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ATEINA GERI LAIKAI
Ways, Ga. — Automobi

lių išdirbėjas Ford skelbia 
jog užeina geresni laikai 
negu kada pasaulis turėjo. 
Jis sako kad bizniai trum
pu laiku pagerės, ir tiki 
kad industrijos galės apsi
dirbti su bedarbiais įve
dant technišką mokymą 
šios šalies jaunimo. Ford 
tiki kad finansieriai kurie 
norėjo kontroluoti kainas, 
produkciją ir darbininkų 
mokestis yra kalti už da
bartinį biznių ir darbų su- 
slugimą.

BALTIJOS VALSTYBIŲ KONSULAI LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ MININT

Baltijos Valstybių Konsulai Lietuvos Konsulate Chica
goje Vasario 16 d. sveikina Lietuvą ir linki jai ilgų me
tų. Iš kairės dešinėn: R. Baumann, Danijos Generali
nis Konsulas ir konsuliario korpuso Chicagoje deka
nas; E. A. Forsberg, Suomijos Konsulas; P. Daužvar- 
dis, Lietuvos Konsulas, sveikinimų priėmėjas ir vaišin-

tojas; C. Siks, Latvijos konsulato sekretorius; G. E. 
tVhipple, Estijos vice-konsulas, ir A. Bontoux, Latvijos 
Konsulas. Fotografijon nepatekę, Estijos Konsulas C. 
C. Coldren ir Švedijos Konsulas G. Oldenburg. Foto
grafija nutraukta ir Vasario 17 d. atspausdinta Chica
gos dienraštyje Herald & Examiner.

Paskandintas Sukilėlių 
Kariškas Laivas

Madridas. Kovo 6. — Su
kilėlių didelis kariškas lai
vas Baleare tapo kairiųjų 
nuskandintas dideliame ju
rų mūšyje Viduržemyje.

Žuvo apie 600 Gen. Fran
co vyrų.

Dalį skęstančio laivo vy
rų išgelbėjo Britų karo lai
vas.

* * *
Barcelona. — Sukilėlių 

kariški lėktuvai daro nuo
latinius puolimus kairiųjų 
valdomų miestelių pajūry
je. Kovo 4 d. užpuolime 
užmušta. 100 žmonių.

Pačiuose mūšio frontuo
se neįvyksta jokių žymių 
susirėmimų.

Tautininkai sukilėliai vi
sapusiai rengiasi naujiems 
žygiams. Gen. ” 
ko, Madridas 
paimtas, kitaip 
nenurims.

Londonas. — Kovo 7 d. 
Du Britų kariški laivai ta
po apšaudyti iš nežinomų 
lėktuvų Viduržemio juroj.

I

Akron, O. — Goodrich 
gumų išdirbyste pasiryžus 
pravesti didelį pertvarky
mo programą, didinti sa
vo išdirbystes, bet kartu 
rengiasi numažinti savo 
darbininkams mokestį.

Flint, Mich. — Buick au
tomobilių išdirbystėje pasi
rodė pirmi pavasario žen
klai: darbai padidinta, tie 
kurie dirba pradės dirbti 
ilgesnį laiką, po keturias 
dienas savaitėje. Automo
bilių bus pagaminama po 
16,000 per mėnesį. Iki Šiol 
gaminta po 12,000.

Nepatenkinti. Suv. Val
stijos padarė su Čekoslova
kija prekybos sutartį. Če
koslovakija garsi batų iš- 
dirbimu, taigi Amerikos 
batų-avalų išdirbystes pra
dėjo dėl to lermuoti, sako 
Amerikoje padidės bedar
bė, ypač batų industrijoje.

Streikas, muštyne. Hat- 
boro, Pa. — Robert and 
Manders pečių dirbtuvėje 
darbininkai apšaukė “sė
dėjimo streiką”. Streikuo
ja 150 žmonių. Prieš juos 
kompanija surengė užpuo
limą, tikslu išvyti iš dirb
tuvės. Tarp atakuojančių 
buvo ir Amerikos Darbo 
Federacijos narių. Strei
kas tęsiasi penkta savaitė.

Los Angeles. — Atstaty
mui ir sutvarkymui potvi- 
nio sunaikintose dalyse pa
statyta prie darbo 25,000 
viešų darbų darbininkų.

Detroit, Mich. — Chrvs- 
ler automobilių išdirbyste 
pasiryžo atleisti iš darbo 
900 darbininkų kad likusie
ji 5,000 darbininkų galėtų 
dirbti tris ir pusę dienas 
savaitėje.

New Yorke, Kovo 4 d., 
ištikus sprogimui bravore, 
užmušta trys asmenys.

Auto mobilių industrija 
kaip paskiras plieno sunau
doto jas, šešis metus pagre- 
tu užima pirmą vietą plie
no sunaudojime. Pereitą 
meta automobiliams su
naudota 5,651,900 tonų plie
no.

MOTINA PASMAUGĖ 
SAVO VAIKUS

Riverhead, N. Y. — Mo
tina, 25 metų amžiaus, su- 
sipykus su savo vyru kam 
jis neleido ją eiti į kruta
rnus paveikslus, pasmaugė 
du savo jaunamečius kū
dikius. Ji areštuota.

Franco sa- 
turės būti 
kairieji vis

AUSTRIJA NEUŽS1 
LEIDŽIA NAZIAMS

Vienna. — Austrų kanc
leris Schuschnigg pasiry
žęs kovoti už Austrijos ne
priklausomybę ir neužsilei
sti Hitleristams.

Jisai ruošiasi leisti vi
suotinu balsavimu išspręs
ti ar žmonės nori nazių ar 
ne. Pasitiki kad 70 nuoš. 
visų Austrijos gyventojų 
pasireikš už nepriklauso
mą savistovią valstybę.

Balsavimas atsibus sek
madienį, Kovo 13 d.

1TALŲ-ANGLV TA 
RYBOS JTEMPTOS

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

MOKYS LATVIŠKAI IR ES
TIŠKAI. Svarstoma Pabaltijo 
gimnazijose įvesti tų valstybių 
kalbas. Lietuvos gimnazijose 
butų privalomos Estų ir Lat
vių kalbos, ir tose šalyse _
Lietuvių ir trečios šalies kal
bos. Nėra abejonės kad toks 
kalbų įvedimas butų realus ir 
sveikintinas žvilgsnis Pabalti
jo tautų gilesniam susiartini
mui.

KINAI RUOŠIASI UŽ
KIRSTI JAPONAMS 

KELIUS

ROOSEVELT JAU NESI 
VARO SU REFORMOM

Roma. — Italijos ir Bri
tanijos premjerų pasitari
mas, kuriuo tikėta pasiek
ti susipratimo Europos tai
kos palaikymui, neina taip 
švelniai kaip tikėta.

Britų delegacijai išrodo 
keista kad Italija rengia 
didelį militarišką paradą 
Hitlerio pagerbimui Gegu
žės mėnesį. Tam tikslui 
išleis du milijonu dolarių.

Britus taipgi pykina at
kaklus Italų spaudos puo
limas Anglų ir jų politikos.

;.4 ¥ *

Londonas. — Kovo 7. d. 
Britų premjeras Chamber- 
lain pareiškė atstovų butui 
jeigu šiose dienose pradė
tos taikos kalbos su Itali
ja ir Vokietija nepavyks, 
už tai- kaltė bus Mussolinio 
ir Hitlerio, ir Britanija vi
somis pastangomis plės sa
vo ginklavimosi programą.

UŽMUŠTA 45. Palesti- ( 
noje Anglų kareivių susi
rėmime su trukšmingais i 
Arabais užmušta 45 žmo
nės.

VENGRIJA nori sukelti 
$200,000,000 paskolą gink
lavimosi tikslams. Ir Ven
grija susiduria su Žydų 
klausimu. Sako, ten gyve
na jų perdaug.

Hankow, Kinija. — Vy
riausias Kinų kariuomenių 

| Veidas Gen. Kai-Šek trau-: 
kia savo 150,000 gerai iš
lavintų kareivių prie mū
šio linijos, kuri tęsiasi apie 
400 mylių, nuo Kweiteh iki 
Tungkvvang užkirtimui Ja- 

1 ponams kelio nuo žygiavi
mo į laikiną sostinę, Han- Į 
kow.

Prie to jis turi dar 100,- 
000 vyrų rezerve. Kinai 
šiuo atveju yra patogioje 
pozicijoje ir tiki sulaikyti i 
Japonų tolimesnį žengimą. I

JAPONIJAI GRjĘSIA KO
MUNISTŲ SUKILIMAS
Nevv York.— Tolimų ry

tų dalykų žinovas Gerold |
I Eckelmann tikrina kad ko
munistiškas sukilimas Ja
ponijoje sulaikys Japonų 
tolimesnį smaugimą Kini
jos ir išgelbės ją nuo Japo
nijos užvaldymo.

Komunizmas Japonijoje 
smarkiai plinta, sako Ec
kelmann.

•Y* •¥•
NORI KAD AMERIKA 

“IŠBUSTŲ”
Tokyo, Japonija. — Ja

ponijos užsienių reikalų 
ministeris Hirota kalbėda
mas seime, pareiškė pagei-, 
davimą kad Amerika grei
čiau apsižiūrėtų kokį pa
vojų komunizmas neša ir 

, imtų tartis su Japonija tuo 
reikalu.

Tas parodo kad Japoni
jai pavojus iš komunistų 
tikrai didelis.

Hirota pareiškė Japonų 
seime kad kuomet Japonai 
sugaus Kinų vyriausi vadą 
Gen. Kai-Šeką, nukirs jam 
galvą.

MIRĖ 640 SVARŲ ŽMO
GUS. Pocomoke City, Md., 
mirė tūlas Hali, 45 metų 
amžiaus, svėręs 640 svarų. 
Jis važinėjo po teatrus.

MIRe SCRIPPS. Kovo 
4 d. mirė žinomas daugelio 
Amerikos laikraščių leidė
jas Robert P. Scripps.

SAKO, M. GORKY 
BUVĘS NUNUO

DYTAS

už- 
iš- 
at- 
už-

Skubesni Reikalai Turi 
Būti Apsprendžiami 

be Gaišavimo
Washington. — Prezi

dento Roosevelto artimesni 
draugai sako kad preziden
tas pasiryžo padėti į šalį 
savo sumanytas reformas 
kurias norėjo įvesti. Pre
zidentas permato kad šiuo 
laiku Kongresas turi dau
giau svarbių didelių reika
lų, užėjus naujai depresi
jai, negu tąsytis už refor
mas.

Sakoma kad ir pačiame 
prezidento kabinete pradė
jo apsireikšti neramumai. 
Visos dėtos pastangos ap
veikti depresiją ir panai
kinti bedarbę nedavė jokių 
užtikrinančių pasekmių.

Ginklavimuisi Reika
lauja Milžiniškų 

Sumų
Washington. — Suv. Val

stijų ginklavimosi progra
mas pradeda išsivystyti į 
neapsakomai dideli. Išsyk 
kalbėta apie statymą kelių 
naujų kariškų laivų, dabar 
reikalaujama įsteigti du 
paskirus laivynus, Atlanti- 
ke ir pacifike; reikalauja
ma daugiau lėktuvų, dau
giau karo laivynų stočių ir 
daug kitų dalykų kurie pa
sieks daug milijonų dola
rių. Jeigu tie visi suma
nymai bus priimti, ginkla
vimuisi per sekančius de
šimts metų bus išleidžiama 
po apie $1,200,000,000.

Maskva. — Tardyme 
aukštų komunistų vadų 
keliama aikštėn tiesiog ne
tikėtinų dalykų. Štai tei
sme didelės svarbos deda
ma pasakai buk rašytojas 
Maksik Gorky buvęs nu
nuodytas, ir jo sūnūs nu
žudytas. Tame įveltas Ja- 
goda, buvęs slaptos polici
jos galva, ir keli kiti.

Eilė kitų komunistų kal
tinama gausybe visokių ki
tokių nuodėmių.

Visus juos laukia vienas 
galas — sušaudymas.

21 
iš-

Pa

POTVINIUOSE ŽU
VO VIRŠ 200

GRIUVA PRANCUZI 
JOS KABINETAS

Los Angeles, Cal. — Per
eitos savaitės potviniuose 
šioje Kalifornijos dalyje 
žuvo virš 200 žmonių. Nuo
stolių padaryta už daug 
milijonų dolarių.

Nepaprastai ilgas lietus 
sukėlė potvinius, prie viso 
blogo prisidėjo ir smarkios 
audros iš jurų.

ČEKAI GATAVI KA
RIAUTI IR GINTIS

Paryžius. — Premjeras 
Chautemps pareikalavo ša-1 
lies parliamento duoti jam 
pilną laisvę tvarkyti Pran
cūzijos ekonominius ir so
cialinius reikalus, tikslu jų 
pataisymui. Jeigu jam to 
nepavelys, Chautemps pa
sakė rezignuosiąs.

Kovo 9 d. laike svarsty
mų seime kilo trukšmas, 
kairysis atstovų sparnas 
atsisakė suteikti premjerui
teisę vesti dalykus sulyg * 
savo nuožiūros.

Tą pat naktį Paryžiuje 
kilo riaušės, kuriose sužei
sta virš 50 žmonių.

Chautemps ir diduma jo 
kabineto narių yra radika
lai socialistai. Nors ir to
kie, vistiek nieko šaliai ne
padarė gero. Bėdas turi 
tokias pačias ir iš jų nepa
bėga kaip ir fašistų valdo
mose šalyse.

I
Praga. — Čekoslovakija 

pasiryžus ginti savo žemes 
nuo Hitlerio ir jo gaujų už
plūdimų. Čekai pareiškė 
kad jų rubežius yra apgin
kluotas tiek kad jo Vokie
čiai neperlauš. Jeigu Vo
kiečiai veržtųsi į Čekiją, 
Čekoslovakija stos kariau
ti.

. NUDURĖ MOTINĄ
Chicagoje, 16 metų sū

nūs, įšėlęs kad motina jį 
apmušė, griebęs peilį ją 
nudurė. Jis suimtas.

LIETUVA, pradėjus su 
lestina didesnę prekybą, dau
giau pradėjo pirkti Palestinos 
produktų, ypatingai vaisių. Bet 
žydai pirkliai pradėjo impor
tuoti Arabų auginamus Pales
tinoje vaisius, kuo Kauno žy
dų laikraštis Dos Wort pasi
piktino ir žydus pirklius labai 
negailestingai išpliekė.

•
PO KAUNO ir 

Šiauliai yra trečias 
didžiausias miestas, 
gyventojų, 
pramonės įmonių.

Klaipėdos, 
Lietuvoje 

su 30,000 
Šiauliuose yra 218 

Šiaulių ap
skrityje yra 455 įmonės ir 369 

į darbai. Darbininkų dirba 
' 4,000.

virš

pra- 
fab-

KAUNE Vasario mėn. 
dėjo veikti naujas stiklo 

! rikas Elnias ir gumos daiktų 
fabrikas Guma.

•
KAUNIEČIO mokytojo Mar- 

kovičiaus sūnūs Paryžiuje stu
dijuodamas, su kitais studen
tais, įstojo į Ispanų karių jų 
kariuomenę, o dabar jau arti 
metai laiko jis yra įkalintas už 
pareikštas savo kitokias poli
tines mintis apie kariuomenę.

•
APDOVANOJO 

NIŲ DALYVIUS, 
metais Dusetose 
lių lenktynės,
mos organizuotu budu. 
riaušių bėgtinų savininkai ap
dovanojami tam tikromis do
vanomis. šiais metais dova
nų gavo 55 asmenys, su savo n07 žmonės. 
Ilgūnais dalyvavę lenktynėse.

SUDEGĖ 7 VAIKAI
Buckingham, Va. — Tė

vams nesant namie, kilus 
gaisrui sudegė septyni ni- 
geriukai, nuo 1 iki 9 metų 
amžiaus.

SPORTO stadionai Lietuvo
je šymet numatyta statyti Pa
langoje, Zarasuose, Šiauliuose, 
Jurbarke ir Marijampolėje.

•
SUVARŽYMAS. Lenku 

slėnių reikalų ministerija 
siuntinėjo aplinkraštį savo 
stovybėms ir konsulatams
sienyje, nurodydama kad Lie
tuvos piliečiams norintiems 
vykti į Lenkiją galima išduoti 
vizas tik tada kai jie patieks 
Lietuvoje gyvenančių Lenkų 
visuomenės veikėjų rekomen
dacijas. Aplinkraštis liečia ir 
tuos kurie turi okupuoto] Lie
tuvoj turto ar giminių.

•
SVARSTO NAUJĄ. PILIE

TYBĖS [STATYMĄ.. Priėmus 
naują Konstituciją, seimas ne
trukus pradės svarstyti liaują 
pilietybės įstatymą, kuriame 
bus įvesti nuostatai apie pilie
tybės atėmimą už priešvalsty
binius veikimus, o taip pat 
nuostatai kad Lietuvis gali į- 
gyti Lietuvos pilietybę ir ne
laukdamas dešimties metu.

KĄ VEIKS PALEISTI VO
KIETININKAI. Paleisti iš ka
lėjimo Neumanas, Roppas, Ra- 
demacheris ir Bertuleit pavedė 
savo įgaliotiniams rūpintis at
imtų teisių grąžinimu. Neu
manas laikinai išvyko Į Berly
ną pas savo brolį. Po to gryš 
atgal ir žada verstis veterina
rijos gydytojo praktika Klai
pėdos krašte. Roppas apsigy
veno savo dvare, o kiti Klaipė
doje.

•
SUDEGĖ DAUG GYVULIŲ. 

Vabalninko valsčiuje, Vileiniš- 
kiųi kaime, įvyko didelis gais
ras, kurio metu sudegė 33 kar
vės ir 6 arkliai, žmonių aukų 
nebuvo.

LENKTY-
Kiekvienais 

įvyksta ark- 
kurios ruošia- 

Ge-

•
BUS RADIO PRAGRAMAS 

Iš LIETUVOS. Amerikos radio 
kompanija, Columbia Broad- 
casting System, kuri turi de- 
sėtkus radio stočių Ameriko
je ir Kanadoje, per Lietuvos 
pasiuntinį Balutį Londone pra
nešė Lietuvos radiofonui kad 
Kovo 17 d. norėtų transliuoti 
iš Lietuvos per visas savo sto
tis Lietuvių liaudies muzikos 
ir dainos dalykus, Amerikos ir 
Kanados mokyklinio amžiaus 
vaikams. Be to, Columbia at
stovas žada netrukus atvykti 
į Lietuvą pasirinkti medegos 
radio paskaitoms apie Lietuvą.

•
LIETUVOS pernai išva- 
976 žmonės. Užpernai 

1935 metais iš
važiavo 1911 žmonių.

Iš
žiavo
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PITTSBURGH
REIKŠMINGOS PRAKALBOS

KUNIGAS COX TAR 
DOMAS

Garsus Pittsburgho kunigas, 
James R. Cox, prieš keletą me
tų praskilbęs savo įvairiais ko
vojimais už darbininkų reika
lus, kaip Detroito radio kuni
gas Coughlin, pateko į bėdą 
panaudodamas paštą kėlimui 
pinigų savo sumanytam tiky- 
biškam projektui. Jis paštu 
išsiuntinėjo 430,000 laiškų su 
tam tikrais lioterijos bilietu
kais, kurie turėjo sukelti šim
tus tūkstančių dolarių. Iš jų 
dalį turėjo gauti ir pats kuni
gas su savo komitetu. Pašto 
vyriausybė kunigą Cox ir jo 
sandarbininkus, 12 asmenų, 
suėmė ir pavedė teismui.

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAIPO LIETUVOS NEPRIKLAU

SOMYBĖS PAMINĖJIMO 
Tai ir sveiki sulaukėm di

džiai džiaugsmingos 20 metų 
Lietuvos nepriklausomybės 
kaktuvių šventės.

Iškilmių dieną, prieš 10 
landą ryto, jau salė buvo 
rokai užpildyta žmonėmis, 
si pirkosi Lietuvos trispalvės 
ženklelius papuošti savo Lie
tuviškas krutinės.

10 valandą, Ukrainiečių be- 
nas užtraukė linksmą maršą, j 
sukeldamas žmonėse aukštą 
ūpą. Visų veidai linksmai pra
sišypsojo. Vis nauji būriai 
žmonių skubotai dapildė ilges
nes eiles.

10:30 vai., visi išsirikiavo 
salės aikštelėje. Miesto poli
cininkas sulaikė judesį gatvė
se, ir Lietuvos ir Amerikos 
vėliavų nešėjai išėjo į Hudson 

Į avė., paskui juos benas, šv. 
Marijos Moterų, šv. Petro ir 
Pauliaus, šv. Jurgio draugijos 
ir publika. Eisenoje dalyva
vo apie 400 asmenų, kas vie
tos Lietuviams sudaro gana 
pusėtiną skaičių.

Ta naktį oras buvo staiga 
atšalęs ir prisnigę, taigi lėtai 
einant šiaurės vėjas smarkiai 
pūsdamas gnaibė ausis. Visa I 
eisena traukė į Lietuvių baž
nyčią, kur šv. Cecilijos choras 
sutiko ineinančius linksmomis 
bažnytinėmis giesmėmis.

Klebonas Kun. J. Bakšys la
bai jautriai gražų pamokslą 
pasakė ir atkalbėjo maldą, su 
publika, prie Jėzaus širdies, 
už žuvusių Lietuvos laisvės 
kovotojų sielas.

Po pamaldų, choras sugiedo
jo Lietuvos Himną, ir paki
lusiu upu žmonės išsiskirstė 
poilsiui.

Vakare, salėje buvo suruoš
ta koncertas, dalyvaujant šv. 
Cecilijos chorui. Apie 6:30 v. 
vakare prasidėjo programas. 
Jį vadovavo VVS. skyriaus 
pirmininkas P. Svetikas, kuris 
paaiškinęs parengimo tikslą 
pakvietė kalbėti J. Morkūną. 
Po to sekė kalba J. čiapo, ku- 

■ ris po savo kalbos perskaitė 
protesto rezoliuciją prieš Len
kiją dėl jos smaugimo Lietu
vių užimtame krašte. Rezo
liucija priimta, ir nutarta pa
siųsti į atitinkamas vietas.

Po to prasidėjo koncertas. 
Dainų programą pradėjo Kun. 
Bakšys. Pasirodžius choris
tėms tautiniuose rūbuose su 
gėlėmis apkaišytam galvom 
rodėsi kad ne jaunųjų buris, 
o gyvų gėlių vainikas.

Dainos buvo pritaikytos iškil
mei, kurias sudainavo choras, 
solo, duetai, trio, ir kaimo va
karėlį suvaidino visi choro na
riai. Bronius Samuolis dekla
mavo ir dainavo “Graži Lietu
va”.

Kaip visas choras taip ir jo 
dalys gražiai ir gyvai dainavo, 
nes buvo gerai prisirengę. Bet 
ypač pasižymėjo solo Marijo
na Pikunaitė ir Bronius Sa- 

' muolis. Chorą vadovavo J. 
į Rovaitė, pianu akompanavo O. 
1 Mociejunaitė.

Paskutinę dainę, “Kaip Aš 
Turėjau Kaime Mergelę”, va
dovavo chorui klebonas, vargo- 
nirkė p-lė Rovaitė skambino 
pianu, ir dainavo visa publika, 
kas sudarė nepaprastai links-i 
mą ūpą. Vakaras užsibaigė 
griausmingu aidu "Lietuva Tė
vynė Musų”, žmonių buvo pil
nutėlė salė.

VVS. skyriaus koresp. 
Ant. žiemys.

KAIP KATALIKAI MINĖJO 
NEPRIKLAUSOMYBĘ

Vietos Lietuviai katalikai su-
■ sirišę į Federacijos ryšį, vado
vystėje Kun. L. Mendelio, ne 
tik kad nedalyvavo Lietuvos 
nepriklausomybės šventėj Va
sario 16, kuri buvo iškilmin
gai minėta tautiniai nusitelku-

i siu Lietuvių, bet ir patys at
skirai nesurengė tokio paminė
jimo.

Vietoje iškilmingo Lietuvos 
nepriklausomybės 20 metų su
kakties paminėjimo, Vasario 
20 d. surengė parapijos mo
kyklos vaikučių vakarą, kuria
me Kun. Mendelis pašventė sa
vo ilgą kalbą paneigimui Kun. 
K. Keidošiaus, už tai kad jis, 
kaip tikras Lietuvis, visomis 
išgalėmis prisidėjo prie 
morės Lietuvių Draugijų 
bos surengimo Lietuvos 
klausomybės programo 
rio 16 dieną.

Kun. Mendelis baręs
Keidošių už dalyvavimą su 
tautine visuomene, sakydamas 
jog jis išniekinęs savo atbulą 
kalnierių dalyvaudamas su 
“laisvamaniais”. Jeigu jau kal
bėti apie išniekinimą atbulo 
kalnieriaus tai Kun. Mendelis 
prieš porą savaičių tam atgal 
nuėjęs pas Rusus ir kartu su 
popu giedodamas “Gospodi po- 
milui” visu 100 nuoš. labiau 
išniekino savo atbulą kalnie
rių. Kiti Lietuviai kunigai iš
kilmingai mini Lietuvos ne
priklausomybę kartu su visais 
Lietuviais.

Kun. Mendelio tokia netak
tiška kalba pasipiktino rimtes
ni katalikai. žmonės kurie 
matė sako kad Kun. Keido
šiaus motina, ten būdama ir 
girdėdama kleboną taip nieki
nant jos sūnų, alpo.... Kun. 
Keidošius, kaip tikras Kris
taus įpėdinis, giliai pagerbia 
savo atbulą kalnierių ir kuni
gystę prisilaikydamas artimo 
meilės, gi Kun. Mendelis, nors 
ir didžiuojasi savo kunigyste, 
uoliai sėja Lietuvių tarpe ne- 
apikantą ir kiršina LiLetuvį 
prieš Lietuvį....

Nors Kun. Keidošius taip iš
niekintas savo brolio kunigo, 
tačiau kaip tikras Lietuvis, su
laukė pas Lietuvius aukščiau
sios pagarbos ir visi Lietuviai 
reiškia Kun. Keidošiui savo 
gilią užuojautą. P. P. Jaras.

Vasario 27 d. parapijos sa
lėje kalbėjo Draugo redakto
rius L. šimutis iš Chicagos. 
Pirmu atveju kalbėjo apie pa
šaipūnių draugijų likimą, ragi
no dėtis prie LKRSA. organi
zacijos, o ypač jaunimą.

Antru atveju kalbėjo apie 
Lietuvos nepriklausomybės 20 
metų šventės reikšmę visiems 
Lietuviams, gyvenantiems vi- 

I šame pasaulyje; įvertino Auš-į 

rininkų ir knygnešių darbus; 
Lietuvos jaunuolių kareivių 

į pastangas, kurie praliejo savo 
kraują Lietuvos išlaisvinimui. 
Paminėjo kaip Lietuva atgavus 
nepriklausomybę pradėjo gy
venimą ant griuvėsių. Nežiū
rint tokių sąlygų, sako, Lietu
va yra padarius didelį progre
są per taip trumpą laiką eko
nomiškai ir švietimo srityse.

Gale palietė Vilniaus likimą, 
kaip Lenkai smurto keliu pa
grobė Vilnių, ir nežmoniškai 
persekioja tenai gyvenančius 
Lietuvius. Ragino gelbėti au
komis nelaimingus brolius Vil
niečius. Anksčiau ar vėliau, 
sakė kalbėtojas, Vilnius 
išvaduotas.

šimučio pasakyta kalba 
vo rimta, pamokinanti ir 
riotiška.

su-

va- 
ge
ri-

LIETUVOS PAVEIKSLAI
Šio miestelio Lietuviai, pa

sidarbavimu šv. Jurgio drau
gystės, turėjo progą pamatyti 
naujausius Lietuvos paveiks-! 
lūs, kuriuos rodė filmininkas, 
J. Januškevičius Jr. iš Hart- 
ford, Conn. Rodymas įvyko 
Vasario 16 d. vakare, taigi ta 
proga mes paminėjome ir Lie
tuvos nepriklausomybės sukak
tuves. J. Januškevičius pasa
kė trumpą kalbą apie Lietuvą, 
paaiškindamas kokią svarbą 
turi Lietuvai Vasario 16-ta.

Kuomet pradėjo rodyti pa
veikslus, tiesiog buvo įdomu 
ir malonu. Ypač tiems buvo 
smagu pamatyti kurie neturė
jo progos po didžiojo karo ap
silankyti Lietuvoj, o čia mums 
parodė Lietuvos kariuomenę, Į 
jos puikius paradus, manevrus 
ir tt. Prie to parodė daug vi
sokių vaizdų iš visos Lietuvos 
gyvenimo.

Hoosick Falls miestelis ne
didelis, turi apie 5,000 gyven
tojų; Lietuvių čia yra apie 40 
šeimė, pavienių visai mažai. 
Ko ne visi čia gyvenanti Lietu
viai turi savus namus, ir yra 
Lietuvių biznierių: du užlaiko 
valgomų produktu krautuves, 
devyni turi alines, ir gražiau
sias ir didžiausias šiame mies
telyje garadžius, kuriame par
duoda Hudson ir Dodge auto
mobilius, yra Lietuvių nuosa
vybė. Darbas čia sunku gau
ti, ir kurie dirba visai mažai 
tedirba.

Prieš didyjį karą miestelis 
buvo didesnis, turėjo apie 10,- 
000 gyventojų, ir buvo daug 
gyvesnis. Tada čia buvo dide
lė dirbtuvė, vardu Walter 
Wood Reaping & Mowipg Co. 
Jai užsidarius darbai visai su
mažėjo ir dėl to miestelis nu
kentėjo.

Seniau ir Lietuvių buvo pri
važiavę daug, kurie sutvėrė 
Šv. Jurgio pašalpinę draugiją, 
kuri ir šiandien tvirtai 
nežiūrint kad senesnių 
išmirė, kiti išvažinėjo, 
gijoje vis dar yra 70 narių.

Lietuviai čia gerokai tautiš
kai užsnūdę, tiek tik gerai kad 
neįsivėlę į partiviškas tąsynes. 
Didumoj jie yra katalikai; sa-

UŽDRAUDĖ BINGO. Pitts- 
burgho katalikų diecezijos vys
kupas išleido savo kunigams 
uždraudimą rengti bažnytinė
se salėse “bingo” ir kitus lo- 
šius iš pinigų. Savo laiškuose 
į 444 parapijas Vysk. Boyle 
pasmerkė bažnyčių pasinaudo
jimą policijos neliečiamybe ši
tokiems lošiams bažnyčiose da
ryti ir uždraudžia ateityje ne
dangstyti bažnyčios prieglobs- 
te to kas yra gemblerystė.

NUSIŽUDĖ. VVestern Peni- 
tentiary, valstijos kalėjime, 
per langą iššoko iš antro auk
što ir užsimušė Alvin Hess, 27 
m. amžiaus, iš Homestead, Pa. 
Jis buvo pasiųstas visam am
žiui kalėti iš Allegheny apskri
ties, už nužudymą ir apvogimą 
žmogaus 1927 metais. Jis ta
da buvo tik 16 metų vaikas.

A.

bus

bu- 
pat-

7 d.

Balti- 
Tary- 
nepri- 
Vasa-

šv. 
J.Š.
pus- 

mirė Vasario 10 d<,
— Lazdijų par., 
Vitkavo kaimo.
Marijona (šar- 

52 metų, mirė 
Dayton, O.

55 me- 
mėn., La-

70 metų,
d., senelių

29

NELAIMĖ BUVO NETIKĖ
TA. šiose dienose paskelbta 
nuosprendis kad ištikęs spro
gimas Hanvick Coal Co. ang- 
liakasykloj pareitą Sausio mė
nesį, kame užmušta 10 darbi
ninkų, buvo netikėtas ir neiš- 
vengtįnas.

PRISIMINIMAS. Kovo 
sukako vieni metai kai musų 
tautietis Anufras F. Giedrai
tis atsiskyrė nuo musų ir ilsisi 
amžinai Kalvarijos kapinėse. 
Tai buvo energingas veikėjas, 
geras Lietuvis patriotas ir lin
ksmo budo žmogus. Jo truku
mas yra jaučiamas musų kolo
nijos Lietuvių tarpe, o ypač 

1 Lietuviškuose p a r e ilgimuose, 
kuriuose velionis mokėdavo su
daryti linksmą nuotaiką.

Lai būna užjauta jo pen
kiems vaikams našlaičiams, nes 
jis buvo jų brangiausias tur
tas, kaip tėvas ir motina.

D. Rep.

laikosi 
narių 
Drau-

DETROIT. MICH.

Persekios Svaiginančių 
Gėrimų {statymo 

Laužytojus
Alkoholinių Gėrimų Kontro-,

buvimo daryba Pas*ryž° apva-. vo bažnyčios neturėdami deda
si su Airiais, kurie turi didelę 
bažnyčią, tris kunigus, ir dar 
didesnę parapijinę mokyklą, 
Šv. Marijos akademiją, kurion 
ir Lietuviai leidžia savo vai
kus mokytis. Yra ir miesto 
mokyklų, bet jose tikybos ne
mokina, taigi Lietuviai vaikai 
siunčiami į Airių mokyklą, kas 
Lietuvybei gero nedaro. Bet 
kitokio išėjimo nesimato.

A. Žilinskas.

lyti Pittsburghe praplitusį al
koholinių — ---- J
priešingai 
taisyklių.

Darban 
padalinti 
landžios po visokius klubus ir 
rinks įrodymus apie klubuose 
pardavinėjimą degtinės po nu
statytų valandų ir tt.

gėrimų naudojimą 
nustatytų valstijos

nuskirta 97 agentai, 
j 14 grupių, kurie

SUMAŽĖJO BEDARBIŲ
' EILĖS

Pennsylvanijoje šiek-tiek at
sigriebus nekuriems darbams 
ir pradėjus plačiau varyti vie
šus darbus, nuo šelpiamųjų są
rašo nusibraukė 78,000 asme
nų. Tarpe jų 11,000 bedarbių 
buvo Allegheny apskrityje, di
delėje dalyje Pittsburgho sri
tyje.

• DEIMANTAI yra iš tos 
pačios medegos ką lempų suo
džiai, arba paišelių rašomoji 
dalis, tik molekulos susidėju- 
sios skirtingai.

laivais-Ji

infor- 
reika-

Laivakortės gaunamos Dirvos Agentūroje
6829 Superior Avė. EMdicott 4486 Cleveland, Ohio

ATSIVEŽKITE SAVO GIMINES“
Iš EUROPOS

•Jus turit Lietuvoje giminių ir įrangų 
norinčių atvykti į Amerikų paviešėti ar 
ansigyventi. GUNARO vVHITE STAR 
Linija jums patarnauk paršaukti gimines 
ir draugus iš Lietuvos'—suteiks 
macijų laivakorčių ir lokumentu 
'air.
Nuolatinis savaitinis susisiekimas

* QUEEN MARY
• naujausiu pasaulyje keleiviniu laivu - 

AQUITANIA BERENGARIA 
Moderniškais

BRrTĄNNIC
Prašykit brošiūrėlės

Gimines š
Informacijų prašykit pas savo artimą 

GUNARO LINE agentą arba
Cunard Whitc Star Line 

1417 Euclid Avė. Clbveland, Ohio

motorlaiviais
GEORGIC 

“Atsivėžkite Savo 
Europos”.

pas savo

WEST SIDE ŽINIOS
Vasario 20 d. Lietuvių salė

je pasekmingai pavyko pami
nėjimas Lietuvos nepriklauso
mybės 20 metų gyvavimo su
kakties. Programą rengė šv. 
Antano parapijos choras vado
vaujant muzikui J. A. Blažiui. 
Buvo suvaidinta veikalas “Ko
va po Giedraičiais”. Artistai 
ganė gerai savo roles atliko.

Toliau, Lietuvaičių D. ir O. 
Bakšaičių pastangomis buvo 
perstatyta vaizdelis “Pralaimė
ta”; publikai buvo naujenybė 
matyti vaidinimą su dainomis, 
kas priminė jaunimo gražų gy
venimą, ypač Lietuvaitėms ku
rios myli gėlių darželius puoš
ti. P-lčs Bakšaitės kas metai 
Lietuvių dienoje taip gražiai 
pasirodo.

Trečią dalį programo išpildė 
parapijos choras, dainomis, va
dovaujant vargoninkui Blažiui.

Kun. I. F. Boreišis pasakė 
gražią, įspūdingą kalbą, pritai
kintą Lietuvos nepriklausomy
bės paminėjimui.

Daug paįvairino programą 
pirmą kartą scenoje pasiro
džius jauna Lietuvaitė, G. Kli- 
mauskaitė, palinksmino daly
vius nkordiono muzika.

Taipgi jau kelintą kartą mu
zikaliai pasižymėjo M. Rukšė- 
ait', ir šiame vakare palinks

mindama dalyvius.
Po programo, visi dalinosi 

draugiškumo idealais ir viens 
su kitu apkalbėjo gyvenimo 
reikalus. Vakaras baigėsi šo
kiais ir vaišėmis.

AMERIKOS LIETU 
VIU CHORAI LAU

KIAMI KLAIPĖ
DOJE

Klaipėdoje išeinantis 
rastis Vakarai praneša

dien- 
kad 

Vasario 7 d. Kaune įvyko Lie
tuvių Muzikų Draugijos suva
žiavimas, kuriame tarp kitko 
buvo svarstyta Dainų šventės 
reikalas Klaipėdoje.

Suvažiavime galutinai nu
tarta Dainų šventę Klaipėdoje 
turėti Liepos mėnesį, 
šventei laukiami trys 
iš Amerikos, vienas 
jos ir vienas

Šitiems

WATERBURY,CT

ŠAUNUS NEPRIKLAUSO
MYBĖS MINĖJIMAS

SUVAŽINĖTAS. Vasario 2 
naktį prieš pirmadienį rastas 
gatvėje užmuštas Vincas Ra
manauskas. Užmušimo prieža
stis neištirta. Spėjama kad 
ant jo einančio per gatvę už
lėkė automobilis ir užmušė.

Velionis buvo geras Lietuvis,

šitai 
chorai 

iš Angli- 
iš Latvijos.

chorams sudarytos 
sąlygos pasirodyti su geriau
siais Žemaitijos ir Klaipėdos 
krašto chorais.

rėmė ir darbavosi Lietuvių or
ganizacijose. Palaidotas Va
sario 24 d., pamaldos atlaiky
ta šv. Antano parapijos baž
nyčioje. Ilsėkis ramiai, tėvy
naini, tragingai užbaigęs savo 
gyvenimą. J. Ku-Ku.

KERŠIENĖ Izabelė, mirė Sau
sio 21, Cambridge, Mass.

GARLIAUSKAS Stasys, 4 
m., mirė Sausio 22, Brook- 
lyn, N. Y.

MICKEVIČIUS Juozas, pus 
amžis, mirė Vasario 11 d. 
Chicagoje. — Šiaulių apsk., 
Pašvintinio par., Vaikšno- 
nių k. Amerikoje išgyveno 
40 metų.

AKROMIENĖ Jieva, mirė Va
sario 7, Girardville, Pa.

GALMINIENĖ Ona, mir. 
Sausio, Baltimore, Md.

AMšIEJUS Kastas, mirė Vasa
rio 17, Hanover Township, 
Pa.

MAČIUTIENĖ Margareta. mi
rė Vasario 17, W. Pittston, 
Pa.

SIMANAVIČIUS Antanas, mi
rė Vasario 19, Wilkes-Bar- 
re, Pa.

RAMPICKAS T., 70 metų, mi
rė Vas. m., Baltimore, Md.

JAKUBAUSKIENĖ Jieva, mi
rė Sausio 30, Export, Pa. 
Amerikoj išgyveno 50 metų.

DREZDAUSKAS Antanas, 60 
metų, mirė Vasario 22, Chi
cagoje. — Tenėnų miestelio. 
Amerikoje išgyveno 35 m.

MICKEVIČIENĖ Ona (Katu- 
tis), pusamžė, mirė Vasario 
22, Chicagoje. — Tauragės 
ap., Kvėdarnos par., Aušgi- 
rių k. Amerikoje išgyveno 
27 metus.

VEDECKIS Petras, pusės am
žiaus, mirė Vasario 23, Chi- 
cago, III.

MARTINKUS Juozas, pusam
žis, mirė Vasario 23, Chica
goje. — Tauragės ap., Kal
tinėnų par., Košių k. Ame
rikoje išgyveno 29 metus.

JUSKY VVilliam (Juška Vin
cas), pusamžis, mirė Vasa
rio 22, Chicagoje. — Vilka
viškio ap. ir par., Alvito k.

GILUS Antanina, 52 m., mi
rė Vas. 21, Brooklyn, N. Y.

KAZAKEVIČIUS Dominikai, 
43 metų, mirė Vasario 22 d., 
Brooklyn, N. Y.

LAŠINIS Stasys, pusamžis, 
mirė Vasario 23, Chicagoje. 
— Žiežmarių m.
išgyveno 23

BUSI! Jurgis,
Vasario 23, 
męs Rygoje.
gyveno 26 metus.

SEKLINSKAS Kazys, 59 me
tų, mirė Vasario 11, Keno- 
sha, Wis.*

URBANTAS Simas, mirė Va
sario 23, Inkstęr, Mich.

RAŠLMIENĖ Marė, apie 99 m., 
mirė Vasario 15, Detroit, 
Mich.

ŠIMKUS Antanas, apie 70 m. 
amiaus, mirė Vasario 22 d.. 
Pittsburgh, Pa. Buvo neve
dęs, Amerikoje išgyveno 39 
metus. Buvo rimtas vyras. 
Lietuvoje vadinosi šimkevi- 
čius. — Naciagalės k., Nau
jamiesčio p., Panevėžio aps. 
Palaidotas Vasario 25 d., su 
bažnytinėmis* apeigomis, 
Marijos kapinėse.

CIMAKAUSKAS Juozas, 
amžis,
Duryea, Pa. 
Kučiūnų v.,

NOREIKIENĖ 
kauskaitė), 
Vasario 23,

BUBNYS Petras, 54 metų, mi
rė Vasario mėn., Kulmpont, 
Pa.

BRAŽINSKAS Juozas, 
tų, mirė Vasario 
trobe, Pa.

KAUPYS Simanas, 
mirė Vasario 16
prieglaudoje, Chicagoje.

VAIŠVILIENĖ Elena (Blažy
tė), pusės amžiaus, mirė Va
sario 17, Chicagoje.— Šiau
lių ap., Žagarės par., Paba
lių k. Amerikoje išgyveno 
31 metus.

ŠNIUKŠTIENĖ Elena, pusam
žė, mirė Vasario 18, Chica
goje. — Tauragės ap., Švėk
šnos par., Pimpiškių kaimo. 
Amerikoj išgyveno 25 m.

Į I)ALKUS Petras, 41 -metų, mi
rė Vasario 18, Chicagoje. — 
Raseinių ap., Viduklės par., 
Trapeniukė k. Amerikoj iš
gyveno 29 metų.

CATILUS Marijona, 26 metų, 
mirė Vasario 29, Chicagoje,, 
kur buvo ir gimus.

TURSKIS Longinas, mirė Va
sario 19, Chicagoje. — Kė
dainių ap,, Grinkiškės par., 
Geručių k. Amerikoje išgy
veno 30 metų.

I KUčINSKIENĖ A p o 1 o n i j a 
(Bielskytė), 62 metų, mirė 
Vas. 20, So. Boston, Mass. 
— Luokės par. Amerikoje 
išgyveno 32 metus.

ŽAI IONIS Jonas, 71 metų, 
mirė Vasario m., Hartford, 
Conn. Amerikoje išgyveno 
46 metus.

GAIDIS Jonas, 54 metų, mirė 
Vasario 19, Chicagoje. — 
Švenčionių aps., Daugėliškio 
par., Prančiunų k.

KUPELSKIS L., mirė Vasario 
9, Pittston, Pa.

LAPINSKAS 
Vasario 22, 
Pa.
metus. Velionis 1913 m. bu
vo išrinktas LRKSA. prezi
dentu.

AIMUTIENĖ Domicėlė, 52 m.,
mirė Vasario 10, IVilkes-' 
Bąrre, Pa.

PILECKAS Vincas, 56 
mirė Vas. 11, Miners 
Pa.

MAJAUSKAS Jonas, 66 
mirė Vas. 16, Breslau, Pa. j

I

Viktoras, mirė
Mahanoy City,

Amerikoj išgyveno 45

Amerikoje 
metus, 
pusamžis, mirė 
Chicagoje. Gi- 

Amerikoje iš-

Vasario 16, “Nemuno” Klu
bo salėje, įvyko Lietuvos 20 
metų nepriklausomybės pami
nėjimas, kurį rengė Lietuvių 
Literatūros Lyga. Publikos

j buvo nedaugiausia, bet visi 
rinktinė: profesionalai ir vei
kėjai.

Kalbą pasakė pirmiausia L. 
L. Lygos pirmininkė p. Kaliss, 
paskiau senas Lietuvių veikė
jos Jonas Tareila, ir Water- 
burio miesto skaityklos vedėja 
p-lė Barrett. Sekė kiti kalbė
tojai. Dr. J. Hill (Aukštakal
nis) pabrėžė kad tai tik pra
džia tokio šaunaus paminėji
mo“, ateityje bus daugiau pa
našių parengimų.

Prie kalbų buvo ir dainų, 
kurias atliko p. Šupranienė ir 
Radvilas, taipgi p-lė Bronė Ra- 
simavičiutė. Po to sekė vaka
rienė ir šokiai. Visi buvo pa
tenkinti ir smagiame upe kad 
galėjo taip gražiai švęsti Lie
tuvos 'laisvės dvidešimties me-Į 
tų sukaktį.

Pageidautina kad Waterbu-! 
rio tautininkai imtųsi daugiau 
veikti tautinėje dirvoje, ku
rioje darbo tiek daug yra. Ga
na jau kad tautinius 
žmones kiti globotų! 
įlinkai čia gali puikiai 
sau vieni, savistoviai.

Lydictis. |

musų
Tauti-
veikti

melu, 
Milte.

JIEŠKAU našlės apsivedimui, 
gali būti ir gyvenašlė, bi tik 

turi divorsą, tarp 45 iki 56 me
tų amžiaus. Aš esu našlys, 59 
metų, blaivas,< turiu nuosavybę. 
Kuri mėgsta ukėje gyventi lai* 
atsišaukia, parašant teisingai 
apie save visas žinias.

Joe Izdanas
2n8 W. Main St. VVestville, III.

\ LIETUVOS
nepriklausomybės

Dvidešimtmečio minėjimo 
Iškilmių Lietuvoje proga

ŠVEDU AMERIKOS LINIJA
Ir LIETUVIU LAlVOkORČIŲ AGENTŲ 
SĄJUNGA AMERIKOJE, Ine.

Rengia asmeniškai lydimą Metinę 
tiesioginę Ekskursija i LIETUVĄ b
MODERNIŠKUOJU BALTU MS 'GRIPSHOLM” Z&g
Išplauks iš Nev Yorko GEGUŽĖS 28 d. 
PerGOTHENBURGĄ,nepersėdant į KLAIPĖDĄ 
Tuo pačiu motorlaiviu “Gripsholm” antra Ekskursija 
kurini asmeniškai .adovaus Vladas Mtičlnakas, švedu

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

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

Kiti išplaukimai iš New Yorko:
KOVO 19, KOVO 26, 13AL. 16, GEGUŽES 3 

Geriausia Jums patarnaus musų agentas, arba x
SVVEDISII AMERICAN LINE

636 l-'ifth Avė. & 1 W. 5tst St. New York, N. Y.

Laivakortes gaunamos Dirvos Agentūroje
6820 Superior Avė. ENdicott 1186 Cleveland, Ohio *



SPRAGILAS

GERB. SPRAGILAS APIE 
SVIETO MARNASTIS

Dėl to daromo daikto | 
kaina pasidaro brangesnė 
ir pačiam darbininkui lie-1 
ka sunkiau nupirkti.

Prie darbininkų prisisu- 
, ka ir išnaudotojai, kurie I 
nori nedirbdami gerai gy-1 

I venti. Tie išnaudotojai pa
siskelbia save darbininkų 
organizatoriais ir vadais. |

Jeigu už nežiūrėjimą ir 
neatlikimą darbo darbda- 
vis darbininką bara, agita-' 
torius ragina jį streikuoti.

Už kitą kokį mažą daly
ką — visus sukursto mesti 
darbus.

Vietoj susieiti darbdavis 
su darbininku ir pasakyti: 
Tavo interesai yra mano 
interesai, abu dirbkim iš
vien, . abu daugiau naudos 
turėsim, jie griebia vienas 

' prieš kitą įnagį ir stoja į 
j kovą. Darbininkas daužo 
dirbtuvės langus, darbda- 

I vis daužo darbininko gal
vą — ir vienas kitą pliekia 
be pasigailėjimo.

Kada abudu gerai nuils
ta, kaip gaidžiai, tada nu-j 
stoja kovoti, ale vistiek ne
susipranta kad vieno inte
resai yra lygiu interesu 
kito, ir darbininkas zurzė- 

| damas daro batus, rubus, 
ar net ir automobilius, ku- 

I riuos paskui apsisukęs tu
ri pirkti už brangią kainą, 
o darbdavis vėl mano sau: 
aš jums parodysiu, greitai 
padarysiu darbą, jus išme-| 
siu laukan, galėsit laukt 

i iki vėl pašauksiu dirbti.... 
1 Nei vienas gyvas sutvė- 
j rimas pasaulyje nemislina 
j apie kito gerą, apie dary
mą gero kitam, norint kad 
ir jam kitas gerą darytų. 
Net ir blusa ir ta užšokus 

; ant žmogaus kūno, radus 
Į minkštesnę vietą tuoj dan- 
I tim sugriežia ir kanda, sa
kydama: “Tu, nevidone,
tu toks didelis, tu savyje 
turi viso pasaulio kraują,, 
o aš vis alkana!....”

Tai tame blogumas su 
Amerika, su žmonėmis 
su visu pasauliu.

Kaip vaikas tik rykšte 
priverčiamas daryti gerą, 
susilaikyti nuo blogo, taip 
ir žmogus galėtų tik rykš
te būti palaikomas prie ge
rų darbų. Reikia tik kad 
atsirastų toks Didelis Tė
vas ir turėtų gana didelę 
rykštę ....

Darbdaviai tada turėtų 
rūpintis kad ir darbininkas 
turėtų iš ko gyventi, ir 
darbininkas dirbtų kaip 
sau, ir politikieriai nevog
tų ir nelaidytų žmonių tak
sų savo geriems laikams!

arba:
Atsakymas Dirvai į klau

simą “Kas Pasidarė su 
Amerika”

Aną dieną paėmęs į ran
kas Dirvą, išskėtęs ir me
tęs akis ant pirmo pusla
pio, žiūriu ir matau. Di
delėm litarom klausiama:

“KAS PASIDARĖ SU 
AMERIKA?”

Jus visi skaitot, mislinat 
ir tylit, tai aš, gerb. Spra
gilas, turiu imtis duoti at
sakymą.

Su Amerika niekas ne
pasidarė, tiktai su žmonė
mis. Su jais niekad nebu
vo tvarkos, ale kai seniau 
jie ko nors bijojo, mažiau 
gudrybių mokėjo, tai vis
kas šiek-tiek geriau išėjo.

O dabar — visi naudoja
si visokiausiais išradimais 
kaip žmogų apgauti, kaip 
sau viską gauti, kitą išnau
doti, ir nieko nebijoti.

Nebūt blogai jeigu žmo
nės nenorėtų visko tik sau 
pagauti, o kitus spausti, iš 
jų naudotis, ir demokrati
ja dangstytis.

Nuo mažiausio biznierė- 
lio iki didžiausio — kožnas 
tik apie save rūpinasi — 
kaip daugiau sau naudos 
įgauti, o kitam nieko ne
duoti.

Nuo menkiausio fabri- 
kantėlio iki didžiausio in- 
dustrialisto — visų svajo
nė kaip daugiau už savo 
akcijas pelno gauti, dau
giau iš darbininko darbo 
išreikalauti, duoti jam ma
žiausia dirbti ir uždirbti, 
o sau pelnus augyti.

Nuo skurdžiausio profe
sionalo iki garsiausio —- jie 
tik apie save rūpinasi ir 
galvoja kaip daugiau žmo
gų įgąsdinti kada su rei
kalais ateina, kad daugiau 
iš jo atlyginimo gavus.

Ir politikieriai — nuo 
gatvės šlaviko iki guber
natoriaus ir senatoriaus— 
jie tankiausia leidžia įsta
tymus tokius kurie duotų 
jiems daugiausia naudos ir 
parūpintų darbo jų gimi
nėms ir draugams.

Žmonėms tik prižadus 
daro, o naudos — nieko ge
ro.

Kodėl greičiausia Pra
vesta Roosevelto bilijoni
niai viešų darbų planai? 
Ba tiems planams vykdyti 
reikėjo desetkų tūkstančių 
viršininkų, kurių vietas 
užėmė politikierių giminės 
ir draugai. Nors nežinojo 
iš kur tam reikalui pinigų 
gaus, ale greit sugalvojo ir 
naujus taksus užkrovė. #

Iš viešų darbų darbinin
kai tik po kelis dolariukus 
gauna, o politikierių drau
gai ir giminės turtuoliais 
pastojo.

Ale gerb. Spragilas turi 
pasakyti kad kalti ir dar
bininkai. Ba jie gavę dar
bą dirba ne kad darbą at
likti, ale kad pinigų sau pa
sidaryti. Vietoj darbo žiū
rėti, jie svajoja apie kar- 
čiamą, arba apie paneles, 
o panelės apie vaikinus.

Kada darbdavis nemato, 
darbininkas stovi ir nedir-

Vasario i6 Kaune Atgimusios Lietuvos Antrą Dešimtmeti Minint
KAUNAS. — Vasario 16-tos 

Į išvakarėse, visas Kaunas su- 
i tvaskėjo šviesų juroje. Nuo 
jų atspindžių nušvito, rytme- 

Į tiškai pragiedrėjo mėlyni auk- 
1 štumų toliai. Didelės šventės 
i nuotaika buvo jaučiama kiek- 
1 viename žingsnyje.

Srovės žmonių tvino iš Alek
soto, iš Žaliakalnio ir kitų prie
miesčių į centrą, didele banga 
užtvenkdamos šviesose sken- 
dančius pastatus.

Ne vienam Kauniškiui žiū
rinčiam į didelėms iškilmėms 
pasiruošusį Kauną ir visur žė
rinčius “20” skaičius, kilo kon
trastingos mintys. Dvidešimts 
metų anksčiau ir dabar.

Vytauto Didžiojo Karo Mu
zejaus stilingi pastatai, apjuo
sti šviesų juostomis, pro ber- 

j želius žvelgia į Nežinomo Ka- 
■ reivio Kkpą.

Iš vėlyvų išnakčių žmonių 
I minios netilpo gatvėse. Visur 
jautėsi didelė šventė. Tačiau 
išaušus rytui ji dar spalvin- 

. gesnė ir didingesnė pasirodė. 
I Kaunas paskendo plevėsuojan
čių vėliavų juroje. Kiekvienas 
pastatas, kiekviena vitrina 
puošiasi įvairiau, tačiau kiek
vienas pasipuošimas simboli
zuoja dvidešimtį prisikėlusios 
tautos metų, tokį kuklų ir 

1 trumpą amžių, per kurį tiek 
toli visose srityse nueita.

Visose bažnyčiose 
namuose susitelkę 

i meldžiasi už laisvą 
laisvės išpirk ėjus 
Meldžiasi katalikai, 

meldžiasi

( L. P. ŽINIOS)

li’

Amsterdam, N. Y.
GRAŽUS PAMINĖJIMAS
Vasario 20 d. musų kolonija 

trukšmingai minėjo Lietuvos 
nepriklausomybės 20 metų su
kaktį. Publikos prisirinko tiek 
kad negalėjo sutilpti į salę.

Turėjom gerų kalbėtojų, ar
ti 15, kurių tarpe buvo kele
tas aukštų valstijos valdinin-r 
kų ir miesto viršininkų.

Iš Lietuvių, apart vietinių, 
buvo Liet. Generalinis Konsu
las Jonas Budrys, kuris įdo
miai pasakė Klaipėdos atvada
vimo istoriją.

Dalyviai buvo maloniai nu
stebinti • kuomet gerb. Budrys 
pranešė kad Lietuvos Preziden
tas paskyrė D. L. K. Gedimino 
ordiną musų muzikui Juozui 
Olšauskui, ir iškilmingai užka
bino ordiną Olšauskui ant kru
tinės. Tai už jo pasišventusį 
dirbimą Lietuvystės labui per 
visą savo Amerikoje gyveni
mo laiką.

Koncertinę dalį išpildė vie
tiniai solistai su choru ir p-lė 
Jonė Žukauskaitė (nesenai iš 
Lietuvos). Po iškilmių salėje, 
buvo pokilis Eikš klube. Iš 
ten žymieji svečiai sveikino tą 
pat vakarą surengtą Chicagoje 
Margučio Lietuvos nepriklau
somybės paminėjimą ir jo da
lyvius telefonu. bavas.

ir maldos 
tikintieji į 

tautą, už 
ir vadus. ; 
Mozės se

kėjai, meldžiasi musulmonai. 
Stebint gilų susitelkimą neju- Į 
Čiomis briaunasi vaizdas iš se- j 
nų laikų, kada minios raudojo 1 
ir meldėsi išvaduojamos ir na
mų nelaisvės, šiandien minios į 
dėkoja už laisvę ir ne vienas 

[ iš besimeldžiančių visu šiurpu
mu prisimena netolimų metų 

1 ant savęs patirtą priespaudos 
i nedalią.

Plevėsjouančios vėliavos, gie-1 
' drios saulės apšviestos, skel
bia džiaugsmą ir laisvę.

Vasario 16-tos proga šymet I 
kai kurie pastatai ypač buvo' 
skoningai ir prasmingai papuo-' 
šti. Paminėtini patys būdin
giausi : Prezidentūra, Susisieki-! 
mo Ministerija, visa paskendus 
stilingose šviesose, vėliavose 
ir apsupta dvidešimties vaini
kų; Centralinio Pašto rūmai su 
20 viršuje plevėsuojančių vė
liavų; Valstybės Teatro rū
mai ir jų vidus; Užsienių Rei
kalų Ministerija; Karo Muze- 
jus; Pažangos Rūmai, geležin
kelių stotis ir kt.

Visus papuošimus ypač į- 
prasmino minios žmonių ir ei- 

: sonos, kada Laisvės alėjoje su
plevėsavo šimtai vėliavų ir į- 

! vairių obalsių įrašais plakatai. 
J iškilmes Karo Muzejaus so- 

, delyje, nusilenkti žuvusiems 
j dėl Lietuvos laisvės kariams, 
i bangavo didžiulės eisenos sro- 
j vės: ėjo darbininkai, mokslei- 
’ viai, visuomenės veikėjai, ka- 
1 riai, jaunimo organizacijos, 
i studentai. Visi be luomų skir- 
' tumo ėjo nusilenkti tam kuris 
pažadintas tėvynės meilės ir 
tautos vyrų, išėjo Lietuvai 

Į parnešti laisves.
IŠKILMINGOS PAMALDOS

Seimo nariai su 
kariuomenės vado- 
valstybių 
atstovai, 
iš svetur

diploma- 
reziduoją 
specialiai

menė, studentija, darbininkai 
ir moksleiviai su savo vėliavo
mis. Organizuotosios visuome
nės dalyvavo apie 13,000 žmo
nių, o neorganizuotieji, negalė
dami dėl vietos stokos arčiau 
prieiti prie Karo Muzejaus so
delio, visų iškilmių klausėsi 
Laisvės alėjoje ir kitose gat
vėse, kur buvo pastatyta ra- 
dio garsiakalbiai. Prieš pat 1 
vai. po pietų atvyko vyriausy
bės nariai, 
prezidiumu, 
vybė, kitų 
tai ir karo 
Lietuvoj ir
į šventę atvykę.

Lygiai 1 valandą 
žuvusiųjų dėl Lietuvos nepri
klausomybės pagerbimo iškil
mės prie Nežinomojo Kareivio 
kapo, kur, griežiant orkestrui, 
einant kalboms, visos atvyku
sios organizacijos sudėjo vaini
kus ir gėles ant Nežinomo Ka
reivio kapo. Vėliau buvo su
giedota Tautos Himnas, kurio 
metu Laisvės Varpas skambi
no ir patrankų Šūviai gaudė 
laimingai Lietuvos ateičiai.

Po parado, keli šimtai orga
nizacijų vėliavų nuvyko pa
sveikinti ir pagerbti Tautos 
Vadą, pirmutinį ir dabartinį 
Valstybės Prezidentą, Antaną 
Smetoną. Prezidentūros sode
lyje Valstybės Prezidentą vi- 
?ų organizacijų vardu pasvei
kino Savanorių Sąjungos pir
mininkas ats. Pulk. Ltn. Gu
žas. Valstybes Prezidentas šia 
proga tarė žodį, kuris buvo pa
lydėtas ovacijomis.

Karo Muzejuje 
minėjimą surengė 
Ramovė. Ta pačia
dengtas Karo Muzejaus naujai 
įsigytas paveikslas — Vytau
tas Naugardo žemėje. Gen. V. 
Nagevičius apibudino Vytauto 
Didžiojo laikus.

Be čia suminėtų iškilmių, tą 
dieną buvo daug kitokių pro
gramų Kaune ir įvairios iškil
mės visoje Lietuvoje net ma- 

| žiausiuose miesteliuose.

prasidėjo

iškilmingą 
Karininkų 
proga ati-

Bazilikoje pa- 
arkivyskupas

Arkikatedroje 
maldas atlaikė 
metropolitas Skvireckas. Į pa
maldas atvyko Tautos Vadas 
Valstybės Prezidentas Antanas 
Smetona, vyriausybės nariai su 
ministerio pirmininko pava
duotoju ministru Inž. Stani- 
šausku priešakyje, Seimo na
riai, kariuomenės vadovybė, 
diplomatinio korpuso nariai ir 
daug kitų aukštų asmenų. Gi
lų patriotingą pamokslą pasa
kė Kan. Prof. Česnys.

Apie p puoštą Nežinomojo 
Kareivio kapą žmonių būriai 
pradėjo rinktis iš pat ryto.

Pamaldoms bažnyčioje pasi
baigus, prie Karo Muzejaus 
pradėjo žygiuoti kariuomenės 
daliniai ir organizuotoji visuo-

(Tęsinys iš pereito nr.)
žinoma, Vasario 16 dienos nutarimas butų 

likęs tik kaip drąsus, bet nelabai gyvenimiškas 
žygis, jei Vokiečiai butų karą laimėję ir vakarų 
fronte. Tiktai, kai vakaruose jų frontas sulū
žo, Lietuvos Taryba galėjo pasivadinti Lietuvos 
Valstybės Taryba ir išleisti laikinąja Konstitu
ciją, kuria pasiremdama 1918 metų Lapkričio 
5 dieną ji pavedė savo naujai kooptuotam nariui 
Augustinui Voldemarui sudaryti pirmą atsta
tomos Lietuvos valstybės vyriausybę. Po kele
to dienų, to paties Lapkričio 11 d. pirmutinė 
vyriausybė ir buvo sudaryta.

Vokiečių okupacinis spaudimas dėl karo 
pralaimėjimo pradėjo smarkiai atslūgti. Bet 
pirmutinė Lietuvos vyriausybė tada medegiškai 
buvo visai silpna, beveik bejiegė, nes ji neturė
jo nei valdžios aparato, nei kariuomenės, nei pi
nigų. Jeigu nebūtų buvę ryškaus visos tautos 
pritarimo, žinoma, viena vyriausybė nepriklau
somos valstybės nebūtų sukurus. Bet visa tau
ta paklausydama savo vadų balso, pasirodė 
vęs verta, pasirodė laisvės ištroškus.

bu-

budamas 
j Ameri- 
Ameriko- 
mėginda-

sa

VISA TAUTA Už GINKLO

Į
VYKIAI keitėsi kaip kaleidoskope, 

matomi dideli pavojai griuvo ant

Smulkios Žinios
Turtuolis W. Seiberling, 

vęs Goodyear gumų išdirbys- 
tės galva, o iki šiol valdęs sa
vo gurno dirbtuves Barbertone, 
šiose dienose atsitraukė iš biz
nio pavesdamas viską savo sū
nui. Seiberling turi 75 metus 
amžiaus ir jau sako užtenka 
jam dirbti. Jis mažu 
atvažiavo iš Škotijos 
ką, biednas vaikas, 
je ’ dirbdamas, viską
mas, su laiku pasiekė savo lai
mę ir tapo milijonierium.

Kaip tik pradėjo ineiti gu
rno produktai į madą, jis 1898 
metais su paskolintais $3,500 
įsteigė Goodyear gumų išdir- 
bystę, kuriai biznis puikiai pa
sisekė ir taip jis ir jo kompa
nija pasidarė turtingais.

S. Norkienė gavo liūdną ži
nią iš Stoughton, Mass., kad 
mirė Kazys Muckus, jo pusse
serės vyras.

B. Kromičius šiose dienose 
savo namo rūsyje pasikorė. Jis 
pirmiau dirbo valdžios viešuo
se darbuose, iš darbo tapo at
leistas. Apimtas susigrauži
mo nusižudė. Kaimynai užti
kę jį negyvą pašaukė policiją. 
Policijai tuo tarpu esant prie 
mirusio, atėjęs laiškanešis at
nešė Kromičiaus vardu laišką. 
Policija atplėšus laišką patyrė 
kad jis rytojaus dieną kviečia
mas ateiti dirbti....

¥ ¥ *
LIETUVOS PAVEIKSLAI 
šeštadienį, Kovo 12 d., nuo 

8 vai., Januškevičius rodys Ak- 
rone naujus puikius Lietuvos 
krutamus paveikslus. Rodymas 
bus šv. Petro bažnytinėje sa
lėje, prie Birutės ir East avė. 
Pasitikima sulaukti gausingos 

i publikos. Kalnas.

ne vienam atrodo kad dar permaža esame pa
darę, kad dar daugiau galima buvo padaryti. 
Tiesa, tobulinimuisi ir pažangai ribų nėra. Iš-, 
tikrųjų, kai kur ir kai ko, gal būt, buvo galima 
daugiau padaryt. Gal būt, galima buvo išven
gti ir kai kurių klaidų, kurių dėl valstybės jau* 
numo ir jos vadų nepatyrimo buvb padaryta,. 
Bet tai kas pavyko, turint galvoje nepaprastai 
sunkias valstybės kūrimo sąlygas, reikia laikyti 
milžiniškais laimėjimais. 1938 metų Lietuvos 
jokiu budu negalime lyginti su 1918 metų Lie
tuva. Tada ji buvo tik ką gimęs kūdikis, ku
ris nuo pirmos savo gyvenimo dienos susidūrė 
su dideliais vargais, šiandien ji jau yra gra
žus jaunuolis, pilnas pasitikėjimo savimi, pil
nas gyvenimo energijos ir drąsiai žiūrįs į atei
tį, kai galės pasipuošti subrendusio vyro kūry
bos darbo vaisiais.

Neper- 
... Lietuvos. 

Keitėsi vyriausybės arba ministerių kabinetai. 
Į darbą buvo traukiami visi kas tik galėjo šį-tą 
pajiegti. Valstybės centras buvo Vilniuje. Bet 
čia nesuspėta susiorgnizuoti, nesuspėta sudary
ti ginkluotos pajiegos, kuri galėtų pasipriešin
ti naujam okupantui. Teko skubiai pasitraukti 
į Kauną ir čia organizuoti ginkluotą jiegą bei 
valstybės valdymo aparatą.

Visa Lietuvių tauta jautriai atsiliepė išgir
dus savo laikinos vyriausybės balsą, šaukiantį 
savanorius į pirmuosius steigiamos kariuome
nės pulkus. Savanorių pasiryžėlių skaičius au
go ne dienomis bet valandomis. Pradžioje ne
buvo nei ginklų, nei kariško apdaro. Pasiryžę 
vyrai ėjo apsirengę kuo turėjo. Daug savano
rių atėjo apsiavę tik kaimiškomis kurpėmis, ap
sivilkę tik kaimiškomis milinėmis. Jie buvo 
pasiryžę už savo kraštą gyvybę atiduoti.

Pirmieji savanoriai, nespėję nykiose karei
vinėse ir pagrindinių karo dalykų pramokti, 
tuojau buvo siunčiami sulaikyti jau ir prie 
Kauno artėjantį priešą. 1919 metų Vasario 
pradžioje Lietuvių pulkai jau pradėjo kariauti. 
Nors kovose ne vienas žuvo, ne vienas buvo su
žeistas, bet tai neatbaidė kitų savanorių, kurie 
žuvusių bei sužeistų eiles dešimteriopai užpildė. 
Pirmoms ginkluotoms jiegoms susidarius, bu
vo galima tvirčiau jaustis. Sleževičiaus vado
vaujama vyriausybė, pirmutinė paraginus sa
vanorius, ilgainiui galėjo skelbti ir mobilizaci
ją, kuri faktinai buvo naujokų šaukimas. Tai 
dar smarkiai padidino kariuomenės eiles, jas 
gerai sustiprino. Jauni Lietuvių pulkai greitai 
priprato prie kovų už laisvę ir narsiai stūmė 
priešą iš savo žemės, nors jiems stigo ginklų, 
apdaro ir negaudavo algos.

1919 metų rudenį Rusai bolševikai jau bu
vo nustumti iki Daugavpilio. Ir ne tik tai — 
Lietuvos kariuomenė prie Radviliškio Lapkri
čio 21—22 d. sumušė antrą Lietuvos priešą, va
dinamus Bermontininkus. Lietuvių laimėjimas ( 
buvo didelis, kurį dar padidino nemažas karo 
grobis: 15 lėktuvų, 8 artilerijos pabūklai, apie 
100 kulkosvaidžių, daugybė sviedinių, šautuvų 
ir visokios karo medegos. Visa ta karo mede- 
ga tuojau galėjo būti panaudota geresniam mu
sų kariuomenės apginklavimui.

Deja, jaunai Lietuvių kariuomenei bestu- 
miant lauk Rusus bolševikus ir likviduojant 
Vokiškai-Rusiškas monarchistų gaujas, kurioms 
vadovavo Bermontas Avalovas, Lenkai pasisku
bino užimti ne tik Vilnių bet ir gerą dalį etno
grafinės Lietuvos. Nors vėliau su Lenkais te
ko įvairiose vietose kovoti, jų tolimesnį veržimą
si ties Giedraičiais ir Širvintomis laimingai su- 
lakyti, nors su jais buvo deramasi ir bylinėja
masi aukščiausiose tarptautinėse instancijose, 
jie, nepripažindami teisės, o pasitikėdami savo 
smurto jiegomis, pasiliko pagrobtose žemės iki 
šių dienų. Visos Lietuvos vyriausybės, visa 
musų tauta dėjo didžiausių pastangų Lietuvių 
teisėms apginti ir santikiams su Lenkais sunor- 
muoti, bet, deja, visos tos pastangos ikšiol ne
pavyko ne dėl nuo Lietuvos priklausančių prie
žasčių. Vilniaus problema ir Lietuvių-Lenkų 
santikių klausimas dar nepavyko išspręsti.... 
Tai juodas debesys skaisčioje Lietuvos padan
gėje. Net ir toks šviesus Lietuvių tautos isto
rijoje faktas kaip Klaipėdos Krašto prie Lietu
vos gryžimas 1923 metais negalėjo nuraminti 
nei sumažinti atgimusį Lietuvių pasiryžimą 
’iau kovoti vardan teisybės dėl savo teisių.

to-

LIETUVA ATSISTOJA LAISVŲ 
VALSTYBIŲ EILĖJE

DIDELI LAIMĖJIMAI IR PIRMYNžANGA
T YIRSTELKIME čia į pagrindinius valstybės 

tvarkymo darbus, kurie buvo atlikti per 
dvidešimtį metų. Pirmiausia smarkiai sustip
rėjo tautinė ir valstybinė sąmonė. Visi Lietu
viai įtikėjo kad musų tauta laisva gali tvarky
tis ne blogiau už kitas didesnes ir daugiau gy
venimo patyrimo turinčias tautas. Valstybės 
vidaus politikoje pavyko įvykdyti visi planai, 
kurie buvo paskelbti jai besikuriant. Buvo pa
skelbta kad pagrindinius valstybės įstatymus ir 
jos santikius su kaimynais nustatys demokra
tiniu budu išrinktas Steigiamasis Šeimas: 1920 
retų Gegužės 15 dieną tas seimas ir susirinko. 
Tis išdir’ o du pagrindiniu įstatymu — 1922 m. 
Rugpjūčio 1 d. Valstybės Konstituciją, ir tų pa- 
”'u metu Kovo 29 d. žemės Reformos įstatymą. 
Resa. šie du svarbus įstatymai, laikui bėgant, 
paaiškėjo kaip ne visai tobuli, buvo pakeisti bei 
reformuoti, bet jų padariniai turėjo milžiniškos 
'takos valstybės sutvarkymui ir jos ateičiai.

Daug yra padaryta visose jaunos valstybės 
gyvenimo srityse, bet neabejotinai didžiausi 
(Urbai tenka tautos švietimui ir moks’ui. Jei 
dabartinėje Lietuvoje prieš karą buvo tik kele
tas šimtų aukštuosius mokslus einančių studen
tų, ir vargu daugiau kaip 1000 vidurinių bei 
aukštesniųjų mokyklų mokinių Lietuvių, tai da
bar matome jau septynetą savo aukštųjų mo
kyklų, kuriose mokosi per 4,000 studentų, ku
riose dėsto per 490 docentų. O bendro lavinimo 
ir specialinėse vidurinėse mokyklose mokiniu 
skaičius prašoka 25,000, iš kurių gimnazijose ir 
progimnazijose yra 18,800 mokinių ir 1372 
mokytojai. Vadinasi, laisvoje Lietuvoje viduri
nėse mokyklose turime daugiau mokytojų kaip 
prieškariniais laikais buvo mokinių.

Bet maloniausias reiškinys yra pradžios 
mokslo srityje, čia prieškarinių skaičių visai 
negalima nei lyginti. 1913 metais dabartinia
me Lietuvos plote pradžios mokyklose dirbo 
1,°22 mokytojai su 51,221 mokiniu. Tada Lie
tuva buvo nelaisva. , Dabar, 1938 metais, pra
džios mokyklose .dirba 5,475 mokytojai, kurie 
moko per 270,000 mokinių. Vadinasi, pradžios 
mokyklų mokytojų ir mokinių skaičius, lyginant 
su prieškariniu, padaugėjo penkis sykius suvir
tum. Dabar pradžios mokslas yra visiems pri
valomas ir prieinamas. Todėl vadinamų anal- 
fabetų-beraščių klausimas praktiškai jau yra 
išspręstas. Tai irgi vienas iš didelių Nepriklau
somos Lietuvos laimėjimų.

Pažvelgkime į tautinės kultūros kūrybos 
sritis — literatūrą ir meną. Kiek daug čia pa
daryta, kaip toli nužengta. Daug talentų galė
jo likti savame krašte, iš valstybės gavo para
mos mokslams išeiti. Kiekvienas Lietuvio ge
resnis rašinys suranda leidėją, o jo dabar dides
nį ar mažesni atlyginimą. Dramos veikalai pa
tenka į valstybės teatro sceną, kai nelaisvės 
laikais jie galėdavo būti vaidinami dažniausia 
tiktai ūkininkų klojimuose.

Dailininkų tapytojų vertingesnieji kuriniai 
patenka į valstybės meno galeriją, arba į vie- 
nns-kitus prasisiekusius kulturingesnius Lietu- 
’dn ramus, šimtai Lietuvos sūnų ir dukterų, 
dirbdami kultūros kūrybos darbą, ne tik didina 
tautos turtu lobyną, garsina savo ir Lietuvos 
vardą, bet ir patys iš to gali gyventi, svetimų 
dievų neiieškodami, tolimuose užsieniuose lai
mės neviliojami.

(Pabaiga kitame numeryje.)

K
ADANGI Lietuvos valstybės vardas ištisą 
šimtmetį buvo ištrintas iš politinio Euro-

esan-pos žemėlapio, kadangi daugumas toliau 
čių valstybių buvo užmiršusios musų tautą gy
vą esant, todėl teko padėti daug pastangų kad 
Lietuva vėl butų priimta į didžiąją laisvų tau
tų šeimą, kaip lygiateisis jos narys. Tai buvo 
didieji Nepriklausomos Lietuvos užsienio poli
tikos uždaviniai. Jie pavyko laimingai išspręs
ti. Lietuva buvo pripažinta visų pasaulio vals
tybių de facto ir de jure, priimta į Tautų Są
jungą, kviečiama j visus tarptautinius susirin
kimus, kongresus, konferencijas, ir tt. Koks 
didis tai yra dalykas, kokia garbė atgimusiai 
tautai, kokia naudai jos dvasinei ir medžiagi
nei kultūrai — apie tai kiekvienam yra lengva 
nusimanyti. Senovės Lietuvos didieji karžygiai 
ir vadai šiandien vėl gali ramus savo kapuose 
ilsėtis, kai jų garbingi darbai toliau yra tęsia
mi. O Lietuvos išeiviai, ypač Amerikos Lietu
viai, už suteiktą atgimstančiai tėvynei gausią 
moralinę ir materijalinę pagalbą gali save ra
minti atlikę savo kilnų patarnavimą.

Bet pažiūrėkime kas per dvidešimtį nepri
klausomo gyvenimo metų yra padaryta krašto 
viduje, kokios naujos sąlygos yra duotos kilti 
jo kultūrai, kiek yra nužengta priešakiu dvasi
nių ir materijalinių turtų dauginimo plotmėje.

Dabar dažnai esame lyg nepatenkinti, nes

BAUDŽIAVA
žvarbi, įdomi, didele knyga už $1.0^

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

(Pridėkit 15c persiuntimo kaštų)

IŠNIEKINTOS 
VĖLIAVOS

šioje knygoje atvaizduota sunkios musų 
tautos kovos su Rusų valdžia dėl spaudos atga
vimo, dėl musų teisių, dėl tolimos tuomet Ne
priklausomybės. Parodyta begalinis susipratė- 
lių pasišventimas dėl savo tėvynės, dėl brolių 
labo, 
vos”

6820

dėl šviesios ateities. “Išniekintos Vėlia- 
yra tai tartum knygos “Baudžiava” tąsa.

(Pridėkit 10c persiuntimo kaštų)

Reikalaukit “Dirvoje"
Superior Avė. Cleveland, Ohio
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SVEIKINAME!
ĮZAIP jau Dirvos skaitytojams yra žinoma, Lietuvos 
* Y Nepriklausomybės 20 metų sukakties proga Vals
tybės Prezidentas Antanas Smetona apdovanojo ordi
nais, be šimtų Lietuvos ir kitų šalių valstybės vyrų, ir 
34 Amerikos Lietuvius.

Šiomis dienomis atėjusiame iš Kauno Lietuvos Ai
de randame sužymėta vardus Amerikos Lietuvių ir ne 
Lietuvių asmenų kuriems paskirta ordinai. Štai jie:

V. F. Jankauskas, New Yorke, senas Amerikos Lie
tuvių veikėjas, apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino 
IV laipsniu.

D. L. K. Gedimino ordino III laipsniu apdovanoti 
šie: Kun. A. Skripkus, J. Hertmanavičius, J. J. Smailys, 
I)r. M. J. Vinikas, Dr. J. J. Bielskis, Adv. J. S. Lopatto, 
Prof. M. W. Graham, Adv. B. Mastauskas, Chicagos bur
mistras Kelly, Dr. A. Zimontas, Dr. J. Jonikaitis, Dr. 
S. Biežis, Kun. H, Vaičiūnas, E. D. Stone.

D. L. K. Gedimino IV laipsniu: A. Aleksis, J. či- 
žauskas, S. E. Vitaitis, M. Crhysoston (Krill), Juozas 
Olšauskas, Povilas Molis, Adv J. P. Uvickas, J. J. Ba- 
nas, P. J. Žiulis.

V-ju laipsniu — V. Ambrozevičius, O. Gudauskaitė, 
J. Dimša, Stasys Mockus, Vincas Daukšys, Petronėlė 
Jurgeliutė, K. J. Krušinskas, M. Brenzaitė, J. Bačiunas 
ir Alekas Banys.

Sveikiname visus musų išeivijoje darbuotojus, šia 
proga pagerbtus, kurie tokiu budu stoja į eilę kitų, pir
miau apdovanotų. Jie visi yra tik dalis Amerikos Lie
tuvių mažiau ar daugiau pasidarbavusių savo tėvynei 
ankstyvaisiais ir vėlesniais laikais, ypač kovų už Lietu
vos nepriklausomybę laikais, kuomet visame pasaulyje 
išsiblaškiusių Lietuvių pagalba buvo reikalinga ir kiek
vienas kuris tik galėjo nesitraukė nuo darbo. Apdova
notieji yra visi tie kurie dirbo, kurie pasišventė ir pa
sišvenčia dabar dirbti savo Tėvynei Lietuvai ir jos gar
bei bei gerovei plėsti.

Linkime kad visi ordinuotieji asmenys parodytų 
dar daugiau pasišventimo ir noro dirbti už savo tautos 
reikalus. Apdovanojimu jų darbai nepasibaigia .

Yra dar daugiau Amerikos Lietuvių kuriems ordi
nai reikalinga buvo duoti, bet ateis ir jų eilė. Kurie 
kartais jaučiasi kad buvo pražiūrėti dabar, lai nesijau
čia įžeisti. Bus daugiau progų kuriomis ordinai bus 
skiriami, bus pagerbti ir tie.

Kaip iš vardų matome, apdovanojime nedaroma jo
kio skirtumo: ordinus gavo ir tautininkai ir katalikai i 
ir sandariečiai veikėjai. Jie Lietuvai vis yra lygus, jei
gu tik dirba jai nuoširdžiai.

Visų musų pareiga yra dirbti savo Tėvynės gero
vei ir garbei. Dirbkime dar didesniu atsidavimu.

VIS “PRISIPAŽYSTA”
Gana juokingas ir keis

tas yra Maskvoje tardymas 
tų 21 suimtų aukštų komu
nistų. Kaip visuose pir- 
mesniuose kituose tokiuo
se “teismuose”, kurių pa
sėka buvo sušaudymas, ir 
šiame visi apkaltintieji at
virai ir gražiai “prisipažy- 
sta” prie kaltės....

Kuomet būna suimami 
mažiukai ‘neištikimieji’, tie 
sušaudomi be teismo, ar 
tik su mažu lokaliu tardy
mu, be ceremonijų.

Didieji komunistų vyrai 
dažnai būna tardomi ir jie 
gražiai “prisipažysta” prie 
kaltės....

Aišku, jų kaltės yra su
fabrikuotos išanksto, jie 
tik kokiu nors budu priver
čiami jas užtvirtinti, pasi
rašyti ant “išpažinties”, ar 
kaip kitaip prisiimti....

Didžiųjų komunistų tar
dymas ir “prisipažinimas” 

i reikalingas tam kad Mas
kvos carai turėtų ką rody
ti didelės Rusijos paverg
tiems mužikams, visose ki
tose šalyse esantiems ak
liems savo sekėjams jog 

| tie “šunes” negali būti už
tariami ar kaip nors jiems 
prijautimas parodomas.

“Prisipažinimai” reiškia 
i davimą pilniausios teisės 
! juos žudyti, o pašaliniai tė- 
mytojai būna prirengti ne
daryti jokio tam pasiprie
šinimo nei žudytojams pa
smerkimo.

UŽ TAIKĄ
Nevv Yorke, konferenci

joje, sušauktoje aptarti tai
ką, 216 protestantų dvasiš
kių ir Žydų rabinų pasira
šė pasižadėjimą smerkti 
karus ir “niekad neremti 
kito karo” jeigu Amerika 
sumanytų su kuo nors ka
riauti.

Rašo Jonas Valaitis
EINANT Suv. Valstijų 

tatymu, pinigus gaminti kito
kiu paveikslu galima tik pra
slinkus 25 metams. Taigi, šio 
Vasario 21 d.. sukako 25 me
tai kai turime dabartinius 5c 
nikelinius, su buffalo paveiks
lu. Vasario 22 d. pradėta pen
ktukus gaminti naujus: su bu
vusio prezidento Thomas Jef- 
ferson atvaizdu vienoje pusė
je, ir jo namais Monticelloj ki
toje penktuko pusėje.

JAPONAI merginas gražiau
siomis skaito tas kurių kaklai 
gražus. Figūra, kojos pas juos 
turi antraeilę vietą. Moterų 
Dienoje buvo gražuolių rinki
mai, kuriuose dalyvavo ir Ja
ponijos diduomenė. Kaip stai
ga imperialistas baronas Asa- 
da, kalbėdamas, prabyla: “Ja
ponija turi turėti daugiau vai
kų. Japonų moterys, dabar 
jieškančios grožio, mano kad 
vaikų gimdymas joms grožiui 
kenkia. Tai klaida. Japonijai 
reikia daugiau vaikų.” Tuo gi 
tarpu Japonijoj ir dabar gy
vena labai tirštai — išeina po 
468 dūšias ketvirtainei mailei 
žemės.

AMERIKOS Lietuvaitė Na 
talija Jasukynaitė pernai Lie 
tuvoje nupaišė daug Suvaikė 
jos vaizdų, kuriuos šiais me 
tais Amerikoje rodys savo su
rengtose parodose. Olga Du- 
beneckailė-Kalpokienė nupaišė 
daug pademarklinijo vaizdų 
uriuos išstatys parodose Lie 
ivoje.

PI? E L. A. DAMBRAUSKAS
DAINA PRASČIOKĖLIO NEMO

KANČIO RAŠYTI

(Nuo Redakcijos: šios Dainos autoriui, 
Adomui Jakštui-Dambrauskui mirus, patie
kiame ją Dirvos skaitytojams. Daugeliui 
ši Daina yra žinoma iš pat jaunų dienų.)

I
Niekam ant svieto aš nepavydžiu 
Nei didžių turtų, nei garso didžio, 
Ir vis’ kas yra žmonėms taip miela, 
Man tai lyg lapai rudens suvytę — 
Tik vienintelio daiktelio gaila: 
Kodėl nemoku ašai rašyti! 
Dievuliau mano kad aš galėčiau 
Kaipo tie ponai, plunksną vedžioti, 
Kiek tai giesmelių gražių sudėčiau, 
Kiek tai galybės turėčiau prote!.... 
Vislab kas širdį ramiai sukrato, 
Ar gailiais jausmais krutinę gelia, 
Ar ką malonų akys pamato — 
Tuojau ant balto dėčiau lakštelio. 
Tad’ kožną mislį ką dūšioj dygsta 
Man būt bepigu užsilaikyti;
O dabar durnos kilsta ir nyksta, 
Nes aš nemoku jų surašyti....

Prof. Prel. Aleksandras Dambrauskas-Jakštas

SOCIALISTAI PEREINA 
VISAS RIBAS

Tėvynės redaktorius il
game editoriale gindama
sis nuo socialistų akiplėšų, 
štai kaip pareiškia:

“Ar Naujienoms patinka 
ar ne, Susivienijimas buvo 
ir tebėra Amerikos Lietu
sių tautinė organizacija. 
.Ją tokia nustato SLA. pa
matiniai dėsniai. Todėl ir 
SLA. organas Tėvynė lai
kosi ir privalo laikytis tau
tinės linijos.”

Senuko Grigaičio patra- 
kimas pereina visas ribas. 
Jis savinasi sau teisę skai
tyti Susivienijimą socialis
tams priklausančiu pada
ru; jis mano kad tik socia
listai gali kandidatuoti į 
SLA. valdybą; jis įsisapna- 
vęs kad tik socialistiškas 
šlamštas tinkamas Tėvy
nėje rašyti, ir, nežiūrint 
SLA. konstitucijos nuosta
tų, SLA. organas tautinius 
reikalus tik neigtų....

Gaila kad žmonės taip 
nuo koto nusmunka. Toks 
senuko Grigaičio protavi
mas pereina protingo žmo
gaus ribas.

Tai yra lyg alkano vilko, 
baubimas norint pasigrob
ti sau į nagus organizaci
ją, pasinaudojant savo su
kvailintų sekėjų pagalba.

Tas turi priversti tauti
ninkus ir sandariečius at
kakliau kovoti su tais “iš 
krašto išėjusiais” gaivalais.

PRANCŪZIJA priskyrė ke
turioms Lietuvos studentėms 
stipendijas studijuoti Prancū
zijoja jų literatūrą. Stipendi
joms pasinaudojo ir sėkmingai 

tudijuoja E. Kabalaitė, Ona 
.ipčiutė, E.1 Lauži kaitė-Juškie- 
e.

Amerikos Lietuvaitės, Eleo- 
įora Bartkevičiūtė iš Brook- 
lyno, ir Joana Bučinskaitė, iš 
Chicagos, kaip Lietuvos stipen- 
diatės, sėkmingai studijuoja 
lituanistiką Vytauto Didžiojo 
Universitete Kaune.

Vokietijoj panaikino ka
riškos tarnybos amžiaus 
apribavimą. Kas tik galės 
kariauti bus imamas, ne
žiūrint kokio amžiaus.

stantį keleivių. Daabr ruo
šiama 100 tonų lėktuvai, 
kurie pradės vežioti pasa- 
žierius per Atlantiką 20 
valandų kelionėse.

Igor I. Sikorskv, garsus 
orlaivių planuotojas, sako 
kad trumpu laiku bus pra
dėta dirbdinti 1,000 tonų 
lėktuvai, kurie neš po tuk-

PAVASARIS GRYŽTA
Jau Kovas parodo kaž ką pranašingo, 
Jis buria pavasarį jau;
Baltieji pusnynai sutirpo, pradingo, 
Kasdieną po laipsnį šilčiau!
Su saule sugryžta pavasario vėjas, 
Prikeldamas žmogų ir paukštį, 
Pasveikino rytą, per žiemą kentėjęs, 
Veversėlis kildams į aukštį!
Gandrai ir varnėnai sugryš į tėvynę, 
Ir pempės “ar gyvi?” paklaus;
J Lietuvą gryžta naujoji gadynė, 
Linksmieji svečiai atkeliaus!
Įr traukiasi žiema to trukšmo pabūgus, 
Pavasaris kviečia artojus,
Kad imtų kastuvus, akėčias ir plūgus, 
Reiks berti dirvon vasarojus!....

Vikt. Tatarėlis.

ŽMOGAUS PAVASARIS TIK 
VIENAS

Žmogaus pavasaris tik vienas, ‘ 
O tų pavasarių kiek daug!
Jam skirta skinti žiedas vienas, 
O gi žiedų gražių tiek daug!

Ir va, pavasaris vėl naujas,
Ir žiedas puikus, žiedas kraujas, 
Bet skirtas jis kitam, kurs žydi: 
Ir gaila man ir skausmas lydi.

Ir kiek dar bus naujų pavasarių, 
Ir kiek pražys puikių žiedų,
Tuo tarpu man jau baigias-vasara, 
Ir liūdna man ir taip skaudu,...

P.T. St. Mažėnas.

z

ANGLŲ, Prancūzų ir Vokie
čių kalbomis pradėta leisti žur
nalas apimantis Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos jaunimo auk
lėjimą. žurnalą vardu “PRO 
JUVENTUTE BĄLTICĄ” ne
senai pradėjo leisti Pabaltijos 
Valstybių Motinoms ir Vai- 

j kams Globoti Komitetas. Ame
rikos Lietuviai galėtų nemažai 
prisidėti tą žurnalą platinti. 
Apie to žurnalo leidimą reikia 
painformuoti ir svetimtaučius. 
Linkėtina kad to žurnalo pl.a- 

j tinimas pasisektų.

Hert- 
Lietu- 

vą rašinį ir pasiuntė Californi- 
jos Universitetui. Ten keli 
profesoriai susidomėjo Lietu
va, ir jų vienas, M. W. Gra
liam, žada sekančią vasarą ap
silankyti Lietuvoje. Amerikos 
Lietuviai galėtų daug naudos 

j Lietuvai padaryti, tik bėda kad 
permažai yra tokių musų žmo
nių kurie patys plačiau pastu
dijuotų Lietuvos istoriją.

CHICAGIETIS J. J. 
manavičius parašė apie

DABAR Nevv Yorke gyve
nantį buvusį Lietuvos valsty
bės teatro direktorių Oleka- 
Žilinską kviečia atgal į Kauną, 

j Kvietimą pasirašė režisieriai 
i Dauguvietis ir Juršys, taipgi 
I Kipras Petrauskas ir teatro 
direktorius žadeika. Bet Ole- 
kos-žilinsko Nevv Yorko Lietu
viuose nesutinkama.

I dėti buk jis kur tai 
pe veikiąs.

Teko
Rusų

įtarę kad
Ru-

SOVIETŲ galvos, 
svetimų valstybių konsulai 
sijoj vedę Sovietams nepagei
daujamą propagandą, uždarė 
išviso 22 konsulaturas, Japo
nijos, Lenkijos, Vokietijos ir 
kitų kaimyninių šalių.

II
Aš aprašyčiau Dievo galybę, 
Ką vienu žodžiu viską sutvėrė — 
Ant žemės leido gyvių daugybę, 
Dangų žvaigždėmis berte nubėrė. 
Aš aprakyčiau kokią tai dainą 
Siunč’ iš padangių mums veversėliai. 
Aš išguldyčiau kur plaukia-eina 
Iš musų krašto tie debesėliai. 
Aš apdainuočiau vasaros rytus, 
Kada saulutė tek’ ką prašvitus, 
Ir žiba, mirga rasos lašeliai, 
Ir čiulba, ulba girios paukšteliai. 
Skelbčiau taipos gi gražybes lauko: 
Kaip varpų vilnys siūbuojant plauko, 
Kaip bringsta grūdas, kaip noksta 

šiaudas,
Kaip žuvelytės upelyj maudos.... 
Mažu dar rastųs’ mislys ir kitos — 
Ir jas sudėčiau ant popierėlio, 
O dabar visos nesurašytos 
Tuoj ir iš nyksta kaipo šešėliai.

III
/

Aš aprašyčiau Lietuvos šalį: 
Pono dvarelį, žmogaus kiemelį, 
Ir musų juodas nuo durnų gryčias, 
Ir išrėdytas dailiai bažnyčias, 
Ir puikius daržus musų mergaičių, 
Pilnus rūtelių, rožių, našlaičių; 
Ii- lygumėlius musų laukelių, 
Ir mielą vėsą žalių girelių.... 
Ir kas tik, kas tik yra tėvynėj 
Vislab garsinčiau dėl viešo gero.... 
O kaip gi gaila jog šioj gadynėj 
Musų galvočiai šitaip nedaro....
Aš kad su plunksna apseit mokėčiau 
Vien dėl tėvynės tikrai krutečiau: 
Rodyčiau broliams kitų suktybes, 
Aiškinčiau bjaurias priešų piktybes, 
Skelbčiau jiems šaukdams jog musų 

tauta
Tebėra gyva, nors ir užgauta, 
Jog joj dar randas senovės dvasė, 
Jog veltui priešai jai duobę‘kasė, 
Jog Diev’s tvirtybių yr’ apgintuvė 
Musų tautystės, musų liežuvio.... 
Ir didį, didį dar mislių spiečių 
Aš į tėvynę paleist galėčiau.... 
Bet dar niekas neišgirs sviete 
Manęs prasčioko, manęs mužiko; 
Ir mislys, krauju širdies aplietos, 
Praeis be rašto, nueis uždyką!

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

KAINA TIK 25c.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė. Cleveland, O.hio

Prel. Aleksandras Dambrauskas, žinomas 
kaipo raštojas slapyvardžiu ADOMAS JAKŠ
TAS, mirė Kaune Vasario 19 d. Jis buvo vie
nas iš seniausiu ir žymiausių Lietuvių veikėjų, 
mokslininkų ir rašytojų. Jis buvo gimęs 1860 
metų Rugsėjo 9 d., Kuronių kaime, Pagirių v., 
Ukmergės apsk. 1889 metais, pabaigęs Šiau
lių . gimnaziją, įstojo į Petrapilio universiteto 
matematikos-gamtos fakultetą. Tačiau jo šie 
mokslai nepatenkino ir jis po metų iš univer- 
s’iteto išstojęs išvažiavo į žemaičių kunigų se
minariją Kaune. Pabaigęs seminariją, kaipo 
nepaprastai gabus ir stropus klierikas, semina
rijos vyriausybės buvo pasiųstas į Petrapilio 
kunigų akademiją, kurią pabaigė 1888 metais 

I teologijos magistro laipsniu ir tais pats metais 
buvo įšventintas į kunigus.

Aleksandras Dambrauskas dar tebesimoky
damas jau buvo susipratęs ir veiklus Lietuvis. 
1883 metais žemaičių kunigų seminarijoje reda
gavo rankraštinį Lietuvos laikraštėlį, kurio bu
vo išleisti keturi numeriai. 1884 metais jis 

j pradėjo bendradarbiauti “Aušroje” išspausdin
damas savo eilėraštį, “DAINA PRASČIOKĖLIO 
NEMOKANČIO RAŠYTI”. Taigi, baigęs aukš
tuosius teologijos mokslus, Aleksandras Damb- 

į rauskas buvo jau ne be tik susipratęs bei veik
lus Lietuvis, bet taip pat ir žymus ano meto 
musų tautos veikėjas, turįs aiškią veikimo ideo- 

į logiją ir siekimus.
Kadangi gimnazijos vyriausybė visokiais 

j budis .stengėsi Lietuvius mokinius rusinti tai 
Aleksandras Dambrauskas tam jų darbui griež- 

I tai pasipriešino, už ką Rusų valdžios buvo iš
tremtas penkeriems metams į Naugardo guber
niją, j Ustiužnos miestelį, čia jis susipažino su 
Dr. Vincu Pietariu, kurį jis paskatino Lietuviš
kai rašyti. Tat daugiausia A. Dambrausko dė
ka mes iš Vinco Pietario sulaukėme žymaus ra
šytojo, parašiusio didelę istorinę apysaką “Al
gimantas” ir daug kitų kurinių. Gyvendamas 
ištrėmime A. Dambrauskas daug rašė įvairių 
mokslinių veikalų ir straipsnių Tilžėje leidžia
miems laikraščiams.
\ Prieš karą A. Dambrauskas-Adomas Jakš

tas buvo vienas iš žymiausių Lietuvių publicis
tų. Vokiečių okupacijos metu A. Dambrauskas 

| gyveno Kaune ir taip pat daugiausia rūpinosi 
Lietuvių spaudos reikalais. Po karo, įsikūrus 
Lietuvos universitetui, jis už savo nuopelnus 

j mokslui universiteto buvo tinkamai pagerbtas: 
Į 1922 m. jis buvo išrinktas Lietuvos universite- 
I to garbes profesorium.

Už nuopelnus katalikų bažnyčiai 1914 me
tais žemaičių Vyskupas Karevičius jį pakėlė į 
žemaičių Vyskupijos kapitulos prelatus.

Be kitų raštų jis parašė ir išleido daug ei
lių, viena eilių knygelė yra žinoma ‘.‘Dainų Skry
nelė”.

Prel. A. Dambrauskas buvo plačios erudi
cijos, stiprios valios ir nepaprastai didelės ener
gijos ir nuostabaus darbštumo žmogus.

Prel. Aleksandras Dambrauskas palaidotas 
valstybės lėšomis, Vasario 22 d. Jo palaikus 
pagerbti atsilankė ir Valstybės Prezidentas An
tanas Smetona. Palaidotas Kauno bazilikos 
kriptoje šalia kitų didžiųjų Lietuvių tautos vy
rų. Tsb.

/



PER TVORĄ
PASIŽVALGIUS

PAVERGTAS VILNIUS

NE TAIP YRA KAIP MUMS

J. SENKUS. RAITOS KLAIPĖDOS KRAŠTO LIETUVAITĖS

20. VYTAUTO KOVA SU JOGAILA

Nužudęs Kęstutį, Jogaila norėjo atsikratyti 
ir jo sunum Vytautu. Tačiau šiam pavyko iš 
kalėjimo pabėgti. Iškart Vytautas pagalbos jieš- 
kojo pas Mozūrų kunigaikštį Jonušą. Bet čia 
jos negavo ir buvo priverstas kreiptis į atkak
lius Lietuvos priešus kryžiuočius.

Po ilgų derybų su ordino magistru, Vytau
tas gavo pagalbos ir netrukus išėjo į karą prieš 
Jogailą. Vytauto kariuomenė paėmė Trakus ir 
apgulė Vilnių, tačiau pačios pilies paimti ne
įstengė. Po šių nepasisekimų, Vytautas su sa
vo kariuomenės likučiais gryžo pas ordiną.

Jogaila, matydamas augančią Vytauto įta
ką, pasiūlė jam geruoju susitaikyti, prižadėda
mas jam grąžinti jo dalį. Po ilgų derybų, Vy
tautas sutiko ir, palikdamas kryžiuočius, sude
gino daug jų tvirtovių. AUKOS J. O. SIRVYDO BIOGRAFIJOS 

LEIDIMUI

21. KRIKŠČIONYBĘ: ĮVEDANT
Tuo laiku pas Jogailą lankėsi Lenkų kara

laitės Jadvygos piršliai. Jogaila sutiko apsives
ti su Jadvyga ir dar šiaip daug visko prižadė
jo, tarp kitko pats su visa Lietuvių tauta apsi
krikštyti. 1385 metais Jogaila buvo išrinktas 
Lenkų karalium. 1387 metais Lietuvių krikš
tyti iš Krokuvos atvyko Lenkų kunigai, kurie 
nei žodžio nemokėjo Lietuviškai. Todėl nenuo
stabu kad Lietuviai naujo mokslo ilgai nesu
prato.

Apkrikštiję šiek-tiek Lietuvių, Lenkų ku
nigai stengėsi ir daugiau bažnyčių Vilniuje pa
statyti. šis jų noras Jogailos buvo patenkin
tas ir vietoje iki šiol stovėjusių stabmeldžių 
šventinyčių, atsirado naujos katalikiškos baž
nyčios. Taip 1387 m. Šventaragio slėnyje vie
toje Perkūno šventyklos buvo pastatyta Dievo 
Motinos ir šv. Stanislovo bažnyčia, vėliau pa
vadinta katedra, o dabar — bazilika. Ant ki
tos šventyklos pamatų, pastatyta šv. Jono baž
nyčia. Didžiausiam vyriausios šventyklos bok
šte buvo kabinami bažnyčių varpai. (Tas bok
štas stovėjo ten kur dabar yra katedros varpi
nė.)

Įvedus krikščionybę, iš Vilniaus į miškus 
išbėgiojo Lietuvių kriviai, žyniai ir vaidilos. Jų 
vietas užėmė Lenkų kunigai.

Netrukus buvo iškirsti ir šventieji Lietu
vių miškai: Lukiškio, Šventaragio ir daugelis 
kitų miškų. Jų vietoje buvo padarytos aikš
tės, kuriose vėliau pristatyta įvairių namų.

Nuo to laiko Krivių-Krivaičio rūmuose ap
sigyveno vyskupas su visa kapitula.

Jogaila Lenkų kunigams duosniai skyrė pi
lis, dvarus, miškus ir kitokį Lietuvos turtą. 
Pačiame Vilniuje didelius žemės plotus valdė 
katalikų dvasininkai.

Apskritai, krikščionybę įvedus, Lietuvos 
socialiniame gyvenime įvyko griežta permaina. 
Prieš 'krikščionybę įvedant, Lietuviai visai ne
turėjo vergų, išskiriant tuos kuriuos karuose 
belaisviais paimdavo. Lietuvių butą laisvų. Iš
tikus karui, nežiūrint luomų skirtumo, visi Lie
tuviai eidavo tėvynę ginti; grobį taip pat visi 
lygiomis dalindavosi.

Ir štai, laisvi, jungo nepažinę ir jo neno
ri Lietuviai, atsikrausčius į jų kraštą daugeliui 
Lenkų, pamažėle virsta svetimtaučių atėjūnų 
vergais.

Liaudies nuo ponų priklausymas tuo metu 
įgyja valstybinio teisėtumo; tas matyti iš dau
gelių užsilikusių senovės aktų. Pavyzdžiui, Jo
gaila Lenki] dvasininkams pačiame Vilniuje pa
skyrė daug žemės su trobomis, sodais ir ten

gyvenančiais žmonėmis.
Aktuose nurodoma kad už tų žemių, ežerų 

ir kitokių turtų valdymą bei naudojimą, jiems 
priklausė nuomos mokestis, visos įplaukos, žmo
nių duoklės, ganyklos, laukai, pievos, miškai, 
krūmai, bičių aviliai ir spiečiai, žuvų gaudymo 
ir medžioklės teisė, ir tt. Vyskupas dar galėjo 
pačiame Vilniuje neužimtose vietose statyti na
mus ir iš jų pelną imti.

Iki to laiko su Vilnium daugelio kraštų vai-, 
dovai nors ir turėjo santikius, tačiau pats mies
tas tarptautiniu žvilgsniu dar buvo nepripažin
tas. Jogaila prašė Rymo popiežių pripažinti 
Vilnių miestu, o naujai pastatytą bažnyčią — 
katedra. Popiežius, atsakydamas į šitą Jogai
los prašymą, pasiuntė Poznanės vyskupą Dob- 
rogostą, kuris Šv. Petro vietininko vardu “ne
kuria apgyventą vietą, vadinamą Vilnium”, pri
pažino miestu, o naujai pastatytą bažnyčią — 
katedra.

Vilniaus vyskupas buvo kartu ir visos Lie
tuvos vyskupu.

Anais laikais kai kurie didieji Europos 
miestai turėjo visą eilę privilegijų ir teisių, 
kurių rinkinys sudarė taip vadinamą “Magde
burgo Teisę”. Tokią teisę Jogaila išrūpino ir 
Vilniaus miestui.

Nors krikščionybės įvedimo metu buvo su
griauta daug senovės Lietuvių šventyklų ir 
gražių papuošimų, tačiau nauji krikščionių dva
sininkai, apsigyvenę Vilniuje,, daug prisidėjo 
prie miesto gražinimo ir įturtinimo. Jie pasta
tė daug vienuolynų, didelių bažnyčių ir šiaip 
gražių namų. Penkiolikto amžiaus pradžioje 
krikščionių dvasininkams priklausė visas treč
dalis Vilniaus miesto. Asmens gyvenanti baž
nyčių ir vienuolynų žemėje, jokių mokesčių ne
mokėdavo. šia proga pasinaudodami, daug pir
klių bei amatninkų ant šių žemių apsigyveno. 
Tuo budu Vilniaus miestas ėmė sparčiai augti, 
statytis. Jo santikiai su kitais kraštais, ypač 
po popiežiaus pripažinimo miestu, pasidarė daug 
tampresni negu kad anksčiau buvo. Nuo to 
laiko ypač smarkiai pakilo prekyba.

22. VILNIAUS NELAIMĖS 14-TO AMŽIAUS 
PRADŽIOJE

Taip išaugęs Vilniaus miestas neilgai žy
dėjo. Keturiolikto amžiaus pabaigoje Vilnių 
aplanko daug nelaimių, po kurių miestas negrei
tai galėjo atsigauti.

1390 metais Vilnių užpuolė kryžiuočiai. 
Jie įsiveržę į patį miestą, pasistatė savo stovyk
lą toje vietoje kurioje dabar yra šv. Jurgio oaž- 
nyčia. Iš ten jie puolė žemutinę pilį, į kurią 
tik po ilgų kovų kryžiuočiams pavyko įsiveržti. 
Pilin įsiveržus, kryžiuočiai žudė visus kurie tik 
jiems pakliuvo. Kryžiuočiai prisigrobė daug 
Vilniaus turtų, kuriuos su savim išsigabeno.

Be šitų žvėriškų kryžiuočių žudynių ir plė
šimų, dar Vilnių labai sunaikino tada kilusis 
gaisras.

Vietoje seniau žydinčio miesto, liko numin
ti dirvonai. Tik viena aukštoji pilis išlaikė kry
žiuočių puolimus, nors, kaip mini kronikos, ir ji 
buvo sunkiai nukentėjus.

Taip sunaikintas Vilnius dar negreitai ga
lėjo atsistatyti, nes po metų vėl buvo kryžiuo
čių užpultas, vėl sunaikintas ir apiplėštas.

Laikas ir karo smūgiai labai ardė Aukšto
sios pilies sienas. Iš istorinių dokumentų ma
tyti kad pilies sienos daugelyje vietų buvo la
bai išgriuvusios.

Nespėjo Vilnius atsipeikėti nuo kryžiuočių 
užpuolimo, kaip jį 1399 metais ištiko didžiau
sias gaisras. Buvo sudeginta daugybė gražių 
namų, tarp kurių katedra ir Didžiojo Kunigaik
ščio rūmai su ten buvusiomis brangenybėmis ir 
visais turtais. Be šito gaisro buvo daugybė ki
tų, kurie visai sunaikino taip kiekvienam Lie
tuviui brangų miestą.

Po šitų visų karų ir gaisrų, kaip kronikos 
rašo, baisus buvęs Vilniaus miesto vaizdas. Vie
toje puikių ir gražių rūmų bei bažnyčių kai kur 
stūksojo apdegę akmeninės namų sienos ir bok
štų liekanos. Visur kur pirma buvo miesto gy
vas gyvenimas, dabar tik krūvos pelenų gulė
jo. Gražiai gyvenę Vilniaus miesto gyventojai 
dabar atrodė išblyškusiais elgetomis, kurie pra
eivių pagalbos maldavo.

Vilniui greitai atsistatydinti neleido Lietu
voje kilęs sujudimas ir varžytinės dėl valdžios. 
Laimė kad Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio sos
tas atiteko sumaniau ir gudriam valdovui, Kęs
tučio sunui Vytautui.

Seka: VILNIUS VYTAUTO DIDŽIOJO 
LAIKAIS.

J. O. Sirvydo biografijai išleisti 
gauta dar šios aukos:

Gauta per A. A. Zalpį, iš Chicagos:
Aleksandras A. Žalpis 5.00
Marė Dužinskienė 2.00
Armours & Co. merginų darbi-

ninkių smulkios aukos 3.00

Gauta per F. Motuzų, iš Detroit:
Vincas Karpšlys 3.00
Chas. J. Martin 2.00
Veronika Motuzienė 2.00
Kastas Tauras 1.00
A. Rinkunas 1.00
Juozas Ališauskas 1.00
Pranas Karpšlys 1.00
Jonas Dailyda 1.00
Jonas Valaitis . 1.00

Gauta per Ch. J. Martin, Detroit:
Dr. A. J. Andrews 1.00
J. Tamošiūnas 1.00
M. Kemešienė 1.00

Gauta per P. Molį, Detroit:
Vincas Kirtiklis 1.00
Juozas Klubokas 1.00
Adv. Alex Conrad 1.00
Mikas J. Masys 1.00
Juozas Ambrazevičius 2.00
Eugenia Molienė 2.00
Julius P. Molis 1.00
Povilas Molis 1.00
Aldona E. Molis 1.00
Dr, J. J. Sims 2.00
Dr. P. P. Zurbis 1.00
Dr. J. C. Peįers 1.00

Gauta Per A. J. Jokūbaitį,
So. Boston, Mass.:

Jonas Račkauskas 1.00
Petras Jokubonis 1.00
Domininkas Dainius 1.00
Steponas Minkus 1.00
Prflnas Rupkelis 1.00
Bladas Baniulis 1.00
Povilas Apšega 1.00
Jonas P. Griciunas 1.00
Stasys Pauras 1-00
Pranas Kvietkauskas ( 1.00
Jonas Balandis 1.00
Adv. Wm. F. J. Howard 1.00
VVilliam A. Amsie, Dorchester 1.00 
Boguslavas Rimkus 2.00
Elzbieta Plevokienė 100
William Yarušas 1-00
Adv. J. B. Gailius 1-00
Antanas Ašmenskas 100
Adv. Antanas šalna 1.00
Jonas Jakštas L0O
Andrevv Yoga 1-Ou
Povilas Baltrušiunas 1-00
Antanas Klinga 1-00
Antanas J. Alekna 1-00
Petras Čiaplikas 1 -00
Juozas Šokas L00
Pranas Vaitkus 1-00
Prof. Rev. B. F. Kubilius 1.50

Gauta per J. Tareilą, iš
Waterbury, Conn.:

Jonas Tareila 2.00
Pranas Mačiulis 2.00
Kazys Strikulis 2.00
Bernardas Montvila 1-00
Augustinas Kundrotą 1-00
Stasys Čiapas 2.00
Dr. Jonas S. Stanislovaltis 5.00

Gauta per A. S. Trečiokę,
Newark, N. J.

Vincas Gvazdaitis 100
Jurgis Karčiauskas 1-00
Mikas Akialis 1-00
Vincas Ambrazevičius 100
Antanas Juodaitis 1-00
K. Balčiūnas, Hillside, N. J. 1.00
Juozas Garolis, Jersey City 1.00
Pr. Petrulis, N. Arlington 1.00
Vincas Boreika, Irvington 1.00
Antanas Mickus, Kearny 1.00

DAUGUMA mes mėgstam kalbėti, bet ne 
visi norim dirbti.

Mokytoja Anelė Bratenaitė 2.00 
J. Rauktys, Worcester, Mass. 1.00 
A. čelkis, Scranton, Pa. 1.00
J. Januškevičius, W. Hartford

Conn. 1.00
Jonas Skinderis, Westville, 111. 1.00
Lietuvių Piliečių Klubas,

Bayonne, N. J. 2.00
O. Vaitkunaitė, Westfield, N.J. 1.00

Jonas P. Grite, Portland, Ore. 2.00
Anelė Kavaliauskienė,

New Britain, Conn. 1.00
J. K. Urbonas, Shenandoah 1.00
E. Cibulis, New Haven, Ct. 1.00
V. Pūkas, Chicago 1.00
S. Bulota, Silver Creek, Pa. 1.00

Dirva Platinasi
DIRVOS VAJAUS EIGA

DAR PORA DESĖT- 
KŲ NAUJŲ DIR- 

VIEČIŲ!
Dirva auga, auga, auga 1
Jos skaitytojų eilės per pra

eitas kelias savaites pasidau
gino šimtais.

Štai praeitos savaitės nauji 
skaitytojai:
Andrius Kazakevičius, vietinis 
Leonas Radvil, iš Bridgeport, 

Conn.
Andrius Kulak, iš Bridgeport, 

Coąn.
Mrs. B. Kauneckis, Brooklyn, 

N. Y.
I’eter Butkus, Bethlehem, Ct. 
Joe Shugzda, Wapping, Conn. 
Joseph Augutas, W e t s f ield, 

Mass.
Ona Bliuvienė, Bayonne, N. J. 
Amelia Višniauskas, Gardner, 

Mass.
Walter Belaska, Hudson, Mass. 
Kaze Stankus, Brooklyn, N.Y. 
Jonas Vaitkevičius, Granby, 

Conn.
B. Makacynas, Amsterdam, ' 

N. Y.
Ignas Luskis, Coal Center, Pa. 
Juozas Makutenas, Brooklyn, 

N. Y.

DIDELE EKSKURSIJA
Dėl informacijų kreipkitės į: 

COSMOPOLTTAN TRAVEL
SERVICE

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

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

JOHN SEKYS
433 Park SI., Hartford, Conn.

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

G. A. KYBĄ
AMERIKOS LIETUVIS
14 Varnon St.. Worcester, Mass. 

PETRAS BARTKEVIČIUS
678 N. Maia St.. Montollo, Mass. 

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

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. 
NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.. Chicago. IU.

OHIO LITHUANIAN PUBLISHING 
CO. DIRVA
K. S. KARPIUS
6820 Superior Ava..

Cleveland. Ohio

A. VARASIUS
206 Alį Nations Bank Building 
1200 Carson St.. Pittsburgh, Pa.

Whamburg-american line® 
lą^NORTH GERMAN LLOYPl^J

Laivakortės gaunamos Dirvos Agentūroje
6820 Superior A ve. ENdicott 4486 Cleveland, Ohio

V. A. Kerševičius, Scranton, Pa. 5.00 
S. Strazdas, Brooklyn, N. Y. 1.00 
Juozas Smitrus 1.00
Antanas Aimutis 2.00
K. Zaleckevičius, Northampton,

Mass. $1.00
S. Zurlis, Linden, N. J. 1.00

VISO $124.60

SIRVYDO BIOGRAFUOS
KOMITETAS-

336 Union Avė., Brooklyn, N. Y

John Wainora, Bayonne, N. J. 
Antanas Mickevičius, Brook, 

.lyn, N. Y.
A. Delyonas, Stamford, Conn. 
Petras Kazlaučiunas, Thorp,

Wis. (užrašė Johą Kurtinai
tis).

Katrė Veževičienė, Scranton, 
Pa., išrašė Dirvą Antanui 
Pakalniui į Lietuvą.

SKUBĖKIT IR KITI!
Dirvos vajus baigsis Kovo 

31 dieną. Iki tam laikui jus 
visi seni skaitytojai ir tie ku
rie dabar užsirašėt, turit gerą 
progą pakalbinti savo draugus, 
kaimynus ir gimines užsirašy
ti Dirvą, arba patys išrašykit 
jiems Dirvą dovanų.

Dirva visada pilna įvairių 
įdomių raštų, didelis laikraštis, 
ji patiks visiems.

Pinigus už prenumeratą — 
$1 arba. $2 popierinius —■ ga
lit įdėti į laišką ir prisiųsti — 
jie nežus. Aiškiai įrašykit sa
vo antrašą ir užadresuokit:

“DIRVA”
6820 Superior Avė.

Cleveland, Ohio

| LIETUUfl
Rengia ir prižiūri 

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ 
AGENTŲ SĄJUNGA 

0 AMERIKOJE r J

Populiariu Ekspresiniu Garlaiviu

EUROPI!
Išplauks iš Ncw Yorko

GEGUŽĖS 3čia 1938
Greiti traukiniai prie pat laivo 
EUROPA Bremerhavene užti
krina patogią kelionę į Kauną 

ir Klaipėdą

ATRODO

Mums atrodo kad Trockistai 
Tokie pat kaip Stalinistai, 

Vierni komunistai.
Jie sykiu Carą nudėjo, 
Revoliuciją laimėjo •— 

Turčius nugenėjo.
Trockistai išvien kariauna, 
Kapitalo tvarką griauna, 

Tik jie šaut negauna.
Stalinas kitaip permato, 
Trockistus už barzdos krato, 

Prie sienos pastato....
las kareivis kurs kariavo, 
Liuosybę šalies vadavo, 

Priekyj galą gavo.
Generolas kurs prižiūri,
Pirmyn stumia visą būrį — 

Tas tik vardą turi.
“Jisai priešus nugalėjo,
“Jisai karą išlaimėjo” — 

Nors namie sėdėjo.
Kurs yra šalies valdonas,
Su juom eina milijonas,
• Tas ant vargšų ponas.

Kaukšt.

Iš KERMOŠIAUS 
GRYŽUS

(Gaida kaip: 
“Gaspadinė Vieną Dieną”)

Musų mieste taip atsiėjo
Kad moterėlės linus mint 

pradėjo — 
Oi lilia lilia drilia, lia....

Prisiminė spalių krūvą
Ir įvirto į tą krūvą....

Oi lilia....
Josios šaukia “ratavoti”,
Padėt spalius išvolioti, 

Oi lilia. .. .
Bet nelaimė atsitiko:
Vaikinų joms jau neliko, 

Oi lilia....
Tik jos tada pasitriko
Kai vienos spaliuose liko,

Oi lilia. ...
Mat, vaikinai pas’rodavo,
Į kermošių išvažiavo....

Oi lilia. ...
Juos tenai saldžiai mylėjo, 
Bučkių įvalias turėjo....

Oi lilia....
Jiems tenai labai patiko,
Jie išbuvo iki ryto....

Oi lilia. ...
Šeimininkės labai pyko
Kam prie kitų jie paliko.... 

Oi lilia....
Jos merginas net kolioja
Kam. jų vaikinus viliojo....

Oi lilia. ...
Kad aš jųjų vyras bučiau,
Jų vargelius išklausyčiau,

Oi lilia....
Aš jų bėdas išklausyčiau,
Gerai kailį iškasyčiau....

Oi lilid....
Tokių moterų daug yra
Ką nemyli savo myrų....

Oi lilia....
Aš jas labai “pamylėčiau”, 
Visą kailį suakėciau....

Oi lilia. .. .
Iš Kermošiaus Parvažiavęs.

Kas platina Dirvą — tas 
platina apšvietą.

Pečių muskulu* Iteiier 
Pety* ištampytas?

PAIN-EXPELLERIS
Suteik* malonų palengvinimą 

keli vykrų.s ištrynimai.



DIRVA

KAS REIKALINGA PRIE 
VAŽIAVIMO LIETUVON

Kurie yra Amerikos pilie
čiais ir nori apsilankyti Lietu
voje, reikalinga išsiimti Ame
rikos pasportas (gaunamas čia 
pat Clevelande).

Lietuvos piliečiams reikalin
ga turėti koks nors senas Ru
siškas pasportas arba kurie to 
neturi, privalo tuoj parsitrau
kti iš Lietuvos sau gimimo 
metrikus. Be tų dokumentų 
Lietuvos paso negalima gauti.

Blankas paso gavimui išpil
do Dirvos agentūra.

Metrikai reikalingi ir pensL 
jų ir kitokiems tikslams, taigi 
kiekvienas privalo pasirūpinti 
parsitraukti sau gimimo metri
kus. Lengviausia gauti para
šius. savo giminėms į Lietuvą.

Dirvos agentūra pagelbės su
rasti jūsų laivo vardą ir atva
žiavimo dieną jeigu patys ne
atsimenat.

SAUGOKIMĖS PATYS IR 
SAUGOKIM KITUS

Policija Prašo Automobilistų Važinėti Atsargiai, 
Seniems Žmonėms Pataria Saugotis Gatvėse

KAM GAILĖTIS PO 
LAIKO?

Artisto Atvaizdavimas Nuoveikių Senatoriaus 
Robert J. Bulkley iš Clevelando

AKINIAI 
galima gauti pas 

I)-RĄ MATULAITĮ 
(Lait) 

1155 East 79th St.

MNO MARTINI
&

JAN KIEPURA DAI
NUOS SU METRO
POLITAN OPERA 

CŲEVELANDE

yra pragarsėjęs Eu- 
radio ir filmose, pir- 
pasiliuosuoti nuo sa-

Vienas iš sensacingų Metropolitan 
Operos New Yorke artistų, tenoras 
Jan Kiepura, kuris naujai pribuvo 
iš Europos, dainuos dviejose opero
se Clevelande miesto auditorijoje 
bėgyje operų savaitės Bal: ndžio 4 
iki 9 dienos.

Jan Kiepura 
ropos operose, 
miau negalėjo
vo sutarčių Berline, bet kaip tik ga
lėjo .ištrukti, atvažiavo į Ameriką 
ir čia jo dalyvavimas Metropolitan 
operoje, dainuojant v“La Boheme” 
sukėlė nepaprastą jo pamėgimą, 
kas kritikų skaitoma pirmutiniu to
kiu nuotikiu per daug metų Metro
politan operoje.

Jis dainuose Clevelande 
heme” su Grace Moore 
po pietų, Balandžio 9, ir 
to”, su sensacinga nauja
ra soprano, Amri Galli-Campi, ket
virtadienio vakare.

John Charles Thomas, Nino Mar
tini ir Helen Jepson dainuos “La 
Traviata” pįrmutinj vakarą, atida
rant operų sezoną, Balandžio 4.

“La Bo- 
šeštadienj 
“Rigolet- 
coloratu-

Atidaryta Nauja 
Lietuviška Užeiga

ANDY’S CAFE
6607 VVade Park Avenue 

Penktadieniais žuvis.
Ateikit pas mus — sueisit 

čia savo draugus.
And. Kazakevičįus, Sav.

Į^IPPODROMĮT

PYTHIAS
CAFE
LIETUVIŠKA UŽEIGA
231 EAST 156 STREET 
(Netoli Euclid Beach Parko) 

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

Penktadieniais žuvis.
J. Verbyla ir A. čiutelė

savininkai.

“Bringing Up Baby”
“Bringing Up Baby” (Kūdikio 

Auginimas), labai juokinga ir gra
ži filmą, pradedama rodyti Hippo- 
drome Theatre šeštadienį, Kovo 12.

Katherine Hepburn jr Cary Grant 
šioje filmoje pergyvena daugiau vi
sokių nesusipratimų negu kiti my
limieji pergyveno tuzine kitų pa
veikslų, ir jų nuotikiaį tokie tikri 
ir pralinksminanti kad žiūrėtojai 
nesiliaus juokęsi.

Kurie įsivaizduojat kad dalykas 
einasi apie auginimų žmogiško kū
dikio šiuomi busit nustebinti, nes 
tas “Kudikjs” yra tai pilnai suau
gęs žvėris leopardas, kuriuo pasi
naudodama Miss Hepburn pasigau
na sau mylimąjį, Grant, zoologijos 
profesorių.

HOMAN’S CAFE
PUIKI UŽEIGA
ALUS — DEGTINĖ 

VYNAS — LIKERIAI 
UŽKANDŽIAI 

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

vietos)
Atdara iki 2:30 naktĮ.

LIGONINIŲ PATAR
NAVIMU APSIRŪ
PINIMAS DIDĖJA

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

Tokay, Sherry, Brandy ir kt. 
6% alus išnešimui, 6 bonkos 
už 50c. (3)

Azet Wine Co.
1172 East 79th Street

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame j stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Avė.

Arti 70,000 įvairių rusių darbinin
kų ir tarnautojų bei jų šeimų narių 
jau yra įsirašę į Clevelando Ligo
ninių Aptarnavimo Sąjungą (Cleve
land Hospital Service Association), 
kuri aprūpina sergantį tos šeimos 
narį ligoninės patarnavimu bent 
kurioje iš šešiolikos ligoninių kurios 
sudaro tą sąjungą. Sąjunga pra
dėjo veikti virš trys metai atgal ir 
jau gavo tokį didelį skaičių narių, 
sako John A. McNamara, direkto
rius. Tai yra pasaulinis rekordas.

Stojusieji į tą sąjungą yra darbi
ninkai virš 1,200 skirtingų dirbtu
vių, biznio įstaigų ir kitokių, kadan
gi į tą sąjungą galima įstoti tiktai 
grupėmis per savo darbavietes. Pa
vieniai asmenys negali įsirašyti pa
skirai, bet tik grupėmis po 10 arba 
daugiau iš vienos įstaigos, šis pa-. 
tarnavimas apima visą Cuyahoga i 
apskritį.

šis yra vienatinis planas kuriuo i 
įsirašiusieji gauna ligoninės patar
navimą be kaštų, išskyrus ką moka 
mažą mėnesinę duoklę iš 60 iki 75 
centų mėnesiui.

Clevelando ligoninės kurios pri
klauso prie to plano yra Evangeli- 
cal Deaconess, Fairview Park, Glen- 
ville, Grace, Huron Road, Lutheran, 

i Mt. Sinai, . Polyclinic, St. Alexis, 
St. Ann’s,. Jt. John’s, St. Luke’s, 
St. Vincent Charity, University, 
Woman’s ir Community ligoninė 
Berea mieste.

Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — išrašykit Dirvą 

saviškiams į Lietuvą.

A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKĄ UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtinė — Vynas

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

Clevelando policija deda di
džiausias pastangas persergėti 
visus kad rūpintųsi gelbėjimu 
savo ir kitų žmonių gyvasčių. 
Kaip pasirodo, ddžiausias klau
simas yra senyvo amžiaus as
menų žuvimo gatvių trafiko 
nelaimėse.

Visiems policijos skyriams 
darbuojantis surinkimui žinių, 
pasirodė kad nors šymet suma
žėjo žuvimas vaikų ir jaunes
nio amžiaus suaugusių, senųjų 
suvažinėjimas padidėjo. Vidu
tinis amžius vienuolikos žmo
nių suvažinėtų pereitą mėnesį 
buvo 62 metai. Diduma tų ne
laimingų žuvusių buvo vyrai, 
ir jie suvažinėti daugiausia 
rytinėmis ir vakarinėmis va-1 je. 
landomis.

Kapitonas Thomas H. Conry 
iš 13-to Precincto, praneša kad 
vįsam mieste imamasi didžiau
sių pastangų apsaugoji senyvo 
amžiaus "------- ---- x
mirčių, 
diduma tų nelaimių atsitiko 
kai tie senyvi asmenys bandė 
pereiti skersai gatvę. Neku-

žmones nuo trafiko 
Tyrimai parodė kad

rie užmušta einant paskirtais 
skerskeliais, bet dauguma žu
vo bandydami pereiti gatvę 
bent kur 
žiūrėdami 
su.

Dabar, 
policijos viršininkai sako, bus 
dedama dar daugiau pastangų 
j mokinimą seno amžiaus žmo
nių išgelbėti nuo suvažinėjimo 
automobiliais.

Senyvi žmonės, eidami pasi
vaikščioti, ar j darbą, ar į baž
nyčią, turėdami reikalo perei
ti skersai gatvę, privalo imtis 
viso atsargumo. Nėra reikalo 
skubėti bėgti per gatvę kaip 
tik pasitaiko mažas tarpukas 
važiuojančių automobilių eilė- 

. Visi šeimos nariai privalo 
mokyti, aiškinti savo seniems 
tėvams apie reikalingą atsar
gumą perėjimui gatvių.

Kurie važinėjat automobi
liais, policija prašo naudoti sa
vo galvas, važinėti žmoniškai, 
n e 1 a kstyti pramuštgalviškai, 
nes tas jei ne šiandien tai ry
toj gali būti didele nelaime pa
čiam arba kitos šeimos nariui.

pasitaikius, neapsi- 
ir nepaisydami švie-

JUDINA STATYBĄ
Padarymui statybos amatuo

se ešantiems darbininkams 
darbų, nekurie Clevelandiečiai 
lankėsi pas Prezidentą Roose- 
veltą pasitarti.

Clevelande jau esama suda
ryta $100,000 pinigų statybos 
darbams pradėti.

Federalė valdžia taipgi turi 
paskyrus pinigus skolinti ma
žų gyvenamų • namų statybai 
visoje šalyje ir norima išra- 
ginti žmones pradėti tais pini
gais pasinaudoti.

SVEČIAS
Pereitą savaitę svečiavosi 

pas štaupus Albertas Brazio- 
nis, iš Akrono, dar tik septyni 
mėnesiai kaip iš Lietuvos at
važiavęs. Svečias apžiurėjo 
Lietuvių Darželį, muzejus ir 
kitas įdomesnes vietas, susipa
žino su daugeliu Clevelandie- 
čių jaunuolių, taip pat nesenai 
atvykusių iš Lietuvos.

Albertas Brazionis pilnas ge
rų norų ir pasiryžimų, 
ir prasilavinęs vaikinas, 
stina kad galėtų gauti 
apsigyventi Clevelande.

gabus
Gei- 

progą 
Rep.

ATVAŽIAVO Iš 
LIETUVOS

Prieš keletą dienų atvažiavo 
iš Lietuvos Eleonora Kuisienė, 
kurią parsitraukė jos dukterys 
Marcelė Petrauskienė ir Ona 
Lawrence.
Putokšlių

Taipgi
Savickas, 
jaunuolis, 
Aluškus.

Jiems
tus pagamino Dirvos Agentū
ra.

Kuisienė gyveno 
kaime, Tauragės ap. 
atvyko Kastantas J. 

Amerikoje gimęs 
pas savo gimines

atvažiuoti dokumen-

PAS S BOO**

SENATOR 
BULKLE/ 
pirected 
thetight forthe H.O.L.C. 
ANDfHE NaTiūNAL HOUSING

ACTSjHE HELPED DRAFTTHE 
, FEDERAL RESERVE AHD‘R.’F.C. 
į ACT5 AMO INITIATED FEDERAL 
’ LAHP BAHK LEGISLATIOH.

Mizernos gazietos radzibato- 
rius j ieško priekabių: aprašv- 

Į damas pastarą Clevelando Lie- 
I tuvių Kultūrinio Darželio Są- 
Į jungos susirinkimą ‘nuporina’ 
[taip: “Visi Sąjungos nariai 
: apsiėmė dirbti, tik vienas K. i 
S. Karpius atsisakė.”

Visi Clevelando Lietuviai ži- 
[ no kad Karpius niekados ir 
I niekur nėra atsisakęs dirbti 
i Lietuvių visuomenės kulturinį 
darbą. Bet Karpius atsisakė 

! dirbti kartu su tokiais gaiva
lais kurie prieš C. L. K. D. Są
jungos valdybos rinkimą bė
giojo net po viešas įstaigas ir 
namus plepėdami kad jie nori

■ sukelti smurtą prieš Karpių. 
Negana to, jie. sakė turį net 
keturis asmenis kurie aukosią 
net po šimtinę Darželiui jeigu 
jie smurtu išrinksią kitą į Dar-

j želio Sąjungos sekretorius....
Mes visi gerai matėme kad 

laike valdybos rinkimo Kar
pius galėjo pasilikti raštininko 
vietoje, nes visi smurtininkai 
bijojo žodį prieš jį ištarti. Jis 
atsisakė palikdamas smurti- 

, ninkams dirbti. Tegul dabar
■ tie smurtininkai iškolektuoja 
j tas pažadėtas Darželiui šimti- 
| nes ir nereiks bėdavoti, pini
gų bus.

Jus, smurtininkai, manote 
suklaidinti Clevelando Lietu
vių visuomenę, neturėdami pa
sitikėjimo nei įtekmės tarpe 
žmonių, manėt gaudysit šimti
nes lyg žydai manną iš dan- 

I gaus. Karpius neatsisakė iš 
Į Darželio narių, tik atsisakė tu- 
1 rėt reikalą su tokiais gaivalais 
j kurie tik sau garbės j ieško, 
[nepaisydami kad ir-nuostolius 
i Darželiui daro. Karpius atsi
sakydamas iš Darželio rašti
ninko vietos nieko nenustojo. 
Jus savo plepalais paliuosavot 
jį nuo pareigų kurios jam at- 

I imdavo daug laiko ir pinigo. 
Jus dabar turit liuosas rankas 
rinkti tas šimtines. Priekabių 
prie Karpiaus nej ieškokit ir 
neklaidinkit musų visuomenės, 
nes Clevelando Lietuviai žino 
kad Karpius yra daugiau pa
sidarbavęs Lietuvių tautiškuo
se reikaluose negu visu.t smur
tininkai sudėjus į vieną krūvą.

Išrodo lyg po laiko smurti
ninkų vadai gailisi savo neap
galvoto darbo. Jie liko dirbti 
su skolų našta ant sprando.

C.L.K.D. Sąjungos Narys.

ateinant pavasariui,

u.s.šemator.

MIRIMAI
JUOZAS MANIšAUSKAS 

mirė Kovo 7 d., buvo 39 metų 
amžiaus. Palaidotas Kovo 10 
d., kareivių skyriuje, Highland 
Park kapinėse. Pamaldos at
sibuvo šv. Jurgio bažnyčioje.

Liko žmona, Julė, ir brolis, 
Stasys. Gyveno 8128 Wade 
Park avė. Laidotuvėse pasi
tarnavo graborius N. A. Wil- 
kelis.

• SODYS MEDŽIUS. Mies
to valdyba gauna $140,000 iš 
viešų darbų prisodinimui Cle
velando gatVėse naujų medžių. 
Tiki šią vasarą pasodinti apie 
10,000 medžių.

NEPAPRASTAS DVIEJŲ 
BROLIŲ ĮVYKIS

A. Sublis gavo laišką iš Lie
tuvos su tokia žinia. Pas Ado
mą Baltadudnį tarnavo nesvei
ku protu bernas, kuris Sausio 
29 d. ko tai supykęs naktį iš
bėgo laukan ir nuogas ant 
sniego atsigulė. Kitą rytą na
miškiai rado jį pusiau gyvą 
su nušalusiom kojom ir ran
ka.

Šeimininkė, tą dieną kepus 
duoną, turėjo įkaitintą pečių, 
taigi sušalusį berną su kitų pa
galba įkišo į krosnį sušildyti. 
Jis ten įkaito ir jam nuo kojų 
ir rankų nupuolė sušalusios 
mėsos, pasidarė didelės žaiz
dos. Ligonis tapo nugabentas 
į Telšių ligoninę sunkioje pa
dėtyje. Baltaduonis dėl to tu
rėjo daug nesmagumo.

Kaip tik tą pačią dieną Cle
velande mirė jo brolis, Juozas 
Baltaduonis. Rep.

• AUTOMOBILIŲ nelaimėse 
Clevelande iki šios savaitės 
pradžios, nuo Sausio 1 d. už
mušta 22 asmenys. Sekmadie
nį suvažinėta pirmas šių metų 
vaikas. Pernai tokių nelaimių 
iki šio meto laiko buvo 51.

Pirmadieni prasideda pardavimas pavienių bilietu

METROPOLITAN OPERA
COMPANY OF NEVV YORK 

niinilH 1111 | Edward Johnson, Gen. Mgr. 
rUuL U nALLE<lw- zieK<er, Asst. Gen. Mgr. I VMLIU linLLEarle Lewig) Agst Gen Mgr APRIL 4 to 9

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

ANTRADIENĮ, Balandžio 5, TRISTAN UND ISOLDE
Flagstad, Branzell, Melchior, Huehn, List, Cehanovsky, D’Angelo, 
Bodanzky. ' __

TREČIADIENĮ, Balandžio 6, Trigubas Vaidinimas 
CAVALLERIA 
Giannini, Kaskas, 
Tagliabue, Papi.

ir THE B AT

RUSTICANA ir PAGLIACCI
Rayner Burke, Martinelli, Bonelli,

Dickson, Papj. 
(Baletas) su The American Ballet Ensemble.

KETVIRTADIENĮ, Balandžio 7, RIGOLETTO
Galli-Campi, Votipka. Kiepura. Pinza, Tagliabue, Panizza.
PENKTADIENĮ po pietų, Balandžio 8—TANNHAEUSER
Flagstad, Branzell, Melchior, Huehn, List, Cechanovsky, Leinsdor.
PENKTADIENUvakare, Bal. 8—PARDUOTOJI NUOTAKA 

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

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

ŠEŠTADIENI vakare, Balandžio 9—AIDA
Rethberg, Castagna, Votipka, Marti’.Qdli, Pinza, Bonelli, Panizza 
Paštu užsakymai priimami, kainos—$6, $5, $4, $3, $2, $1. Taksų nėra.

NORTHERN OHIO OPERA ASSOCIATION 
TIKIETAI PARDUODAMI MAIN LOBBY 

_______UNION TRUST BANK—EUCLID prie NINTH ST._______

DELLA C? JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

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

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1762
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PRANEŠKIT ADRE
SO PAKEITIMĄ 

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

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.

Parduodu Ūkę Lietuvoj
Randasi Panevėžio ap., Ra

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

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

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINĖ
C. Pakeltis Pharmacy 

1117 East 79th Street 
(Kampas Pulaski Avė.)

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

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

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

IH DRAFTiHgTME
iq3S> RE5ULT1NG IN FEDERAL 

INSURAHCE OFDEPOglTS.

ROBERTJ.BULKLr/H£ASS15rep

SĖNATOR BULKLEY MA? JUKPHoTED 
SBMAlE HEtf HATtOMAL HOUSlMGMEASURE

WASIIINGTON. — Viršuje 
yra artisto atvaizdavimas pa
žymiausių nuoveikių legislati- 
viuose darbuose Senatoriaus 
Robert J. Bulkley, iš Ohio, prie 
kurių šiose dienose pridėta 
dar vienas, kuomet visuotinas 
namų stątybos įstatymas galu

tinai Senate užtvirtinta.
Kaipo vadas sub-komiteto. 

prie Banking and Currency 
Komiteto ir narys galingo Fi
nansų Komiteto, Senatorius 
Bulkley per savo rankas pra
leido daug svarbių įstatymų 
Senate praeitų kelių metų bė
gyje. 

Paskutines Dienos
Musų MILŽINIŠKO IŠPARDAVIMO—Dabar 

pats laikas jums apsipirkti ir sutaupyti pinigų.
VYRŲ GERI MARŠKINIAI VYRŲ UŽSEGAMI SVETE-
Vertės iki $1.35. 2 už $1.75 RINIAI ŽIPONAI

89c
VYRŲ stori šilti apatiniai

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

$1.00
$1.50 vertės

VYRŲ Gragios Pirštinės $1.00 
šiltu pamušalu arba be

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

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

DYKAI EAGLE STAMPS su kožnu pirkiniu

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

Miegamo Kambario
RAKANDAI

nuo ir

Norge Skalbtuvai
Specialiai $39.5° ir aukščiau

RAKANDAI IR REIKMENYS NAMAMS 
VISAI ŠEIMAI

theVVILKELIS
FURNITURE CO.

6307-11 Superior Avenue
ENdicott 2343

Atdara vakarais—išskyrus trečiadienius

N. A. 1VILKELIS JURGIS ARBUCKAS
Savininkas Vedėjas
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NAUJAUSIOS ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS

SLA. RINKIMAI
Balsuokit už šiuos Tautininkus Kandidatus:

KOKS BUS BIRUTĖS 
PAMINKLAS PA

LANGOJE
UTKA, N. Y

SLA. Sargyba, Tautininkų Komitetas, rekomenduoja
PLEČIAMAS ORINIS 
SUSISIEKIMAS

KAUNAS. — Lietuvos Vy
riausybė paskyrė 300,000 litų 
orinio susisiekimo tarp Kauno 
ir Klaipėdos organizavimo pra
džiai. Taip pat planuoja įves
ti ir orinį pašto išsiuntinėjimą 
į kai kurias tolimesnes Lietu
vos vietas. Iki šiol per Lietu
vą susisiekimą orlaiviais pa
laiko Vokiečių-Rusų orlaivinin- 
kystės bendrovė, bet su Klai
pėda susisiekimo orlaiviais ne
buvo. Taigi, Lietuva steigia 
pirmą nuosavą orinio susisie
kimo liniją su savo pajūriu.
SVEIKINO UŽSIENIO 
LIETUVIUS

KAUNAS. — šiais metais 
Lietuvoje užsienio Lietuviai 
prisiminta ir nuoširdžiau svei
kinta negu bent kada pirmiau. 
Minėdamos Lietuvos 20 meti) 
Nepriklausomybės sukaktuves, 
įvairios organizacijos nu
tarė sveikinti užsienio Lietu
vius.
kad Lietuvos Nepriklausomy
bės džiaugsmo šventė yra ne 
tik Lietuvoje gyvenančių bet 
ir po visą pasaulį išsisklaidžiu
sių brolių Lietuvių. Visi dir
bome Lietuvos Nepriklausomy
bę atstatant, visi ir džiaugia
mės.

Taip pat šiais metais Lietu
voje ruošiamasi atvykusius už
sienio Lietuvius priimti kaip 
galima iškilmingiau ir nuošir
džiau, tuo pabrėžiant dėkingu
mą už prisidėjimą darbais ir 
aukomis prie Nepriklausomy
bės atstatymo.
SERGA JUOZAS TŪBELIS

KAUNAS. — Atostogaująs 
Ministeris Pirmininkas .Juozas 
Tūbelis susirgę. Paguldžius 
Zurino ligoninėje sveikata pa
gerėjo. Kovo 2 d. Užsienių 
Reikalų' Ministeris Lozoraitis 
išvyko ligonį aplankyti.

Visur buvo pabrėžiama

I RUOŠIASI DIDELEI 
MOKYKLŲ STATYBAI

KAUNAS. — Atstatant 
priklausomą Lietuvą buvo 
leistas šūkis: “Gana lūšnose 
gyventi”, kuris su dideliu pa
siryžimu įgyvendinamas. Pa
statyta daugybė gražių namų 
Įstaigoms ir mokykloms vieto
je Rusų paliktų lūšnų. Vis 
daugiau ir daugiau gražių mu
ro namų puošia Lietuvą, "b sa
manotos bakūžės lieka istorine 
praeitimi.

švietimo Ministerija išdirbo 
plarą per ateinantį dešimtį 
metų pastatyti nuosavus na
mus visoms pradžios mokyk
loms, išleidžiant tam reikalui 
trisdešimts septynis milijonus 
litų, ir įsteigti 900 naujų mo
kyklų komplektų. Kitos Mi
nisterijos svarsto priemones 
paremti privačią murinę sta
tybą kaime ir miestuose.
MIRĖ 119 METŲ 
LIETUVIS

KAUNAS. — Lietuvos kai
me mirė seniausias Lietuvis, 
Kuršonis, sulaukęs 119 metų.
NELAIMĖ SU LIETUVOS 
PREKINIU LAIVU

KLAIPĖDA. — Vasario 27 
naktį vienuolika kilometrų į 
pietus nuo Klaipėdos, laike au
dros užmestas hnt seklumos 
Lietuvos prekinis laivas “Ne
ringa”. Trys įgulos nariai to
je nelaimėje prigėrė. Laivas 

ūdros smarkiai apgadintas.
PASITRAUKĖ ŠILINGAS

KAUNAS. — Iš Valstybės 
Tarybos Pirmininko pareigų 
pasitraukė St. šilingas. Tary- 
goje pirmininkaus Masiulis.

Ne- 
pa-

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

“MARGUTIS”
6812 So. VVestern Avė. 

Chicago. IIL

RAŠYTOJO PALAI
KUS PARVEŠ Į 

LIETUVĄ
KAUNAS. — Lietuvių ra

šytojas Jonas Biliūnas mirė 
1907 metų Gruodžio 8 d. Za
kopane, Lenkijoj. Dabar yra 
susidaręs komitetas jo palai
kams į Lietuvą pargabenti.

Lenkų valdžia sutiko leisti 
Jono Biliūno palaikus iš Zako
panės perkelti į Lietuvą. Par
gabenus i Lietuvą, jo palaikai 
bus palaidoti 
Vorutos kalne, 
rimą surengti 
pabaigoje.

prie Anykščių, 
Laidotuvės no- 
Liepos mėnesio 

Tsb.

BRANGMENYS JEWELRY
ViKokios brangmenys, papuošalai, žiedai, laik

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

LAIKRODŽIŲ IR LAIKRODĖLIŲ TAISY
MO SPECIALISTAS

Ateikit pamatyti musų turimų prekių 
gausybę ir įvairybę.

i
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I. SAM AS J EKELRY
6704 Superior Avenue
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'.VILKELIS FUNERAL HOME
L1CENSED FUNERAL DIRECTOR

Norintiemą Pašarvoti pas mane Kambariai Nemokamai.
Palaidojimo kaštai priklauso nuo semtos išgalės ir pasirinkimo. 

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

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais 
moderniškas.

6522 Superior Avė. „
-^-*51 « «'« « • wr » r» i rri « ■ «

P. J. KERŠI S
899 Society for Savings B!dg.

Tclelcnns: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 1740-VV

Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki
tės i mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą 
įvairios apdraudvs-insurance reikaluose.

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

HEnd. 9292
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SLA. Sargyba, Tautininkų Komitetas, rekomenduoja vi
siems SLA. nariams balsuoti už sekančius tautinius kandidatus, 
į SLA. Pildomąją Tarybą, kurių vardai randasi gatavai atspaus
dinti ant oficialių SLA. balsavimo lakštelių:

ANT PREZIDENTO
W. F. Laukaitis ..................... Baltimore, Md.

ANT VICE PREZIDENTO 
Bukšnaitis ............... Richmond Hill,

ANT SEKRETORIAUS
.J. Vinikas........................ New York.

ANT IŽDININKO
S. Trečiokas ........................ Newark,

ANT IŽDO GLOBĖJŲ 
Mockus ............................ So. Boston,
A. Kerševičius ...................... Scranton, Pa.

ANT DAKTARO KVOTĖJO
Dr. S. Biežis ................................ Chicago, III.

Viskas ko reikia — padėkit kryžiuką ties jų vardais paskirtoje 
vietoje.

V.

M.

A.

S. v.

F

N. Y.

N. Y.

N. J.

Mass.

KELIONIŲ BIURAS. Tu
rizmui skatinti ir plėsti, Susi
siekimo Ministerija Kaune įs
teigs kelionių biurą. Biuras 
patarnaus keleiviams teikda-

mas vidaus ir užsienių infor
macijas, rūpindamasis keleivių 
bagažu, leisdamas kelionių rei
kalams literatūrą, keisdamas 
pinigus, ir kt.

MAISTAS GAMINTAS
ELEKTRIŠKAI

MAŽIAU TRAUKIASI
• Gamink valgį modernišku, elektriš
ku budu—ir taupyk!
Mėsa, kepama Elektriškame Pečiuje, 
mažiau susitraukia ir daugiau skal
sia. Net ir pigesnės mėsos išsikepa 
minkštai ir gražiai—ir būna skanios. 
Suvirš dusyk daugiau Didžiojo Cle- 
velando gyventojų nusipirkę E.ektriš- 
kus Pečius ’37 negu ’36 metais. Jus 
taipgi privalot naudotis ekonomišku, 
greitu, švariu, saugiu valgių gamini
mu—ir turėti daugiau laiko kitiems 
u siėmimams negu tik virtuvėje.
Pamatykit naujus Elektriškų^ Pečius 
krautuvėse DABAR!

Nupiginta elektros kaina, dabar pi
giau negu kitados gaminti Elek
trišku pečium. Juo daugiau elek
tros sunaudoji, tuo ji darosi pigesnė

FOR BEST 'RESULTS COOff ,WITH EĮECTRlCĮTY
-   '-r“   • _______ • i - « • .e ’- -      -----
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APDRAUDOS REIKALE
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- E 

ti.tas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- s 
šokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- E 
miau šaukite mus negu ugniagesius (flre-monus).

P. P. MlUOLI S
V lenatinė \ lėtinė Pastovi Lietuviška Kcal Estate 

ir Apdraudos Agentūra
6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729 E 
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KAUNAS. — Karininkų šei
mų moterų draugija Birutė su 
skulptorium Grybu meno ir 
spaudos atstovams parodė es
kizinį Birutės paminklo pro
jektą. Paminklas vaizduos Kę
stučio ir Birutės susitikimą 
Palangos pajūryje. Su pjedes
talu paminklas bus 13 metrų 
aukščio ir užims aikštę 30 met
rų ilgio ir 22 metrų pločio.

Paminklo priešakyje bus ba
reljefas — Birutė žinyne prie 
aukuro, o užpakalyje — Biru
tė auklėja Vytautą. Pamink
lo kairėje suplanuota alegorinė 
statula — Paskutinė Vaidilu
tė ant aukuro griuvėsių, deši
nėje — šimtametis kanklinin
kas.

Statybai bus panaudota rau
svas laukų granitas, o skulp
tūroms — bronza. Visi 
bai kaštuos apie 60,000 
Pastatyti manoma per tris 
tus. Tai bus didžiausias 
minklas Lietuvoje.

dar- 
litų. 
me- 
pa- 

Tsb.

J1EŠKOK1T V1EŠPA
TIES DIEVO KOLEI

RANDAMAS

visą

NEPRIKLASOUMYBĖS 
PAMINĖJIMAS

Vasario 19 d. Utikos ir apie- 
linkės Lietuviai minėjo Lietu
vos nepriklausomybės 20-tas 
sukaktuves. Minėjimas nusi
sekė visais atžvilgiais labai ge
rai, ačiū Kun. A. Šimkui ir šv. 
Cecilijos chorui, kurie tą da
lyką sumanė ir atsidavusiai 
darbavosi. Trumpas progra
mas buvo sekantis:

Choro narys Petras Aiza 
pradėdamas šventės progra
mą, paprašė kleboną Kun. A. 
Šimkų sukalbėt maldą, po mal
dos choras sugiedojo Amerikos 
ir Lietuvos Himnus. Kalbėjo 
Utikos miesto mayoras Vin- 
cent Carron, kuris ragino Lie
tuvius mylėti savo tautą, gy
venti vienybėje, laikytis savo 
tėvų tikybos, tik tada Lietu
viai bus naudingi sau ir bus 
geri Amerikos piliečiai.

Toliau kalbėjo Kun. J. Kidy
kas (iš Lietuvos misijonierius) 
—kalbėjo labai įspūdingai. Iš j 
klausytojų veidų matėsi links
mumas, pasitenkinimas. Dau-

Čionai Dievas kviečia 
pasaulį kad priimtų Dievo pa
mokslą, kas randasi parašyta 
prisakymo knygose:

Sako: Klausykit visi kurie 
ištroškę esate, eikite šian pas 
gyvąjį vandeni. Vanduo šven
tame rašte perstato Jėzų Kri
stų. Kaip var.duo atgaivina 
augalus taip Kristus Jėzus at
gaivina tuos kurie jieškos tik
ro Dievo žodžio ir norės Die
vo prisakymus laikyti; 
Dievas apsaugos. Dievas taip 
sako: Jus kur^e pinigų neturit 
eikit šian ir valgykit be pini 
gų, dovanai. Valgis biblijoje 
perstato Dievo pamokslus ku
rie randasi užrašyti biblijoje. 
Tas perstato kad nereikia mo
kėti pinigus už mokinimą ki
tam, bet patys galite mokytis 
dovanai. Izajo 55 per.

Biblijoje matom kad pasau
lio pamokslai nesutinka su 
Dievo pamokslais, jie atmetė 
tikrą Dievo žodį ir susirišo po
litiška tvarka. Tie pamokslai 
mokina doktrinas apie svieto 
politikos darbus, ne apie Dievo 
karalijos prisiartir imą.

Bet Jėzus tarė žmonėms: Aš 
esmi duona gyvasties, kas pas 
mane ateina tas nealks ir kas 
I mane tiki tas netrokš nieka
dos. Ev. šv. Jono, 6 per., 35e. 
Klausykite kaip Dievas sako: 
Aš atpirksiu juos nuo kapo 
galybės, aš išgelbėsiu juos iš 
mirties. Bet čionai nekalba 
kad žmogus išgelbės, bet Jė
zus Kristus, tas Dangaus ka
ralius.

Ozeas 13 per., 14 e.: Dievas 
dabar reikalauja kad švento 
rašto skaitytojai apsakytų 
žmonėms kad šėtono karalijai 
gdas atėjo, kad Viešpats Jė
zus yra čia ir kad Dargaus 
karalija prisiartino. — Izajas 
45 p., 18 e. Pasaulio galas 
nebetoli, karalius jau čionais. 
švento rašto liudijimas.

S. B. S. D. Cleveland, O. 
. S. K. 1150 E. 76 St.

(Skelbimas.) ,

tuos

J. Žemantauskas
NOTARAS 

“Dirvos” Agentas” 
130 Congress Avenue 

Waterbur.v Conn.

LIETUVIŠKA DUONKEPYKLA

NEW DEAL BAKERY
I > k* A N AS K U N ( ’ A I TIS, Savininkas

4023 E. 141STREET Telefo"as WAsh 3227
DUONKEPIS SU DAUG METŲ PATYRIMO.

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

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

H visada klauskit N EW DEAL DUONOS 
^IIIIiilIlIilUlllllllllllllllllllllllllllllllllllll'lilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIllM

šio pa- 
staty- 

bažny-

kų surinkta $11.56, kurie pa
siųsta VVS.

Po programo tęsėsi šokiai 
iki 12 vai. nakties. Jaunimas 
linksminosi labai pavyzdingai, 
jie ilgai atmins šią brangią 
Lietuvos liuosybės- šventę.

Nuo įžangos tikietų 
rengimo pelnas skirta 
mui naujos Lietuvių 
čios.

Valio šv, Cecilijos chorui, o 
ypatingai tiems nariams kurie 
su pasiryžimu dirba Lietuvių 
gerovei ir savo tautos vardo 
pakėlimui tarp svetimtaučių 
šiame mieste. Lauksim dau
giau pasilinksminimų geriems 
tikslams.

Nors Utikoje kaip ir dauge
lyje kitų miestų yra bedarbė, 
bet kaip tarp Lietuvių yra ge
ra vienybė ir sutikimas, ypač 
visuomeniniuose reikaluose, tai 
galima šį-tą nuveikti. Turime 
ir tokių kurie visur nori būti 
“vadais”, bet jie visiems žino
mi savo darbeliais, todėl jų nie
kas ir neseka.

MIRĖ. Vasario mėn. čia pa
laidotas Antanas Jaraminas, 
57 metų amžiaus. Paėjo iš 
V lniaus rėdybos. Gyveno ukė-

giau tokių kalbėtojų reikalin- ____ _
ga, tada tikrai tarp brolių Lie
tuvių žydėtų broliškas sutiki
mas ir meilė savo tėvynei Lie
tuvai. Valio jaunam kunigė
liui patrijotuil

Po kalbos, p-lė Paulina Mi
liauskaitė deklamavo 
“Prie Kapo Lietuvos 
mo Kareivio”.

Ant galo kalbėjo
Šimkus. Jo kalba buvo pat
riotiška, turininga ir įdomi.

Prisiminęs apie pavergtą 
Vilnių, Kun. Šimkus prašė su
sirinkusių paaukoti sulyg iš
galės Vilniaus vadavimui; SU

eilutes, 
Nežino-

Kun. A.

Pastaba Skaitytoj?
Kuomet negaunate kurio 
Dirvos numerio tai prašy
dami Administracijos pri
siųsti jį, nerašykit: “Ne
gavau p—
et pažymėkit:

r.r. 5, 
greitu____.. . ,
siųsta tas tikras numeris 
kurio

pereito numerio”, 
“Negavau 

32. ar ja 44”. Lada 
laiku bus jums pa-

negavot.

K. Kalvaitis
“Dirvos” Atstovas
915 Statė Street 

UTICA, N. Y.

ANGLIS IR MALKOS
$9.25

9.25
8.25
6 95 

. 6.25 
.8.25

Origina! Pocahontas: tik bušelis pelenų iš tono ..
No. 3 Pocahontas: duoda labai daug karščio .... 
Standard Pocahontas, mažai dūmų, ilgai dega. .. .

8.95 Ėconomy Lump
7 25 Ohio Egg........

. 7.25 . . Blue Diamond.
K O M E R

. Wood & Coal Company
(Lietuvis)

. 1409 East 92nd Street
Te’eL GArf. 2921

Great Henri Lump 
Champion Lump. . 
Mountain Lunį p...

l
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VELYKŲ DOVANOS 
PINIGAIS

SIUNČIAMOS Į VISAS PASAULIO 
DALIS

Velykų laiku, prisiminkit savo gimines 
ir draugus gyvenančius gimtinėje ša
lyje, pasiunčiant jiems dovanų pinigų.

Naudokitės The Cleveland Trust Com- 
pany’s Foreign Ranking departamen
to patarnavimu užtikrinimui saugaus ir 
greito jūsų pinigų pasiuntinio.

Pilnesnių žinių gavimui 
kreipkitės į bent kurį šio banko skyrių

Cleveland
Į Crust Compatv] į Narys Federal Deposil Insuranee Corporation
4]||||||lllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllll|l||||lllllllllll!IIIIIIIIIIIHIIIIIIII

PIGIAI PARDUODAMA
ŠIE DVARAI LIETUVOJE

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

2 ŠACUNŲ-JACKAIČIŲ DVARAS su trobesiais, pasėliais,
gyvu ir negyvu inventorium, galima ir be inventoriaus. Dir
bamos žemės apie 146 ha, apie 3 ha miško vidutinio amžiaus, 
ir apie 1’4 ha parko, per dvaro lauką teka upelė Suleva.

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

4 Veikiantis motorinis valcų MALŪNAS, su pilnu įrengi
mu, žemės sklypas 1666 kv. metrų, motoras Ruston 86 I1P, 
malūnas yra Kauno priemiestyje.

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

J. VENCIUS Putvinskio g. 6—1
Kaunas Lithuania
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By G. C. VENSI.OVAS

Dalyvaus Desetkas Komandų iš Penkių Valstijų 
Pirmas toks Įvykis tarp Lietuvių Amerikoje

*----------
I

Pirmas Amerikoj sumanytas 
Lietuvių Basket Bali Turna- 
mentas rengiamas Clevelande 
dvi dienas—Balandžio 9 ir 10. 
Žaidimai atsibus East High 
mokyklos gimnazijoje, toj pa
čioj vietoj kur pereitą vasarą; 
Clevelandiečiai lošė su Lietu- Į 
vos basket bolininkais.

Mes Lietuviai čia ir kitur1 
turėjome visokių parengimų, 
bet šitokis parengimas bus 
pirmutinis.

šiame turnamente dalyvaus 
desėtkas Lietuviškų basket ho
lo komandų, kurios atstovaus 
penkias valstijas: Ohio, Penn.. 
Mich. Ind. ir llilnois.

Sportininkų bus apie šimtas 
ir visi lošikai bus Lietuviai.

Mes turim daug gabaus jau
nimo ir per šį turnarnentą pa
matysit gabiausius Amerikos 
Lietuvių sportininkus.

Mums nereikia perdaug už- j 
siimti su svetimtaučiais, ypač j 
sporte. Turim turėti savo ko
mandas ir laikyti savo turna- 
mentus. Tas duos progą1 jau
nimui iš Lietuviškų kolonijų 
susipažinti su kitų miestų jau
nimu. O tas susipažinimas bus 
naudingas tam pačiam jauni
mui ir visai musų tautai.

VISI I TALKA
Clevelando Lietuvių Sporto 

Klubas, sumanytojai šito tur- 
narr.ento, kviečia visus Cleve- 
landiečius prisidėti prie šio 
musų jaunimo suvažiavimo.

Visi esat kviečiami ateiti į j 
viešą susirinkimą, kuris atsi
bus antradienio vakare, Kovo 
15, Lietuvių salėje, nuo 8 vak.

Norime kad darbas butų va
romas bendrai, norim kad šis 
turr.amentas suvestų musų 
Lietuvišką jaunimą arčiau prie 
vienas kito, norim kad tarpe 
musų jaunimo butų geresnis 
susipažinimas ir draugiškumas.

Proga yra, ar mes ją naudo- 
sim ?

Lietuvi, Lietuve, Lietuvaite, 
dirbkime išvien kad šis turna- 
mentas butų pasekmingas. Ne- 
įvelkim ypatiškumus šitame 
dideliame darbe. Nesėdėkim 
rankas susiėmę jeigu kiti ką 
veikia. Pasirodykim kad mes 
esam Lietuviai ir visados esam 
prisirengę darbuotis savo tau
tos reikalams.

Taigi ateikiti visi į susirin
kimą antradienį, Kovo 15, nuo 
8 vai., Lietuvių salėje. Lai 
susirinkimas būna skaitlingas.

Komisija.

PASKUTINĖ DIENA 
MATYT LIETUVOS 

PAVEIKSLUS

Penktadienio vakare, Kovo 
11, bus paskutinis rodymas 
Lietuvos paveikslu. Kurie dar 
nematėt šių naujausiu Januš
kevičiaus filmų, nepraleiskit 
šios progos.

Atsiveskit savo kaimynus ir 
draugus, taipgi savo jaunus 
vaikus pamatyti Lietuvą.

Matysit labai įdomių vaizdų, 
nes šie paveikslai rodomi Cle
velande pirmą kartą.

Kvečiami aplinkinių mieste
lių Lietuviai atsilankyti.

News of Coming
Tournament

of all 
tourna- 
of its 

vvill be 
tourna- 
teams.

nite, March 15th in the Lithuanian 
Į Hali ai 8 o’cloęk.

We ask the cooperation 
Lithuanians in putting this 
ment over. It’s the first 

, kincl, and we are hoping it 
Į the forerunner of av.nual 
ments between Lithuanian
You are also invited to attend a 
benefit card party that is |o be 
held in the home of Mr. and Mrs. 
Geo. C. Venslovas at 1267 E. 82 
on Saturday nite, March 12th, com- 
mencing at 8 p.m.

This party is for the purpose of 
raising funds for the tournament. 

i Expenses <or this 
| be heavy so won’t you help us? 
; Come to the Card Party 
; Saturday nite, and to the 
j Meeting Tuecday nite, March 
i at the Lithuanian Hali.

tournament \vill

zhis
Mass
15th,

SUSIRGO. Farmeris Vikto; 
ras Bagočius, gyvenantis palei 
Oberlin, Ohio, susirgo. Atvež
tas ir patalpintas šv. Jono li
goninėje gydyti. Rep.

• G ASO KOMPANIJA spi
riasi išreikalauti miesto valdy
bos sutikimo pakelti aukštes
nes kainas už namams prista
tomą gasą. __________

Things are starting to hum and 
buzz around the National Lithuan
ian Basket Bali Tournament that 
is to be held in the East High Gym 
Saturday and Sunday, April 9th 
and loth. There is to he three 
tessions and about three games are 
Scheduled for each session. Tic- 
kets are now on sale at Brazis 
Bros. Clothes, Dirva, Šamas Jewel- 
ery, and by the members of the 
Club. They will be placęd in other
business places within a week and i 
we expect and ask our friends to Į 
get their tickets in advance. They 
are seilinę; at 25c each for single | 
scssions, and a combination tiekei 
good for ai) three sessiens at 60c. 
We also wish to announce that a 
souvenir program will be put out 
for this tournament. Organizations 
or individuals ivishing to extxend 
grectings to these vižiting sports- 
men can do so by getting in touch 
with the plAces wnere tournament 
tickets are on sale, or notify any 

I member of the Club.
tend an invitation to 
tions, and individuals 
mass meeting to be

¥ ¥ ¥

for

We also ?x- 
all organiza- 

to attend the 
held Tuesday

game

Litts Play Pioneers 
Championship 

defeating the Sočas. in a
went into an over-time period, 
boys won the right to 
Pioneers for the Inter 

The

meet
Lodge 

boys 
game. 
of 14

In 
that 
our 
the
League Championship.
had a close call in the Sočas 
At the half we held a lead 
to 8. In the second half Dobronek
of the Sočas got throvving long 
ones and out of five long heaves, 
four connected. This encouraged 
his team matės and they went hot 
in the second half.

Things looked very gloomy for 
our boys as the game went into its 
■ inal momentą.

With only one minute to play 
the Sočas were leading by three 
points. You couldn’t have got two 
people out of the crowd to think 
that our boys had a chance to win. 
Our boys were desperate, būt vvere 
not taking any foolish chances in 
losing the bąli, būt with the seconds 
slipping fast away something had 
to be done. Not being able to 
work the bąli in close, Billie O’Brai-

KNOWSEY KNOOS

FLASH! — The Lilis vvere de- 
feated in their championship 
try, by the narrovv margin of 
5 points — Pioneers 32 Litts 27

team.
called on 
the foul.
If he failed. it

Billie 
Whnt

Atidarė Naują Rūbų NUBAUSTI DU DAR- 
Parduotuvę

Brazis Bros. Clothes, Ine., 
šiose dienose atidarė ketvirtą 
savo rūbų pardavimo krautuvę 
antrašu 6122 St. Clair Avė.

Ta pati Lietuviška firma tu
ri kitas krautuves šiose vieto
se: 6022 Broadway, 404. E. 156 
St., ir 6905-07 Superior Avė., 
kur yra ir siuvykla.

šios firmos savininkas yra 
Jonas Brazis, plačiai žinomas 
Lietuviu sporto rėmėjas.

Andrius Kazakevičius atida
rė Lietuvišką užeigą antrašu 
6607 Wade Park avė.

SULAUKĖ DUKRELĖS
Alvina ir Petras Luizai, 

nomi Clevelande savo veiki
mu Lietuvių scenoje per eilę 
metų, Kovo 5 d. sulaukė gar
nio, kuris atnešė jiems gražia 
dukrelę.

Luizai tūlą laiką gyveno 
Toledo, Ohio, dabar vėl sugry- 
žo ir apsiliks Clevelande.

ži-

PRASIDĖS DIDELI 
VIEŠI DARBAI

Clevelando miesto valdyba 
netrukus turės gatavus pinigus 
dideliems miesto viešų darbų 
projektams, kurie suims daug 
bedarbių. Miesto valdyba nu- 
skiria $8,765,0000 tiems 'dar
bams, prie kurių federalė val
džia dadės dideles sumas iš 
viešų darbų fondo.

$3,975,000 paskirta patiesi- 
nimui Cuyahoga upės, kuris 
darbas tuoj bus pradėtas.

BO RAKETIERIAI
Po kelių savaičių tardymo, 

Kovo 8 d. du žinomi statybos 
amatų darbininkų unijų vadai, 
Don A. Campbell ir John E. 
McGee, rasti kaltais lupikavi
me, terorizavime firmų kurios 
turėjo kokius nors statybos 
ar taisymo darbus, tuojau tą 
pat dieną greitu automobiliu 
išgabenti iš Clevelando į vals
tijos kalėjimą, Columbus, O.

Jiedu nuteisti nuo vienų iki 
penkerių metų, kas yra dar net 
permažai už jų tokius darbus, 
kuriuos varė per keletą metų 
Clevelande. Nuteisti jie tiktai 
už tuos atsitikimus kur tapo 
įrodyta. Jie naudojo visokius 
raketieriškus budus išgauti 
sau pinigų iš įvairių firmų ir 
jų terorizavimu, ir langų dau
žymu, ir sprogdinimu, ir dar
bininkų nedavimu, ir pačių sa
vo kontrolėje turimų darbinin
kų išnaudojimu.

Amerikos Darbo Federacijos 
Clevelando taryba dėjo visas 
pastangas tuos raketierius už
tarti ir jiems teikė piniginę pa
ramą. Gal toje Federacijoje 
randasb-daugiau tokių raketię- 
rių, kurie bijo pakliūti, kuomet 
šie pakliuvo.

PASKUTINS RODYMAS

šiądien KOVO 11
Pamatykit Savo Tėvynę Lietuvą

LIETUVA
PAV.EIKSLUOSEJUDAMUOSE

Spalvuoti • Nauji • Skirtingi
Naujus Paveikslus rodys Filmininkas Juozas Januškevičius J

LIETUVIŲ SALĖJE
Pradžia abu vakaru 8 vai. Įžanga 35c. Vaikams komedija,’ 1 5c.

ATITAISOMA KLAIDA
Pereitame 9-me nr., žinutė

je “Linksmas vakaras Naujo
je parapijoje’,. ; 
klaida, nes naujos 
vargonininkė yra A. 
tė, kuri ir darbavosi 
ro-teatro surengimu, 
Kamaitytė.

vakaras
įsivėlė netikėta 

parapijos 
Janušai- 
to vaka- 
bet ne

šiuov O CI EVELANDE
i u siaučia tymai (measles). 
Sveikatos viršininkai sako kad 
i i mokyklos užsidarys pavasa
rį rpie- 6,n00 vaikų bus palie- 
ta ta liga.

© CARL FERRITO, 29 me- 
t ’, už nušovimą policininko 18 
C ruodžio, šiose dierose nuteis
tas numirti elektriškoje kėdė
je Birželio 13 d.

Peikia Jums =
ANGLIES? Į

UŽSISAKYK IT DABAR! = 
Geros rūšies anglis sulvg = 
jūsų pasirinkimo, pristato- = 
ma i namus greitai, kainos Ę 
visai 
lit te

žemos. Užsakyti ga- 
efonu arba laišku.

Anna Pongonis
ICTu East 78'h Street

Telefonas ENdicott 2562

VAŽIUOJA Į TAMAQUA
Naujos parapijos klebonas 

Kun. A. M. Karužiškis šiomis 
dienomis važiuoja į Tamaąua, 
Pa., dalyvauti metiniame pa
minėjime savo tėvo mirties

Ten gyvena jo motina, ku
riai bus malonu sulaukti savo 
sunsus. Tėvas buvo mirtinai 
sužeistas anglies kasykloje ir 
po keliolikos dienų mirė. Bu
vo 71 metų amžiaus, 
rus vyras, taigi dirbo 
se lygiai su kitais. •

bet stip- 
kasvklo-

pasiryžo• MIESTO valdyba 
varu išreikalauti iš namų savi- 

• i. kų užvilktą mokestį už van
denį. Jeigu nebus užmokėta, 
sako užsuks vandenį. Neužmo
kėtos už vandenį sąskaitos sie
kia $1,490,000.

Vieši darbai tuoj prasideda 
ir iki pirmadienio nusistatyta 
p šaukti į darbus 53,000 as

menų Cuyahoga apskrityje.
• NUŠOVĖ. Home Coal Co. 

anglies pardavimo ribose, nak
tinis sargas, Joseph Kiedis, 
nuo 7312 Dellenbaugh avė., nu
šovė 63 metų senį, Carl Nagy, 
kuris sako buvo atėjęs su mai
šeliu vogti anglies ir liepia
mas sustoti nestojo bet bėgo.

Parsiduoda Puiki 
BEAUTY SHOP

Didelė, gražiai įrengta, visai 
moderniška BEAUTY SHOP 
Lietuvių centre, daranti ge
rą biznį, parsiduoda. Savi
ninkai nori apleisti miestą. 
Galit atsišaukti ir iš kitų 
miestų kas moka tą biznį. 

Informacijų gausit 
DIRVA

,,. 6820 Superior av. Cleveland, O.

NEPRALEISKIT PROGOS — 
PAMATYKIT: BUS 
RODOMA:

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

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

•

LIETUVOS VIRĖJŲ KURSAI 
ir MERGINŲ SIUVIMO IR 
MEZGIMO 
darbai.

MOKYKLA ir jos

SPORTININKAI - 
įvairiuose užsiėmi-

kitų

LIETUVOS
ATLETAI
muose.
MOTORCIKLIŲ DIENA su vi
sokiais pasirodymais.

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

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

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

tis. three fourths of the floor back 
Iet one go and boy it just vvhistled 
thru the meshes. Well, that brought 
us up tvvo points, būt štili \ve were 
one point behind, and only about 
30 seconds of playing time left. 
The Sočas, unnerved by this xvhirl- 
wind finish our boys were staging 
called for another time out. Aready 
having four time out, the limit ai- 
Iowed each team, this fifth time 
ut called for a technical foul be

ing calied on the
Captain Kubilus 

O’Braitis to shoot 
a snot for Billie!
meanl we were thru as far as the 
Inter Lodge League was concerned. 
Būt if he made the shot. it meant 
a tie score.

We just wonder what went thru 
Billie’s mind while he toed the mark 
for that shot. It was a tense mo- 
ment, the Litt rooters just held their 
breath, and as the bąli left Billie’s 
hand, up, up, to the basket — a 
good many prayers vvent up for 
that bąli to drop thru, and when 
it did — ZINGO! everybody was 
up on their feet, yelling, pounding 
one another on the back, dancing— 
you’d sau bedlam broke loose. Boy, 
vvhat a spot to get out of. As far 
as our team was concerned the game 
was in the bag. The boys were 
just full of confidence and in this 
extra period we 
the Sočas 2 —

B Y
AKRON'S SUPER SNOOPER
Since this week is being cele- 

, brated universally, as National Us- 
| ed Car Exchange Week and every- 

one ha-; become a bit automobile 
conscious, 1 feel that it is only 
proper that I shouhl be in tune 
with the throng. So I begiu this 
edition with a little bit of some
thing that was given to me the 
other day and which I’m sure is 
bound to give you at least a snick- 
er if not a smile.

A Ford and a Chevrolet and al- 
j so a Plymouth stopped at a red 
i light. The Chevie said to the Ply- 
mmie, “What have you got 
for yourself?”

Plymmie —- “Just lift up
hood and see my floating

Chevie — “That’s nothing, just 
look under my fender and get an 
eyeful of piy knee action.”

Then the Chevie looked over and 
said to the Ford, “Whatta you 
got to say for yourself?”

The Ford replied — “When this 
light changes from red to green, 
you two can see what my rear end 
looks likę.”

SO SORRY —
Before going any further I mušt 

make an apology for a gross mis- 
statement whieh I made lašt week. 
The first one of my career, too. 
In fact I have to apologize or I’m 
due for a black eye. Janies Ter- 
mar.as claims; that the sweater that 
Eva K. is knitting isn’t so small 
and it will fit her. Well, I guess 
you ought to know, Whitey, because 
if my record are straight today, - 
March IJth, wiJl 
consecutive dates 
štili can’t figure 
pects to get into

SAYS SOMEBODY —
Ever since the creation of man 

there has been a universal doubt 
as to the exact answer to the query 
“What is love?” 
have 
it is 
one’s 
way 
modern days, 
meets giri and goes ga-ga, stuff, 
it sort of makes me think that 
love is likę an apple pie — a lit
tle c rust and a lot of applesauce.

ODDS AND ENDS —
During the jjast few weeks Mr. 

Termanas has been taking up an 
evening course in 
manship. If 
out any life 
get Whitey . 
štili making 
eursions to Cleveland.
lished a new record by now, I be- 
lieve . . . During the early part 
of this. week Al Jocis went to the 
Wright Field, in Dayton to take 
finai exams prior to acceptance in 
the U. S. Air Corps. If successful * 
he vvill be scheduled to leave soon 
for a one year training in aviation 
at Randolph Field, Texas. More 
later ... I vvonder what ever be- 
came of the Youngstovvn vvriters? 
Della Jocis is štili running around 
with the tw. . . The former Cath- 
erine Pukes has just returned from 
Columbus where she took a Statė 
examination for Beautician. I hope 
you passed . . . Ann Millicke has 
returned to business college for a 
few more months . . . and that’s 
all for this week.

to say

my ol<l 
power.”

make exactly 171 
for you. Būt I 

out how Eva ex- 
it, anyway.

is love?” You probably 
your oivn version of it, and 
undoubtedly as good as any- 
else. Būt if you ask me, the 
it is being abused in these 

with all this boyLITHUANIANS T TPG

scored 6 points to 
finai score 34-30.

Mažeika F 2 0 4
i’Braitis F 2 4 8
Brazis F 0 0 0
Miliauskas C 2 0 4
Dubickas G 3 0 6
Kubilus G 4 4 12

TOTĄ L 13 8 34
* *

SOČAS G F TP
Matis F 0 3 3
Magyar F 0 0 0
Toden F 0 0 0
Koss C 2 2 6
Urbancik G 1 3 5
Debenak G 6 4 16

TOTĄ L y 12 30
¥ ¥

LITHUANIAN A.C.. JRS. NEWS
The Lithuanian A.C. Jrs. won 

their 23rd game lašt Tuesday by 
defeating the Renns by the score 
of 28-16. On Monday they defeat- 
ed the South Euclid Eagles by the 
score of 18 to 17. This was a ier- 
rific battle to the finish.

The Lithuanian A.C. Jrs, thanked 
their supporters by coming 

i with the city-wide champion-

insurance sales- 
you expect to take 
insurance, don’t for- 

. . Charles Praspol is 
regular weekend cx- 

He’s estab-

all 
h ome 
ship.

PROUD FATHER 
and Mrs. Peter Luiza, 
returned to Cleveland from 
are happy to announce 

It's a giri, 8

re-

the 
and

It 
5fh, 
sec-

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

M r.
cently 
Toledo 
birth of a chiid.
a half pounds of pink beauty. 
all happened Friday, March 
surrounded with the utmost 
recy.

Pete, the jubilant father, passed 
the cigars and the information that 
they intend to reside in Cleveland, 
once again — permanently, they 
hope.

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

JONAS BALČIŪNAS 
1317 E. 66th Street

• •

• •
EVA’S I
Dry Cleaning į

Senas Drapanas padarom I 
kaip naujas, išvalom ir t 
sutaisom. 4

EVA PETRAITIS
6702 Superior Avė.
CLEVELAND, OHIO

Skelbimai “Dirvoje”
Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, 

kaip tai namų pardavimas, iš
nuomavimas, krautuvių išTiuo- 
mavimas ar pardavimas, pa j ieš
kojimai, padėkos laiškai, gali
ma patalpinti šia kaina: 

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

50c 
tris

Priduokit 
vos”

ifc
■ ĮGALIOJIMAI

reikalingi Lietuvoje pirki
mui, pardavimui, valdymui 

žemių ir kitokio turto.

K. S. KARPIUS 
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.

Rašykit laiškais arba atsi- 
lankykit asmeniškai.

“DIRVA”
6820 Superior Avė.

Cleveland, Ohio
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