas kartu su Kęstučiu valdė Lietuvą 
per 32 metus. 1377 metais mirdamas, Algirdas, 
Kęstučiui sutinkant, Didžiuoju Lietuvos Kuni
gaikščiu paliko savo jauniausią sūnų Jogailą.

Jogaila buvo godus ir pavydus žmogus. Jis 
nežiūrėjo valstybės ir sostinės gerovės, o tik 
jieškojo asmeniškos garbės.

Norėdamas nusikratyti Kęstučiu, jis 1381 
metais su kryžiuočių ordenu sudarė prieš jį su
tartį. Tačiau toks prityręs’ vyras kaip Kęstu
tis, viską greit sužinojo. Surinkęs kariuomenę, 
apgulė Vilnių ir privertė Jogailą atsisakyti nuo 
Didžiojo Kunigaikščio sosto. Kęstutis pasiskel
bė Didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu.

16. VILNIŲ VALDO KĘSTUTIS
Tačiau netrukus prieš Didįjį Kunigaikštį 

Kęstutį sukilo Jogailos brolis Koributas. Jo 
malšinti iš Vilniaus išvyko pats Kęstutis. Tuo 
pasinaudodamas Jogaila vėl atgavo Vilnių ir Di
džiojo Kunigaikščio sostą.

17. JOGAILA VĖL VIEŠPATAUJA
Kęstutis gryždamas namon ties Trakais 

iko Jogailą ir kryžiuočių kariuomenę. Vy- 
t i p dedant, Kęstutis greitai surinko žemai- 

s ę r išėjo prAŠ Jogailą. Tačiau
■ ’> .’og nori su Kęstučiu susitai-
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. o e visai neįtikinama, nes toks
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19. KĘSTUČIO LAIDOTUVĖS
Apie Kęstučio laidotuves yra užsilikęs pa

davimas, kuris pasakoja kad Jogaila, išsigandęs 
savo begėdiško darbo (Kęstučio nužudymo) ir 
drebėdamas Didžiojo Kunigaikščio soste prieš 
žmonių kerštą, sumanė užslėpti savo dėdės už
mušimą, iškeldamas jam iškilmingas laidotu
ves.

Kęstučio kūną iš Krėvės į Vilnių ant pui
kių neštuvų nešė belaisviai. Prieš karstą ėjo 
šimtas raudotojų. Prieš raudotojus ėjo muzi
kai ir trimitininkai, šimtas ginkluotų kareivių 
supo nešamą karstą, o paskui jį sekė ištikimas 
Kęstučio tarnas, kuris norėjo drauge su savo 
valdovu susideginti. Toliau vedė Kęstučio žir
gą, medžioklės šunis, sakalus ir vanagus, o auk
sinėje skrynioje nešė Kunigaikščio Kęstučio ke
purę, rubus, ginklus ir kitas brangenybes. Vi
sos eisenos priešakyje jojo 20 raitelių, kurie 
švaistė kardais, baidydami piktas dvasias ir 
šaukdami: “Bėkit, velniai, nuo šito kūno! Gin
ki Pikoli, jo vėlę!’’

Pakeliu garsios raudų giesmės ir muzikos 
skambėjimai sutraukė daugybę žmonių, kurie 
iki Vilniaus, sudarė labai didelę eiseną.

Eisenai artėjant į Vilnių, iš pilies, bajorų 
lydimas, atvyko Jogaila. Eisenai prisiartinus, 
Jogaila nušoko nuo arklio, priėjo prie karsto ir 
sugriebęs šaltą dėdės ranką, pradėjo garsiai 
verkti.

Po to eisena vėl pasijudino ir karstą : ’ 
nešė į pili- ^ia kunas buvo.nup ristas ir pr! 
ti;kančiai aprengtas. Paskui jį p rodi o į k 
r.’gaikščio soštą puikiausioj pilies sacj ir ~r 
ta padėjo didžiausias alaus ir midaus st ti . 
Dabar visi žmonės be luomo skirtumo ; 
Kęstutį lankyti ir atsisveikinti su my'i. 
dovu. Penkias dienas truko ats’sveik/ 
penkias dienas žmonių minios ėjo 'anl y . 
gaikščio karstą.

Pirmas at i. velkino Jogaila. G r’ 
rūsiam ir nuduodamas verkiąs, k’au ė t. .

__ Tau geriu, brangus dėde; kode! tu 
mirei ?. • • •

Visi salėje kartojo: 
. Kodėl numirei

__ Ar neturėjai ką valgyti ir gerti?
__  Ar neturėjai valstybės, pilių ir tarnų?
__ Ar neturėjai turtų, rūbų bei brangeny

bių?

Oto Matininko Karpavičiaus, laimėjusio pirmą premiją Matininkų ir Kulturtechnikų foto Konkurse. 
 ( Iš Ūkininko Patarėjo, specialiai Dirvai.)

— Ar nebuvo mylimos žmonos, vaikų?.... 
O, kunigaikšti, dėl ko numirei?. .. .

Vėliau iš kalėjimo buvo atvestas Kšstučio 
sūnūs Vytautas, šis neverkė, veidos buvo su
akmenėjęs, užčiauptos lupos ir nei vienos aša
ros akyse. Priėjo prie tėvo lavono, paėmęs jo 
šaltą ranką į savo karštą delną, ilgai žiurėjo į 
mylimą veidą, o širdyje virė kerštas. Paskui 
nei nežvilgterėjęs į iš baimės susikrimtusį Jo
gailą, gryžo į kalėjimą ten laukti tėvo llaidotu- 
vių.

Tuo laiku Šventaragio slėnyje buvo krau
namas didžiausias laužas, kuriame turėjo sude
ginti Kęstučio lavoną.

šeštą lankymo dieną, jį išnešė iš pilies ta
me pačiame kunigaikščio soste ir užkėlė ant 
laužo, į tam tikrai parengtą vietą; paskui kuni
gaikštį ant laužo užlipo jo ištikimas tarnas. Po 
to, užvedė jo žirgą, užnešė sakalus, vanagus 
ir visas brangenybes.

Kunigaikštis, kuris ne kartą savo krutinę 
dengė tuos kalnus, miškus ir visą jam brangią 
Lietuvą, šiandien, kada jis taip reikalingas, sa
ko paskutinį sudiev, amžinai ją apleidžia, ir, ta
rytum laimina iš aukšto sosto susirinkusias prie 
jo kojų minias.

Į Kęstučio laidotuves susirinko nesuskaito- 
a žmonių daugybė.

Trirr.it-jns sutrimitavus, ant puikių žirgų 
ikstę išjojo dešimts geriausių Lietuvos rai- 

r ~ f o gr itunr.i graf stė ^ikš’ėje ’š 
ig„J šČio da k s. kuriuos p Jut 
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u r č; ir p ga au dviejų aukštesnių krl- 
d s ėjo Vyriausias Lietuvos dvasiškis 

,;e: ’ r k j ’ o'e -'r-
o kitoj žibintuvą. Eisena sustoję 

r .iri nusilenkė Kunigaikščio lr.vo ui. v 
dėlei visi nutilo. Krivių-Krivaitis pakėlė aki., 

dangų ir prabilo:
— Matau tave, narsus didvyri, matau tave 

dangaus erdvėse, su žėrinčiais šarvais, ant bal
to žirgo paukščių keliu skriejantį. Rankoje lai- 

i tris žvaigždes ir žengi į amžinus laimės ru- 
šventų dvasių minios lydimas.”

Ir visiems rodėsi jog mato kunigaikštį, 
dangaus keliu skriejantį. Prietaringas ir bur
tais tikįs Jogaila buvo išbalęs kaip drobė....

Baigęs kalbą, Krivių-Krivaitis padegė lau
žą, kurio liepsnose dingo Kunigaikščio lavonas.

Tuo tarpu juodas debesys uždengė visą 
dangų, žaibams ir perkūnams griaudžiant, at
sivėrė žemė ir prarijo laužą su kunigaikščio pe
lenais. Greitai žemė vėl užsidarė ir taip išsily
gino jog nei ženklo neliko. Minia labai išsigan
do ir išbėgiojo; Jogailą vos gyvą į pilį parvedė. 
Tik vieni kriviai rimtai sugryžo į Perkūno žiny- 
čią, kad ten pasimelstų galingam Perkūnui, žai
bų ir griaustinių valdovui.

Istorija sako kad Kęstučio lavonas buvo 
paskutinis sudegintas Vilniuje Šventaragio slė
nyje. Vėlesnių kunigaikščių lavonai jau buvo 
laidojami katalikiškomis apeigomis, nes tuojau 
po Kęstučio nužudymo Lietuvoje buvo įvesta 
krikščionybė.

Seka: VYTAUTO KOVA SU JOGAILA.

TRUMPOS
PASTABOS 
Rašo Jonas Valaitis

Lietuviu Radio vedėjas iš WMBQ 
Brooklyn, N. Y.

Per TVOR4
PASIŽVALGIUS

Karalienės Sabbos

MIKALDOS
pranašystes

Įdomios pranašystės senovės laikų Sabbo> 
valstybės karalienės Mikaldos. Tu knvge 
'jų iau vėl galima gauti, ir visai pigiai. Si 

•utimi' tik 30c. Galit prisius i naši
• i i». j. ^Virtiniams po 25c.)

EKSTRA! EKSTRA!

sų keturkojų žiopliausias, pa
gal kurio abrozą sutverta daug 
dvikojų, šiuomi skelbiu:

Keleivio redąktorius draugas 
Michelsonas už savo atsižymė- 
jimą Lietuvių tautos šmeiži
mais, gauna pirmo laipsnio 
Vyžos Ordiną ir paskiriamas 
generolu tų Vokiškų karvių 
kurias jis turi išrinkęs išba
dyti visą Lietuvos kariuomenę.

(Pasirašau)
SUPA GARBA.

PASTABOS Iš LIETUVOS

—Iliustruotas Pasaulis skel
bia kad vienas pirklys parduo
da krautuvę su gera klijentu- 
ra. Reiškia, jau ir pirkėjus 
ims pardavinėti!....

—Dirvoje keletas biznierių 
sveikina savo klijentus su nau- 
įais 1838 metais!.... Vadinas, 
prieš šimtą metų pasveikini
mas tilpo dabar.

Vikt. Tatarėlis.

’ p^F/rEVA
>. ’i. r 'Mirties Batalijono* Vedėja Marija 

<< re'a jos <yven:inas ir karav mas: prisiar 
lt :sijos revoliucijos Parašė Isaac Don 

r. Vertė K S K 215 pusi

DRAUGAS MICHELSONAS 
GAUNA ORDINĄ IR PAKE

LIAMAS Į GENEROLUS!

Lietuva atšventė savo dvi
dešimtmetį, ir daugelis žymių 

m_rikos Lietuvių gavo nuo 
i:t".vos Prezidento įvairius 
vd’?J’s už jų pasid r avimą

mūvint \ c
.hdelis, gausiai pav» iksluntas Sapniuyk,.

-• ašiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvi.i 
apną Kiekviena.? privalo ii tpr.

*' nns*

Kaina w prisiimt Imu $1.00.

Re’kalaukit “Dirvoje”
682 Superior Avė. Cleveland, Ohio

SOVIETŲ Rusijos vyriausy-I 
bė įsakė apleisti Leningradą 
(buvusį seną Peterburgą) kitų 
kraštų piliečiams, ir sveti
moms valstybėms įsakė iškelti 
iš to miesto visas savo konsu- 
laturks ir kitas oficiales įstai
gas. Tą miestą sovietai pavers 
stipria ir slaptinga moderniška 
karo laivyno stotimi. Britai 
rėgina patirti to priežastį, ta
čiau spėjama kad tas daroma 
stiprinimuisi prieš Vokiečius.

LENKIJOJ už 20 milijonų 
’.lotų skolos, parduodami iš 
varžytinių 343 dvarai. Tiek 
Te. k’.škų ponų subankrutijo.

F O I BUDRIENĖ, Lietuvos 
Jer.era.linio Konsu’o Jono Bud- 
•io žmona, išvyko į Lietuvi 

’-nkyti savo sergančios iroti- 
: os

Iš BUDAPEŠTO. Vengrijoj, 
kalėjimo viena mergaitė gir
dėdavo nepaprastai gr žir.i 
muika griežiamas melodijas, 

kurios ją taip sužavėjo kad ji 
suži.ojus kas griežia, paaugus 
laiškais kaliniui Tiborui priža
dėjo už jo tekėti, kad tik jo 
muziką girdėtų. Kalinys buvo 
nuteistas 1919 metais, kada 
ta mergaitė dar buvo negimus. 
Dabar jiedu jau vedę.

HITLERIS nusistatė Gegu
žės 9 d. vykti į Italiją, ir kaip 
Vokietijos galva, Italijoj sve
čiuotis ištisą savaitę laiko. Tai 
bus revizitas pernai Vokieti
joj besilankiusiam Mussoliniui.

ŠVEDIJOS kalinių skaičius 
gal yra mažiausias pasaulyje 
— paskiausiomis žiniomis, Šve
dijos kalėjimuose buvo tiktai 
1,7C3 kaliniai. Iš jų 84 mote
rys. Visam amžiui nuteistų 
yra tik 18 asmenų.

ROMOJE Birželio 26 iki Lie
pos 3 d. vyks darbo ir džiaug- 
-mo švente, į kurią pakviesta 
r Lietuva pasiųsti savo atsto-

’ UT

LENKIJOS Užsienių Reika- 
į ministeris Bccko.s, išd -od - 
•as. s^vo raportą Užsieni 

m 'i'/’ p r iškė k d " • č - 
koslovakija. sentikiai nerodo 

rjjimo, su Lietuva santiki: i 
d' r pablogėjo, o dėl Danzigo 
'• i ir reikia rupi 'tis. P.ireiš- 
' “ k d reikia susirūpinti ir dėl 
Lenkų mažumų Lietuvoje.

GALVOJANTIEMS-atnaujinti 
minties jiegas ir jas palaikyti 
atrasta kad geriausias būdas 
yra deguonies-oxygeno kaukė, 
iš kurios kvėpuojamas deguonis 
palaikys smegenų ir organiz- 

1 mo tvirtumą.

.a. :... ė'j _ vą
. ir p a kštint Lie

ja nieki, tojus ir šmeižikus, 
Lietuvių tautos priešai tų 

: tuviškų išgamų vistiek ne- 
p gerbia.

Taigi aš sumislinau ir sudū
mojau pasitarnauti ir apdova- 
oti didžiausią Lietuvių tautos 

šmeižiką, Keleivio redaktorių 
draugą Michclsoną.

štai mano aktų aktas:
Š1UOMI aš, gerb. Asilas, vi

• KATĖS mato geriau die
nos metu negu naktį, bet joms 

atlikti savo medžioklę 
’ amsėję todėl kad tamsoje 

■"pina pelės ir kiti jų gaudo- 
rni gyvūnėliai. Jie šviesoje 
-icpiasi nuo visų.

Parduodu Ūkę Lietuvoj
Randasi Panevėžio ap., Ra

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

B. GARUCKAS
897 E. 143 St. Cleveland, O.
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LIETUVAITE ONA 
KASKAS DAINUOS 

SU METROPOLI
TAN OPERA

AMERIKOS IR KA
NADOS SPORTO 

PARODA

I
KRITIKOS UŽ KRITI

KAS

Kaip jau Dirvos skaityto
jams žinoma, Clevelande šį pa
vasarį, Balandžio 4 iki 9, bus 
Metropolitan Opera iš Netv 
Yorko ir pastatys miesto audi
torijoje devynias operas.

Tarp Metropolitan Operos 
artisčių dainininkių bus ir ži
noma Lietuvaitė, Ona Katkau
skaitė — Anna Kaskas. Jai 
nuskirta dainuoti trijose ope
rose: “Cavalleria Rusticana”, 
“The Bartered Bride” (Par
duotoji Nuotaka), ir “Rigolet- 
to”.

Tas privalo paskatinti Lietu
vius pasinaudoti Metropolitan 
Operos pasirodymu Clevelande 
ir pamatyti bei girdėti savo 
žymią dainininkę dalyvaujant 
su kitomis pasaulinėmis operos 
garsenybėmis.

ARENA
CLEVELAND. — Walter A. Tay- 

los, imtynių rengėjas Arenoje, pra
neša kad jis suruošė kitas įdomias 
imtynes milijono dolarių vertės le
do palociuje Arenoje, trečiadieniui, 
Kovo 9.

Dalyvaus Big Jim McMillen, ži
nomas Illinois University footballo 
lošikas, susikibs su Indian Chief 
Chexvacki galutinai pergalei. Che- 
vvacki pereitą savaitę buvo sulaiky
tas už žiaurų apsiėjimą su savo 
oponentu McMillen.

Prie jų bus Hans Steinke, kuris 
susikibs’ su Ali Baba. Taipgi bus 
trys kitos imtikų poros.

\J

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

K. S. KARPIUS 
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.

■

Amerikos ir Kanados Sportinin
kų Paroda Clevelando miesto au
ditorijoj atneš Ohio valstijai žy
miausi atviro oro palinksminimų ir 
parodą kuri sutraukia virš pusę 
milijono žmonių kasmet tokiose pa
rodose New Yorke ir Bostone.

ši sportininkų Pasaulio Paroda 
viduje atsibus nuo Kovo 19 iki 27.

Visi dalykai reikalingi medžiok
lei, žuvavimui, laivininkystei ir ki
tiems atviro oro sportams bus šio
je parodoje. Bus labai daug lau
kinių gyvūnų, iškimštų ir gyvų, ir 
visokių žuvų. / Parodos lankytojai 
jausis atsidūrę tolimoje šiaurėje 
kur žmonės negyvena, Afrikos ty
ruose ir pelkėse, Saharos smilty
nuose, ledu apdengtuose Alaskos 
kalnuose, Dakotų kalnynuose.T r • ’ • ...
kai. 
sai, Kanadiečiai ir Afrikiečiai 
skyriuose.

Viskas bus. perstatyta naturališ- 
Dalyvaus Indijonai, Eskimo- 

‘ ..........................  savo

Rašykit laiškais arba atsi- 
lankykit asmeniškai. *
“DIRVA” 

6820 Superior Avė.
Cleveland, Ohio

KAIMYNIŠKOS

UŽEIGOS

PAGERBS ALDONĄ 
VILKELIENĘ

Musų vietiniai solistai ir 
listės ič choristas — visų sro
vių dainos menininkai — pa
siryžo pagerbti savo didžiau
sią talkininkę, Aldoną Vilkelie
nę, pianistę, kuri per kelioli- 
ką metų noriai pasitarnauja 
jiems, be jokio atlyginimo, pa
mokinimais dainuoti, akompa- 
navimais koncertuose, gaidų 
patiekimais ir tt. Tam tikslui 
rengiama koncertas vėliau šį 
pavasarį, kurių programą iš
pildys vietos dainininkai.

• NUŠOVĖ. Trečiadi e n i o 
naktį, du negrai plėšikai buvo 
užpuolę mažą valgyklą, 7029 
Centrai avė. Tuo tarpu ten 
įbėgo Cleveland Plain Dealer 
naktinės laidos išvežiotojas su 
laikraščiais, Jack Legan. Plė
šikai jį nušovė kuomet jisai 
bandė išeiti laukan.

so-

HOMAN’S CAFE
PUIKI UŽEIGA
ALUS — DEGTINĖ 

VYNAS — LIKERIAI 
UŽKANDŽIAI 

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

vietos)
Atdara iki 2:30 nakt|.

• MEILIŠKA TRAGEDIJA.
Kovo 2 d. tūlas Edward C. Gru- 
neske, 46 m., vedęs vyras, nu
šovė savo slaptą mylimąją, 
Laurą Cooke, atsilankęs į jos 
darbavietę, 7802 Lexington av. 
Paskui jis pats nusišovė ten 
pat. Priežastis buvo kad ji 
pradėjo nuo jo “atšalti”.

• STATYBA PAKILS. Sta
tybos reikalų žinovai tikrina 
kad šią vasarą Clevelande žy
miai pakils statybos darbai.

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

* Tokay, Sherrv, Brandy ir kt.
‘ . ............................6 bonkos

(3)

p]IPPODROM£

6% alus išnešimui, 
už 50c.

Azet Wine
1172 East 79th

Co.
Street

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Avė.

Sally, Irene and Mary
Didžiausį rinkinį pažymiausių fil

mų ir muzikalių žvaigždžių pama
tysit naujame paveiksle, “SALLY, 
IRENE AND MARY’, kuris prade
damas rodyti Hippodrome Theatre 
šeštadienį, Kovo 5.

Alice Faye ir Tony Martin dai
nuos puikias niekad dar negirdė
tas naujas dainas, taip kaip tik jie 
gali padainuoti! Prie jų bus gar
sus juokdarys Fred Allen, žinomas 
radio klausytojams.

Toliau, veikale dalyvauja juok
darys Jimmy Durante, Gregory 
Ratoff, Joan Davis, Louise Hovick,! 
Marjorie Weaver, Barnett Parker j 
ir J. Edward Bromberg.

Dalykas einasi tame: Alice su- j 
sitinka Tony mažoje Greenwich1 
Village užeigoje kur jie abudu dir- ! 
ba ir prasideda romansavimas.

Prie jų prisideda įvairus kitoki 
nuotikiai. Visų jaunų artistų pa-; 
stangos daryti gyvenimą eina sun-1 
kiai, iki viena jų, Marjorie, gauna į 
palikimą, Hudson upėje laivą, kurį | 
paverčia į palinksminimo laivą.

Tos mizernos “kitos j 
tos” numeryje 8-me jos 
daktorius” visa gerkle pradėjo 
rėkti buvo tai jį Dirvos redak
torius šmeižia. Aš paėmęs tą 
Dirvos numerį, ant kurio mi
zernos gazietos redaktorius už
sipuola, pradėjau jieškoti tų 
šmeižtų ir niekur nesuradau 
kad tos gazietos ‘redaktoriaus’ 
butų kur nors vardas paminė
ta. Tiesa, Dirvos pajuokos 
kampelyje suradau porą “grie
kų” ir pamaniau sau: “Na, 
Dirvos redaktorius vistiek yra 
gudrus žmogus, jis panaudoja 
Lietuvos siuvėjo būdą: kum- 
ščia suduoda į stalą ir žirklės 
atsiliepia.... Mat, jis žino 
kad nėra reikalo išvardyti: 
paminėk porą “griekų” ir kal
tininkas pats susipras.

Aš atmenu kaip viename 
Lietuvių Darželio sąjungos su
sirinkime buvo pakeltas klau
simas kad vienas tos sąjungos 
narys per kitus laikraščius 
šmeižia nekuriuos sąjungos 
narius, tuo budu žemindamas 
ir pačią C. L. K. D. sąjungą, 
tada tas mizernos gazietos 
“redaktorius”, būdamas sąjun
gos pirmininku, pasakė, girdi, 
kritika tai yra sveikas daly- 
ka$.... Man tuomet žiūrint 
iš šalies pasirodė lyg koks įta
rimas ant pirmininko turint 
ryšius su tų šmeižtų korespon
dentu, kad jis nedavė net ap
kalbėti tų šmeižtų turinį.

Dabar kuomet jis Dirvoje 
patėmijo paminėta savo porą 
“griekų”, tai jau kritika pasi
darė nesveika, ir tuojau stoja 
su raportu savo nuveiktų “ge
rų darbų”. Labai gerai!

Bet kodėl bijoma išduoti ra
portas iš kito šono lapo, ant 
kurio surašyta vien tik neiš
dildomi juodi plėtmai?

Lyg anų laikų Rusų kareivis 
nuėjęs pas popą išpažinties 
sako: “Batiuška, nusidėjau vi- 
sakuom, prašau atleidimo....” 
Popas sako: “Aš atleidžiu tau, 
tik tegul Dievas atleidžia”. Bet 
popas klausia: “Ar tu nežinai 
kas prigavo mano tarnaitę?” 
Kareivis sako: “žinau, bet aš 
tau šito nesakysiu. ...”

Toliau savo raporte mizer
nos gazietos “redaktorius” sa
ko kad žmogus savo nusistaty
mą gali pakeisti; ką už kelių 
metų buvo padaręs tai laikui 
bėgant gali išsižadėti. Butų 
gerai kad ir mizernos gazietos 
‘redaktorius’ tą padarytų. Ke
li Clevelando Lietuviai jau se
nai laukia, ir kituose miestuo
se atsiras irgi keletąs. Kaip 
dabar yra bedarbė tai žmo
nėms butų gana didelė para
ma. Pasiskubink, ‘redaktoriau’, 
tikrai atliksi šventą darbą.

Kaslink apdovanojimo me
daliais tai Lietuvos valdžia yra 
apdovanojus daug Amerikos 
Lietuvių visokio luomo. Bet 
Lietuvos valdžia nėra išleidus 
tokio įstatymo kad duoti me
dalius tiems kurie susideda su 
bolševikais ir kokiais peovia- 
kais, nes ten musų broliai ka
riaudami su jais savo gyvas
tis aukavo.

Kaslink redagavimo mizer
nos gazietos tai aš nemanau 
kad Dirvos redaktorius užvy- 
dėtų, nes po ta pastoge kaip 
tik tokių žmonių ir vieta, ypač 
neva katalikiškos gazietos.

Bet čia svarbu kuris tą ka
talikišką gazietą ‘konsekravo’, 
ar leidėjas* ar “redaktorius”? 
Kaip katilas taip puodas abu 
juodi, tik savo išvaizda skir
tingi.

Priekaištas Dirvos redakto
riui kaslink rašinėjimo straip
snių prieš kunigus irgi ne vie
toje. Dirvoje niekuomet nebu
vo tilpę straipsniai prieš kuni
gus pajuokiant atliktas katali
kų tikėjimo apeigas Kunigo 
kasdieniniame gyvenime pasi
taiko padaryti klaidų kaip ir 
kiekvieno žmogaus gyvenime. 
Ir tokias klaidas pakritikuoti 
nėra prasižengimas nei pajuo
ka tikėjimo.

Tik mizernoje gazietoje bu
vo tilpę straipsniui buk tai 
žmogus skaitydamas blogus 
raštus lieka ištvirkusiu ir net 
kriminalistu. Gerai žinome 
kad iš kunigų yra pipildžiusių 
net kriminališkus darbus. Ar 
ir jie skaitė blogus raštus? Ne.

gazie- 
s “rė

Yra tai darbas silpnadvasių, 
kurie nepajiegia išlaikyti lyg
svaros.

Verčiau žmogus nusipirktų 
mėsos už savo pinigus ir ją 
viešai penktadienį suvalgytų, 
negu pasivogęs kiaulę valgo ją 
slaptai tik sekmadieniais ir va
dina save geru kataliku. Pir
masis prasižengia bažnyčios 
įsakymui, bet pastarasis prasi
žengia bažnyčios ir Dievo sek
inama prisakymui.

C.L.K.D. Sąjungos Narys.

TAKSAI PRAVESTI
Kovo 1 dienos balsavimuo

se už specialius taksus miesto 
ir apskrities reikalams, abeji 
taksai laimėjo.

Balsavimuose dalyvavo re
kordinis skaičius balsuotojų — 
niekad iki šiol tokiuose specia
liuose balsavimuose nedalyva
vo virš 220,000 balsuotojų.

Miesto 5.7 mill taksai nubal
suota 114,535 už, 67,529 prieš.

Apskrities 2.3 mill taksai: 
177,195 balsai už ir 43,604 
prieš.

Linksmas Vakaras 
Naujoje Parapijoje

Vasario 27 d., Lietuvių R.- 
K. Moterų Sąjungos 36 kuopa, 
naujos parapijos salėje, suruo
šė viešą vakarą-teatrą.

Buvo vaidinama “Elgetų gu
drumas”, trijų veiksmų kome
dija. Daug juoko svečiams su
kėlė ubagai: Kundrotienė ir J. 
Derus. Taip pat nemažą įspū
dį padarė gražios Lietuviškos 
dainos, kurias atliko: Magilie- 
nė, • Katkauskienė, Salasevičie- 
nė ir štaupienė.

Nors tą pat dieną buvo ir ki
tose Lietuvių salėse parengi
mai, bet vis tik atsirado nema
žas būrelis, kurie apsilankė čia 
ir pasijuokė saldžiu juoku iš 
gražiai suvaidinto teatro..

šokiams esant, nemažas Lie
tuvių būrelis sudarė Lietuviš
ką ratelį, kur savo gražiomis 
dainomis ir poriniais sukinėji- 
mais parodė čion gimusiems 
kaip Lietuviai moka pravesti 
laike šokių žaidimus.

Pasisekimas priklausė nuo 
teatro parengimo ir nuo pačių 
artistų. Iš to matyti kad čia 
nemaža darbo padėjo, mokin
dama per tokį trumpą laiką, 
naujos* parapijos vargoninkė p. 
Kamaitytė, ir dėka artistų, ku
rie noriai lankė ir mokėsi prak
tikose. Be to, matyti kad ir 
klebonas Kun. Karužiškis šį jų 
darbą įvertina ir kiek gali juos 
remia, tat aišku kad ateityje 
jie mokės daug geriau suvai
dinti žmonėms ir neras kitų 
sau lygių. Svečias.

Flora Stone Mather 
Kolegijos Sukaktis

Dean Helen H. Smith iš Flora 
Stone Mather Kolegijos prie West- 
ern Reserve Universiteto, skelbia 
apie ruošiamą paminėjimą penkias
dešimts metų sukakties nuo tos ko
legijos įsteigimo. Paminėjimo ap
eigos ruošiame penktadienį ir šeš
tadienį, Gegužės 6 ir 7, savose pa
talpose.

Kalbėtojais bus svečiai iš kitų 
moteriškų kolegijų. Mather kolegi
ja yra viena iš aštuoniolikos šioje 
šalyje esančių moteriškų kolegijų.

Mokslas šioje kolegijoje prasidė
jo Rugsėjo mėnesį, 1888 metais.

Laike . ...... ’
nio rytą, Gegužės 5, kolegijos 
sės bus atdaros lankytojams, 
pietų fiziško mokslo skyrius 
demonstracijas gimnastikoje.

Bus daug kitokių paįvairinimų su 
palinksminimo programais.

Kovo 1 d. iš Medicinos Mokyklos 
prie Western Reserve Universiteto 
išvyksta delegacija dalyvauti Tarp
tautiniam Leprosy Assosiacijos kon
grese, kuris atsibus Cairo, Egipte, 
Kovo 21 iki 28.

šiu iškilmių, ketvirtadie- 
kla- 

Po 
duos

• LAIMINGA P R A D ž IA. 
Šymet per' du mėnesiu laiko 
Clevelando srityje automobilių 
nelaimėse užmušta tik 20 žmo
nių. Tai yra rekordas mažu
mo tokių nelaimių per 14 me
tų. Pernai per tuos pat du 
mėnesiu buvo užmušta 46.

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITĮ 
(Lait) 

1155 East 79th St.

ANGLIS IR MALKOS

A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKĄ UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtinė — Vynas

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

Bereikalingas Pasigy 
rimas

Česnulis savo neva laikraš
tyje giriasi buk jis išrūpinęs 
Clevelando Lietuvių Darželiui 
iš federalės valdžios pinigus, 
virš $43,000.

Kad visuomenė nebūtų tuo- 
mi suklaidinta, reikia pasaky
ti kaip ištikro buvo, česnulis 

į nenubėgo pas Prez. Rooseveltą 
ir nepaprašė ir negavo tų pi
nigų Lietuvių Darželiui.

Kuomet buvo paskirta bilijo
nai dolarių federalių pinigų 
viešiems darbams, Ohio valsti
jai buvo skiriama tam tikras 
skaičius milijonų dolarių. Val
stija juos skirstė savo numa
tytiems viešiems darbams.

Tada Kultūrinių Darželių 
Lyga (susidaranti iš visų tau
tų darelių atstovų) pasiryžo 
kreiptis į valstijos viešų darbų 
pinigų globėjus prašant pini
gų darželius įrengti. Ilgai bu
vo reikalinga tikrinti ir įrodi
nėti kad ir Darželiai yra rei
kalingas viešų darbų projektas.

Kada tas klausimas buvo iš- 
! spręstas, pinigai skirta ne Lie
tuvių Darželiui, bet visiems 
Darželiams. Kadangi Lietuvių 
Darželio planai buvo kąip ir 
baigti, todėl Lietuvių Darželio 
darbas buvo numatyta pradė
ti pirmiau.

Tuo tarpu Lenkai paskubėjo 
pasidaryti savo Darželio šio- 
kius-tokius planus, ir jie grei
tomis savo Darželį padirbdino, 
dar pirmiau negu Lietuvių.

Ar ir Lenkų Darželiui čes
nulis pinigus išrūpino?

Lietuvių Darželis skaitomas 
pirmutinis baigtas todėl kad 
jau turėta Dr. Basanavičiaus 
biustas ir jis taip sakant pa
darė musų Darželį baigtu.

Lenkų Darželis stovi tuščias, 
be jokio paminklo.

Kada pinigai gauti Darželių 
darbams į Clevelando viešų 
darbų vedėjų rankas, tada jie 
buvo skirstomi tiems Darže
liams kurie turėjo gatavus pla
nus. Tada jau nereikėjo čes- 
nulio pagalbos: bedarbių eilės 
laukė darbų, reikėjo juos sku- 
bomis skirstyti į darbus, ir jų 
dalis buvo pastatyta į Lietu
vių, Lenkų ir kitų tautų darže
lius. žinantis.

SULAIKO GRAFTO 
TYRINĖJIMĄ

Gubernatorius Davey dėjo 
visas pastangas sulaikyti Ohio 
senato komisijos tyrinėjimą 
gubernatoriaus ir jo draugų 
legališko pasipinigavimo skan
dalą. Atstovų Butas, guber
natoriaus pastangomis, priver
stas nubalsuoti sulaikymą ty
rinėjimų tęsimo.

Gubernatorius kiek galėjo 
tiek trukdė senato komisijai 
tyrinėjimus vesti. Tyrinėjimų 
komisiją smerkė ir visaip pra
vardžiavo.

Komisijai tačiau pavyko iš
kelti švieson daugelį legališkų 
skandalų, pinigų aikvojimų, 
pelnavimosi tų kurie su guber
natorium veikė išvien, ir tt.

Šį rudenį bus gubernato
riaus rinkimai, žiūrėsim ar 
Davey laimės nominacijas.

• UŽDRAUDŽIA BINGO. 
Clevelandio diecezijos vysku
pas išleido uždraudimą katali
kiškoms bažnyčioms nors per 
gavėnią sulaikyti savo salėse 
gembleriavimą vadinamą bin- 
go. Tas lošimas pinigais virto 
tiesiog skandalingas, ir jį pa
sisavino bažnyčios, savo iždų 
didinimui. Nors kortavimą ir 
kitus tokius dalykus iš pinigų 
bažnyčiose patys kunigai per 
daugybę metų smerkė, jie la
bai pamėgo ir padarė bažnyti
niu lošiu šitą lygiai pat gem- 
blerišką pinigais lošį bingo.

COLLINWOOD 
NOOZE

By THE LADY BUG

Haven’t been snoopin’ around late- 
ly, I’m in the šame boat as Super 
Snooper. Why don’t something hap- 
pen, once in a while?

I ventured down to see the play 
given Sunday at the New Parish. 
My sides štili hurt from laughing. 
That Derus clan certainly know 
their stuff about acting. Congratu- 
lations folks!

Just likę pennies from heaven! 
That is referring to a couple of 
philanthropists who threw pennies 
to the beggars in the play. I won- 
der if they know that only one ani- 
mal throws (s)cents.

Say boys, I bet you wouldn’t 
mind Nurse Ruth to take care of 
you when you are siek?

“Hicks” — That’s what I calls 
’em. I mean that large group of 
young people doing the “Virginia 
Reel”. Boy were they going to 
the village. Eva Blaskis was the 
official caller.

Speaking of groups, there was 
one that looked likę the Lithuanian 
version of the “Big Apple”. To 
me it looked half baked!

Romance — Ah, the fragrance of 
spring! In other words noticed the 
romance of a certain Johnny and 
his loving girlfriend. Incidentally 
this charming miss means the world 
to us Collinwood kids.

Witticism — Heard these clever 
boys from Collinwood. Personally 
I štili prefer puns and coffee, likę 
mother used to make.

Miss Sliokaitis, who was that 
charming gentleman friend? Oh, 
so you won’t talk aye?

DAYTON.OHIO
PUIKUS PARENGIMAS
Vasario 19 d., parapijos sa

lėje, buvo surengtas gražus 
atžymėjimas Lietuvos nepri
klausomybės 20 metų sukak
ties. šeimininkės patiekė ska
nią vakarienę, po to klebonas 
Kun. L. Praspalius pasakė pa
triotišką kalbą, o galiaus va
karas baigėsi linksmais šokiais.

MIRĖ. Vasario 23 d. mirė 
Marijona Noreikienė (šarkau- 
skaitė), 52 metų amžiaus, po 
operacijos padarytos ligoninė
je. Velionė paėjo iš Raudon
dvario parapijos, čia liko vy
ras. Jonas, keturi sunai, viena 
duktė, ir Chicagoje sesuo.

—VASARIO 26 d. parapijos 
salėje įvyko dzimdziškas vaidi
nimas, “Mokykla”, po Tarno 
Murausko vadovyste. Dar bu
vo ir kitokių pamarginimų.

Publikos dalyvavo daug ir 
visi gražiai prisijuokė. Reikia 
pasidžiaugti kad jaunimas už
siima Lietuviškais vaidini- 
maįs. Už jų vadovavimą gar
bė priklauso jų vadui T. Mu
rauskui, kuris irgi yra Ameri
kos Lietuvis, tik senesnio am
žiaus. Pabaigoje buvo šokiai.

—TRYS DAYTONIEČIAI — 
J. Sakalas, A. Kavaliauskienė 
ir J. A. Urbonas — prisidėjo 
po $1 aukomis prie parėmimo 
Vilniečių, pasiųsdami aukas į 
Clevelando VVS skyrių.

TAI BENT “DAKTARAS”. 
Čia policija areštavo moterims 
abortų darytoją ir du jo pa
dėjėjus. Tas žmogus prisipa
žino kad per 25 metus jis yra 
padaręs apie 500 tokių nelega- 
liškų operacijų, iš ko darė sau 
gerą pragyvenimą. Jis nėra 
daktaras. D. Rep.

Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — išrašykit Dirvą 

saviškiams į Lietuvą.

Original Pocahontas: tik bušelis pelenų iš tono ... .$9.25
No. 3 Pocahontas: duoda labai daug karščio.......... 9.25
Standard Pocahontas, mažai durnų, ilgai dega........  8.25

Economy Lump. . 6.95
Ohio Ėgg.............. 6.25

Great Heart Lump.........8.95
Champion Lump................ 7.25 ___
Mountain Lump................ 7.25 .. Blue Diamond . .. .8.25

K O M E R
^tQįWood & Coal Company

(Lietuvis)
1409 East 92nd Street 

Telef. GArf. 2921

PRANEŠK1T ADRE
SO PAKEITIMĄ 

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

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Dvidešimtmečio minėjimo
Iškilmių Lietuvoje proga

ŠVEDU AMERIKOS LINIJA 
ItLIETUVių LAIVOkORČIŲ AGENTŲ 
SĄJUNGĄ AMERIKOJE, Ine.

i

Rengia asmeniškai lydimą Metinę 
tiesiogine Ekskursiją į LIETUVĄ 
MODERNIŠKUOJU BALTU MS 'GRIPSHOLM” & 
Išplauks iš Nev Yorko GEGUŽĖS 28 d. 
PerGOTHENBURGĄ,nepersėdant [KLAIPĖDĄ 
Tuo pačiu motorlaiviu “Gripsholm” antra Ekskursija 
kuriai asmeniškai vadovaus Vladas Mučinskas, švedų 

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

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

Kiti išplaukimai iš New Yorko:
KOVO 19, KOVO 26, BAL. 16, GEGUŽĖS 3 

Geriausia Jums patarnaus musų agentas, arba 
SVVEDISH AMERICAN LINE 

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

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

■
*

■

DEEEA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore) 

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

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1762
■ininnifn'iuminiiiiiiihiiinTniiiiiniiffrgrriT

Saulės šiluma Viduje

Gasinis Radianfire duoda šilumą tuo pačiu 
budu kaip saulė — spinduliavimu.

Kiekvienas Radianfire yra gerai padirbdintas, 
stiprus, ilgai laikantis ir atsakantis. Tai yra 
Radiantfire investmento vertybė.

Jums reikia tik išbandyti Radiantfire patyri
mui kaip jis naudingas. Nes Radiantfire tei
kia jums šilumą tokią kaip saulės — bet

Tik Kada Reikia
Ir tame tai ekonominė Radiantfires vertybė.

Visi Radiantfires mechaniškai yra tokie patys. 
Vienatinis skirtumas tarp Radianfire kuris 
parsiduoda už $22, ir tų kurie brangesni, yra 
jų išlaukinis pagražinimas. Visi yra lygiai at
sakanti ir taip pat geri.

Geriau užsisakykit vieną, arba dar kitą, dabar.

THE EAST OHIO GAS CO
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LIETUVOS MIESTELIAI
MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS

NAUJAUSIOS ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS

BIRŠTONO PILIA
KALNIO PASLAP

TIS

Dešiniame Nemuno krante 
ties pat Birštono vasarviete 

r yra aukštas kalnas, Vytauto 
Kalnu vadinamas. Visas kal
nas tankiu mišku apaugęs, to
dėl iš tolo nelabai pastebimas.

Senieji Dzūkai tvirtina jog 
šis kalnas jau nuo senovės lai
kų Vytauto pilimi vadinamas, 
žmonėse eina senos pasakos 
apie pilies mums stovėjusius 
tame kalne. Kokie tie murai 
buvo niekas tikrai nepasako. 
Vieni sako girdėję kalbant jog 
murai buvę balti, kampuotais 
bokštais, o kiti sako kad mu
rai buvo raudoni su apvaliu 
bokštu.

Kalną žmonės supylę ran
kom, atnešdami smulkių smil
čių, kaip miltų po saujelę, o 
pilį pastatęs Vytautas. Pas
kui atsibasčius kaž kokia sve
tima kariuomenė ir užpuolus 
Vytauto pilį. Vytauto kariuo
menė gynėsi kiek galėdama, 
bet priešu negalėjo nuveikti. 
Nenorėdama priešams pasiduo
ti ta kariuomenė 
kalne ir užsikasė 
žemiuose.

Vėliau pasklido 
lobius kalne,
di, saugo nelabieji. Bet

ėmė pilies 
giliuose po-

kalbos apie
Tuos lobius, gir

keli

J. A. Urbonas
“Dirvos” Agentas Daytone

534 Michigan Av. Daytz a. O

» «
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Dry Oeaning
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Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

drąsus vyrai pasiėmė lopetas, 
kirvius ir niekam nieko nesa
kę išėjo, nes kada sužino nors 
kokia bobpalaikč kad išėjo ku
ris žmogus aukso kasti tai tas 
kasėjas nieko neras, todėl lo
bių jieškoti einama vogčia.

Priėjo vyrai piliakalnį. Su
rado su žiburiu ir tą vietą ku
rioje sakoma kada kaž kokiam 
pasakoriui buvo pasirodę už
keiktieji lobiai. Pradėjo kas
ti. Kasa, kasa ir vis nieko ne
iškasa. Jau ima ir baimė. Ro
dos kad krūmeliuose visur ap
link trankosi visoki haidukai 
ir nelabukai. Pagaliau ir jų 
šuo ėmė loti ir bjauriai staug- Į 

I ti, o paskui nesulaikomas lei- 
! dosi bėgti namon. Blogas žen
klas, nes visų sakoma jog šuo 
nujaučiąs besiartinančią nelai
mę, kasėjus apėmė baimė.

Metė vyreliai kastuvus ir 
leidosi nuo kalno r.amon kiek 
tik kojos neša. Parbėgo nu ii-, 
sę, rūbais ir veidais sudrasky-' 
tais, nes per tankumynus kol 
išbrazdėjo, vos akių nepalydė
jo. Taip ir liko nebaigti kas
ti užkeikti turtai.

Paskui kaž kada atsibastė 
kokia nežinoma merga Vilnie
tė ir sužinojo jog Vytauto kal
ne yra dideli turtai. Ar ji bu
vo kokia kerėtoja ar kas, io 
niekas tikrai režino, bet seni 
žmonės visi tvirtina jog ji pi
liakalnyje tikrai rado pilną 
katilą auksinių. Kiti matę ir 
tą vietą kur pinigų butą ir net 
patį tą kati’ą su pinigais rc-

Katilas buvęs labai didelis 
į ’.r ketvirtainis, kaip kokia pi- 
I rigų skrynia. Iš tu pinigų ta 
merga ir jos giminės smarkiai 

, pasikorę, r et savo gar.aivį bu
vę pasistatę, bet užkeikti ai r 
tai, sako, visados yra nelai
mingi. Taip ir šie pinigai ne
sisekė, neišėjo į gerą. Garlai
vis pinigų radėjos brolį ties 

i pat Vytauto kalnu negyvai už- 
Į mušė, o kiti turtai taip sau vė
jais išėjb. B. Buračėiis.

(Sekm.)

Prancūzija Apdovano
jo Prez. Smetoną

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
Prezidentas apdovanojo Lietu
vos Prezidentą Antaną Smeto
ną Garbės Legijono Didžiuoju 
Kryžium.
SVEIKINIMAI

KAUNAS. — Lietuvos Ne
priklausomybės sukakties pro
ga Valstybės Prezidentą Anta
ną Smetoną telegramais svei
kino kitų valstybių preziden
tai, jų tarpe ir Suv. Valstijų 
Prezidentas Roosevelt.
NAUJAS SSSR 
PASIUNTINYS

KAUNASI — Vasario 22 d. 
Lietuvos Prezidentas priėmė 
naują Sovietų Sąjungos pa-Į 
siuntinį Lietuvai Krapivincevą.
APDAVONOJO
ŪKININKUS

Lietuvos Nepriklausomybės 
jubilejaus’ proga Prez. Smeto
na apdovanojo garbės ženklais 
keliasdešimts Klaipėdos 
to ūkininkų ir žvejų.

Kraš-

24 d.

DOVANA KARO
INVALIDŲ S-GAI

KAUNAS. — Vasario 
Seimas priėmė žemės Refor
mos įstatymo papildymą, ku
riuo Karo Invalidų Sąjungai 
duoda nuosavybėn žemės 
atlyginimo.

be

24 d.

EVA PETRAITIS |
6702 Superior Avė. t

Telef. HEnderson 5699 y
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BRANGMENYS JEWELRY
Visokios brangmenys. papuošalai, žiedai, laik

rodžiai, laikrodėliai, deimantai, retežėlis’, 
rašomos plunksnos žemiausiomis kainomis.

LAIKRODŽIU IR LAIKRODĖLIU TAISY
MO SPECIALISTAS

Ateikit pamatyti musų turimų prekių 
gausybę ir įvairybę.

I. MAMAS JEKELRY
6704 Superior Avenue

A »i»i UUMUUUMjlULUUUUU uuiui

| V/ILKEUS FUNERAL HOME
LICENSED FUNERAL D1RF.CTOR

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

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

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais 
moderniškas.

6522 Superior Avė.

j

HEnd. 9292j

P. .J. KURSIS
809 Society for Savings Bldg.

Tvlvlonas: Cfiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-M

Norėdttnii pisr ai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki
tės į mane, gausit už pigių kainų. Taipgi gausit patarnavimų 
jvaiiios apdraudos-insurance reikaluose.

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo 
1 mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojamu. Kreip- 
; kitvs į mane telefonu arba armėniškai.

APDRAUDOS REIKALE
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

ti tas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi
sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- 

ž miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).

P. MULIOIJS

•H-
• u

S-

I P.
Vienatinė Vielinė Pastovi Lietuviška Kcal Estate 

ir Apdraudos Agentūra 
z titiOti Superior Avė. Cleveland HEnderson 6/29

PALAIDOTAS PRELATAS 
DAMBRAUSKAS

KAUNAS. — Vasario 22 d. i 
iškilmingai palaidotas arki
katedros kriptoje, valstybės 
lėšomis, Lietuvai ir Lietuvių 
tautai nusipelnęs, profesorius 
Prelatas Dambrauskas-Jakštas. 
Laidotuvėse dalyvavo Vyriau
sybės atstovai, visuomenės vei
kėjai, menininkai, rašytojai,' 
studentai, moksleiviai ir dide
lė minia Kauniečių.
LENKAMS VIS NEGANA

VILNIUS. — Lenkai lyg ko
kio paslaptingo sąžinės balso 
kankinami persekioja Vilniaus 
krašto Lietuvius ir jų kulturi- Į 
nį veikimą negirdėtu iriršimu 
Šiomis dienomis uždarė pas
kutinę Ryto Draugijos moky
klą ir kėsinasi uždaryti pasku
tinę Lietuvių gimnaziją Vil
niaus krašte.

SAUGOKITĖS ČIGONŲ IK 
VISOKIŲ APGAVIKŲ

šiose dienose Akrono prie
miestyje, Barbertone, p. Sai
tas, tą dieną dirbtuvėje nedir
bęs, pasiėmė savo mokestį ir 
ėjo namon. Pasitaikė eiti pro 
Žalį čigonės, kuri Saitą užkal
bino ir įsitraukė jį į savo ba
laganą. Ten ėmė jam pasa
koti ir reikšti visokias laimes, 
prišnekėdama kad jeigu jisai 
žinotų kaip apsieiti tai į porą 
dieną galėtų uždirbti didelius 
pinigus.

Kas nenorės daug pinigų- 
dykai gauti. Saitui tas pati
ko. Jis už patarimą užmokėjo 
jai dolarį ir greitai nusiskubi
nęs namon pasiėmė sa\O 
kinę knygelę, su ja nuėjo 
vo banką ir ten išėmęs 
savo gyvenimo sutaupąs, 
dolarių, greitai atnešė 
įei ir padavė kad ‘padaugintų’ 
jo pinigus.... čigonė džiaug
smingai paėmė pinigus, jam 
kyse pamosavo juos, paskui 

padavė jam didelį kamuolį, 
stipriai suvyniotą, ir įsakė gu- 
int per dvi naktis laikyti jį 
sau po rankos pažaste, kad bu- 
ų šilti, o po dviejų dienų nt- 
argiai rutulį atrišti ir ten ra- 
is $2810’ Reiškia, iš jo 1410 

’olarių išsiperčs dar kita tiek.
Saitas taip ir padarė: per 

vi naktis gulėjo nueidamas 
nksčiau gulti, kad drūtesnis 

seras butų....
Praėjus dviem dienom, atri- 

ęs rutulį, žmogelis rado tik 
Tumulą suspaustų popierų, o 
o visi 1430 dolarių liko iigo- 
ės ?i?guose....
Jisai tuoj pasiskundė polici

ni, ta nuėjo jo niirodyton vie
ton, bet čigonės nerado. Ji 
:au buvo prasišalinus ir nuke- 
iavus Į kitą kokį miestą kitų

PREZIDENTAS — 
DRAUGIJOS GLOBĖJAS

KAUNAS. — Vasario 20 d. 
įvykusiame Blaivinimo Sąjun
gos atstovų suvažiavime, Val
stybės Prezidentas Antanas 
Smetona pakviestas tą organi- 

I zaciją globoti.
LIETUVOS DARBININKŲ 
SPORTO ORGANIZACIJA

KAUNAS. — Prie Darbo 
Rūmų įsteigta D a r b i n in k ų 
Sporto Organizacijų Sąjunga, 
kuri rūpinsis visais darbinin
kų sporto reikalais.
REMIA UŽSIENIO 
LIETUVIUS

KAUNAS. — Lietuvos 
j Muzejus padovanojo Sao 
| lo (Brazilijos) Lietuvių moky- 
I klai Stykos paveikslo “Vytau
to Priesaika” kopiją, kuri tos 
mokyklos auklėtiniams visuo
met primins Lietuvą ir jos di
dingą praeitį.

Lietuvos tautiškojo jaunimo 
sąjunga “Jaunoji Lietuva” pa
siųs užsienio Lietuviams 24 
knygyrėlius Lietuviškų kny
gų, kurios surinktos per kny
gų vajų.
IŠ KAUNO J KLAIPĖDĄ 
PER VALANDĄ

KAUNAS. — 
ir ekonomiriam 
venimui žengiant 
tėja ir gyveninio 

|tuo tobulinamas 
mas.
T ietuvą eina kelios oro linijos, 
kuriomis Karaliaučių ar Rygą 

' ga’ima pasiekti per valandą 
piko, Susisiekimo Ministerija 
veda tiesioginį oro susisieki

mą Kaunas-Klaioėda. Susisie
kimas cr’.r.ivPis Lietuvoje ma
če, i brangesnis už susisiekimą 

todėl orlaiviais 
keleivių niekuomet netrūksta.

Karo 
Pau-

Tokias 
kurie

ban- 
i ca- 
visas
1400 
čigo-

tokių žioplių jieškoti. Taip ir 
žuvo jo visų ilgų metų uždar
bis.

Yra ir kitokių apgavikų, ku
rie užeina ir pas Lietuvius 
pardavinėdami pinigų darymo 
mašinėles, išviliodami už tai 
dideles sumas pinigų, 
mašinėles perka tokie
turi daugiau pinigų negu pro
to, ir pražudo savo sunkiai už
dirbtus pinigus. Tokie žmo
nės laikraščių nei knygų ne
skaito.

Miesto mokyklos mokytojas 
Vincas Darulis nusipirko pui
kų naują automobilį ir juomi 
didžiuojasi.

Antanas Overis Vasario- 26 
d. apsivedė, šliubą ėmė buvu
sioje Lietuvių šv. Petro baž
nyčioje. Jo tėvai savo namuo
se iškėlė jaunavedžiams vestu
ves. Linkėtina jaunai porai 
laimingo gyvenimo.

Veikėja ir SLA. 354 kuopos 
pirmininkė Ona Kazlauskienė 
labai susirgo. Linkėtina jai 
greitai pasveikti. Kalnai.

LIETUVOJE TRUKS 
TA LAUKO DAR

BININKU

Kultūriniam 
Lietuvos gy- 
pirmyn grei- 
tempas, o su 
ir spsisieki- 

Neskaitarjt to kad per

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy 

1117 East 79th Street 
(Kampas Pulaski Avė.)

Užlaiko visokias namines ir 
importuotas gyduoles nuo vi
sokių ligų, kaip tai nuo aš
triojo užsisenojuaio Reuma
tizmo, r.uo visokių žaizdų, 
dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių, 
kosu'io, kataro, lytiškų nu- 
rilpnėjimų, visokių lytiškų 
ligų, nerviškumo, nemigės ir 
visokių kitokių ligų.
C. Pakeltis Vaistinė 

1117 E. 79 St. C’evehnd, O. 
Telef. £Nd. 8433 ENd. 8534 

Vaistinė atdara 7 dienas uavaitėje.

KAUNAS. — Dar prieš ke
letą metų kasmet iš Lietuvos 
išvykdavo vasaros darbams į 
Latviją po 8—10 tukst. ūkio 
darbininkų. Kadangi Lietuvos 
ėmės ūkis nuolat keliamas tai 
jis suima kaskart daugiau lau
ko darbininkų. Dabar į užsie- 
įius Lietuvos laukų darbinin
kai jau nevažiuoja, ir net jau
damas jų trukumas namie. 
Mat, vasarą vykdomi dideli 
■tatybos darbai miestuose, tie- 
iami plentai, dirbami žemių 
aušinimo darbai, ir čia reikia 
laug darbia inkų. Kai kuriu 
ričių ūkininkai skundžiasi kad 
’iems sunku gauti darbininkų. 
Tiesa, kai kuriose vietose yra 
d rbininkų ir perdaug. Taigi 
erai to trukumo ir nebūtų jeigu 
darbininkai butų tiksliau pasi
skirstę. , šiuo reikalu rūpinasi 
vidaus reikalų ministerija.

Tsb.

*

ŠIAIS METAIS 
AŠ VAŽIUOJU
I LIETUVA!

jren-
Vi-
Per

turtui galima padaryti nedidelį la
žinių kreipkitės j <2! I

Putvinskio g. 6—1
Lithuaniu

“GERAI! KODĖL NEPRISIDĖTI 
PRIE EKSKURSIJOS, KURIAI Aš 

VADOVAUJU S.S. LANCASTRIA?”

7002 Superior Avė.

1417 EUCLID

gražus viešieji kam 
baseinai, geras valgis.

Patogus kambariai, 
bariai, plaukiojimo ____ _____ ____
pramogos, mandagus patarnavimas ir gražus 
r lizdai plaukiant per pagarsėjusi Kiel Ka
nalą. Smulkesniu informacijų kreipkitės pat, 
savo vietini agentų arba

Plauk tiesiog j

KLAIPĖDĄ
laivu

CUNARD WHITE STAR
AVĖ. CLEVELAND, O.

Pasifcnkin-

, ' unnrd 
vedęja».

PAMINĖTA ESTIJOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖ

KAUNAS. — Vasario 
Kaune. įvykusiame Estijos Ne
priklausomybės minėjime da
lyvavo Estijos švietimo Minis- 
teris Jaaksonas ir divizijos va
das Gen. Pulkas. Kaunas ir 
kiti miestai buvo pasipuošę 
Lietuvos ir Estijos tautinėmis j geležinkeliai 
vėliavomis.

Išpardavimas Naujų 
Metų Refrigeratorių 

MORGE’
6.14

KITŲ DIDUMŲ IK MODELIŲ

kub. pėdų talpos i 84-45
kyb. pėdų talpos Porcelin viršus ‘>•><>.95

STEVVART -WARNER
kub. pėdų talpos STANDARI) 13475
kub. pėdų talpos M ASTE R 184-25
kub. pėdų talpos 1)E LUXE 2H).oo

K AINOS PttOFORCIONALlAI ŽEMESNĖS

Rakandai ir Reikmenys Namams Visai Šeimai

The WILKEUS FURNITIJRE Co.
ENdicott 2343 6307-11 Superior Avė.

N. A. WILKEIJS ATDARA VAKARAIS JURGIS ARBUCKAS
Savininkas išskyrus trečiadienius Vedėjas

LIETUVIŠKA DUONKEPYKLA

NEW DEAL BAKERY
PIJA X AS K l N( A ITI S, Savininkas
4023 E. 141 STREET Telefcnas 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 pokilianis. Kreipkitės asmeniškai, arba laišku ar telefonu.

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

visada klauskit N EW DEAL DUONOS

PIGIAI PARDUODAMA
Š’E DVARAI LIETUVOJE

IJTURIŲ DVAR3S veikiančia spirito varykla pilnu 
Arimu ir kitais trobesiais. Dirbamos žemės apie 100 ha 
dutinio amžiaus mižko apie a8 ha ir durpės apie 3 ha. 
dvaro lankų tekn mažas upelis. x

ŠACU? Ų-JACKA1CIŲ DVARAS su trobesiais, pasėliais, 
nyvii ir negyvu inventorium, galima ir be inventnt iuus. Dir
bamos žemės apie 118 ha, apie 3 ha miško vidutinio amžiaus, 
ir apie t1 į ha parko, per dvaro laukų teka upelė Su'.eva.

BAGDONHKIŲ DVARAS su trobesiais. Dirbamos žemės 
apie GO ha. įtvaro laukai rubežiuoja su apskrities miesto 
laukais.

Veikir.ntU motorinis vakų MALŪNAS, &u rdnu įrengi
mu. žemės sklypas 1666 kv. metrų, motoras Ruston 80 HP. 
malūnas yra Kauno priemiestyje.

Reikalui esant parduodamam 
si mokėjimų, Dvi smulkesnių

.1. VENCIUS
Kaunas

Paskutines Dienos
Musų MILŽINIŠKO IŠPARDAVIMO—Dabar 

pats laikas jums apsipirkti ir sutaupyti pinigų.
VYRŲ GERI MARŠ K IMA f
Vertės iki $1.85. 2 už $1.75

89c
VYRŲ stori šilti apatiniai

Union Suits .................. 89c
VYRŲ darbinės kojinės.. 10c
GRAŽUS kaklaraiščiai ... 25c
VYRŲ darbui marškiniai 69e
Paskutinė proga pirkti Vyrų ir Vaikinų Overkotus ir

Siutus — po $15.50 — vertės iki $27.50.
DYKAI EAGLE STAMPS su kožnu pirkiniu

VYRŲ UŽSEGAMI SVETE- 
KINIAI žl PONAI 

$1.00
$1.50 vertės

VYRU Gragios Pirštinės $1.00 
šiltu pamušalu arba be

VII NONIAI kakliniai ... 79c 
VYRŲ Danei pižamos ...89c

THE KRAMER & REICH CO.
Kampas Giddings Rd.

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

Štai yni Jum, ti-ra I’roįa aplankyti Lietuvą 
vieninteliu laivu, karia plauk* tiesiog j Klai
pėda per 'aizdinja Kiel kanai,. '
K'tc itera ir patnfia kelione, kuriai aameni*. 
k-. 1 ado- .uja PIJUS BUKSNAITIS. 
"hite Star linijoa. lietuvių akyriaua 1

Laivakortės gaunamos Dirvos Agentūroje
ENdicott 1186 Cleveland, Ohio
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P. J. Žiuris ir AI. Banys Apdovanoti
UNCENSORED

SIDE GLANCES
B Y K. J. M.?

Lietuvos Nepriklausomybės 20 metų sukaktuvių proga Lietuvos Respub
likos Prezidentas Antanas Smetona paskyrė jiems Ordinus

Dirvos redaktorius Karpius 
viena diena gavo iš paskirų 
Lietuvos valstybiniu įstaigų 
du laišku, kuriuose abiejuose 
buvo po linksmą žinią — kad 
du Clevelando Lietuviai: žino
mi veikėjai PIJUS J. ŽIURIS 
ir ALEKAS BANYS, Lietuvos 
Nepriklausomybes 20 metu su
kakties proga, tapo Lietuvos 
Respublikos Prezidento 
Smetonos apdovanoti 
ženklais.

I. 'iškas iš Lietuvos 
P. Daužvardžio iš 
praneša apie P. J. žIURIO ap
dovanojimą I). L. K. Gedimino 
Ordinu.

Laiškas iš 
to Ministerio 
Žadeikių praneša kad 
Banys,

Antano 
garbės

Konsulo
Chicagos

Lietuvos Įgalio- 
VVashingtone P. 

Alekas 
už nuoširdų Lietuvos j

rėmimą, Lietuvos Respublikos 
Prezidento tapo apdovanotas 
Gedimino V laipsnio ženklu.

Dirvos 
vesnis 
tojas, 
ženklą 
m ingai

Apie 
žiuriui 
tik suvakščios laiškai tarp re
daktoriaus ir p. konsulo.

Taigi, Dirvos redaktoriaus 
Vasario 19-tą laike Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimo iš
reikštas troškimas kad iš 34 
Amerikos Lietuvių apdovano
tų ordinais butu apdovanota 
kas nors ir iš Clevelandiečių, 
išsipildė.

Iš to mes visi Clevelandiečiai 
turime apsidžiaugti.

EKSTRA! NAUJOS 
LIETUVOS FILMOS

redaktorius, anksty- 
Gedimir.o ordino nešio- 
įgalfojanias tų garbės 
p. Alekui Baniui iškfl- 
perduoti.
būdą ordino įteikimo p. 
tuoj bus sužinota kaip

Lietuvi, Neužmiršk Pa- Aukos Vilniui Vaduoti
vergto Vilniaus!

Vasario 27 d., 10:30 vai., 
naujos parapijos patalpose, da
lyvaujant kai kurių draugijų 
atstovams, Įvyko organizatyvis 
Vilniui Vaduoti Sąjungos susi
rinkimas.

Susirinkimą atidarant kal
bėjo, laikinai ėjęs VVS sky
riaus pirmininko pareigas, A. 
Banys, Kun. A. M. Karužiškis 
ir K. S. Karpius: koks šios or
ganizacijos tikslas ir kaip mes 
turime siekti kad atvadavus 
pavergtą Vilnių ir suteikus 
laisvę musų pavergtiems tau
tiečiams.

Po trumpų kalbų sekė nau
jos valdybos rinkimas.

Valdybon išrinkta:
Pirm. — Alekas Banys.
Jonas Petrauskas — padėjė

jas ;
Agota Navickienė —
Jonas Jurgelis — rašt.
Julė Salasevičienė ir Povilas 

Šukys (jaunuolis) — iždo glo
bėjais.

Valdybą išrinkus, K. S. Kar
pius perskaitė gautą iš Lietu
vos Ministerio Washingtone 
žinią kad Alekas Banys už pa
sišventimą dirbti Vilniaus at
vadavimo darbą, Lietuvos vy
riausybės yra apdovanotas D- 
L. K. Gedimino V laipsnio or
dinu, be jo 
P. J. žiuris.

Nutarta į 
dar daugiau draugijų atstovu. 
Taipgi VVS. \ ’
rūpintis rengimu Spalių 9-tos 
ir Vasario 16-tos paminėjimų, 
visą pelną skiriant Lietuvos 
reikalams.

Sąjungai

Filmų rodytojas Juozas Ja
nuškevičius Jr. atvyksta su 
naujais, dar Clevelande nema
tytais Lietuvos paveikslais — 
kurių diduma yra gražus spal
vuoti. Rodymas bus Lietuvių 
salėje, kaip paprastai du vaka
ru, ketvirtadienį ir penktadie
nį, KOVO-MARCH 10 ir 11, 
abu vakaru nuo 8 vai. lygiai.

Paskaitykit Dirvoje telpantį 
skelbimą, kuriame » plačiai pa
sakoma apie gražius Lietuvos 
paveikslus, kurie jus kiekvie
ną pradžiugins.

Atsiveskit savo vaikus supa
žindinti su gražia Lietuva, su 
jos gamtos vaizdais ir vieto
mis, su darbais ir žmonėmis. 
Prie to vaikams bus parodyta 
linksma Amerikoniška komedi
ja. Abu vakaru inėjimas į sa
lę suaugusiems po 35c., vai
kams po 15c.

LENT . . 
time of atone- 
ment, is once 
again vvith us. 
Somehow I per- 
sist in associat- 
ing Bent with 
Spring. Not be
cause both are 
ushered

šamethe
so. 1

. the

in at 
time, 

as the

\Vonld they eontinue to de.fy the 
laws cf mankind with blood pujrges, 
civilizing the uncivilized, vvith bonibs 
bayonets, gasses of destruction? 
Would they bėlligerently rape other 
countries for their ovvn greedy de- 
sire for povver, thereby endanger- 
ing the lives of miliions of people, 
vvho desire 
bodies, 
do ?

Why
can be „ „ r____  _
remorse for offenses he has eomit- 
ted ągainst his fellovvmen, and then 
making restitution? Būt alack and 
alas I’m not a preacher, būt just 
one of the eommon horde trying 
to get something out of his anato-

to think that chis 
cpacious room that vvas the 

; sanetuar.v of photography for 
a ųuarter of a centu.y, ,u>w 
a rough and tumble dance 

merry-making hall.

strange feeliny 
šame 
silent 
ever

and i

SPORTS

just
to sustain life in their 
as they, as individuals

moekery? What,harmi

n y

ižd.;

Po viešų prakalbų, Vasario 
19, kuomet Lietuvių salėje su
rinkta Vilniaus vadavimo rė
mimui $27.30, Alekas Banys, 
Vilniui Vaduoti Sąjungos sky
riaus pirmininkas, surinko au
kų iš šių vietinių:

Dr. J. T. Vitkus 
Dr. S. Tamošaitis
Kun. A. M. Karužiškis
V. Katkauskienė
A. S. šliokaitis 
Juozas Urbšaitis
Ona Mihelich
S. G. Lauchis 
Kazys Stonis

J. A. Urbonas iš Daytono 
prisiuntė per Dirvą:

J. Sakalas
A. Kavaliauskienė
J. A. Urbonas
Naujų aukų gauta
Su pirmesnėmis
Viso pasidaro 

PASTABA: Pereitame
ryje pažymint aukautojus 
buvo praleista vardas antro
J. Botyriaus. Po $1 davė 
Juozas Botyrius ir Jonas 
Botyrius.

dar apdovanotas

skyrių prikviesti

skyrius nutarė

Valdybos Narys.

GARNYS apsilankė pas Pra
ną ir Steilą Simonavičius, pa
liko jiems dovanų gražų sūne
lį. Pakrikštytas Ričardu-Pra- 
nu. Krikštytas šv. Jurgio ba
žnyčioje, Vasario 27 d. Kū
mais buvo Stasys Alekna iš 
Akrono ir p. Dapkunienė, vie
tinė. Reporteris.

DAINAVO AUDITORIJOJ
vHbe sobstė Adelai

de Miliauskaitė atsižymėjo dai
navime Public Auditorium Va
sario 24 d., Amerikonų kon
certe. Publika buvo labai pa
tenkinta ios gražiu dainavi
mu, ji buvo iššaukta kellioliką 
kartų. Jai akompanavo žymus 
piar.istas vargoninkas 
Taicott.

J. E.

IŠVAŽIAVO LIETUVON
Pirmutinis šio pavasario 

kivis iš Clevelando į Lietuvą 
yra Pra :as Gilis. Jis gryžo į 
Lietuvą apsigyventi. Ameri
koje pragyveno tik kelis me
tus. Paeina iš Katlerių vien.. 
Anykščių parapijos. Dokumen
tus ir laivakortę kelionei gavo 
Dirvos agentūroje.

Jau yra keletas kitų pasiry- i 
žūsiu važiuoti į Lietuvą šią 
vasarą, kiti išvažiuos anksti 
pavasari.

ke-

ANT. KIRKILAS
Kambarių Popieriuotojas, 

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

Telef. CEdar 0019. 
8106 Melrose Avė.

this
vvrought by a person h’aving

Knee pants, Pele —
, Can you imagine.or visualize our 
former editor Peter Skukas hang- 
ing his bare face out to be snapped 

. by the photgrapher cxactly 25 yea’.s 
ago, in this šame studio? It’s a 
fact, there our little bėro vvas,- all 
dressed-up in one of those big old 
fashioned carolers bovv ties, proud- 
ly standing beside bis happy fath
er. Ah, vvhat memories.

B; ičkstroking-Beacon — . I
ve may have Lithuanian 
in Goif, Boxing, Wrcstl- 

st or Baseball, būt this Į 
n fellovv of Pittsburgh I 

certainly can vvave the 
pęnnant of thps in th® field of ac- 
quatics. Take the recent swim meet 
in Cleveland for example — he vvas 
so good, no one gavę him any at- 
tention. The only one receiving at- 
tention vvas his partner battling for 
second place, against his opponent. 
Al vvas on his vvay back vvhile the 
other three in the competitioif vvere 
štili going.
Žitkus Studio Ilcvue —

On February 20th the Young La
dies Sodality of' the Nevv Parish 
sponsorcd a Card Party and Dance, 
at the Žitkus Studio, St. Clair and 
21 st. It was the first opportunity 
that yours fatelessly had to visit 

____  _____ __ ______ the scene of so piany “vvatch the 
siege of conscience trouble. birdie” enactments. It gavę me a

are rather bleak, color- 
i g jus Jays of inactivity. 
miliar to the cold, bar- 

riays of early spring. 
period of repentance, 

o ' emerge full of 
th a sunny and 
j outlook on life, 
nevv spiri t. We 
of vrinter’s dirty 

ies, i n the mizer- 
atonement.

J

of penai 
less, mo 
So very 
ren, dreary 
End ing this
everycme •.•■.•er,1 
gay happinejs 
seemir.gly refresl 
eni.ind’ed vvith 
have bet n v;: h, 
smudges of initp
able chill r ai n of

To be sure there are those \vho 
laugh and teorn any such thought? 
of penitence, jret these very šame 
souls who e.vto! themselves as bril- 
liant, are the first to lament con- 
ditiom 
lack of this humble 
oneself. 
chnnge

Just 
ta to r s 
bv a :

prevalent todav, due to a 
inventory of 

They say “How could this 
cond'ticns ?”

supposc one of Europe’s dic- 
supreme vvould be striken

Du vakaru, nauji, rodomi pirmu kartu

By G. C. VENSLOVAS
FLASH—The Litts bent the Socas 
by score of 31-30 in an overtime 
period Wed. nite. This ęualifies the 
Litis for a championship try, vvhich 
they vvill have next Wed. at 8:15.

įloki it —
There vvas one eutie at the dance 

whom no man vvould refuse posing 
with . . . pretty as a pietavę
vvith thė darlingest frame. Jennio 
Thomas is the name, residing vvith 
a relative in Collinvvood. They •ell 
me that the gal intends to stay 3 
spell, sinee things aren’t so pert 
back home in Virginia.

Umph —
Either I’m slowing up or Ann 

Gradinskas really is “Furiously Fu’l 
From Fun”. Just likę a magician, 
once you see her, then you don’t. 
Dancing, playing cards, eating, serv- 
ing, directing, talking, laughing, 

, she doesn’t 
happens thru 
minutes.

DuBois Litts Beat Local 
Five 45-37

A crovvd that janimed Lithuanian 
Hali, DuBois, Pa., to its doors, and 
the biggest crovvd of the season, 
saw their home tovvn team coquer 
the invading Cleveland Lithuanian 
team by the score of 45 to 37 lašt 
Saturday nite. It was one of the 
most thrilling games ever seen on 
the DuBois floor, as many of the 
DuBois fans stated after the game. 
This is ju3t a fore runner of vvhat 
fans vvill see in the First National 
Lithuanian 
that vvill 
April 9th 
DUBOIS, 
Rakauskas
Abramavicius 
Studauskas F 
Stepanauskas 
Raazevice C 
Karalius G 
Kokonauskas G 
Nallick G

TOTAL 
CLEVELAND 
Mažeika F 
O’Braitis F 
Brazis F 
Visnauskas F 
Miliauskas C 
Dubickas G 
Kubilus G 
Vitonis G

TOTAL
¥

Basket Bali tournament 
be 
and
PA
F

played 
lOth.

in Cleveland,

ing, directing, talking, 
that’s Ann. O’course, 
do all this at once, it 
the course of about 2

Don’t laugh r.ow —
Būt you know what 

down Youngstovvn vvay? 
it seems as tho, they had a play 
celebrating Lithuanian Day, and 
this particular produetion called for 
an angel. The problem 
house vvas: “Who could 
tray the part”? Of all .... ........ 
in the entire begrimed city, they 
clapped a pair of spotless. vvhite 
wings and a bed sheet on Joe Der- 
in. Joe Derin — an angel, vvith 
vvhite vvings . . .

I heard from 
Well sir,

before the 
abi y por- 

the people

F

C

ti
3
6
1
2 
v
3
3
2

21
G.
5-
1
0
1
3 
0
5
1

16
*

F.
0 
1 
0
0 
0
1
1 
0
3

F.
1
1
0
0
1
0
o
0
5

TP.
6

13
2
4
2
7
7
4

45
TP.

11
3
0
2
7
0

12
2

37

$3.0Q
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00

15.00
27.30 

$42.30 
nume

LIETUVIŲ SALĖS 
REIKALE

Pažymėjus Dirvoje apie įve
damus permitų reikalavimus 
Lietuvių salėje (tas reikalau
jama ir kitose salėse), buvo 
pasakyta kad naujų kaštų pa
sidaro $7. Salės direktoriai 
tačiau padarė pakeitimą salės 
nuomotojams, kas beveik tiek 
sumažina balių rengėjams iš
laidos. Pirmiau salės bendro
vei reikėdavo mokėti už alaus 
aisnų naudojimą, dabar tas 
pa įaikinta. Salei reikės užsi
mokėti tik salės nuomą, o vi- 
6US permitus pasirūpins balių 
rengėjai.

Statė Liąuor permitui (alaus 
permitui) išsiimti reikia blan
ką gauti Marshall Bldg., Pub
lic Sųuare, ant 8-to aukšto — 
šis pažymėjimas Dirvoje buvo 
praleistas.

VAKARĖLIAI
Naujos parapijos salėje sek

madienį buvo surengtas Mote
rų Sąjungos 36 kuopos vaka
ras su vaidinimu ir šokiais. 
Pavyko gerai.

Šv. Jurgio parapijos salėje 
taipgi buvo paskutinis prieš 
užgavėnias vakaras. Publikos 
atsilankė skaitlingai.

Lietuvių salėje buvo suren
gta SLA. 136 kuopos vakaras 
su vaidinimu, dainomis ir šo
kiais.

SUSIRGO. Kazys Valeika, 
plačiai žinomas vietos draugi
jose veikėjas, staiga susirgo. 
Gydosi namie. ______
V||||| IIIIHBIIHIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIĮ.

Reikia Jums
i ANGLIES? |
; UŽSISAKYKIT DABAR! = 
į Geros rūšies anglis sulvg 5 
; jūsų pasirinkimo, pristato- = 
; ma į namus greitai, kainos = 
; visai žemos. Užsakyti ga- s 

lit telefonu arba laišku. =

Penktadienį 
Ketvirtadienį, Kovo-March 10-11
Pamatykit Savo Tėvynę Lietuvą

LIETUVA
JUDAMUOSE PAVEIKSLUOSE

8

Naujus Paveikslus rodys Filmininkas Juozas Januškevičius Jr.

LIETUVIŲ SALĖJE
Pradžia abu vakaru 8 vai. Įžanga 35c. Vaikams komedija, I 5c.

(More on 6th page)

KNOWSEY KNOOS

Anna Pongonis
Ę 1076 East 78th Street :
Ė Telefonas ENdieott 2562 :
illllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllll*

O
EPRALEISKIT PROGOS — 

PAMATYKIT: BUS 
RODOMA:

•

GRAŽUS NAUJI LAUKŲ 
darbai — bulvių kasimas — 
(rankom ir mašina) ; runkeli, 
rovimas; laukų dirbimas; gra
ži Rugiapjūtė.

•
LIETUVOS PUIKI KARIUO 
MENĖ su Kautynėmis ir Ma
nevrais. Kareivių gyvenimą? 
stovyklose. Tai yra didžiau
sia ir ilgiausia Lietuvos Ka
riuomenės filmą.

e
T IETUVOS VIRĖJŲ KURSĄ1 
r MERGINŲ SIUVIMO ir

F G 7 0 MOKYKLA ir jo- 
!ar‘ ai.

LIETUVOS SPORTININKAI - 
ATLETAI įvairiuose užsiėmi
muose.
MOTORCIKLIŲ DIENA su vi
sokiais pasirodymais.

•
VAIKUČIŲ ŠVENTĖ su gra
žiu programų.
VAIKUČIŲ prieglauda ir jų 
gyvenimas.

•

|

i DAUG ĮVAIRIŲ LIETUVOS MIESTŲ — Kyb artai-Virbalis, Zapyškis, Kaunas, ir kiti.
I LIETUVOS TAUTOS DIDINGA ŠVENTĖ su gražiu programų. Pamatysit taipgi daug 
į gražių ir įdomių dalykų kurie čia nesuvardinti. Ateikit patys, atsiveskit savo šeimą.

kitų

¥ 
WELCOME

The hospitality of these , 
for us Clevelanders vvas shovvn from 
the time the first automobile came 
in Saturday afternoon until the lašt 

Į car left Sunday p.m. The boys, and 
Į the others that made this trip vvill 
remember this trip for some time 

’ to come. Besides the team and the 
vvriter, other members of the party 
vvere Mrs. Venslovas, O’Braitis, and 
Miliauskas jr., Misses Lillian Brazis 
and Rose Mackelonis, Messers Vis- 
nauskas, Ivinskas, Buknis and Fe- 
lix Getts, four machine loads in all.

Many of us renevved old acquain- 
tances, and made many, many new 
friends. The spirit of friendship 
prevailed during our entire stay, 
and vve are now looking 
to the coming of DuBois, 
Basketball Tournament.

A 
and 
the 
us.
our 
downstate are making extensive ar- 
rangements for our visit. If you 
plan to go see the writer or any 
player before March 9.

(BANGE IN TOURNAMENT 
DATE

Unable to secure East High School 
.gym for April 2-3 as originally ex- 
pected, vve had to take the next 
best date available.

The tournament vvill be held Apr. 
9-10 one vveek later, in East High 
School Gym, the šame place vvhire 
our team played the atars from Lith
uania lašt 
during the 
coming uo 
of one, go 
grovving.

Tickets for this tournament vvill 
go on sale next vveek. There vvill 
be tickets for single sessions, as 
well as a combination ticket, vvhich 
vvilį be sold at all leading Lithuan
ian business places. Further an- 
nouncement concerning tickets vvill 
be made next vveek.

We realize vve have undertaken 
a big job, and vve’ll need the support 
of every Cleveland Lithuanian to 
put it over. This basketball tourn
ament is much bigger than the 
visit of the Sportsmen from Lith
uania lašt year. Money vvill be 
needed. The first step the club is 
taking to raiše funds for this tourn
ament is a card party at Jhe home 
cf Mr. and Mrs. Geo. Venslovas, 
1267 E. 82nd (north of Superior) 
Saturday nite, March 12. Come to 
this party, your support is badly 
needed.
MEMBERSHIP DEIVE N0W ON.

Many requests have been made 
by young ladies, and young vvomen, 
to form a vvomen’s division of the 
club. At the executive board meet- 
ing of the Club it vvas decided to 
invite all ladies to the Club’s next 
meeting vvhich is to be held Tues- 
day nite, March 15th at 8 o’clock 
in the Lithuanian Hall. Ladies ne- ’ 
cept this notice as an invitation, . 
and come to the Club’s next meet- 
ng. With unity our accomplish- 

mentE -vvill be greater.

B Y
AKRON’S SUPER SNOOPER

DING DONG! DING DONG! — 
Hear those bells? They’re the bells 
that are breaking up that old gang 
of mine. Tey’re likevvise the bells 
that are ringing in Akron’s latest 
addition to the ranks of man and 
vvife. From novv on, Mr. and Mrs. 
Anthony Waller js the name. Yes- 
sir, Tony actually vvent through vvith 
it )ast Saturday morning at exactly 
10:37 Eastern Standard time in the 
parish house of St. Peter’s Church. 
After the ceremony there vvas a 
little celebration at 636 Bellevue 
Avenue, Tony’s former * residence. 
That’s where I come in. Boy, vvas 
it a hum-linger. Plenty of eats, 
drinks, noise, and merriment. Būt 
there is one thing that štili burns 
me up. I never got to kiss the 
bride. And vvas she a honey. You 
certainly can pick 'em, Tony. She’s 
plenty alright, būt then so are you. 
And so here’s vvishing both of you 
the most of everything, and 
forget to name the first one 
:ne.
QUIT BRAGG1N’ — Just to

j that some people really appreciate
■ this column, listen to this:

George — “What do you think 
of OUR nevv car?”

Wanda — “I didn’t hear anything 
I about it.”

George — “Well, you vvill. Just 
ead Friday’s Dirva.”
And right he is, only this is about 

3ill Darulis’ car. It seems that 
he recession hasn’t affected every

body in this tovvn, for Bill has just 
become the proud ovvner of a 1938 

i edition of the Oldsmobile. From 
the looks of things you’d think that 
George Stokes was its ovvner che 
vvay he’s going around singing all 
obout it. Būt then you really can’t 
blame the lad for it nveans there 
vvill be no more rumble seat

,for him.
GDDS AND ENDS — Believe 
-'ot būt Wanda Slevenski has 
found out who the Super Snooper 
really is ----- Sailing, sailing —
that’s vvhat Mary Kast mušt be 
ithinking about. I spotted her in 
or.e of the Travel bureaus the other 
day inquiring about a trip to the 
Bermudas----- Maybe you vvould likę
to go out with a French dame? Not 
Al Trumpikas, he’s been out vvith 
one already, and here’s vvhat he 
has to say. ‘‘They’re alright būt 
'hey spend too much dough”___
Eva Kazlauskas is knitting a little 
~weater. Wben. 1 say little. I :*e- 
•’l'y mean little. I’m sure it vvon’t 
fit her.

don’t 
after

prove

ridės

it or 
just

ihe

4
people

forvvard 
to our

good crowd is expected 
vve hope Clevelandcrs 

šame for them as they
In a fevv vveeks vve vvill be on 
way to Dayton, O. The boys

to come 
vvill do 
did for

year. Received word 
week, that Chicago is 

vvith tvvo teams instead 
the number of teams is

School Jambory 
Presents

Miss Florence Alekna, 1880 E. 
86th Street vvill sing “Thanks for 
the Memories,” this evening, Fri
day, March 4th, at a Jamboree at 
John Hay High School. Mits Alek
na was one of the performers chos- 
en for her talent in singing.

The Jamboree featuring drama, 
music, and vaudeville vvill start at 
8 o’clock. "" 
the form 
“The Nine 
“Prosperity 
Manners and his owmg uaiui , 
and vaudeville vvith tap duets and 
routines, singing by the boy’g 
chorus, and a skater’s chorus by the 
tVhirlo Members. Tickets may be 
obtained for 35 dents.

Miss Alekna is a junior at John 
Hay, specializing in stenography.

Lithuanian Movies
A nevv, beautiful travel pieture 

of Lithuania in Technicolor and 
vvith sound ' vvill be shovvn at
Lithuanian Hall, March lOth and 
llth. This movie of Lithuania vvas 
taken by Joseoh Janurh’s associates 
;n Lithuania, late lašt summer and, 
according to all reports far sur- 
passes anything ever photographed 
before.

Picturesque scenes of the beauti
ful season of late summer and 
early fall in the fatherland. 
on the farms, 
rcenes, etc. 
film a special .
vvill also be featured.

Admission for this interesting 
Į movie of the land of your ancestors 
and parents is only 35c for adults, 
15c for children — starting prompt- 
ly at 8:00 p.m.

gorgeous
In addition

Amercian

Work 
harvest 
to this 
comedy

There vvill be drama in 
of tvvo one-act plays, 
Lives of Emily”, and 

Tavern”; music bv Bob 
“Swing Band’,

Vietiniai ir aplinkinių miestelių Lietuviai, ruoškitės šiuos paveikslus pamatyti!
Paveikslai yra su d linomis ir muzika. Visi busit pilnai patenkinti juos pamatę. Nevėluokit.
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