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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Houston, Texas. — Ki
lus streikui maišų dirbtu
vėje, darbininkų muštynėj 
su streiklaužiais 6 sužeista 
ir 30 areštuota.

Streikuoja keli 
darbininkų.

šimtai

mažini-Palaukia su algų
mu. Buvo sumanyta ma
žinti algas apie milijonui 
geležinkelių tarnautojų — 
po 10 iki 15 nuoš., pagelbė
jimui geležinkelių industri
jai atsilaikyti. Dabartiniu 

algų mažinimas ati- 
iki po to kai bus ap- 
ką valdžia gali pada- 
pagelbėjimui geležin- 
biznio sustiprinimui.

laiku 
dėta, 
tarta 
ryti 
kelių

Anglijos Nacionalė Dar
bo Taryba išnešė savo pa
reiškimą prieš dabartinę 
vyriausybę, pareiškiant jog 
valdžios taktika sudaro di
delį pavojų Europos taikai.

Anglijos darbininkų va
dai reikalauja kad valdžia 
atimtų draudimą gabenti 
Ispanijos kairiesiems gink
lus ir amuniciją.

Prie to, taryba reikalau
ja kad tuoj butų sušaukta 
Tautų Sąjungos posėdis, 
ypač Anglijos, Prancūzijos 
ir Rusijos, aptarimui žygių 
sulaikyti karo pavojų cen- 
tralinei Europai ir Ispani
jos naminį karą.

Per Vasario mėnesį iš 
Suv. Valstijų eksportuota 
į kitas šalis Amerikos iš
dirbinių ir įvairių produk
tų už $99,648,000. Taigi 
Amerikos išdirbinių parei
kalavimas yra didelis. Nuo 
šių metų pradžios S. Val
stijos pardavė kitoms ša
lims už $218,355,000 dau
giau negu pačios pirko iš 
kitur.

Washington. — Pradėjo 
rodytis aplinkybės kad šy
met Kongresas gali priim
ti darbo valandų ir mini
mum mokesties bilių, kas 
sulaikytų mažinimą darbi
ninkams algų.

Akron, O. — Firestone 
gumų išdirbystės darbinin
kai balsuoja kuriai unijai 
pavesti save atstovauti: ar 
CIO, ar pačios kompanijos 
įsteigtai darbininkų savi
tarpinei draugijai.

ČEKIJOJE APSIREIŠKIA 
PLYŠIMAS

Praha. — Čekoslovakijai 
kilus pavojui iš Vokiečių 
pusės, pačioje šalyje pra
dėjo kilti ir savi nesusipra
timai. Slovakų atstovai sei
me reikalauja autonomijos 
nuo Čekų. Vokiečių naziai 
atstovai stato savo griež
tus reikalavimus, Vengrų 
atstovai savo, Lenkų — 
savo, ir taip Čekoslovakijos 
respublika skaldoma.

Čekoslovakija turi 15 mi
lijonų gyventojų, tarp jų 
Vokiečių esama 3,500,000, 
Vengru 690,000, Lenkų 82,- 
000/
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Lietuvos upių tėvas Nemunas Kovo 7 d. ramiai išėjo pro Kauną. Vaizde matosi Kauno senamiestis ir Vytauto D. Tiltas.

Washington, D. C.—Ko
vo 29 d. žiniomis iš Kau
no, Augustavo konferenci
jos pasekmėje susisiekimas 
tarp Lietuvos ir Lenkijos 
paštu, telefonu ir telegra
fu pradedamas Kovo 31 d. 
Geležinkeliu — Balandžio 
9

PROF.
turėjęs amnestiją (paliuosavi- 
mą), su žmona išvyko į Pran
cūziją, kur mano apsigyventi 
ilgesniam laikui.

dieną.
Lietuvos Pasiuntinybė.

Remiantis'šiomis ir kito
mis oficialėmis žiniomis, 
Lietuva užmezga su Lenki
ja tokius tarptautinius san- 
tikius kaip turi su kitomis 
šalimis prieinančiomis prie 
Lietuvos sienų.

Lietuva paskyrė Pulk. K. 
Škirpą savo įgaliotu minis
teriu Varšavai.

įlenki j a paskyrė savo at
stovą į Kauną Chorwatą.

Barcelona, Kovo 30. — 
Lojalistai pripažino kad jie 
apleido sukilėlių apsuptą 
Lerida, Katalonijoje, kur 
sukilėliai smarkiai veržia
si, tikslu užimti Barceloną, 
dabartinę kairiųjų sostinę.

Lerida tuoj bus užimtas. 
Mieste išsprogdinta 
tros stotis.

Nežiūrint kairiųjų stip
raus pasipriešinimo """ 
Katalonijos sienos ir 
dymų pulti sukilėlius kal
nuose prie Teruel, sukilė
liai žygiuoja pirmyn linkui 
Viduržemio juros.

Gen. Franco tiki kad ka
ras tuoj turės baigtis.

Sukilėlių vadovybė skel
bia susekus kairiųjų planą 
orlaiviais daryti užpuolimą 
ant Prancūzijos parubeži- 
nių miestų. Orlaiviai butų 
su Itališkais ženklais, kad 
išrodytų lyg Italų lėktuvai 
daro puolimą. Tuo norima 
priversti Prancūziją eiti į 
pagalbą Ispanų kairiųjų 
pusėje.

Gen. Franco 
nė randasi tik 
nuo Barcelonos.

kariuome- 
mailių80

APIEAUDROJE ŽUVO
30 ŽMONIŲ

Kovo 30 d. smarki aud
ra prašlavė Kansas, Illi- 
nois, Oklahoma, Missouri ir 
Arkansas valstijas. Žuvo 
apie 30 žmonių, nekurie 
miestai apgadinti, padary
ta milijoninių nuostolių.

JAPONIJA skelbia jog 
ji stoja j karo laivyno di
dinimo lenktynes su kito
mis didelėmis šalimis, Bri
tanija, Suv. Valstijomis ir 
Prancūzija.

Penki užsimušė. Honolu- 
lu. — Pacifike laike Suv. 
Valstijų karo laivyno ma
nevrų su lėktuvu žuvo 5 
karo lakūnai.

RUOŠIA POTVINIIJ 
KONTROLIAVIMO 

PLANUS

Washington. — Suv. Val
stijų karo departamento 
inžinieriai apskaičiuoja jog 
rimtam apsigynimui nuo 
baisiųjų potvinių didžiųjų 
upių pakraščiais reikalin
ga pravest ilglaikinis dar
bų programas, kuris kaš
tuotų du bilijonu dolarių.

¥ ¥ ¥

Washington. — Suv. Val
stijų kariuomenei reikalau
jama $447,808,555, kas yra 
daugiau negu buvo reika
lauta bėgyje praėjusių 18 
metų.

KANADA negalės išlik
ti nuo nesikišimo i karą 
jeigu prisieitų kariauti An
glijai, Suv. Valstijoms ar 
Prancūzijai, sako apsaugos 
ministeris Mackenzie.

ITALIJA GATAVA KA
RIAUTI

Roma. — Mussolini pa
reiškė jog Italija yra pil
niausia pasirengus karui 
jei butų reikalas.

Italija persergsti Pran
cūzija nesikišti į Ispanijos 
reikalus.

JAPONAI TRAUKIA
SI PLAČIU FRONTU

Šanghai. — Kinų didelės 
kariuomenės pradėjo muš
ti Japonus 100 mylių fron
tu. Daug žūsta abiejose 
pusėse.

Kinų vyriausio karo va
do Gen. .Kai-šeko organi
zuojamas “visos Kinijos 
prieš-Japoniškas frontas” 
sutinka kliūčių, nes komu
nistai reikalauja sau viso
kių reprezentacijų valdžio
je už pažadėjimą kariauti 
prieš Japonus.

Kinijoje siaučia potvi- 
niai, badas, ir skurdas iš 
priežasties žmonių mėty- 
mosi iš vienos vietos į ki
tą, kur Japonai užpuola.

Tik greita taika su Ja
ponija, arba koks netikėtas 
prietikis išgelbės Kiniją iš 
didžiausių jos istorijoj ne
gerovių.

Suv. Valstijos protestuo
ja prieš Meksivos valdžios 
užėmimą visų svetimų ša- 

ilių aliejaus išdirbysčių. Dėl 
to Suv. Valstijos nustojo 
pirkti Meksikos sidabrą.

JONIŠKĖLYJE viena f
1 vaikų motina pagimdė dar tris 
dukteris, kurios visos sveikos.

SUTEIKIA ROOSE- 
VELTUI DAUG 

GALĖS

Washington, D. C. —Se
natas priėmė 49 prieš 42 
balsus bilių, kuris suteikia 
Prezidentui galią perorga
nizuoti visą šalies vyriau
sybę, ir suteikia laisvesnes 
rankas su valdžios pini
gais.

Senatas tą bilių perleido 
nežiūrint didžiausių protes
tų iš visos šalies.

Atstovų Bute dėl to kyla 
tiesiog audra.

Kiti sako jog tokia pre
zidentui gale reiškia dikta
tūrą. To sumanymo rėmė
jai tikrina kad tas yra tik 
tai ko prašė Kongreso visi 
kiti prezidentai nuo Wil- 
sono laikų.

AUSTRIJOJE Bal. 10 d. 
bus neva balsavimas už su
sijungimą su Vokietija. Vi
si gyventojai .nazių verčia
mi balsuoti už susidėjimą.

BRITAI skubina baigti 
! savo draugiškumo sutartį 
su Italija. Nori kad ji bu- 

šešiu fų pasirašyta pirm Hitle- 
3 rio važiavimo į Italiją lan

kytis.

PRANCŪZIJOJE NE
RAMU

Paryžius. — Prancūzijos 
vyriausybė negali nusisto
vėti, dėl partijų nepaliauja
mų tąsynių. Socialistas mi
nisteris pirmininkas Blum 
jau nori atsikratyti “ben
drų frontų” ir sudaryti 
tautinį kabinetą. Jam la
biausia trukdo kairieji, su 
kuriais jis palaiko “bendrą 
frontą”.

Nežiūrint ministeriu ka
bineto nepastovumo, nes 
Blum gali bent dieną būti 
nuverstas, Prancūzija rū
pinasi stiprinimu savo ap
sigynimo.

PROTESTUOJA. Apie 
60 New Yorko įvairių ti
kybų aukštų dvasiškių iš
nešė protestą prieš Ispani
jos sukilėlių smarkų bam- 
bardavimą Ispanų kairių
jų miestų ir žudymą nekal
tų žmonių.

Apollo, Pa. — Apollo 
I Plieno kompanijos išdirby- 
, stės žada užsidaryti Balan
džio 1 d., jeigu nebus pri
eita su darbininkų unijos 
vadais susitarimo. Kom
panija spiriasi numažinti 
algas ir sumažinti unijos 
reikšmę. Ten dirba apie 
1,000 darbininkų.

DIRVA (THE FIELD) 
SAVAITINIS LAIKRAŠTIS 

Išleidžia Penktadieniais Clevelande 
Ohio Lietuvių Spaudos Bendrovė 

Metinė Prenumerata: 
Suvienytose Valstijose _____________ $2.00
Kanadoje ir Meksikoje_____________ $2.50
Lietuvoje ir kitose šalyse_______  $3.09

IS LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

SUŠAUDYS IR JUOS? Kau
ne gauta žinių kad Minske su
daryta byla prieš 20 Lietuvių 
ir Gudų veikėjų, kaltinamų 
Trockio šalininkais. Byloje fi
gūruoja Dr.* Matulaitis, eks-ku- 
nigai Adomauskas ir Paulio- 
nis, Kasperaitis, Zigmas Alek- 
sa-Angarietis, Kalenda, Vaiš
nora ir kiti.

•

KO V O 10 d. Kaune, Valsty
bės Teatre, buvo surengta pa
minėjimas scenos režisieriaus 
B. Dauguviečio 30 metų sce
ninės veiklos sukakties.

•
KAUNE, naujai statomoje 

Prisikėlimo Bažnyčioje bus nu
pieštas didelis 100 ketvirtai
nių metrų paveikslas, kuriame 
bus atvaizduojama 
vos prisikėlimas, 
bažnyčios 
baigiami.

LIETUVOS VYRIAUSYBĖ 
su Vokietija pasirašė specialę 
papildomą sutartį dėl papildo
mų užpirkimų, kuriuos Vokie
čiai padarys Klaipėdos krašte. 
Iš Klaipėdos krašto papildomai 
dar bus nupirkta gyvulių už 
300,000 litų ir pieno produktų 
už 420,000 litų.

•

KAINŲ tvarkymas Lietuvo
je apima ir vasarnamių nuo
mas. Vasarnamių savininkai 
negali imti brangiau už vasar
namius negu jie 
vasarą.

DANIJA perka
šiais metais 3,000

IŠTRĖMĖ LIETUVON. Vo
kiečiai ištrėmė į Lietuvą du 
Lietuvos piliečius, Spingį ir 
Norkūną, kuriuos Vokiečių tei
smai buvo nubaudę po 10 me
tų kalėti. Abu išsėdėjo Vokie
tijos kalėjimuose po 7 metus.

•
KLAIPĖDOS pramonė taip 

taip išsiplėtė kad šiuo metu 
jau yra 76 pramonės įmonės, 
kuriose dirba apie 10,000 dar
bininkų.

ŽUDYSTĖ. Grinkiškio vals
čiuje gyventojas Silvestras Vi
sockis Kovo 1 d. apsivedė, o 
Kovo 4 d. savo žmoną miške 
peiliu subadė ir pats pasislėpė, 
žmona vežama į ligoninę mirę.

Šančiuose, prie Kauno, per 
Tris Karalius šoferis Lapačin- 
skas 8 šūviais sužeidė savo my
limąją. Ji šiomis dienomis mi
rė ligoninėje. Jis suimtas.

•

PERNAI Lietuvoje įsistei
gė 36 naujos plytinės. Prieš 
dvejus metus Lietuvoje buvo 
227 kaimo plytinės, o tik per
eitais metais, pradėjus muri
nės statybos propagandą, nau
jų kaimo plytinių įsteigta net 
36. 1936 metais visos kaimo
plytinės pagamino 12,700,000 
plytų, o 1937 metais pagami
no jau net 24,240,000 plytų.



2 DIRVA

PENNSYLVANIJOJE DEraoir.mcH VISOKIOS
ŽINIOS

omu omo
PITTSBURGH WYOMING

KLONIO ŽINIOS

BANKETAS ORDINŲ JTEIKI- 
PROGA
Balandžio 2 d., 

viešbutyje rengiamas 
banketas priėmi-

20 d. buvo surengtas 
Pittsburgho Lietuvių 
mitingas prieš Lenkų 

pagrąsinimą Lietuvai, 
to įvykio 
kuris įvy- 
salėje da-

kandidatūros 
valstijos le-

pavojui nuo 
visi tame su
šaukti masi-

Protesto Mitingas
Kovo 

bendras 
protesto 
žiaurų
Visi Lietuviai buvo 
sujudinti ir mitinge, 
ko Lietuvių Piliečių 
lyvavo virš 4,000 Lietuvių.

Pittsburghiečiams pasitaikė 
proga tą masinį susirinkimą 
surengti, nes kaip tik pora 
dienų prieš tai pasitaikė būti 
draugijų ir parapijų atstovų 
susirinkimas aptarimui parėmi
mo J. Narausko 
į Pennsylvanijos 
gislaturą.

Kilus Lietuvai 
Lenkų užgrobikų, 
sirinkime sutarė
nį mitingą išnešimui protestų 
ir rezoliucijų.

Kunigai visi užsakė bažny
čiose ragindami Lietuvius da
lyvauti, ir per radio buvo tas 
mitingas paskelbtas, taip kad | 
buvo gana progų jį išgarsinti. 
J. Katilius suvedė garsiakalbius 
aplink salę, kad ir lauke sto
vintieji girdėtų, nes į salę tiek 
žmonių netilpo.

P. Dargis vedė programą. 
Šv. Kazimiero parapijos cho
ras sugiedojo Amerikos ir Lie
tuvos Himnus. Kalbėjo Adv. 
E. Schultz, Adv. Brazilauskas. 
Kun. J. Misius. Kun. Abro
maitis skaitė rezoliucijas, 
kalbėjo ir du Ukrainiečiai — 
Adv. B. Onichkov ir kitas.

Aukas renkant Lietuvos Gin
klų Fondui surinkta $163. P. 
Pivaronas išrinktas iždininku.

Tam pačiam komitetui pa
vesta būti sargyboje ir reika
lui esant šauktis į Pittsburgho 
ir apielihkės Lietuvius stoti 
musų tėvynei Lietuvai į pa
galbą. J. Virbickas.

PALEIDO Iš DARBO
Luzerne apskrityje nuo vie

šų darbų paleido 700 žmonių, 
jų tarpe ir 93 Lietuvius. Mat, 
visi tie kurie nėra Amerikos 
piliečiais ir nepadavė prašymo 
tapti piliečiais atleidžiami iš; 
viešų darbų.

šioje apielinkėje prie viešų 
darbų dirba 18,000 žmonių, jų 
tarpe yra apie 1800 Lietuvių.

VAKARINĖ PILIETYBĖS 
MOKYKLA

i
Viešų darbų administracija 

įsteigė Lietuviams pamokas ir 
paskyrė dvi mokytojas pasi
ruošimui prie tapimo Amerikos 
piliečiais. Pamokos būna du 
vakaru savaitėje, lankytojų yra 
gana daug, tarp 30 ir 60 metų 
amžiaus Lietuvių, norinčių pa- 

, tapti piliečiais. Viena moky
toja yra Lietuvė, šia proga 
turėtų pasinaudoti kiekvienas 
repilietis. Net popieras ir pai
šeliai duodama nemokamai.

Mokyklą lanko ir daug mo
terų našlių, nes jos negali gau
ti pensijos iki nėra Amerikos 
pilietės.

GIMIMAI. Adomaičius Juo
zus, Wilkes-Barre, Pa., aplan
kė garnys, paliko dukrelę.

Valukevičius Benius J., Kin
gston, Pa., aplankė garnys, ap- 
dovarojo dukrele.

Jonas J. Nienius.

BROOKLYN, N. Y

TRYS NUBAUSTI. Belle- 
fonte, Pa. — Valstijos kalėji
me Rockview, Kovo 28 d. mir
ties bausme nubausti trys kri
minalistai. Jie mirė elektriš
koje kedėje už papildytas žu- 
dystes.

SUDEGĖ SEMINARIJA
BUTLER, Pa. — Kovo 16 d. 

kilusiam dideliame gaisre Her- 
man miestelyje sudegė St. Fi
delis Seminarija. 65 studen
tai išsigelbėjo.

LIETUVIŲ MASINIS 
MITINGAS

Kovo 23 d., 2 vai. po pietų, 
Didžiojo New Yor-ko ir apie- 
linkių Lietuviai, Ukrainai ir 
žydai be skirtumo tikėjimo 
pažiūrų ir politikos, viso dau
giau 2,500 asmenų, turėjo ma
sinį protesto susirinkimą Coo- 
per Union salėje, New Yorke. 
prieš Lenkų pagrasinimą už
pulti musų Tėvynę Lietuvą.

Kalbėti atvyko ir Teisėjas 
W. F. Laukaitis iš Baltimore, 
Adv. A. šalna iš Bostono, ir 
vietiniai redaktoriai: Vitaitis, 
Laučka, Mizara, Ukrainietis 
Laskowitch, ir Kun. Balkunas.

Rezoliucijos tapo
Prez. Rooseveltui,
Sekretoriui Hull, 
Lietuvos, Anglijos,
jos, Rusijos, Latvijos, Estijos. 
Lenkijos, ir Tautų Sąjungai.

Aukų surinkta $1147.15 ko
miteto lėšų padengimui.

A. A. Shimukonis.
I ‘

PAJIEŠKAU brolį Gabrielių Bal- 
; sevičių, Telšių apskr., Žem. Kalva
rijos parap., šarnierių k. Ameri- 

j koje gyvena apie 27 metai. Kita- 
j dos gyveno Indiana Harbor, Ind., 
aplink Illinois valstiją. Pats pra
šomas atsišaukti arba kas apie jį 
žino praneškite man. Kas pirmas 
praneš gaus $1 atlyginimo. Aš esu 

i nevedęs, norėčiau jam aprašyti sa- 
ivo turtą. (13)

pasiųstas
Valstybės 

Konsulams
Prancuzi-

11 VALANDŲ DARBO SA
VAITĖ NELEGALIŠKA

Pennsylvanijoje įvedus 44 
valandų darbo savaitę, kuri pa
liečia arti tris milijonus darbi
ninkų, po ilgų tąsynių po teis- j 
mus šiose dienose Dauphin ap-1 
skrities teisme pripažinta ne- 
legališka. Tuo parodoma kad; 
valstija negali nustatyti dar- j 
bo valandų įvairioms industri
joms. Apie darbo valandas 
gali susitarti darbdaviai su sa
vo darbininkais ir darbo valan
dos vienose įmonėje gali būti WALTER BALSEVICH
trumpesnės, o kitose ilgesnės.11801 Jackron St. Scranton, Pa.

Ekstra! Importuoti, Skanus, Sveiki

Lietuvos Saldainiai
Užsisakykit jų Velykoms!

1 svaro dėžė — 50c. 2 svarų deže — $1.00
Sudėtos gražiose dėžutėse.

į kitus mies- 
10c už svarą, 

15c už du svaru.

SIUNTIMO KAŠTAI 
tus: Reikia pridėti

Pinigus siųskit su užsakymu, 
priimam pašto ženklais.

Išrasykit šių saldainių ir savo drau
gam ir giminėm kituose miestuose.

Aiškiai parašykit antrašą kam sal
dainiai turi būti pasiunčiami.

DIRVOS KRAUTUVE
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

ką, Dr. J. C. 
Woodward Avė.), 
siregistruoti 
send 5-5105.
i

MO
Šeštadienį,

Barlum 
iškilmingas
mui Lietuvos Konsulo P. Dauž- 
vardžio, kuris atvyksta į Det
roitą įteikti musų veikėjams 
Lietuvos Prezidento paskirtus 
ordinus.

Banketą rengia Detroito Lie
tuvių Vaizbos Butas. Norėda
mi dalyvauti įsigykit tikietus 
išanksto, kuriuos galima gau
ti pas Vaizbos Buto pirminin- 

Peters (8530 
Galima už-

telefonu, Town- 
Arba kreipkitės 

žemiau pasirašiusį.
F. Motuzas, 

14676 Wark Avė.
* * »

TRAGINGOS MIRTYS
Kovo mėnesį Detroito Lietu

vių tarpe įvyko keletas tragin- 
gų mirčių.

Edvardas Jurgelevičius, 25 
m., likosi policijos pašautas 
plėšiant krautuvę; už kelių va
landų ligoninėje mirė. Tai bu
vo jo nelaimingas pirmas ban
dymas negarbingo darbo.

Kovo 14 d. rasta kambariuo
se pasmaugti M. Janionis ir 
Jakubauskienė. Jų nužudyme 

. kaltininkas buvo Gurskis, Ja
nonienės vyras, kuris paskuti
niu laiku su žmona negyveno.

Gurskis buvo sugautas Buf- 
falo, N. Y. Policijai vedant 
tardymą, jis gavęs progą no
rėjo nusižudyti, šoko per lan
gą iš trečio aukšto ir mirtinai 
susižalojo, taip kad kitą dieną 
užbaigė savo trukšmingą gy
venimą. Liūdna girdėti apie 
tokius atsitikimus tarp Lietu
vių.

KORESPONDENTŲ NESU
TIKIMAI

Paskutiniais laikais Detroi
to žiniose (Drauge) vietos ko
respondentai pradėjo atkaklius 
ginčus. Draugo nr. 65-me M. 
Aukščiunienė smarkiai atakuo
ja savo oponentą T. R. B. Kei- 

! sta kaip vienos akcijos bendra
darbiai nesutinka ir pradeda 
laikraštį naudoti savo neapi- 
kantos ir nedraugiškumo sėji
mui Lietuvių tarpe. Rodos 
dirva darbuotis yra plati, rei
kia tik rasti švarus užsiėmi
mas ir dorą minčių skleidimas.

KOKS ESI, TOKS PALIKSI
Gyvenime visuomet taip es-1 

ti: nebėk nuo savųjų, nežinai 
kas laukia tarp svetimų.

Čia Detroite viena Lietuvai
tė panelė visada dalyvavo Lie
tuvių veikime, bet manydama 
meilę ir laimę rasti tarp sveti
mų, ištekėjo už svetimtaučio, 
protestanto. Apsivedus atsi
skyrė nuo Lietuvių gyvenimo, 
nuo savo Lietuviškų draugų.

Tačiau neilgai jai teko sve
timųjų tarpe gyventi: Kovo 17 
d. jos vyras važiuodamas tru
ku sutiko tragingą mirtį. Ji 
liko su mažais vaikučiais, su- 
gryžo pas savo tėvus, ir vėl tu
ri susitikti su savo senais Lie
tuviais draugais ir draugėmis. 

Jaunime, keliauk savo gyve
nimo keliu, kuris tave iš jaunų 

i dienelių veda. Tarp savųjų gy
venant kad ir skaudi nelaimė 

j gyvenime ištinka visuomet pa
galbą rasi. J-a-s.

i

MINĖS ISTORINIO
MŪŠIO 75 METU

SUKAKTI

Į GETTYSBURG, Pa. — Fe- 
deralė valdžia išvien' su Pc n- 
sylvanijos valstija rengiasi di
deliam programui paminėti 75 
metų sukaktį nuo istorinio mū
šio prie Gettysburg, kuris nu- 

' lūh'ė Amerikos šiaurinių vals
tijų pergalę prieš pietines val
stijas ir tuo budu išgelbėjo 
nuo suplėšymo Suvienytų Val
stijų Uniją. Tame paminėji
me dalyvaus ir Prez. Roose- 

i velt.

• CHICAGO. — P-lė Eleonora
Kandrotaitė laimėjo pirmą į 

dovaną, stipendiją į The Wal- 
ton Pyre Vaidinimo ir Kalbos 
Meno Akademiją.

• KOVO 27 d. Chicagos Lietu
vių Auditorijoj įvyksta Lie

tuvių Universiteto Klubo ruo
šiama komedija “Laisva Spau
da”, kurioje Juozo Drąsuolio' 
rolę atliks jaunas profesiona
las Inž. Algirdas Rulis.

• PITTSBURGH, Pa. — Ko
vo 18 d., Lietuvių Piliečių

salėje, Lith. Select Political 
Committee of Western Penn- 
sylvania susirinkime, jaunas 
Lietuvis darbuotojas Juozas 
Norris
Valstijos Legislaturą 
kratų partijos tikietu.
• BOYNE CITY, Mich.

Adolfina Stačkus
šio miesto 9-tų metinių “Stin
tų (žuvų) Iškilmių Karalaite. 
Iškilmės įvyksta Kovo 26 d.
o PHILADELPHIA, Pa.—Va

sario 19, Irvine Auditorium 
buvo įteikimas baigusiems mo
kslą diplomai. Baigusių tarpe 
buvo du Lietuviai: V. Kalvai
tis ir E. J. Klimas. Pirmasis 
baigė The Wharton School of 
Finance and Commerce ir ga
vo B.S. Ekonomijos laipsnį, ’o 
antrasis baigė Pennsylvania 
Universitetą ir gavo Arts and 
Sciences

susirinkime, 
darbuotojas 

išrinktas kandidatu į 
Demo-

— P-lė 
išrinkta

laipsnį.
sportininkė Lietuvaitė 
Linskaitė, kuri dar vi-

• ŽYMI
Klara

sai jaunutė būdama, perplaukė 
De’avvare upę iš Philadelphijos 
į Chester, dabar be kūno kultū
ros mokytojos pareigų mokosi 
apiacijos mokykloje, tuo budu 
bus pirmutinė sparnuota Lie
tuvė moteris Amerikoje.
• HOT SPRINGS, Arkansas. 

Komp. A. Vanagaitis su
žmona atvažiavo čia posilsiui. 
čia jau pavasaris, oras gražus. 
Čia yra garsios sveikatai kar
što naturališko vandens mau
dynės.
• DETROIT, Mch. — Čia su

sidarė ‘pažangiųjų komitetas’.
rūpintis steigimu komp. Mikui 
Petrauskui paminklo. Jų su
manymas yra tokį paminklą 
statyti Clevelando Liet. Kultu- 
rinižftnė Darželyje.

NESIŲSKIT PAŠTO 
ŽENKLELIU SU

KLIJUOTU

BALIUS LIETUVOS GINKLŲ 
FONDO NAUDAIi I

SLA. 105 kuopa rengia di-| 
delį balių Lietuvos Ginklų Fon
do naudai, šeštadienio vakare, 
Balandžio 23, šv. Stepono salė- ‘ 
je. To baliaus visas pelnas 
bus atiduotas viršminėtam tik
slui.

Lietuviai, jei norim kad Lie
tuva butų apginta nuo priešų 
Lenkų ir kitų, teikime paramą 
Lietuvos gynėjams kareiviams.

Broliai ir seserys, visi Day- 
toro, Springfieldo, Cincinnati 
ir Columbus gyvenantieji, at
siminkit šį balių ir išanksto 
rengkitės atsilankyti.

PROTESTAS PRIEŠ LEN
KŲ ŽYGIUS

Kovo 20 d. įvyko vietos Lie
tuvių masinis mitingas, klebo
no Kun. L. Praspaliaus sušauk
tas šv. Kryžiaus Lietuvių pa
rapijos salėje. Pirmininkas F. 
Gudelis atidarydamas tą susi
rinkimą paaiškino’ reikalą. Kal
bėjo Kun. Praspaliaus nurody
damas Lenkų valdžios neteisin
gus ir žalingus žygius Lietu
vai, o Lietuvos valdžiai ir vi- į 
suo.nenei išreiškė užuojautą.

Antras kalbėjo L. P. Urbo
nas. Jis taip pat pasmerkė 
Lenkų barbarizmą, dėl jų grą- 
sinimų Lietuvai ir dėl paver
gimo Vilniaus, tikrosios Lietu
vių sostinės.

Didelis Lietuvių susirinki
mas vienbalsiai nutarė varde 
830 Daytono Lietuvių, protes
tuoti prieš Lenkų valdžios žy
gius ir pasikėsinimus prieš Lie
tuvą, o Lietuvos valdžiai ir vi
suomenei pareikšta gili užuo
jauta ir pasižadėta teikti me
džiaginė parama.

PADARYTA OPERACIJA, 
šiomis dienomis Onai Gužaus- 
kienei (jaunajai) Good Sama- 
ritan ligoninėje buvo padaryta 
operacija. Linkėtina jai grei
to pasveikimo, o šeimai užjau
ta jų susirūpinimo valandoje.

DAYTONIEčIAI LAIMĖJO.
Kovo 19 d. čia įvyko basket 
bąli lošimas tarp vietos Lietu
vių šv. 
mandos 
Sporto 
mėjimų 
39, Clevelandas 19.

Balandžio 9 d. Daytono ko
manda važiuos lošti į Cleve- 
!ardą, Lietuvių turnamente.

D. Rep.

Kryžiaus parapijos ko- 
ir Clevelando Lietuvių 

Klubo komandos. Lai- 
pasekmės: Day tonas

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI

MIRĖ JAU 1,800 
LIETUVIU

WYOMING KLONIO 
MIRIMAI

55

Nekurie žmonės dar nemoka 
pasiųsti pašto ženklelių kuo
met siunčia ženkleliais atlygi
nimą už kalendorių ar knygas.

Jie ima tiesiog ir prilipina 
visą ženklelį ar ženklelius prie 
laiško! Reikia žinoti kad toks 
ženklelis niekam netinkamas: 
jo negalima nuo lakšto nulup
ti nesudraskius.

Kiti ima prilipina ženklelio 
nors kampuką prie laiško lak
što. Vis tai bijodami kad žen
klelis neiškristų....

Dar kiti prisiunčia visą pluo
štą ženklelių sulipusių į krūvą. 
Jie neatsargiai šlapiais ar pra
kaituotais pirštais ženklelius 
sučiupinėja dėdami į laišką.

Nupirkę pašto ženklelius, vi
sada stergkitės nečiupinėti pir
štais klijuoto ženklelių šono.

Niekad neseiliokit ir nelipy- 
kit pašto ženklelio prie laiško 
lakšto dėdami ženklelius į vi- i 
dų. Tie kurie priima laiškus| 
moka rasti juose ženklelius ir 

ijų nepameta.
Atsitikime kad ženklelio ir Į 

neprisiunčiama vistiek jums 
bus duodama atsakymas, taigi 
nebijokit kad jūsų ženklelis 
gali pasimesti. Jis priseiliotas 
nrie laiško lakšto vistiek būna 
nenaudi? gas.

Dirvos Administracija.
J. Žemantauskas

NOTARAS 
“Dirvos” Agentas” 

130 Congress Avenue 
Waterbury, Conn.

IMTIKAS JUOZAS 
KOMARAS RAŠO 

IŠ PARYŽIAUS
Amerikoje garsus imtikas 

Juozas Komaras rašo Dirvos 
Redaktoriui iš Paryžiaus:

Nežinau ar 
Ameriką ar ne. 
bai patinka, 
galima gyventi. 
Pietų Amerikoj, o dabar Eu
ropoj. Neradau tokios šalies 
apsišvietusios kaip Amerika. 
Nėra kitur tokių parankumų ir 
tokio gero susirišimo, nėra pa
tarnavimo kaip Amerikoj. Nė
ra krautuvių taip gražiai pa
puoštų kaip Suvienytose Vals
tijose. Taipgi visai nėra obuo
linių pajų, sūrio pajų ir daržo
vių arba vaisų salotų valgy
mui, nėra keptų obuolių ir ki
tokių skanių maišytų košių 
kaip Amerikoje, kokius mes 
papratę valgyti.

Kaslink panelių tai jų čia 
gausybė, ir gali daug geriau 
susipažinti su jomis čionai ne
gu kad Amerikoj. Taip yra re 
vien Prancūzijoj bet ir visoj 
Europoj tas pats.

Juozas Komar.

man gryžti Į
Europoj rela- 

bet apsipratus
Aš važinėjau

RINKEVIČIUS Julius, apie 
m. amžiaus, mirė Kovo 26 į 
27 naktį, Castle Shannon, 
Pa. Liko žmona, sūnūs ir 
duktė, jau suaugę. — Paėjo 
iš Šlavantų k., šventažerio 
par. Amerikoje išgyveno 
apie 35 metus.

KR A KINI KAS Adomas, mirė 
Kovo 17 d., Girardville, Pa. 
Paėjo iš Marijampolės ap., 
Krosnos vai., Strazdų kai
mo. Paliko žmona, keturios 
dukterys, Regina, Izabelė, 
Elena, Natalija; ‘ir čia pat 
gyvena jo du broliai.

KAMINSKAS Juozas, pusės 
amžiaus, mirė Kovo 6, Chi
cagoje. — Šiaulių ap., Už
venčiu par., Sajakiškių k. 
Amerikoj išgyveno 30 metų.

TIKUTIENĖ Jieva (Strimikiu- 
tė), pusės amžiaus, mirė Ko
vo 6, Chicago, III. — Seinų 
ap., Amerikoje išgyveno 26 
metus.

ČAPIENĖ Juozapina, pusamžė, 
mirė Kovo 6, Chicagoje. — 
Panevėžio ap., Naujamiesčio 
par., Strulionių k. Ameri
koje išgyveno 32 metus.

BACEVIČIENĖ Uršulė (Alek
sy tė), mirė Kovo 5, Coalda- 
le, Pa. — Vilkaviškio apsk., 
Bartininkų par., šilbalių k.

SVETULEVIČIUS Antanas,
43 m., rastas užmuštas ant 
geležinkelio bėgių Kovo 3, 
Plains, Pa.

RAMANAUSKAS Vincas, 53 
metų, mirė Vasario 23, su
važinėtas automobilio, Det
roit, Mich. — Marijampolės 
ap., Sasnavos parap.

PAžERIENĖ Magdalena, mi
rė Vasario 12, Gary, Ind.

KUKAITIS A., mirė Vasario 
28, Exeter, Pa.

LAŽAUNIKAITĖ Ona, 22 me
tų, mirė Kovo 3, Duryea, Pa.

PALUPIENĖ Marė, 57 metų, 
mirė Kovo 4, Plains, Pa.

JELAŠIUS Petras, mirė Kovo 
5, Inkcrman, Pa.

NOREIKA Antanas, 43 metų, 
mirė Vasario 27, Brooklyn, 
N. Y. — Ukmergės ap., Del
tuvos par., Stimburių k.

MIKALAUSKIENĖ mirė Va
sario mėn., Hartford, Conn.

MICKUNIENĖ Jieva, mirė Va
sario mėn., Hartford, Conn.

JENUŠAUSKIENĖ Marė, mirė
I Vasario 26, Nashua, N. H.
NARBUTAS Vincas, 52 metų, 

mirė Vasario 29, Richmond 
Hilį, N. Y.

ARMONAS Petras, 9 metų, 
mirė Kovo 2, .Great Neck, 
N. Y.

ČEPANAUSKAS Mikas, apy
senis, mirė Kovo 5, Duąues- 
ne, Pa. — Pašvintinio par., 
Gasčiunų kaimo.

VALAITIENĖ Barbora, 30 me
tų, užmušta automobilio 6 
Kovo, Chicagoje. — Rietavo; 
par., Pečiuliškių k. Ameri-1 
koje išgyveno 15 metų.

KAMINSKAS Juozas, pusam
žis, mirė Kovo 6, Chicagoje. i 
— Šiaulių ap., Užvenčiu p., | 
Sarakiškių p. Amerikoj iš-1 
gyveno 30 metų.

GRIŠKEVIČIUS Juozas, 63 m., 
mirė Kovo 15. Liko žmona, 
5 dukterys, sūnūs ir 15 anū
kų. Griškevičius buvo orga
nizatorius Wilkes-Barre šv. 
Trejybės bažnyčios. Kilęs 
iš Lietuvos.

TAMOŠIŪNIENĖ Agota, 75 
m., mirė Kovo 15, ligonbu- 
tyje, nuo apsišutinimo ver
dančiu vandeniu. Gimus Lie
tuvoje. Paliko dvi dukteris 
Inkerman, Pa.

MOLINSKIS Antanas, 62 m., 
mirė Kovo 15. Gimė Lietu
voje. Duryea, Pa., išgyveno 
39 metus, šiame mieste li
ko žmona, du sunai ir sesuo. 

UŽDILA Jonas, 65 metų, mirė 
Kovo 14, Lee Park, Pa. Gi- 

. mė Dzūkijoje. Paliko daug 
giminių.

KAMARAUSKIENĖ Rožė, 61 
metų,
Park,

. ir du 
vieną
Pa. Gimus Lietuvoje.

J. J. Nienius.
* * »

URBONAS Andrius, pusamžis, 
mirė Kovo 6, ChicagGje. — 
Raseinių apsk., Paliepių k. 
Amerikoje išgyveno 29 m.

DUEICKIENĖ Marė, pusamžė, 
mirė Kovo 6, Chicagoj. — 
Seinų ap. ir miesto. Ameri
koje išgyveno 38 metus.

MIKALIUNIENĖ Marė, 41 
mirė Kovo 7, Chicagoje. 
Panevėžio ap., Ramygalos 
Jotainėlių k. Amerikoje 
gyveno 24 metus.

MICKEVIČIUS Julius, 49 me
tų, mirė Kovo 8, Chicagoj.— 
Telžių ap., Žarėnų vai., Me
dingėnų bažnytkaimio. Ame
rikoj išgyveno 31 m. Buvo 
Chicagos Lietuvių Draugi
jos! pirmininku.

OKLAINIS Antanas, 54 metų, 
mirė Floridoje. Gyveno To
ronto, Ont., Kanadoj. Sako
ma jis buvo Lietuvių milijo
nierius, palikęs daug mili
jonų dolarių

VALAI IENĖ 
Kovo men.,

KAMAITIENĖ
vo mėn., Pittsburgh, Pa.

i ŽAUNIS Povilas, mirė Kovo 3, 
Brooklyn, N. Y.

RIMKIENĖ Barbora, pusamžė, 
mirė Kovo 9, Chicagoje. •— 
Raseinių ap., Kvėdarnos p., 
Gvaldų k. Amerikoje išgy
veno 28 metus.

RUŽELĖ Povilas, 38 metų, mi
rė Vasario mėn., Ramos Mei- 
ja, Argentinoj. Mirė džio- , 
va. Argentinoj išgyveno 13 
metų.

ŠUKIENĖ 
Vasario 
Pa.
v.,

mirė Kovo 17, Lee 
Pa. Paliko 4 dukteris 
sūnūs su anūkais, ir 
seserį Wilkes-Barre,

m.

P-» 
iš-

turto.
Rozalija, mirė 
Pittsburgh, Pa. 
Elena mirė Ko-

i

Ona, 44 metų, mirė 
4, New Kensington, 
Trakų ap., Kruonio 

Kalvių par., Lieporiių k.
Amerikoj išgyveno 26 

KLIŠYS Motiejus, mirė 
mėn., Baltimore, Md.

VRACINSKAS Motiejus,
Kovo mėn., Mahanoy 
Pa.

m.
Kovo

mirė 
City,

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

JTEšKAU savo brolius Balį 
ir Andriu, ir seserį Zosę Au- 
gustinąvičius. Jie pirmiau gy
veno B-irberton, Ohio. Prašau 
atsiliepti, apie skaitytojų pa
tiekti jiems šitą .žinia.

Juzė Augustinavičaitė- 
Gavėnienė

Ulytėlės k. Rokiškio p. 
Lithuania

PIGIAI PARDUODAMA
ŠIE DVARAI LIETUVOJE

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

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

BAGDONIŠKIŲ DVARAS su trobesiais. Dirbamos 
apie 60 ha. Dvaro laukai 
laukais.

Veikiantis motorinis valeli
mu, žemės sklypas 1666 kv. 
malūnas yra Kauno priemiestyj’e.

Reikalui esant parduodamam 
simokėjimą. Dėl smulkesnių

J. VENCIUS
Kaunas

1

2

3

4

rubežiuoja su apskrities

Vi-
Per

!eva.
žemės 
miesto

jrengi-MALŪNAS, su pilnu 
metrų, motoras Ruston 86 IIP,

turini gulima padaryti nedidelį la
žinių kreipkitės į (21)

Putvinskio g. 6—l 
Lithuania



DIRVA 3
Gerb.

SPRAGILAS

EKSTRA! EKSTRA! 
DRAUGAS STALINAS 
EINA GELBĖT LIE
TUVĄ NUO LENKŲ!
Tikėkit arba ne, ale ką 

gerb. Spragilas pasako tai 
viskas į teisybę pavirsta.

Visi kas tik turi liežuvį, 
kiek galėdami jį pajudint, 
kiekvienas skelbia, prana
šauja, plepa, baugina kitus 
kad va jau pavasarį bus 
vaina, kiti kad vaina bus 
vasarą, kiti — kad rudenį, 
ir taip per visus 20 metų 
nuo tos dienos kaip didysis 
pasaulinis karas sustojo.

Pranašavo, ir pranašavo 
ir daugiau pranašauja.

Visi sakė kad turi kilt 
vaina dėl Ispanijos, dėl Ja
ponijos, dėl Austrijos, dėl 
Vokietijos, dėl Lietuvos, 
ale kaip nekyla taip neky
la.

Ba gerb. Spragilas to ne
išpranašavo ir nesakė kad 
vaina bus.

Jeigu iki šiol kur vienos 
šalys pešėsi, mušėsi ar pjo
vėsi, kitos numoja ranka ir 
sako: “Žinokitės sau....”

Ale vieno dalyko neži
not, apie kurį aš jums pa
sakysiu :

Be biskio nekilo tikra 
vaina tarp gerb. Spragilo 
ir pono Dirvos Redakto
riaus.

Norit žinot dėl ko? Ugi 
va.

Pereitame Dirvos nume
ryje netilpo mano ne tik 
kalba, ale net ir mano ab- 
rozėlis iš laikraščio buvo 
išmestas.

štai kas atsitiko:
Aną nedėldienį, kai turė

jau liuoso laiko, sudūmo
jau ir parašiau labai gra
žų ir juokingą pamokslą ir 
atsiskubinu į Dirvos Re
dakciją.

Paduodu ponui Redakto
riui ir laukiu iki paskaitys 
ir pagirs mane už mano 
puikų rašinį. Ale jis sako:

— Gaila, gerb. Spragile, 
kad susimetus tokioms są
lygoms tavo rašinio nega
lėsim patalpint. Yra kitų 
svarbių reikalų, kuriems 
reikia paskirti tą vietą, —- 
sako jis.

— Kame dalykas? Ar 
mano raštai jau nereika
lingi? Juk iki šiol 
rašinius laikei labai 
biais, — sakau aš.

— Taip, bet dabar turim 
netikėtą klausimą — Len
kų ultimatumą ir iš to iš

t

tikra tiesa, gerb. 
bet šiandien turi 
kokioje padėtyje

Dirvos kasdien

Lietuva Laukia Amerikiečių
Rūpinasi Gerai Priimti ir Daug Parodyti

AMERIKOS LIETUVIŲ SPORTO KOMITETO VALDYBA APDO
VANOTA GARBES ORDINAIS

nas J. Valonis, sekretorius, apdova
notas IV laipsnio Gedimino ordinu; 
Dr. Steponas Biežis, vice-pirminin- 
kas, III laipsnio Gedimino ordinu; 
Adv. Jonas Bagdžiunas-Borden, pir
mininkas, 1936 m. apdovanotas Vy
tauto Didžiojo III laipsnio ordinu; 
Kun. Anicetas M. Linkus, vice pir

mininkas, III laipsnio Gedimino or
dinu; Jonas Juška, iždininkas, III 
laipsnio Gedimino ordinu. Minėti 
valdybos nariai yra padėję ne tik 
daug darbo bet ir savo kapitalo su- 
artinimui Amerikos Lietuvių jauni
mo su Lietuvos jaunimu, ypatingai 
SDorto srityje.

Lietuvos 20 metų Nepriklausomy
bės sukakties proga, Lietuvos Res
publikos Prezidentas A. Smetona 
apdovanojo Chicagiečius Am. Liet. 
Sporto komiteto narius ordinais 
už jų ilgų metų darbuotę Lietuvai 
ir Lietuvybės išlaikymui Amerikoje. 
Atvaizde iš kairės į dešinę: Anta-

Ekskursija vadinama ma
žesnio ar didesnio žmonių bū
rio išvykimas į kitą šalį, mies
tą ar vietą tikslu ten paviešėti 
bei susipažinti su kai kuriomis 
įdomybėmis.

Mes Lietuviai su ekskursijo
mis pradėjome susipažinti tik 
po Didžiojo karo, kai Lietuva 
atgavo Nepriklausomybę.

Pirmieji ekskursijas pradėjo 
ruošti į Lietuvą Amerikiečiai 
Lietuviai. Vėliau pradėta ruo
šti ekskursijas krašto viduje. 

■Į keliones bei ekskursijas la
biausia yra linkęs jaunimas. 
Todėl Lietuvoje daugel} eks
kursijų ruošia mokyklos ir jau
nimo organizacijos. Kartkar
tėmis jau ruošiamos ir ūkinin
kų ekskursijos. Sakysim, Au
kštaičių ūkininkų ekskursija 
vyksta į Suvalkiją susipažinti 
su Suvalkiečių gyvenimu bei 
ūkininkavimu.

Ekskursijos yra labai reik
šmingas dalykas. Jos žmones 

' suveda į artimesnes pažintis ir 
daug pamokina, duoda įvairių 

i įspūdžių bei nuotikių.

M

Viena, kad ekskur- 
pas saviškius, daž- 

sodžiuje, neranda rei- 
sąlygų pasilsėti, čia 
svečiui patogumus pa- 
gimtinės vietos bran- 

vaiz-

dienos vakare išsiskirsto įvai
riais keliais — kiekvienas sku
ba pas saviškius, nori pirmiau
sia aplankyti artimus gimines, 
gimtąsias vietas ir po tolimos 
kelionės pasilsėti.

DAUGELIS PRASĖDI 
KAIME

čia viskas tvarkoj, kaip ir 
turėtų būti. Bet.... bet čia 
ir prasideda negerovės, kurios 
kartais nužlugdo visus ekskur
sininko gerus norus bei nusi
teikimus, 
sininkas 
niausią 
kiamų» 
užjūrio 
vaduoja
gus prisiminimai, nauji 
dai, pasikalbėjimai.

Sakoma kad viskas gera kas 
su saiku. Taigr, svarbu kad 
tie kūdikystės ir vietų prisimi
nimai nevirstų nuoboduliu ir 
net įkyrumu. O taip dažniau
sia atsitinka kai svečias, nie
ko neveikdamas, porą ar tre
jetą mėnesių sėdi vis toj pačioj 
vietoj, su tais pačiais žmonė
mis.

Bet kadangi daugumas už
sieniečių kelionę į gimtinę šalį 
gali sau pavelyti tik labai re
tai — per 10—15 metų ar dar 
rečiau, 
nės jie 
giausia

YRA
Saviškių aplankymas butų j 

įdomesnis jei.jis įvyktų du-tris 
kartus ir truktų po savaitę, su 
poros savaičių pertrauka.

Tų pertraukų metu reikėtų 
lankyti įvairias Lietuvos vie
tas — pažinti Lietuvą.

Lietuvoj dabar jau yra daug 
įdomių dalykų kuriuos užsie
niečiams Lietuviams reikėtų 
pamatyti. Juk ne paslaptis 
kad daugelis užsieniečių Lie
tuvių nepabuvoję net laikino
joje sostinėje Kaune, apleidžia 
Lietuvą. Betgi Kaune užsie
niečiai Lietuviai ras daug įdo- 

. mių dalykų ir turės kuo pasi
džiaugti jeigu miestą apžiūrės 
ne vien gatve pasivaikščiodami 
bet ir kai kur užeidami.

Sakysim, užėjęs į Universi
teto gamtos muzejų jis pama
tys iškarto ir vienoj vietoj vi
sus Lietuvos paukščius ir žvė-

ris. Botanikos sode — visą 
augmeniją; Karo Muzejuje — 
Lietuvos visą istoriją, o ypač 
į nepriklausomą gyvenimą pri- 

' sikėlimą, ir panašiai.
Kitur keliaudamas pamatys 

puikių Lietuvos vaizdų, istori
nių vietų, gražių tiltų ir ’kito- 

, kių pastatų. Prisižiūrės kaip 
žmonės dirba, gyvena, linksmi- 

i naši.
Ir taip, dvi-tris savaites pa- 

' keliovęs susidarys gana pilną 
naujosios Lietuvos gyvenimo 
ir pažangos vaizdą. Tas vaiz- 

I das jau bus neišdildomas, nuo- 
I latinis ekskursininko sielos 
gaivintojas. Tsb.

SLA. RINKIMAI

kilusius klausimus, reikia 
jiems visa vieta skirti, — 
sako jis.

. — Gali rašyt ir apie ul
timatumus ir gali sutalpint 
mano rašinį, juk Dirva di
delė. čia yra kitokia prie
žastis. Jeigu mano raštai 
daugiau nereikalingi, aš ei
siu į kitą laikrašti, mielai I 
mane priims, — sakau aš.'

— Tikėk manim, gerb. ‘ 
Spragile^ tiktai šį numerį 
turim užimt tą puslapį ki
tu svarbiu rašiniu ir tavo 
rašinį patalpinsim kitą sa-1 
vaitę. šis reikalas svar
besnis, — sako jis.

— Lenkų ir kitoki ulti
matumai atėjo ir praeis, o 
mano raštų Dirvos skaity
tojai visada nori ir išsižio
ję laukia. Jeigu manęs 
Dirvoje nebūtų, Dirvos biz
nis sumažėtų. Pats ta esi 
pripažinęs, ar ne? — sa
kau aš.

— Tas 
Spragile, 
suprasti
mes esam: 
išleisti negalim, reikia vie-1 

i nu numeriu daug pasaky- 
ti, 5ajgi. šiuomi ir prašau ■ 

j užsileisti, sutikti pavest sa
vo vietą šiam reikalui, — 

i sako jis.
— Kalbėk ką nori, ponas 

Redaktoriau, ale man ma
no raštas svarbesnis už vi- 

i sus kitus, ir aš savo vietos 
neužleisiu. O jeigu mane 
išmeti dabar tai aš daugiau 
Dirvai nerašysiu, — sakau 

i aš.
— Tai tu, gerb. Spragi- 

• Ie, savo asmeninę garbę ir 
j pasididžiavimą statai auk- 
i ščiau tautos reikalų. Tau 
! tavo straipsnis svarbesnis 
negu visos tautos reikalai. 
Tokis žmogus yra menkos 

I vertės kuris savo ambici
jas stato aukščiau visko! 

| Jeigu už musų pastangą 
i pasitarnauti tautos reika- 
J lams tu supyktum ir pa- 
; mestum Dirvai rašinėjęs, 
į butum nevertas Lietuviu 
I vadintis! — sako jis.

Išklausęs tokio pamoks
lo, pasijutau kaip Lietuva 
durtuvu Lenkų prispirta 

' prie sienos sutikti su Len- 
‘ kų reikalavimu, arba jie 
skelbs karą. Nebuvo kas 
kito dairyti, sutikau užleisti 
savo vietą straipsniui apie 
Lenkus ir Rusus ir Lietu
vą.

Ale kas man nepatiko ta
me straipsnyje tai pasaky
mas kad Sovietai jokios 
pagalbos Lietuvai nepasiū
lė. Tai neteisybė. Aš ir 
dabar sakau kad draugas 
Stalinas pypkės cibuką įsi
kandęs kramto ir dūmoja 
ką daryti su Lenkų paduo
tu Lietuviams ultimatumu.

Draugas Stalinas neatsi
sakė su didele sovietų rau
dona armija Lietuvą gin
ti, ba jis visai nieko Lietu
vai neatsakė!

Aš gavau žinių kad drau- 
- gas Stalinas tikrai rengia- 
, si už Lietuvą kariauti — 
, gerb. Spragilo pranašystė 
. išsipildys.

Jeigu tam netikit tai pa- 
t žiūrėkit į kalendorių — 
. šiandien pirma Apriliaus!

mano 
svar-

DIDELE LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy

1117 East 79th Street 
(Kampas Pulaski Avė.) 

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

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

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

■ KAIP SUPRANTAMA DORA

reikšmin- 
yra užsie- 
senąją te

AMERIKIEČIŲ EKSKUR
SIJOS

Brangiausios ir 
giausios ekskursijos 
niečių Lietuvių į jų
vynę Lietuvą, čia tenka atlik
ti didelę kelionę, ilgai užtrukti 
ir daug išlaidų pakelti. Todėl 
tenka ypatingai pasirūpinti 
kad užsieniečių Lietuvių eks
kursijos butų įdomios, naudin
gos.

Beveik visi užsieniečiai Lie
tuviai ekskursininkai turi vie
nodą tikslą ir norus: aplanky
ti saviškius, gimines, pamatyti 
gimtąsias kūdikystės vietas, 
susipažinti su nauja nepriklau
soma Lietuva.

Deja, kaip tiktai su Lietuva 
susipažinti ne visiems pavyk
sta. O kodėl nepavyksta? To
dėl kad Lietuvoje užsieniečiai 
ekskursininkai mažai tepavaži- 
nėja.

Beveik visos užsieniečių Lie
tuvių ekskursijos eina vienodu 
keliu.

Klaipėdoje paprastai svečiai 
sutinkami su orkestru, vėlia
vomis ir gėlėmis. Atlikę for
malumus, pasivaišinę, mieste 
pasidairę, dažniausia tos pačios

— todėl iš savo kelio- 
turi pasisemti kuodau- 
naudos.

DAUG KO MATYTI

SIŲSKIM TAUTINĖS 
DVASIOS SPORTI

NINKUS

Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — išrašykit Dirvą 

saviškiams į Lietuvą.

DYKAI BANDYMAS
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Me
todų nuo Reumatizmo, 
kurį noriai pasiųsime 
kožnam šio laikraščio 
skaitytojui kuris tik 
pareikalaus. Jei ken
čiate skausmų sąna
riuose, jeigu jie su
stingę, arba labai jau
slus, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj, štai jums pro
ga išbandyti paprastų, 
kuris pagelbėjo šim-

Dirva Platinasi

“Jei tu pavogei mano karvę 
tai tau tas dora; jei bevagiant 
aš tau nuleidau kuolu strėnas 
— tas nedora!”

Socialistų Naujienos įžiūri 
SLA. Sargybos nedoru dafou 
kai ši ragina SLA. narius ne
rinkti į Pild. Tarybą tokių as
menų kurie yra priešingi Lie
tuvybei.

Turbut tie Naujienų draugai 
pamiršo savo vyriausio kandi
dato pištalietą kuriuo buvo pa
liepta Dr. Vinikui ir S. Vi- 
taičiui rezignuoti iš Lietuviš
kų tautiškų idėjinių organiza
cijų.

Ar reikia dar geresnių įro
dymų kaip kad jų didžiojo va
do nusistatymas prieš Lietu
višką idėjinį darbą?

Keno pastangomis Susivie
nijimas yra verčiamas būti tik 
fraternale apdraudos organiza
cija, o ne Lietuvių idėjinė or
ganizacija? Kas stengiasi pa- 

I versti Susivienijimą Lietuvių 
, Amerikoje į internacionalinę 
I socialistiškos dvasios draugi- 
j ją? Kas veja Lietuviškumą 
iš SLA ?. Kas uždraudė Tė
vynėje Laisvąją Tribūną ir

cenzurą ant redakto- 
Kas persekioja Lietu- 

tautinio nusistatymo S. 
narius ir draudžia lais-

turi 
savo 
įta- 

kaip

uždėjo 
riaus? 
viškai 
L. A.
vai pareikšti savo mintis? Ar 
ne Stalino orientacijos gaiva
lai?

Sargybos šventa pareiga gin
ti Lietuvių narių reikalus ir 
parodyti jiems už ką jie 
balsuoti, nes nori apvalyt 
organizaciją nuo svetimų 
kos, kad neatsitiktų taip
atsitiko su Austrija, kurioje 
per kelis metus Hitlerio drau
gai vienas po kito sulindo į tos 
šalies valdžią, j kariuomenę, o 
suradę progą, 24 valandų lai
ku panaikino šimtų metų se
numo valstybės nepriklauso
mybę.

Neleiskime kad taip atsitik
tų ir musų Susivienijimui! Ap
sižiūrėkime kad vieno po kito 
sulindę i musų organizaciją 
svetimų idėjų garbintojai ne
nušluotų musų garbingiausios 
organizacijos iš musų Lietu
viško gyvenimo į prapultį. To 
išvengsime tik balsuodami už 
Lietuvybei ištikimus kandida
tus į SLA. Pildomąją Tarybą.

Pereitą vasarą lankęsi Ame
rikoje Lietuvos sportininkai 
paliko mums neišdildomą įspū
dį. Kodėl jie paliko mums ne
išdildomą įspūdį visiems yra 
gerai žinoma, nėra reikalo aiš- Į 
kinti. Lietuva siųsdama savo 
jaunuolius Amerikon kreipė 
dėmesį į tai kad tie jaunuoliai 
^reprezentuoja Lietuvą Ameri
kos Lietuvių akyse. Ji parin
ko tokius jaunuolius kurie pil
na žodžio prasme buvo Lietu
viai, kurie savo išauklėjimu ir 
džentelmeniškumu kreipė visų 
akis į save.

Ir mums Amerikos Lietu
viams siunčiant musų sporti
ninkus Lietuvon reikėtų į tai 
atsižvelgti ir parinkti tokius 
sportininkus kurie nepadarytų 
mums Amerikiečiams nemalo
numo.

M Visiems aišku kad šis spor- 
įtininkų pasikeitimas yra suar- 
■4inimas Amerikos kontinento 
^Lietuvių jaunimo su Lietuvos 
rjaunimu. Tik per musų jauni- 
;mo susiartinimą su Lietuvos 
(jaunimu mes galėsim palaikyti 
‘tautinius jausmus Amerikos 
Lietuvių jaunimo tarpe.

■, Parenkant sportininkus va
liavimui į Lietuvos Tautinę 
iOlimpijadą reikia žiūrėti ne 
tik į jaunuolių sportinius ga
bumus bet ir į jų tautinę sąvo
ką. Mes norim kad musų jau
nuoliai sportininkai gryžę po 
Olimpijados butų Lietuviais 
kokiais jų tėvai yra. Rinkda
mi sportininkus žiūrėkime kad 
jie butų pilna žodžio prasme 
Lietuviškai susipratę, kad mo
kėtų Lietuvių kalbą ir kad my
lėtų savo tėvų šalį Lietuvą.

Patartina vengti tokių spor
tininkų kurių LLietuviška kal
ba yra: “Sy, Džianas strytu 
runija”.... Sportininkai kurie 
tikisi važiuoti Lietuvon turėtų 
pasiruošti savo Lietuvių kal
bos žinojime, nes jie turės re
prezentuoti Amerikos Lietuvių 
jaunimą Lietuvoje.

Tat rinkdami sportininkus 
žiūrėkime kad sveikame kūne 
butų sveika Lietuviška siela. 
Kad jie gryžę iš Lietuvos ne
pakriktų ir vėl liktų mums sve
timi.
’ A »
i

Balsuokit už šiuos Tautininkus Kandidatus:

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:

BALOTAS
Įrašyk kryželi <X) ties vardu to kandidato, už kuri 

atiduodi savo balsą.
Balsuoti galima tik už vieną kandidatą i kiekvieną 

urėdą, išskiriant Iždo Globėjų urėdą, i kuri reikia balsuoti 
už du kandidatus.

Šiomis dienomis Dirva gavo 
sekančius desėtkus naujų skai
tytojų, kuriuos sveikina ir pra
šo platinti Dirvą tarp savo gi
minių ir draugų:
M. Aluška, vietinė,
Ant, Kazakevičius, vietinis.
Jurgis Samolis, vietinis, išrašė 

Dirvą savo broliui Antanui 
Chicagoje.

Teresė šimkiutė, iš Brooklyn, 
N. Y.

Marcella Kocius, Brooklyn. 
Stanley Kupris, Brooklyn, N.Y. 
Kazys Gutauskas, Pittsburgh. 
Ad. Bendzunas, Scranton, Pa. 
C. Venckus, Bridgeport, Conn. 
P. Puzinas, Hudson, Ohio. 
Antanas Mašauskas, Rochester 

N. Y.
Mrs. Frank Klimas, Detroit.
Mykolas Vaitkevičius, Pitts

burgh, Pa.
W. Racis, Amsterdam, N. Y. 
Mary Burnakis, Scranton, Pa. 
A. Urbelis, Amsterdam, N. Y. 
F. Žilinskas, Amsterdam, N.Y.

(Užrašė A. Urbelis).
I). Cziras, Lawrence, Mass.
George I.endrat, Bridgeport, 

Conn.
Juozas Shilinskas, Naugatuck, 

Conn.
Julia* Beiunas, Bayonne, N. J.
A. Kazlauskienė ir
B. Yarašius, iš Akron, Ohio 

(užrašė S. Rodavičia).
P. Mikuikus, Brooklyn, N. Y. 
Bbkas Kuzmiskas, North Am- 

herst, Mass.
Anthony Wileikis, 

herst, Mass.
Simas Ombražas, 

N. Y. (užrašė 
čius).

Jonas Blažys, Bridgeport, Ct. 
(užrašė L. Radvil)

J. Tumas, Detroit, Mich. (už
rašė J. K. Cress.)

pigų Metodų, 
tams.

Mes noriai pasiųsim jums PILNĄ 
Pakelį, 7 dienoms DYKAI IŠBAN
DYMUI, ir jeigu norėsite naudoti 
daugiau, tų galėsit daryti už ma
žus kaštus. Mes kviečiame jus 
naudoti tų vaistų 7 dienas, DYKAI, 
musų kaštais. Pasiuskit savo var
dų ir adresų tuojau į
ROSSE PRODUCTS CO, Dept. X-3 
2708 W. Farwell Avė. Chicago, III.

North Am-

Amsterdam,
K. Dansevi-

Ansto-

Bronis Gujis, Newark, N. J.
(užrašė B. Kirslis.)

Jonas Gudas, Rochester, N. Y.
(užrašė V. Stonis.) 

Povilas Kazakevičius,
na, L. I. N. Y.

Frances Rvchkus, Freehold,
N. J.

E. Petrauskas, Belleville, N. J. 
K. Šilanskas, Thompsonville, 

Conn.
M. Kušlienė, Baltimorę, Md. 
Anna Yaselski, Los Angeles,

Cal. (užrašė Kun. J. Sitavi- 
čius.)
Kaip žinote, vajus baigiasi 

su Kovo 31 diena. Kurių pre
numeratas gausim dpr po šio 
Diryos numerio išėjimo, tų vi
sų vardai bus paskelbti kitame 
numeryje.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
DIRVĄ

Kas platina Dirvą tas plati
na apšvietą. Gražus, paveiks
luotas laikraštis, pilnas visokių 
įdomių raštų, eilių ir juokų, 
privalo rastis kiekvieno gero 
Lietuvio namuose.

Visi seni ir nauji Dirvos 
skaitytojai, platinkit savo laik
raštį. Tiems kurie neišgali už
simokėti prenumeratos duokit 
Dirvą pasiskaityti kuomet pa
tys perskaitot.

Perskaitę Dirvą, pasiuskit ją' 
savo giminėms ir draugams į 
kitus viestus — užlipinę už lc« 
ženklelį.

Kurie gausit naują skaityto
ją, tuoj siųskit jo vardą, ant
rašą ir pinigus ($1 arba $2) 
paprastame laiške. Adresuo- 
kit:

“DIRVA
6820 Superior Avė. 

Clevelahd, Ohio
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Am. Liet. Sporto Komitetas 
2201 W. Cermak Road 

Chicago, III.

A

No. 1 
Ant Pre
zidento

W. F Laukaitis, Baltimorę, Md--------
-Kli Jurgelionio, Chieago,-litru.---------

. X.

No. 2 
Ant Vice 

Prez. V. Bukšnaitis, Richmond HilI, N. Y... A...
No. 3 

Ant Sek
retoriaus

M. J. Vinikas, New York, N. Y............

No. 4 
Ant Iždi

ninko

-K. -P.-Sugis,- Chieago, Btll..................
A. S. Trečiokas, Newark, N. J----------- . X...

No. 5-8
Ant 

Iždo 
Globėju
Balsuok
Vi du

S. Mockus, So. Boston, Mass— 
-E.- Mikužiu t ėr-Ghteago, It tz-. „ 
V. A. Kerževičius, Scranton, Pa.

No. 7 
Ant Dr.-

Kvot.

-JR—K. Urbonas, Shenandoah, Pa... 
-M. -P. DupuuiB,' MrrreraviHe, Pa^_.

•Pf.-JrS. Stanwlewį Waterteuiy, CuirrT
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Lietuvos Kredito Bankas
Kaunas, Laisves Alėja 66, Lietuva

YRA SENIAUSIAS LIETUVIŠKAS BANKAS 
Jis atliks Jūsų reikalus užvis geriau.

Siųsdami pinigus giminėms reikalaukit Jūsų bankų 
siųsti pinigus tik per

LIETUVOS KREDITO BANKĄ
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REMKIM DABARTINĘ LIE
TUVOS VYRIAUSYBĘ

AMERIKONAI turi labai reikšmingą posakį: “Ne lai- 
1 *• kas mainyti arklius kuomet važiuoji per upę”. Lai 
tas būna pamoka ir musų partijų vadams, kurie pasi
naudodami Lietuvos-Lenkijos konfliktu nori sušokę pa
daryti pakeitimus Lietuvos valdžioje.

Musų politikieriai rašo ir rėkauja: “Net šiame sun
kiausiame krizyje tautininkams rupi jų partija.” *

Tas neteisybė. Ne Lietuvos tautininkams, kurie va
dovauja valdžią, rupi “partijinis kromas”, bet musų par- 
tijų-partijėlių vadukams: Net didžiausiame musų tau
tos krizyje jie neužmiršta savo partijos ir pasinaudoda
mi kokia nors suirute, nori įsiveržti į valdžią.

Tie korporacijų vadai kurie prie jos vairo stovėjo 
gerais laikais, gali geriau korporaciją išvesti negu kri- 
ziui ištikus suėję nauji, kurie apie reikalų eigą nežinojo.

Tas pats ir su valdžia: ta valdžia geriausia išves 
reikalus kuri prie vairo stovėjo laike didžiausio krizio.

Kaip Lietuvos Pasiuntinybė Washingtone praneša, 
Kovo 24 dieną Lietuvos Ministerių Kabinetas pasikeitė.

Tačiau naują kabinetą sudaro tos pačios Tautininkų 
Sąjungos nariai, ir didumoje tie patys ministeriai kurie 
iki šiol kabinete tarnavo. Jie stovėjo prie visų reikalų 
pirm konflikto su Lenkais, jie pergyveno konfliktą ir 
žino kuriais keliais ir kokiais budais toliau savo akciją 
vesti, su kuo ką kalbėti ir ko saugotis.

¥ ¥ ¥

Dėl ko turėjo pasikeisti ministerių kabinetas? Gal 
buvo ir vidujinių nesusipratimų, tačiau galim spėti kad 
daug į ta paveikė ir vidujinių priešų, kitų musų parti
jų vadų ir vadukų, rėkavimas, kurstymas visuomenės 
ir reikalavimai “koalicinių” ir kitokių kabinetų.

Kun. Vladas Mironas, Tautininkų Sąjungos stiprus 
narys, Lietuvos kariuomenės vyriausias kapelionas, pa
skirtas Ministerio Pirmininko pareigoms gal tam tiks
lui kad apraminus Lietuvos dvasiškiją, nes jų vadovau
jama krikščionių-demokratų partija sudaro stipriausią 
opoziciją dabartinei vyriausybei.

Tačiau kaip Amerikos Lietuvių krikščionių-demo
kratų politikieriai, taip ir Lietuvos, tuo nepasitenkina ir 
jiems kunigas ne kunigas jeigu jis nesėdi jų partijos 
vežimėlyje.... Jie tik tada bus patenkinti kuomet iš
sipildys jų svajonės patiems Lietuvą valdyti!

Lai

¥ ¥

i

Kitaip į tai privalo žiūrėti Amerikos Lietuvių pat
riotinė visuomenė: Kun. Mirono paskyrimas ministerių 
pilni ininku parodo kad Tautininkų Sąjunga nėra jokia 
laisvamanybės organizacija, bet rimta Lietuviškai-kata- 
likiška-krikščioniška organizacija, kurioje priklauso ei
lė gerų Lietuvos kunigų ir šiaip dorų krikščionių.

Jeigu musų katalikai politikieriai krikščionybę sta
to užpakalyje, o savo partijos vadukų interesus pirmo
je vietoje tai nereiškia kad rimtai patriotinei Lietuvių 
visuomenei reikia jų klausyti ir iucs sekti.

¥

A/T ŪSŲ srovių vadai ir vadukai Amerikoje labai apsi- 
‘V * vylę kad Lenkai nepuolė Lietuvos, kad nekilo krau
jo praliejimas, kad neišžudyta musų tautos žiedų-karei- 
vių, prisiekusių tėvynę ginti.

Šio krizio laiku iš visų musų srovių vadų rimčiau
sia padėčiai į akis pažiurėjo Naujienų redaktorius Gri
gaitis, kurio mintys Lenkijos ultimatumo klausime su
tiko su Dirvos redaktoriaus mintimis. Tas Naujienose, 
kaip ir Dirvoje, buvo rimtai išdėstyta. Ištiesų, išrodė 
kad Lietuvai geriau buvo nusileisti be kraujo pralieji
mo, be žudynės, be nuostolių, negu šokti su Lenkija ka
riauti, kuomet Lenkai reikalavo tik diplomatinių ryšių 
atnaujinimo.

Dabar, po visko, ir p. Grigaitis reikalauja to paties 
kaip ir visos kitos musų srovės — kad Lietuvoje butų 
leista partijoms už vyriausybę tąsytis.

Komunistų ir katalikų spauda laike Lenkų ultima
tumo paskelbimo garsiai suriko už Lietuvą, pareikšda-' 
mi net užuojautą Lietuvos vyriausybei.

¥ ¥

Visi Lietuviai kurie pilniausia tikėjo kad Sovietų 
Rusija Lietuvą užtars ir eis prieš Lenkus, karčiai apsi
gavo. Chicagos ir Brooklyno Lietuviai komunistai re
daktoriai ir agitatoriai, kurie “žadėjo” Lietuvai visą 
Sovietų Armijų, pagalbą, dabar graužia sau pirštus iš 
apsivylimo. Tik reikia apgailėti kad jie, patys sau me
luodami, jieško priemonių visuomenę apgaudinėti tik
rindami buk “Sovietų sąjunga butų gelbėjus Lietuvą”.

Sulyg jų, dącąr Lietuva yra kalta kam nešoko su 
Lenkais į karą, — Sovietų Sąjunga butų išgelbėjus....

Jų galvose degė mintis — lai ten Lietuva susipeša 
su Lenkais, o jie čia Amerikoje pinigausis: visa Lietu
vių visuomenė, uždegta noru padėti sa,vo tėvynei pini
gais, butų klojus šimtus dolarių, tūkstančiai dolarių bu
tų suplaukę j jų rankas....

Nemažiau apsivylę lieka ir musų katalikai, kurie 
išgirdę apie Lietuvai iškilusį pavojų, tuoj atgaivino sa
vo garsų “Tautos Fondą”, kuris kitados prarijo daug 
tūkstančių Amerikos Lietuvių dolarių, iš kurio išėjo 
“mokslus” visokie politikieriukai, kurie ir šiandien zu
linėjusi Lietuvių tarpe ir Lietuvišką gyvenimą ardo.

Katalikų Federacijos vadai išsiuntinėjo telegramus 
visoms parapijoms “gelbėti” Lietuvą — rengti masinius 
mitingus, rinkti aukas ir siųsti “Tautos Fondui”. ...

VISUOMENEI PATARTINA NEDUOTI PINIGŲ 
į tuos fondus — jie nebus pasiųsti į Lietuvą Ginklų Fon-

LIETUVOS AIDAS APIE 
LENKŲ ULTIMATUMĄ 

Tik ką atėjęs į Clevelan
dą Lietuvos Aidas, valdžios 

Kauno, Kovo 
18 d. šitaip pamini Lenki- 

l Lietuvai ui ti

organas, iš

jos įteiktą 
matumą:

“Kove 17 dieną, 9 vai. va
kare, Lenkijos pasiuntinys 
Taline įteikė Lietuvos pa
siuntiniui ten pat didelės 
svarbos notą, kurioje Lie
tuvai patiekiami griežti 
reikalavimai, liečią diplo
matinių santikių •užmezgi
mo.

“Lietuvos vyriausybė at
sidėjus svarsto šį rimtą 
klausimą ir tariasi dėl jo 
su draugingomis, valstybė
mis.”

Kaslink Lenkų prisikabi
nimo prie Lietuvos priežas
ties, Lietuvos Aidas paduo
da tą pat kas jau buvo pra
nerta Dirvoje. Kaip atme
nate,- tas atsitiko Kovo 11 
d., apie 5 vai. ryto.

Tas viskas įvyko prie de
markacijos linijos, Trasny
kų kaimo plote, Merkinės 
vai., Alytaus apsk.

Lietuviai policininkai iš-

girdę šaudymą, nuėjo i tą 
vietą pažiūrėti. Iš krūmų 
Lietuvių pusėje paleista į 
Lietuvius policininkus šū
viai. Lietuviai šovė į krū
mus. Susišaudyme buvo 
sužeistas Lenkų kareivis 
Serafinas. Lenkai kareiviai 
klausė Serafiną kodėl jis 
perėjo administracijos lini
ją, ir šaukė ji atgal, bet šis 
atsakė esąs sužeistas ir ne
galįs šliaužti pas savuosius. 
Sužeistam kareiviui buvo 
suteikta pagalba Trasnykų 
kaime, bet jis mirė.

Tai tikriausia buvo Len
kų sugalvotas ir suruoštas 
pigus prisikabinimas prie 
Lietuvos, ką jie ir vykdė 
visu žiaurumu.

PREZ. ROOSEVELT iš
leido spaudai pareiškimą 
jog jis visai nemano tapti 
Suv. Valstijų diktatorium, 
nors kai kurie jam 
priekaištą daro.

tokį

jvy-RUMANIJOJE vėl 
ko ministerių kabineto pa
keitimas. Rumanijos sta
čiatikiu bažnyčios patriar- 
kas Miron Christea, 79 m. 
senis, karaliaus įprašytas 
vėl sudarė antrą savo mi
nisterių kabinetą.

Tai viso du dvasiškiai 
Europoje vadovauja minis
terių kabinetus. Lietuvos 
ministerių pirmininku šio
mis dienomis tapo Kun. V. 
Mironas.

dui, bet bus panaudoti “katalikiškai akcijai” — suirutei 
Lietuvoje kelti, o komunistų surenkamos aukos pateks 
Ispanijos kairiesiems gelbėti....

Kurie norit pasitarnauti savo tėvynei Lietuvai, su
darykit savo kolonijose komitetus ir rinkit aukas Lietu
vos Ginklų Fondui, kad musų tėvynė butų stipri ateity
je, kada tikrai reikės su kokiu užpuoliku kariauti.

Visas surinktas aukas siųskit per Lietuvos konsu
latus LIETUVOS GINKLŲ FONDUI.

APIE PARDUODAMĄ MEILĘ
Tyli, tyli buitis, kaip nebylė, 
Atminimai krutinę rakina;
Vakarinių varpų skundai gilus 
Juodą ilgesį sieloj augina.

Kaž ko laukia ir žiuri vis akys
Į vingiuojantį vieškelį pilką;
Nenurodė joms nieks, nepasakė 
Kur ta laimė sužudys vosilkom....

Tiek pavasarių saulėj žydėdavo,
Tiek nunokdavo yyšnių ir slyvų.... 
Daugel laimės tuomet ji žadėdavo 
Pasigėrus nuo kvapo alyvų....

Niekuomet negalėjau tikėti
Jog užmirš ji mane kaip užmiršo,
Ernus kitą aistringai mylėti
Kurs su poriu dvarų pasipiršo.

Ir vėl visa kaž kur nuskubėjo,
Kaip voratinklis laimė sudrisko: 
Visą vasarą ji išmylėjus
Ėmė greit ir užmiršo vėl viską.

Savo meilę į auksą išmainė,
Savo širdį atidavė dvarui: 
Daug ten turtų, žirgų pilnos stainės, 
Ten gyventi bus miela ir gera....

Neturiu aš nei aukso, nei dvaro, 
Gyvenu savo uždarbiu juodu.... 
Tik širdyje taip graudu, negera 
Kad už auksą ir meilę parduoda. ..

M. Zablockas.

PRIE MOTINOS KAPO
Močiute mano — Liūdesio ežere! 
Ką gi prie kapo nusiųsiu Tau? 
Jei išvagojo man veidą ašara * 
Ir pilkas sienas aplink matau?....

Prie Tavo kapo Motinų dieną, 
Jei aš gyvensiu nešiu gėles, 
Nors ašarėlė iškris ne viena, 
Bet kuo Tau teisiuos už gerybes?. .. .

Kas Tau atlygins už nemiegotas 
Mane sūpuojant, tamsias naktis?
Sakai kad verkdavau, būdams ligotas, 
Tau vis skaudėjo tada širdis.....

Ašarų siena! Prie Tavo kapo.... 
Pravirko debesys, griūva kalnai; 
Miškai nudriskę, pasipuoš lapais, 
Ir aš.... ateisiu, palauk tenai....

S. Ramoviškis-Daugutis.
A. Panemunė.

VYTAUTO ŽYGIS Į NAUGARDĄ
Istoriškas Padavimas kaip Vytautas Didysis Užkariavo Rusus

\/YTAUTAS Didysis darė didelės įtakos Slavų 
’ kraštuose, Lenkijoje ir Totorių Auksinėje 

Ordoje.
Stiprėjanti Vytauto galybė nepatiko kry

žiuočiams. Ypatingai Livonijos Ordinas bijojo 
Vytauto įsigalėjimo Pskove ir Naugarde. Bet 
Vytautas per visą savo valdymo laiką jieškojo 
būdų daugiau Slavų žemių užimti ir tvirtai jo
se įsigalėti. Gedimino ir Algirdo užkariautųjų 
Slaviškų kraštų teritoriją jis dar prieš Žalgirio 
mūšį užėmė, bet jo tolimesnį darbą trukdė dar 
atsigavęs Ordinas, draskydamas vakarų Lietu
vos kraštus.

Tuo laiku kaip tik Pskove ir Naugarde iš
naudojo Vytauto priešai jo nenaudai padėtį; 
net buvo padarytos ilgametės. Ordino sutartys, 
nukreiptos prieš Vytautą. Taip pat buvo palai
komas prieš bajorus Naugardo respublikoje su
kilimas, per kurį buvo sunaikinta daug Vytau
to šalininkų. Maskvai šis Vytauto veržimasis 
į Pskovo ir Nauvardo reikalus nelabai patiko, 
nors tuo laiku valdė Maskvoje Didis Kunigaikš
tis Vosylius I (mirė 1425 m.), vedęs Vytauto 
vienturtę dukterį Sofiją. Nors Vytauto gimi
naitis, Vosylius I, bet pastatė jau 141G metais 
Pskove priešingą Vytautui savo ištikimą kuni
gaikštį. Apie Lietuvą buvo pradėta tiesti di
delė grandis iš vakarų ir šiaurės, bet Vytautas 
Didysis 1422 metais apsidirbo su tvirtesniu iš 
tos grandies priešu — Rytprūsių Ordinu, šitam 
žygiui pasibaigus, Vytautas vėl visas jiegas nu
kreipė į Naugardo ir Pskovo kraštus.

Vytautas Didysis 1426 metais prisirengęs 
didelę kariuomenę, užpuolė Pskovą už tai kad 
Pskoviečiai apnaikino Dorpato vyskupo žemes, 
kurių Vytautas buvo globėju. Karas tęsėsi per 
tris savaites, bet pats Pskovo miestas nebuvo 
paimtas, o tik buvo labai sunaikintos jo apie- 
linkės. Bet Pskovo kunigaikštis vis dėlto Vy
tautui pasidavė, sumokėdamas jam duoklę ir 
pasižadėdamas sutartimi kad nesidėsiąs su Vy
tauto priešais ir neteiksiąs jiems jokios pagal
bos.

Kitais metais Vytautas puolė kitus Slavų 
kraštus apie Oką 700 kilometrų nuo Smolensko 
į rytus, kur taip pat sudraudė neklaužadas. Vy
tautas dabar buvo globėju Maskvos kunigaikš
tienės Sofijos (savo dukters) ir jos sunaus Vo
syliaus II. Vytautas jo priešus pradėjo suval
dyti, bet Maskvos kunigaikštystės nepuolė.

Sudraskius rietimo grandį prieš Lietuvą, 
beliko išdidusis Naugardas, į kurį 1428 metų 
vasarą Vytautos surengė didelį žygį, prie jo 
pritraukdamas daug kariuomenės iš Slavų ir 
Lenkijos j kraštų. Kariuomenė buvo gerai ap
ginkluota; jie turėjo vieną didelį pabūklą, pa
vadintą “Halka” (kuosa), kuris buvo vežamas 
20 porų arklių. Tačiau žygiuoti buvo labai 
sunku, nes keliai buvo neišbrendami. Pakeliui 
buvo kertami ir klojami medžiai, kad butų len
gviau žygiuoti.

Pakeliui į Naugardą buvo užpultas Porcha- 
vo miestas. Po to buvo apgultas Naugardas, 
kurio paimti ilgai neįstengė, tik, išteriojus apie- 
linkes, miestas pasidavė. Naugardiečiai sumo
kėjo duoklę ir pasižadėjo klausyti Vytauto val
džios.

Nors Vytautas jau žygiavo pasenęs, bet dar 
turėjo pakankamai jiegų nugalėti Naugardą. šis 
žygis Vytauto gyvenime jau buvo paskutinis. 
Taigi, Vytauto Didžiojo laikais Lietuvos santi
kių su Vokiečiais klausimas buvo galutinai iš
spręstas, abi Ordino šakos vos besterojo, jų val
stybė pakriko. Vytautas taip pat apsidirbo ir 
su Slavų kraštais. Ir musų tautai buvo didelis 
nuostolis kad po Vytauto mirties nebeatsirado. 
tinkamo valdovo kuris taip gerai sutvarkytų 
valstybę vestu toliau. M. 3.

(L. A.)
(žiūrėkit pusi. 5-me paveikslą,1 “VYTAUTAS 
DIDYSIS TIES NAUGARDU.”)

« TAM TIKROS žuvų veislės, gyvenančios 
giliuose vandenuose, turi ir savo šviesas: jos 
turi kaktoje ir užpakalinėje dalyje tam tikrus 
žėrinčius taškus, kurie duoda reikalingą šviesą 
žuviems plaukiojimui.

LIETUVIŲ ATMINTIS

Daug kas prikaišioja Lietuviams kad nei 
jų tėvai, nei protėviai nieko nepaliko iš rhšto. 
Tačiau, yra gana prirodymų kad jų protėviai 
pažinojo raštą. Senovės Prusai naudojo Grai
kiškas raides, kaip tūlas Grunau rašo metraš
tyje.

Lietuviuose yra įprasta sakyti — “ar mo
ki rašyti ir skaityti?” Aišku, skaityti žmogus 
išmoksta pirma, o rašyti paskiau. Tokis rašto 
statymas pirma skaitymo ar tik neatšaukia lai
kus kuomet žmonija, nebūnant popieros, raižio- 
jo į akmenį ir molio plytas. Juk tokiu raštu 
bent kas užsiėmė nors raides pažinęs. Senovė
je nebuvo ant gerų pamatų nustatytos rašybos. 
Vieni vienaip, kiti kitaip rašė. Regis, perskai
tyti kas jau surašyta-suraižiota buvo sunku, ką 
dar ir šiądien atranda istorikai.

Auktaičiuose yra pasakų apie Didyjį Alek
sandrą, apie jo tėvą Pilypą, kuris nepažino raš
to, bet karalium tapo. To krašto Lietuviai di
džiuojasi posakiu: “Aš nemoku nei rašyt, nei 
skaityt, o žada mane karalium pastatyt”. Jie 
prisimena tūlą žmogų vardu “Mekabažas” “Me- 
kabažis”, ar “Mekabažininkas”. Pas juos yra 
atmintis apie Kryžiuočius, apie Lietuvos Kuni
gaikščius, ir Totorius.

Suvalkiečiai turi atminimą kad jie kitados 
gyveno ant salos, ir esą atplaukę juromis į Su
valkus, atsigabendami sėklos, ir tt. Slavus jie 
vadina (piktumu) “Kirviais”, kuris vardas mok
slo dar neišaiškintas, šiuo atveju juk nereiškia 
kirvį. Ar tai galėtų reikšti kokius nors “Kri
vius”, ne Lietuviškas gentes? Toliau, Lietuvos 
Kunigaikščius Suvalkų kaimiečiai neprisiminė 
niekuomet per Rusų viešpatavimo laikus. Bu
vo užmiršę savo praeitį.

žemaičiai geriausia atmena Birutą dainoje, 
ir šiaip pas juos užsiliko daug dalykų kurie is- 

! torikams brangus. P. W. Urban.

o AFRIKOS VANDENUOSE yra tam tik
ros veislės žuvų, kurių patinai perina savo jau
niklių kiaušinius savo žiotyse. Iki žuvytės išsi- 
peri, tos žuvys turi susilaikyti nuo ėdesio.

Gausus Angliškai-Lietuviškas

ŽODYNAS
Labai naudingas kišeninis žodynėlis, tin

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

KAINA su prisiuntimu $1.00. 
Reikalaukit “Dirvoje”

IŠNIEKINTOS^ 
VĖLIAVOS

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

(Pridėkit 10c persiuntimo kastų)

Naudinga Sveikatos Knyga

NAMŲ DAKTARAS
NAMŲ DAKTARAS — naudinga knyga turėti na

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

. Reikalaukit “Dirvoje” ‘
1 6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

BAUDŽIAVA
Svarbi, įdomi, didelė knyga už $1.0D

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 

1 krato, gaili ašara iš akies ištryška šią knygą 
beskaitant. Pasakojimai vieni už kitus vaizdin
gesni.

(Pridėkit 15c persiuntimo kaštų)
Knyga “Baudžiava”, didelio formato, 336 

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

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio
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PAVERGTAS VILNIUS
3. VIDAUS GYVENIMO SUTVARKYMAS

Vilniaus miesto gyventojai buvo nuolati
niame gaisrų pavojuje. Norėdamas šį pavojų 
pašalinti ir miestą labiau nuo gaisrų apsaugo
ti, Didysis Kunigaikštis Zigmantas-Augustas iš 
Krokuvos atgabeno šimtą pompų ir kitų ugniai 
gesinti įrankių. , # .

Jau tais laikais miesto rinka išaugusiame 
Vilniuje buvo netinkamai sutvarkyta. Todėl 
Didysis Kunigaikštis įsakė rinkoje esančias ma
žas trobeles nugriauti ir jų vietoj pastatyti nau
jas švarias krautuves, sulyg magistrato (mies
to valdybos) nurodymu. Taip pat įsakymu bu
vo sutvarkyta prekyba rajonais. Pavyzdžiui 
vienuose namuose buvo tik kailių prekyba, ki
tuose — kepurių, trečiuose — jndų, ir tt. Vie
nuose namuose įvairių rūšių prekių krautuvės 
įrengti buvo draudžiama. Krautuvės už patal
pos naudojimą nustatytą mokestį mokėdavo 
miesto magistratui.

Pirmiau, į Vilnių atvykusiems svetimų val
stybių pasiuntiniams, žymesniems svečiams ir 
kitiems žmonėms Vilniaus miesto gyventojai 
paeiliui turėdavo teikti butus. Tas sudarydavo 
nepatogumų ir vienai ir antrai pusei. Nekartą 
būdavo nusiskundimų dėl neteisingo svečiams 
butų paskirstymo. Norėdamas šį klausimą tin
kamai sutvarkyti, Didysis Kunigaikštis butų 
paskirstymo teisę išimtinai pavedė miesto bur
mistrui.

Zigmanto-Augusto laikais Vilniaus preky
boje didelį pasisekimą turėjo vyno pirkliai. Ta
čiau gyventojai nesitenkino vienu vynu; jie 
ėmė iš grudų patys daryti degtinę. Kadangi tais 
laikais buvo menkas derlius ir daug grudų su
vartodavo degtinei, tai Zigmantas-Augustas, no
rėdamas išvengti artėjančio bado, 1522 metais 
išleido taip vadinamą “privilegiją”, kuria degti
nės darymas buvo pavestas tik patikimam ir 
doram žmogui; šiaip privačiams asmenims deg
tinę gaminti buvo uždrausta.

Didysis Kunigaikštis rūpinosi ne tik viešų 
vietų geru sutvarkymu; jam rūpėjo ir žmonių 
sveikata bei švarus gyvenimas. Todėl jis lei
do mieste steigti pirtis, kuriose gyventojai ei
davo praustis-pertis.

Jau ir anksčiau Lietuvos pirkliai vartojo 
svarus, matus ir saikus. Be to, atskiru įstaty
mu buvo sutvarkyta įvairių vertelgų veiksmai, 
kurie pasinaudodavo viena ar kita proga, daž
nai keitė prekių kainas. Dabar su vertelgomis 
buvo griežčiau elgiamasi: jie patys buvo su
imami ir sodinami į miesto kalėjimą, o jų pre
kės konfiskuojamos ir išdalinamos biednuome- 
nei.

Už visą miesto sutvarkymą Vilniaus gyven
tojams buvo uždedama pareiga būti visuomet 
pasiruošusiais į kovą su miesto užpuolikais. Ei
damas į kovą, kiekvienas miesto gyventojas tu
rėdavo atsinešti kokį nors ginklą. Namų savi
ninkai privalėjo turėti nors po vieną gaisrui ge
sinti įrankį.

Lietuvos valstybė jau nuo seniau turėjo 
nuosavius pinigus, kuriuos liedavo Vilniuje tam 
tikrose dirbtuvėse, vadinamose “Pinigdvariu”. 

žinovai tvirtina kad Zigmanto-Augusto lai
kais “Pinigdvaris” jau taip buvo organizuotas 
kad Lietuvių pinigai buvo geresni už Lenkų. 
Kadangi “Pinigdvaris” užėmė didelį žemės plo
tą, tai septynioliktame amžiuje jis buvo perkel
tas į Kauną, či^ jis buvo išnuomojamas pri
vačiams asmenims. Vienas tų nuomininkų, 
Gornas, Didžiam Kunigaikščiui Jonui Kazimie
rui įsakius, turėjo nulieti 10,897 auksinius, už 
kuriuos išpirko sunkiu valstybei metu užstaty
tą Katedros auksą.

4. KITAS GAISRAS
Išaugusį Vilniaus miestą 1430 metais gais

ras vėl sunaikino. Sudegė žemo* pilis, kuni
gaikščio rūmai ir šiaip daugybė trobesių.

Miestą atstatant, jau prisilaikyta tvarkin- 
gesnio ir gražesnio išplanavimo. Taip pat vie
toj sudegusių medinių trobesių, imta statyti 
mūriniai namai.

Prieš gaisrą, aplink Didžiojo Kunigaikščio 
rumus neturtingesnių žmonių buvo pristatyta 
medinių namelių. Jie ne tik gadino gražią cen
trinio Vilniaus išvaizdą, bet buvo pavojingi di
desnio gaisro metu, nes jiems užsidegus galėjo 
nukentėti abi Vilniaus pilys. Todėl dabar šioje 
miesto dalyje buvo leidžiama tik mūriniai na
mai 
nių 
sto

KETVIRTAS SKYRIUS

Vilnius

1.
Nevykus

nuo Liublino Unijos iki
1 795 metų

mi
na,

VILNIAUS SMUKIMAS
Lietuvos bajorų politika privedė 

Lietuvą prie pražūtingos Liublino Unijos, pada
rytos 1569 metais. Per šią uniją Lietuva nu
stojo savo laisvo politinio gyvenimo kaip vals
tybė.

Lietuvos Valstybė bujojo tol kol buvo ne
susijungus su Lenkija.

Per Liublino uniją, Lietuvą prijungus prie 
Lenkijos, ir Vilniaus kaipo Didžiosios Lietuvos 
Kunigaikštijos sostinės, gyvenimas nukrypo ki
tomis vėžėmis. Pirmiau Vilniuje buvęs gyvas 
Lietuvos politinis gyvenimas, dabar persikėlė į 
Lenkiją. Lietuviška kultūra taip pat nyko, už
leisdama vietą Lenkų “aukštai kultūrai”. Nuo 
to Vilnius tik nyksta, lenkėja ir pamažu nusto
ja senovinės garbės.

Didieji Lietuvos kunigaikščiai, kartu buda- 
ir Lenkijos karaliais, jau Vilniuje negyve- 
o su visu dvaru išsidangino į Varšavą.
Didžiųjų Lietuvos Kunigaikščių Gedimino-

Vytauto, dalinai ir kitų, viešpatavimo laikais 
buvo didelė tautų ir tikybų tolerancija. Vieny
bė ir tautinė meilė dabar pradeda nykti ir jos 
vietoje atsiranda tautinis ir tikybinis fanatiz
mas. Įsigalėjus Lenkų dvasiški ja, kviečia iš 
Varšavos Jėzuitus, kurie dirba ne tikybinį bet 
Lietuvių nutautinimo ir sulenkinimo darbą.

Seniau buvusį turtingą ir gražų Vilniaus 
miesto gyvenimą, dabar pakeičia vargas ir skur
das. Tuo laiku Vilniuje kyla daug gaisrų, mie
stą užpuola priešininkai ir aplanko maras ir 
badas. Taip 1610 metais per gaisrą sudegė de- 
sėtkas bažnyčių, Jėzuitų akademijos rūmai, pi
lies rūmo dalis ir šiaip didelė miesto dalis — 
viso 4700 namų. Prie šių didelių nelaimių dar 
prisidėjo bajorų, pirklių ir turtingesnių šeimų 
nesutikimai. Nuo to smarkiai nukentėjo pre
kyba ir pramonė.

Prie Vilniaus ir viso krašto blogos 
minės padėties, dar prisidėjo ir Lenkijos 
miniai sunkumai. Lenkai neištekdavo 
kariuomenei išlaikyti. Todėl Vilniuje ir
vietose ėmė ■ bruzdėti stovinčioj i kariuomenė. 
Tokia padėtis truko dešimts metų.

Prie to 1653 metais dar prisidėjo maras, 
per kurį išmirė daug miesto gyventojų. Tais 
pačiais metais buvo išleistas žydų teises siau
rinantis įstatymas, kuriuo jiems buvo draudžia
ma samdyti krikščiones tarnaites.

Lietuvos-Lenkijos karaliai, gyvendami Var- 
šavoje, buvo paskendę lėbavime. Į Vilniaus rei
kalus tik tiek žiurėjo kiek pinigų iš jo gauda
vo. Tat nenuostabu kad irstančiai valstybei 
gręsė kaimynų pavojus, kurie jau tenai tyko
jo turtingą Lietuvą su sostine Vilnium paimti.

2. VILNIŲ UŽIMA RUSAI
1654 metais Rusų caro Aleksiejaus Mika

lojaus sunaus kariuomenė įsiveržė į Lietuvą ir 
Rugpjūčio 25 d. užėmė Smolenską, vėliau 
ską, Ašmeną, Lydą, Gardiną, Trakus ir 
miestus su jų pilimis. Didelis pavojus 
ir pačiam Vilniui, nes jo apsauga buvo
menka. Aleksandro aptverta Vilniaus miesto 
siena jau buvo iširus, viena pilis paversta san-

ekono- 
ekono- 
pinigų 
kitose

Min- 
kitus 
gręsė 
labai

i

statyti. Neturtingiems, negalintiems muri
namų pastatyti, buvo atlyginama žeme mie- 
pakraštyje.
Aplink pilis buvo padidinti sodai. Tam tik- 
supirktos gretimų savininkų žemės. Tuo 

metu greta Kunigaikščio rūmų, buvo pasta-
siu i
pat 
tvtos patrankų dirbtuvės.

Didysis Kunigaikštis Zigmantas Augustas 
nesitenkino vien trobesių atnaujinimu. Jis plė
tė savo dvarą ir statė naujus, mūrinius trobe
sius.

Rašo J. S. SUDAVAS.

ANĄ dieną ponas iš Varša- 
vos net nemirksėdamas pareiš
kė štai ką: “... .Mes Lietuvius 
apkrikštijome ir sukulturinom, 
na o Vilniuje gyvena katalikai, 
todėl mes Vilnių ir pasiėmėm 
kaipo mums legališkai prigu- 
linii 99lintį....

Ar pirmiau kas galėjo sau 
įsivaizduoti tokį “faktą” kad, 
jei Vilniaus Lietuvius Lenkai 
apkrikštijo tai Vilnius legališ- 
gai priguli Lenkijai!

Tai štai kokiu “argumentu” 
Lenkai užsidengia savo “mor- 
das”, kurios iš gėdos rausta 
prieš kultūringą pasaulį!

Ištikro dabar Lietuviams yra 
aiški Lenkų krikščioniška ‘kul
tūra’, kuria jie taip 
pasigirti. Pirmu žygiu 
grobė Lietuvių sostinį 
Vilnių, o antru, puolė 
kacijos liniją, ginkluoti susi
rinkę, grūmodami, gąsdindami 
Lietuvius, uždrausdami net ai
manuoti ....

Jeigu toks yra krikščioniškas 
“kultūringas būdas” apiplėšti 
žmogų ir dar uždrausti jam 
pasiskųsti, ..tai aš veliju kad 
mes Lietuviai nei tuo keliu ne
turėtume eiti, kad nesusitikt 
su tokiais krikštytais bandi
tais!. .. .

mėgsta 
jie už
miesty, 
demar-

JAU BUS DU METAI atgal 
kai Dirvoje pareiškiau kad 
Amerikos Lietuviai privalo įs
teigti bendrą ir nuolatinį ko
mitetą rinkti aukas Lietuvos 
Ginklų Fondui. Bet tai buvo 
tik “balsas tyruose”.

Dabar gi jau visi persitikri
note kad mes esam perdaug 
optimistiški ir pasyvus, nes 
kuomet jau reikia priešą pasi
tikti tada yra pervėlu ruoštis 
ginklams aukas rinkti.

Reikia suprasti tą kad, jei
gu Lietuvos valdžia įsteigė

(Lietuvos Pasiuntinybės Pranešimas)

VVASHINGTON, D. C., Kovo 28. — žinios apie p. Tūbelio 
kabineto atsistatydinimą Kovo 24 dienos vakare šiuomi patvir
tinamos: pasėkoje Lietuvių-Lenkų konflikto, senam ministerių 
kabinetui atsistatydinus, yra sudarytas naujas Lietuvos minis
terių kabinetas tokio sąstato:

VLADAS MIRONAS — Ministeris Pirmininkas 
JOKŪBAS STANlšAUSKAS — Susisiekimo Ministeris 
JUOZAS TŪBELIS — žemės Ūkio Ministeris
STASYS LOZORAITIS — Užsienių Reikalų Ministeris 
GENEROLAS S. RAŠTIKIS — Krašto Apsaugos Ministeris 
PROFESORIUS J. TONKŪNAS — švietimo Ministeris 
B. MAILIUNAS — Teisingumo Ministeris
PULKININKAS S. LEONAS — Vidaus Reikalų Ministeris 
JULIUS INDRIšIUNAS — Finansų Ministeris.

* » *
KOVO 25 dieną Augustave tarpe Lietuvos ir Lenkijos 

legatų ėjo derybos dėl susisiekimo atidarymo diplomatinėms 
stovy bėms pasikeisti. Susitarta dėl pašto, oro ir sauskelių
sisiekimo; taipgi numatyti susisiekimui punktai. Tuo derybos 
ir baigtos.

de- 
at- 
su-

Ginklų Fondą tai jai yra reika
linga visuomenės materiališka 
parama. Suprantant šitą, ko 
gi atidėlioti?

Mokykimės iš praeities klai
dų, o ateičiai pasiruoškime ge
riau, judriau ir nuoširdžiau, 
o nesigailėsime tą padarę!

JIEŠKAU našlės apsivedimui, 
gali būti ir gyvenašlė, bi tik 

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

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

Pastaba Skatytojams
Kuomet negaunate kurio 
Dirvos numerio tai prašy
dami Administracijos pri
siųsti jį, nerašykit: “Ne
gavau pereito numerio”, 
bet pažymėkit: “Negavau 
nr. 5, 32, arba 44”. Tada 
greitu laiku bus jums pa
siųsta tas tikras numeris 
kurio negavot.

VISUR “IŠDAVIKAI” IR 
SABOTAŽNIKAI

Maskva. — Sovietų šni
pai susekė kad buvo atlie
kama “kriminališki, prieš- 
valstybiški ardymo darbai” 
net ten kur nėra kas ardy
ti, 
mi buvę šiaurės ekspedici
jos nariai, kurie buvo ledų 
nešami tolyn nuo šiaurinio 
poliaus. Gal būt bus su
šaudyti tos ekspedicijos da
lyviai kad neprikabino sa
vo ledo lydies prie šiaurinio 
poliaus....

Matant tokias keisteny
bes reikia dasiprotėti kad 
Stalino galvoje verda ko
kio nors sumišimo audra ir 
jis nori atsikratyti visų iš
mintingų ir gabių komu
nistų kurie tik tinka būti 
kokiose nors valdiškose vie
tose.

Šiomis dienomi kaltina-

KAUNE yra 10,719 radio 
abonentų, kurie savo namuose 
turi įvairius radio priim

.i

PUSTAPĖDIS Mar-

dėlių, o antra atiduota viešiems reikalams.
Visa tai matydami, Lenkui didikai susigro

bė savo turtus ir išsidangino į Lenkiją. Vilnių 
ginti buvo pavesta Lietuvos etmonui, kunigaik
ščiui Jonušui Radvilai. Rusai tais metais į Vil
nių dar nėjo. 1655 metų Rugpjūčio 10 d. Ru
sai pradėjo bruktis į Vilnių. Lietuvių kariuo
menė išsigando didžiulės Rusų armijos (260,000 
paprastos kariuomenės ir 40,000 kazokų). Jo
nušas Radvila su savo kariuomene sudegino Ža
liąjį tiltą per Nerį ir pasitraukė į Kėdainius.

Kronikos labai baisiai aprašo šitą Rusų 
Įsiveržimą. Į miestą pirmiausia įpuolė kazokai, 
savo žiauraus etmono Zolotorenkos vedami. Jie 
tuojau pradėjo plėšti, naikinti ir deginti visokį 
turtą, o taip pat ir žudytį Vilniaus gyventojus. 
Per vieną dieną kazokai išmušė virš 25,000 žmo
nių. žinoma, labiausia nukentėjo beginklė bied- 
nuomenė, nes visi turtingieji daug anksčiau iš 
Vilniaus išsinešdino.

Rusų kariuomenės užkurtas gaisras truko 
17 dienų. Per jį sudegė puikus Vilniaus rūmai. 
Istorikai sako kad po gaisro Vilniaus nebuvo 
galima pažinti.

Rusai užėmę miestą, tuojau įsistiprino Vil
niaus pilyse ir nemanė greit jo atiduoti. Liku
sieji dokumentai rodo kad Lenkai jau buvo be-

lt|lVUS.

užka-sirengią Vilniaus išsižadėti ir palikti jį 
riavusiems Rusams.

šiek-tiek padėčiai aprimus, į Vilnių pradė
jo gryšti miesto valdininkai, kurie pirmiau nuo 
kazokų buvo pabėgę.

1657 metais Vilnių aplankė maras, per ku
rį išmirė pusė miesto gyventojų. Maro metu, iš 
Vilniaus išbėgiojo turtingesni gyventojai ir val
dininkai. Miesto valdyboj liko tik burmistras 
Kairalavičius su penkiais nariais, kurie apleis
tus namus saugojo nuo plėšimo.

Burmistras surinko 30 vyrų, kuriems pave
dė sargybinių pareigas. Prie jų Rusų kariuo
menės vadas šachovskis dar pridėjo 20 kareivių. 
Kairalavičiui buvo pavesta visa civilinė valdžia 
ir teismai.

Norėdamas sulaikyti gyventojų bėgimą iš 
miesto, burmistras įsakė uždaryti visus miesto 
vartus. Dienomis buvo atidaryti tik Rūdninkų 
vartai,- kuriuos sargybinis saugojo.

Prie maro prisidėjo dar ir badas. Tada 
bjauriausių įvykių Vilniuje buvę, žmonės, už 
menką maisto kąsnį, vieni kitus žudydavę; taip 
pat valgę šunis, kates, peles, žiurkes ir visas 
kitas bjaurybes; buvo ir tokių kurie dėl bado 
patys nusižudydavo.
Seka: VILNIUS VĖL LIETUVIŲ RANKOSE.

GERB.
gutyje prirodo štai ką:

“Kai kurie žmonės sako: aš 
nepaisau jokių izmų — socia
lizmo, komunizmo, amerikoniz- 
mo, ir tt. Bet aš manau kad 
nuo izmų negali išsisukti. Jei 
išsisukai nuo patrijotizmo, tai 
užėjai ant reumatizmo. O vis 
tai izmas ir gana.”

SKAIČIAU Vienybėje kad 
SLA. prezidentas Bagočius ža
da užleisti savo vietą kitam sa
vo kolegai, advokatui ir teisė
jui Laukaičiui.

Tai butų kaip kumštininko 
Tunney abdikavimas po laimė
jimo kumštynių.

Ištikro butų atlikta naudin
gas darbas Susivienijimui jei
gu nusikamavęs, nuvargęs ir 
be energijos dirbti vadas už
leistų vietą tam kuris turi ir 
sumanumo ir galimybių dirbti.

VIENAS PILOZOPAS pasa
kė:

“Tikriausias būdas prikurs- 
tyt žmones siekti ko nors nau
dingu vadinamo prižadant mi
niai teisę ką nors užpulti ir 
mušti arba ardyti, žmones 
reikia papirkti prižadais kad 
jie turės progą ką nors griau
ti ir užgauti, siekimui sau ko 
nors geru vadinamo. Tie ku
rie kursto, jie tą viską moka 
pripažinti ‘teisingu ir doru’.”

Nedykai maži politikieriukai 
tik ardytną, griovimą ir užpuo
limą laiko geriausiu siekimu 
savo kokių nors svajonių.

KITAS PILOZOPAS parašė:
“Aš tikiu kad mes žmonės 

daug geriau sugyventume jei
gu galėtume suprasti kaip mes 
vieni kitiems esam reikalingi. 
Kartais jus matot žmones ku
riems užvydit tikėdami kad jie 
turi beveik viską, bet kuomet 
ištiriat jų padėtį, patiriat kad 
jus turit daug ką tokio ką jie 
norėtų turėtų.”

Skelbimai “Dirvoje”
Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, 

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

50c už vieną kartą 
tris kartus už $1.00

Paveikslas 
Tsb.Jaujas dailininko Mackevičiaus paveikslas “Vytautas 

vaizduoja Gudus, prie Naugardo duodančius Vytautui
Nau ardu”, kurį įsigijo Vytauto Did. Karo Muzejus Kaune. 

Didžiajam duoklę. (Skaitykit aprašymą ant 4-to pusi.)



Metropolitan Opera Company Žymiausi Artistai
Dalyvauja Clevelande Balandžio 4 iki 9

DARŽELIO NAUDAI 
BAZARAS

JUOZAS V. MAČIULIS (MITCHELL) MIRĖ 
NELAIMINGA MIRTIMI

—
Lietuvių Kultūrinio Darželio j 

Sąjunga rengia bazarą Darže-i 
lio naudai du vakaru, šį šešta- j 
dienį ir sekmadienį, Balandžio 1 
2 ir 3, Lietuvių salėje. Bus, 
išleista daug įvairių vertingų' 
dalykų. Taipgi bus visokių | 
užkandžių ir išsigėrimų.

Prie durų įžanga bus 10c. ir I 
kiekvienas gaus du tikietėliu 
kurie tiks naudojimui bazare.

Abu vakaru bus duodama 
geros durų dovanos.

Pasistengkit dalyvauti šia
me bazare ir paremti Darželio 
baigimo darbus. Valdyba.

KLAIDA
Pereitame Dirvos nr. buvo 

padaryta klaida pranešime apie 
Lietuvos Konsulo P. Dauzvar- 
džio atsilankymą. Buvo pasa
kyta “Gegužės 3”. Turėjo bū
ti sekmadienį, Balandžio 3.

Kaip šiame numeryje vieti
nėse žiniose pažymėta, gerb. j 
P. Daužvardis bus pas mus šį 
sekmadienį, Balandžio 3.

MOTERŲ Sąjungos 36 kp. 
praneša jog ji rengia pikniką j 
Naujos parapijos darže, sek
madienį, Gegužės 29, ir prašo 
kitų draugijų savo piknikų 
dieną nerengti.

tą

Štai jau ir atėjo — tas didelis 
puikiausių operų sezonas, kuris tę
sis Clevelande per visą savaitę lai
ko, šešias dienas, miesto auditori
joj. Per tas šešias dienas bus pa
statyta net devynios operos ir vie
nas specialis baletas.

šis operų sezonas Clevelande yra 
jau kelintas paeiliui pastarų kelių 
metų bėgyje, kame dalyvauja pilna
me savo sąstate garsi Metropolitan 
Opera Company iš New Yorko. Ją 
į Clevęlandą atkviečia Northern 
Ohio Opera Association, užtikrin
dama finansiškai. Clevelando ir 
plačios apielinkės operos mėgėjai 
gauna progą pasireikšti mintį kokias 
operas jie pageidautų matyti, ir iš 
didumos pareikštų pageidavimų pa
renkama operos.

Iš kitų miestų atvažiuojantieji 
per dvi dienas gali matyti net ke-

turias operas, kadangi penktadienį 
ir šeštadienį bus pastatyta po dvi 
operas, po pietų ir vakarais.

Šį sezoną operose dalyvaus 
tas garsių naujų Metropolitan 
gždžių, tarp jų Lietuvaitė Ona

kele- 
žvai- 

... _______ ______ Kat-
kauskaitė-Kaskas, ir iš Europos at
vykęs Lenkas Jan Kiepura.

Anna 
operose 
valleria 
vakare 
vakare 
Bartered Bride).

Pirmą kartą operų sezone vienu 
vakaru bus statoma dvi operos su 
priedu baleto — tai bus trečiadie
nio vakare, kuomet statoma “Caval- 
leria Rusticana”, “Pagliacci” ir gar
sus baletas “šikšnosparnis”. 
_ Operų dienos ir kainos pažymėta 
šiame puslapyje telpančiame Metro
politan operos skelbime.

Kaskas dainuos net trijose 
— trečiadienio vakare “Ca- 

Rusticana”, ketvirtadienio 
“Rigoletto”, ir penktadienio 
“Parduotoji Nuotaka” (The

Kitos ‘Prakalbos’
Kovo 25 d. vietos komunis

tėliai rengė neva “prakalbas” 
kokiai ten komunistei davat
kai. Ji net apsiseilėjus dergė 
Lietuvą, o gyrė Rusiją. Sa
lėje publikoje kilo pasipiktini
mas jos tomis blevyzgomis ir 
žmonės pradėjo daryti jai pa
stabas “meluoji” ir eiti iš sa
lės laukan.

Sekmadienį, Kovo 27 d., bu
vo surengta prakalbos komu
nistų “bendro fronto” ir prie 
to “bendro fronto” prisidėjo 
neva katalikiško laikraštėlio 
leidėjai.

Visi išvien skerečiojosi sce
noje, žadėjo Lietuvai visokių 
gerybių, o surinkę $38 aukų 
nežinia ką su jom darys, nes 
Lietuvos gelbėjimui nei cento 
nepažadėjo. Tik pasakė kad 
kaštų turės $50 šių prakalbų 
surengime....

(Apie tai bus kitame nume
ryje daugiau.)

KAIMYNIŠKOS

UŽEIGOS

• AREŠTAVO 316. Praei
tą šeštadienį-sekmadienį poli
cija areštavo 316 automobilis
tų, kovojant su netvarkumais 
ir taisyklių laužymais.

• 29 NAUJI KUNIGAI. Ba
landžio 2 d. šv. Jono katedro
je vyskupas įšventins 29 nau
jus kunigus.

• MAYORAS BURTON bu
vo sušaukęs 27 Ohio miestų 
mayorus apkalbėjimui bedar
bių biednų šeimų šelpimo aprū
pinimo klausimų.

• MIRĖ VYSKUPAS,
vo 26 d; Floridoj mirė Vysk. 
Thomas C. O’Reilly, kilęs iš 
Clevelando, kuris per praeitus 
10 metų buvo galva Scranton, 
Pa., diecezijos.

Kovo 27 mirė Clevelando ug
niagesių kapitonas Anthony E. 
Lavelle.

Ko-
PERRY’S

WINE TAVERN
7205 Wade* Park. Avė.

Sustokit čia ir pasiimkit 6 bon- 
kas 6% alaus už £5c. Tai yra 
numažinta, -kaina. Taipgi viso
kį vynai, '35c bopka ir aukš
čiau. Pp'spantė 10c. Stiklu- 
kas 5c. • Taipgi turim biliardą. 
Dėžę jūsų mėgiamo ąląus vežtis 
namon $1.75. Už musų atveži
mą HOc ėkstfai • ■ ■ (20)

• CLEVELANDO SRITYJE 
į viešilS darbus bus paimta vi
so 60,000 darbininkų, kaip pra
neša apskrities direktorius.

Tai bus aukščiausias viešų 
darbų darbininkų skaičius ne
gu kada buvo.

• RADO EŽERE. Kovo" 29 
Erie ežere ties Gordon Parku 
vandenyje plukantis rasta mo
teries lavonas, apie 38 m. am
žiaus.

• BIEDNŲJŲ skaičius Ohio 
valstijos pašalpą imančių Ko
vo mėn. padidėjo. Vasario 
m. buvo 135,943, prisidėjo dar 
12,709.

• TAKSŲ BILAS namų sa
vininkai gaus Balandžio 11 d. 
Šymet reikės mokėti po $2.83 
nuo $100 vertės.

HOMAN’S CAFE
PUIKI UŽEIGA
ALUŠ — DEGTINĖ 

VYNAS — LIKERIAI 
UŽKANDŽIAI • 

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

• vietos)
Atdara iki 2:30 naktį.

SKANUS VYNAS
Pirkit musų gamintą vyną nupigin
ta kaina: Concord Saldus, 98c gal.; 
Concord Dry, 98c gal.; Port, $1.19 
gal.; Muscatel, $1.19 gal.; Muscat, 
$1.43 gal.
5 galonus ir daugiau, 
savo indus.
keti.

ppPPODROMg

Didelė nuolaida perkant 
Atsineškit 

Už vyną taksai užmo- 
(18)

Pasquale Bastuli
Bonded Winery No. 74 

7802 Superior Avenue 
Wholesale and retail.

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Avė.

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

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

Penktadieniais žuvis.
J. Verbyla ir A. čiutelė

savininkai.

‘Mad About Music’
Deanna Durbin’s paskiausia fil

mą yra nepaprastai puiki ir įdomi. 
Pirmesniuose dviejuose savo paveik
sluose, “Three Smart Girls”, ir “100 
Men and a Giri” ji pasižymėjo savo 
dideliais gabumais vaidinime ir dai
navime. Dabartinis tos jaunos pa
nelės paveikslas, “Mad About Mu
sic”, atvaizduos ją visame jos gabu
me kaip dainininkę fr vaidintoją.

Ta nauja filmą pradedama rodyti 
Hippodrome Theatre šeštadienį, Ba
landžio 2 d.

Šiame paveiksle Deanna dalyvau
ja dramatiškoje komedijoje.

Deanna dainuoja šiame paveiksle 
žavėjančiai. Išskyrus sunkią Gou- 
nod’s “Avė Maria”, kitos jos dai
nos yra lengvos populiario turinio, 
kurios visus sužavės.

Prie jos vaidina kitų žymus artis
tai, Herbert Marshall, Gail Patrick, 
Arthur Treacher, William Frawley, 
Franklin Pangborn, ir daug kitų.

Ji vaizduojama našlaite, ji pasi- 
renga žmogų, kurį priprašo būti jos 
tėvu laike jos apsilankymo mies
te. Iš to išsivysto įvairių nuotikių.

Visi busit patenkinti pamatę tą 
paveikslą.

A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKA UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtinė — Vynas

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

4»^«4«4*«^*!»*2*^**2*****!**I**!**a**!**t**I*4**I**!**!**I**!**t**2**l* 
įFOUR STAR CAFF.j 
? ★ ★ ★ ★ t 
? DEGTINĖ, VYNAS, ALUS? I ■ ■ ■ 

I 

I 

I

Duodama Geras ?
valgis. ?

MUZIKA PENKTADIENIO X
IR ŠEŠTADIENIO VA K. T

JOHN MEYER
Telef. ENdicott 9162 4-

6512 Hough Avenue ?
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JUOZAS V. MAČIULIS-MITCHELL

Kovo 25 į 26 naktį netikėta 
mirtimi mirė plačiai Clevelan
do Lietuviams žinomas nejuda
mo turto agentas Juozas V. 
Mitchell (Mačiulis), kuris ta
me biznyje buvo per keliolika 
metų. Mirtį sutiko to paties 
biznio įstaigoje, real estate ofi-

1 se, 13939 St. Clair Avė. Kaltė 
buvo kito ten pat dirbančio 
asmens (ne Lietuvio), kuris

: sutaisė žiurkėms nuodų ir pa
dėjo ten kur jie kartais turė
davo pasidėję užkandžių. Nuo
dai buvo sutaisyti taip kad iš
rodė lyg sandvičius. Nors tas 
asmuo kuris taip nuodus sutai
sė persergėjo kitus apie tai, 
bet Mačiuli ui matyt neužėjo į 
mintį kad nuodai butų padėti 
ne vietoje. Vėliau vakare jis 
išalkęs sumanė užkąsti, pažiu
rėjo ten kur kitada rasdavo 
užkandžių, ir radęs suvalgė. 
Po to išėjo laukan, užėjo į val
gyklą išgerti kokio skysčio.

Sugryžęs atgal į ofisą pra
dėjo' skųstis kitiems kad “nuo 
to pajaus jam kodėl tai degi
na vidurius”. Kitas vyras pa
klausė, “kokio pajaus?” Mačiu
lis'pasakė ką jis suvalgė — ir 
tas išgąsdino visus.

Jis tuoj'buvo nuvežtas į kli
niką; ten griebėsi gelbėt, iš
pumpavo skilvį ir vidurius, ir 
išrodė kad gal pavojaus nebus. 
Tačiau tą pačią naktį už kelių 
valandų jis mirė.

Kadangi jis čia jokių gimi
nių neturėjo, tuoj draugai da
vė žinią jo dėdėms ir broliui 
New Yorko apielinkėje. Lai
dojimas sutrukdyta iki su gi
minėmis pilnai susinešta.

Jis ten turi dėdes, brolį ir 
; pusbrolius.

Užbaigus susinešimą su gi
minėmis, velionis tapo pašar
votas N. A. ^Vilkelio laidotuvių 
bute, 6522 Superior avė., ir bus 
laidojamas iš ten šiandien, 
penktadienį, Balandžio 1, nuo
2 vai. po pietų.

Juozas V. Mačiulis buvo ge
ras Lietuvis darbuotojas per 
visą savo gyvenimą. Jaunas 
būdamas Lietuvoje dar spau
dos draudimo laikais kovojo su 
Rusų valdžia. Amerikon atvy
kęs taip pat visą laiką su Lie
tuviais darbavosi kultūrinėse 
ir pašalpinėse tautinėse drau
gijose.

Amerikon atvyko apie 1906 
m. Clevelande pragyveno apie 
24 metus.

čia priklausė prie SLA. 14 
kuopos, bet depresijai užėjus 
iš jos išsimetė. ~ 
laiku buvo TMD. 20 kuopos 
pirmininku.

Seniau, laike 
Lietuvos reikalus, jis prakalbas 
pasakydavo, ir gausiai prisidė
davo pinigais.

Ir dabar, diena prieš savo 
nelaimingą mirtį, buvo atsilan
kęs Lietuvių salėje prakalbose

Dabartiniu

dirbimo už

BALDŲ TAISYMAS 
IR NAUJINIMAS

SPECIALIAI 2 šmotų setą ap- 
dengiam naujai už $35 ir aukš
čiau, sulyg medegos kainos. Pa- 
duškaitės apdengiamos naujai 
už $1.50 ir aukščiau. (7)

MORDUS UPHOLSTERING 
and FURNISHING SHOP

Telef. HEnd. 6519 
6905 St. Clair Avenue

ANT. KIRKILAS
Kambarių Popieriuotojas, 

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

Telef. CEdar 0019. 
8106 Melrose Avė.

Lieir kartu su visais aukavo 
tuvos Ginklų Fondui.

Buvo apie 56 ar 57 metų 
amžiaus, 
kaimo, 
jos.

Paėjo iš Kirmėlinės 
Marijampolės parapi- 

Rep.

Ona Kuncaitienė
Kuncaitienė, 60 metų,

Mirė
Ona

nuo 4023 E. 141 St., mirė Ko
vo 18 d. Palaidota Kovo 22 
su bažnytinėmis pamaldomis, 
iš šv. Jurgio bažnyčios, Kalva
rijos kapinėse.

Liko duktė, Adelė Kuncai
tienė ir žentas Pranas Kuncai- 
tis. Laidojime patarnavo gra- 
borė Della Jakubauskienė.

PADĖKA
Šiuomi išreiškiu savo padė

ką visiems draugams ir gimi
nėms kurie dalyvavo laidotu
vėse mano motinos, Onos Kun- 
caitienės, Kovo 22 d. Ačiū už 
dalyvavimą šermenyse, palydė
jime į kapines, už gėles ir už 
užpirkimą mišių.

Duktė Adelė Kuncaitienė 
su šeima.

Prakalbęs Akron, Ohio
Protestui prieš Lenkų Grasinimus Lietuvai

ŠĮ sekmadienį, Balandžio-April 3, nuo 7 vai. vakare 
buvusioje Lietuvių Šv. Petro parapijos salėje.

Užkviesti kalbėti: Lietuvos konsulas P. Daužvardis iš 
Chicagos, P. J. Žiuris, K. S. Karpius, Dirvos Redakto

rius, iš Clevelando,
Dalyvaukit visi.

* H

Smulkios Žinios
Buvus B. Burduliutė su savo 

vyru susilaukė garnio, kuris 
paliko jiems dovanų gražią du
krelę.

Pas p. Višnelius atsilankė 
Višnelienės brolis Juozas Šeš
kevičius iš Clevelando ir čia su 
savais giminėmis apvaikščiojo 
savo varduves.

Akrono Juozai — Ramoška, 
Grigas, Vaiveckas, Bukola, že
maitis, Stašys, Sebestinas ir 
Jonuška — apvaikščiojo savo 
varduves. Visi juos gražiai 
paminėjo ir palinkėjo laimių.

SLA. 354 kuopos pirminin-

NE ATSAKYMAS

* *
kė, O.

ir kiti. 
Įžanga dykai.

padarė

savo

jai 
ope-

žmona ir V. 
žmona Kovo

Kazlauskienė, susirgus 
pasveiko ir stojo prie 
kasdieninio darbo.

Susirgo p. Valatkienė, 
miesto ligoninėje 
raciją.

K. Bartkus su 
Kubilius su savo
27 d. lankėsi Clevelande pas 
p. Bartkienės brolį Juozą Kur- 
pavičių. Kalnas.

ŽUDYSTĖ. Kovo 27 d. vy
ras, Frank Sowards nušovė sa- 
yo žmoną, mokytoją, ir pats 
kėsinosi nusižudyti, bet sun
kiai susižeidęs paimtas j ligo
ninę. Rep.

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI 
(Lait) 

1155 East 79th St.

Viename pastarų mizernos 
“gazietos” numerių Juozas Sa
dauskas bando prikišti savo 
atsakymą visai nekaltam žmo
gui. Juozai, nesikarščiuok, imk 
laiko ir pasijieškok sau tikrojo 
kaltininko, nes tokiu žaibo 
greitumu tik pats save dar la
biau pažeminsi.

Iš kur gi tu žinai kad tas 
žmogus ant kurio tu spėlioji, 
rašė apie tavo veiklą L. Vyčių 
25 kuopoje?

Labai nuostabu kad žmogus 
toks mokytas kaip tu, Juozai, 
sakaisi, drysti daryti priekaiš
tus visai ne tam žmogui. Juo
zai, pasakyk kur tavo tas mok
slas? Kurioj vietoj jis randa
si?

Bereikalo, Juozai, studijavai 
Valparaise abėcėlę ir su “das- 
cipulka” badei tas niekam ne- 
prasikaltusias raides, jeigu jos 
tau jokios išminties neprida- 
vė.

Man tas nesvarbu ir aš čia 
nedarau jokių priekaištų. Bet 
man svarbu padaryti pasargą 
tau, Juozai, kad tu pasirink
tum sau laipiot tokį lieptą ant 
kurio išlaikytum savo lygsva
rą ir neįkristum į griovį. Jei
gu tavo veikimo Clevelando 
Lietuviai neįvertina tai j ieš
kok tam priežasčių pats savy
je. Ir savo atsakymams pasi
jieškok tikro kaltininko, nes 
šiokiu budu visiškai pasirodai 
savo ištižimą, ir turi tiek prie
šų kad tau rodosi jog viso mie
sto gyventojai jau yra prieš 
tave. Ne-oponentas.

LANKĖSI AKRONIEČIAI
Antradienį Clevelande lankė

si du Akrono veikėjai, V. T. 
Neverauskas ir B. Yarašius, 
tikslu pakviesti kalbėtojus į 
rengiamts Akrone prieš Len
kus protesto prakalbas šį sek
madienį.

Akroniečiai taipgi 
Lietuvos gynimu nuo

rūpinasi 
priešų.

pereitais• OHIO valstijoje 
metais ant kelių atsitiko 9538 
susimušimai automobiliais. Su
žeista juose 8001 asmuo 
mušta 685.

• KOVO 27 d. Ohio 
joje ant kelių žuvo 17 
nų, iš jų 7 užmušti traukinių 
užbėgimais ant automobilių.

ir už-

valsti- 
asme-

K. ŠTAUPAS
Kambarių Popieriuotojas 

ir
Visoks

Maliavotojas 
aptaisymas apie 
namus.

visai prieinamos- Kainos
9114 St. Clair Avenue

Telef. MUlberry 0744
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Reikia Jums

I ANGLIES? I
= UŽSISAKYKIT DABAR! = 
= Geros rūšies anglis sulyg = 
= jūsų pasirinkimo, pristato- = 
= ma į namus greitai, kainos = 
= visai žemos. Užsakyti ga- = 
= lit telefonu arba laišku. =

Anna Pongonis
= 1076 East 78th Street =
= Telefonas ENdicott 2562 =
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Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio drau
gas; platinkit ją tarp savu.

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.

Iki,t,
$ Būrimo kortas, naujo išlei- v 

dimo su išspausdintais Lie-«> 
tuvių kalba būrimais ant $ 
kožnos kortos, taipgi infor- 
macijas apie astrologiją iš- ? 
siunčiam gavę dolarį. (20) X

Adresuok:
JOHN ZRADA J 

1638 W. 18 Si. Chicago, III. £
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LEHMAN
& LEIGH
Dirbtinu Kūno Daliu 

SPECIALISTAI 
Taisymai 

Visokių išdirbimų. 
212 Blackstone Bldg. 
1426 W. 3rd Street 

Cleveland Ohio.
Seniausia Firma Clevelande 

įsteigta 1906
Telef. MAin 0745 
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VANDENS SILDYTOJUI

THE EAST OHIO MS CO
EAST 6TH IR ROCKWELL

Duokit NAUJAM GASINIAM

Palengvinti Jūsų Darbą
Didžiausia Vandens Namuose ApšSldymo Proga
Valymas būna dusyk lengvesnis kuomet turit namuose karšto van

dens, ir tiek kiek tik reikia, visokiam darbui. Ir jus turėsit vandens 
tiek kiek tik reikia, jeigu turėsit savo namuose įsitaisę modernišką au
tomatišką gasinį vandens šildytoją.

Moderniškas gasinis automatiškas vandens šildytojas mažai kaštuo
ja ir galima įsitaisyti lengvomis išlygomis. Operavimas atsieina tiktai 
keletą centų į dieną. Bet jus sutaupysit valandas laiko, darbas bus žy
miai lengvesnis, kiekvienas šeimos narys turės malonumo naudotis tuo 
patogumu.

NAUJOS ŽEMOS KAINOS ir LENGVOS IŠLYGOS
PARSIDUODA GAS OFFICE
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Lankėsi ClevelandeLENKAI RAGINO TARTIS
SU LIETUVANAUJAUSIOS ŽINIOS 

IŠ LIETUVOS

d.

VILNIUS, Kovo 23 d. — Su
sitarimas tarp Lietuvos ir Len
kijos paveikė ir Vilniaus Lie
tuvių būklę. Jaučiamas
slugimas. Palaipsniui sustab
doma Lietuvių persekiojimai.

at-

PIRMAS LIETUVOS 
PASIUNTINRS LENKIJAI

KAUNAS. — Kovo 25 
Lietuvos Pasiuntiniu (ministe-
riu) Varšavoje paskirtas lig
šiolinis Pasiuntinys prie 
tų Sąjungos, generalinio 
bo Pulk. Kazys Škirpa, 
kijos Pasiuntiniu Kaune
ligšiolinis Pasiuntinys Latvijai 
Chorvvat.

Tau- 
šta-

Len- 
bus

L GEN. DIRMANTO
J PAREIŠKIMAS

KAUNAS. — Kovo 22 die- 
į na Generolas Dirmantas Sei- 
| me pareiškė: “Neišsigandome 

nei Lenkų šukavimų, nei jų 
divizijų. Dar neatėjo laikas 
karu spręsti ginčo; tuo tarpu 
tesikalba diplomatai.”

LIETUVOS KARININKO 
LAIMĖJIMAS

PARYŽIUS. — Kovo 21 įvy
ko tarptautinės arklių lenkty
nės. Dalyvavo 104 jojikai. 
Pirmą vietą laimėjo Lietuvos 
Armijos Kapitonas Andriunas.

UŽDAVINYS VYKSTA 
AMERIKON

KAUNAS. — Vincas Užda
vinys laivu “Bremen” išvyko 
Amerikon, kur mano išbūti vie
nus metus.

KAUNAS. — Kovo pradžio
je Varšavos laikraštis “Nowa 
Prawda” paskelbė aštrų strai
psnį prieš Vilniaus vaivadą 
Bocianskį, pasižymėjusį Lietu
vių persekiojimais. Laikraš
tis įrodinėjo kad be atodairos 
uždarinėdamas Lietuviškas or
ganizacijas ir Lietuviškus laik
raščius, Vilniaus vaivada truk
do Lenkijai susitarti su Lie
tuva ir padėtį dar labiau blo
gina. Baigdamas straipsnį, lai
kraštis ragino rūpintis kad su 
Lietuva butų susitarta kaip 
galint greičiau.

(Nuo Dirvos Redakcijos: — 
Kokį būdą tuoj po to Lenkai 
panaudojo su Lietuva “greitai 
susitarti” jau visi žinom.)

CHICAGO, ILl

KAUNAS, Kovo 25. — Vi
siems Lietuvos gyventojams 
brangi jos nepriklausomybė, 
visi suprato kad ji privalo bū
ti stipri. Pasipylė gausiai duo- 
snios aukos Ginklų Fondui: 
Zarasiečiai pirks kariuomenei 
patranką; Panevėžio žydai nu
tarė suaukoti pusę milijono li
tų.

KAUNAS. — Nuo šios die
nos keturiomis greitomis auto- 
matricomis pradėta susisieki
mas Kaunas-Klaipėda. Kelio
nė trunka keturias valandas.

i
SKAITYKLOS KAIMUI

KAUNAS, Kovo 25. — 
mas padidino valstybinių skai
tyklų skaičių nuo 18 esamų iki 
149 ir priėmė nukentėjusiems 
nuo audrų ūkininkams šelpti 
fondo įstatymą.

¥ ¥ ¥
LIETUVOJE paruošta pra

monės priežiūros įstatymas, ir 
projektuojama socialinės glo
bos ministerija. Tas reikalin
ga plečiant socialinę globą ir 
rūpinantis tautos sveikatingu
mu.

Sei-

PER KARĄ Lietuvoje buvo 
sunaikinta apie 60,000 įvairių 
trobų, kurios kainavusios apie 
120 milijonų litų. Per pasku
tinius 20 mėtų, ypač pirmais 
metais skubiai buvo atsistato- 
ma, užtai naujai statytos tro
bos buvo nepatvarios. Skir
stantis į vienkiemius daugeliui 
ūkininkų teko trobas vėl sta
tydinti. Per tą laiką ūkinin
kams teko nusikelti apie 350,- 
000 trobų, kurios kainavo apie 
175 milijonus litų. Pravedus 
žemės reformą ir sudarius apie 
40,000 naujų ūkių, teko sta
tyti naujas trobas. Taigi nu
statyta kad Lietuvoje per 20 
metų į žemės ūkio statybą įdė
ta apie 759 milijonų litų.

Vladas Mučinskas
Antradienį, gryždamas iš 

Chicagos, Clevelande sustojo 
ir lankėsi Dirvos redakcijoje 
Vladas Mučinskas, švedų Ame
rikos Linijos Lietuvių skyriaus 
vedėjas New Yorke. Mučins
kas rūpinasi organizavimu Tu
rizmo į Lietuvą, šią vasarą, 
Liepos 1 d., jis asmeniškai va
dovaus ekskursiją į Lietuvą 
Švedų Amerikos linijos motor
laiviu “Gripsholm”.

Pirmesnė ekskursija tuo pa
čiu motorlaiviu išplauks Gegu
žės 28 d. tiesiog į Klaipėdą.

Informacijų apie tas ekskur
sijas kreipkitės į Dirvos agen
tūrą.

Jo-MIRĖ SENAS SENIS.
valsčiuje, vienkiemyje, 

Barbarypolio, Kauno 
mirė vienas seniausių 

Lietuvoje — Jonas

nepriklausomy-
Čia pat Lietu-1 
publika sudėjo Į

Pirmadienį prasideda pardavimas pavienių bilietų

METROPOLITAN OPERA
COMPANY OF NEW YrORK

PUBLIC HALLlšeSsSl-B-iB: APRU 4to9
PIRMADIENĮ, 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 RUSTICANA ir PAGLIACCI
Giannim, Kaskas, Rayner Burke, Martinelli, Bonelli,
lagliabue, I api. Dickson, Papi.

ir I HE BAI (Baletas) su The Anrerican Ballet Ensemble.

KETVIRTADIENĮ, Balandžio 7, RIGOLETTO
Galli-Campi, Votipka, Kiepura, Pinza, Tagliabue, Panizza.

PENKTADIENĮ po pietų, Balandžio S—TANNIIAEUSER 
Flagstad, Branzell, Melchior, Huehn, List, Cechanovsky, Leinsdor.

PENKTADIENĮ vakare, Bai. 8—PARDUOTOJI NUOTAKA 
(Angliškai)

Burke, Kaskas, Rosely, Chamlee, D’Angelo, Cordon, Ballet, Pelietier.

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

ŠEŠTADIENĮ vakare, Balandžio 9—AIDA
Rethberg, Castagna, Votipka, Marti ?) Ui, Pijiza, Bonelli, Panizza 
Paštu užsakymai priimami, kainos—$6, $5, $4, $3, $2, $1. Taksų nėra. >

NORT41ERN OHIO O P E R A A S S O C I A T I O N
TIKIETAI PARDUODAMI MAIN LOBBY

UNION TRUST BANK—EUCLID prie NINTH ST.

LI ETŲVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

Dvidešimtmečio minėjimo 
Iškilmių Lietuvoje proga

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

Rengia asmeniškai lydima Metinę 
tiesioginę Ekskursija į LIETU VĄ >
MODERNIŠKUOJU BALTU MS GRIPSHOLM'"
Išplauks iš New Yorko GEGUŽĖS 28 d. 
PerGOTHENBUR.GĄ,neper$ėdant įKLAI PĖDĄ 
Tuo pačiu motorlaiviu “Gripsholm” antra Ekskursija 
kuriai asmeniškai vadovaus Vladas Mučinskas, švedų

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

Kelionė: Gothenburg-Stoekholm-Klaipčda 
Iš Stockholmo laivu S. S. “MARIEHOLM”. 

kiti išplaukimai iš New Yorko: 
BAL. 16, GEG. 3 ir 12, BIRŽ. 3 ir 9

Geriausia Jums patarnaus musų agentas, arba
SVVEDISH AMERICAN LINE

636 Fif t h Avė. & I W. 51st St. New York, N. Y.

navos 
netoli 
apsk., 
žmonių
Kursonis, 119 metų amžiaus. 
Velionis
dęs. Jo vyriausias vaikas jau 
apie 99 
niausiąs

buvo tris kartus ve-.

metų amžiaus, jau- 
apie 39 metų.

E. 79ih ST. GARAGE
General Auto Repairing

Lietuviai, atsilankykit pas 
mus — pataisymams ir 

aliejaus pakeitimui.
Parvežam sumuštus karus.

1238 East 791 h Street 
Telef. ENdicott 2887

O. Tullar, sav. (29)
4.4.4. ^4.4-<-+++4--F-F+++->++-:-+->-:--{- !-+-I-+-:--!"!-++’>>+-:-+4-4-->+-S--M-++++4>+++

X

i

■
a

-

4

4
*
4

r 
r

t
TT

BRANGMENYS JEWELRY E V A ’ S į

t

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

LAIKRODŽIŲ IR LAIKRODĖLIŲ TAISY
MO SPECIALISTAS

Ateikit pamatyti musų turimų prekių 
gausybę ir įvairybę.

'f

X

T

'.VILKELIS FUNERAL HOME 
LICENSED FUNERAL DIRECTOR, 

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

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

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais 
moderniškas.

G522 Superior Avė HEnd. 9292 ■

E

Dry Cleaning
Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

EVA PETRAITIS
6702 Superior Avė.
CLEVELAND, OHIO

Protesto Mitingai
Pasklidus žinioms apie susi

dariusį Lietuvai pavojų, Chica
gos Lietuviai sujudo visose 
miesto dalyse protestuoti prieš 
Lenkijos agresijas. Kovo 18 
vakare Dariaus-Girėno Legio
nas, Amerikos Lietuvių Vaiz
bos Butas ir kitos organizaci
jos savo specialiuose susirinki
muose priėmė rezoliucijas, te- 
legramais išsiuntė jas Angli
jai, Prancūzijai ir Rusijai pra
šant ginti Lietuvą, ir protes
tus prieš Lenkiją.

Kovo 19 d. Lietuvių Audito
rijoj įvyko masmitingas, ku- 
rin susirinko virš 3,000 Lietu
vių (čia maišėsi ir pora Lenkų 
žvalgų). Graudinančias, kal
bas pasakė Adv. Bagdžiunas- 
Borden, Dr. Naikelis ir Dr. K. 
Drangelis. Kalbėjo visa eilė 
kitų kalbėtojų. Visi smerkė 
Lenkiją, o Lietuvai reiškė gi
liausią užuojautą. Pabaigoje 
priimta rezoliucija, kuri tą pat 
vakarą telegramų išsiųsta Lie
tuvos valdžiai reiškiant užuo
jautą ir prižadant visokią pa
galbą Lietuvos 
bės gynimui, 
vos gelbėjimui 
aukų $257.35.

GRAUDINGA PROCESIJA
Susirinkimas prasidėjo gie

dojimu Lietuvos Himno ir ‘Lie
tuviais Mes Esam Gimę’. Gie-1 
dojimus išpildė Byansko vado- i 
vaujamas Birutės maišytas 
choras, kuriam scenoje išsiri
kiavus, pasirodė graudinga pro
cesija: pirmiems piano akor
dams pasigirdus ir giedojimui 
dar neprasidedant, salėn inėjo 
Dariaus-Girėno uniformuoti ir 
ginkluoti legionin.kai, tarp sa- ■ 

,vęs vesdami Lietuvos vėliavą, 
kurią atnešę iki estrados su
stojo, ir himną giedant stovė
jo ginklus pakėlę aukštyn. 
Programui užsibaigus, legionin- 
kai tokia pat tvarka Lietuvos 
vėliavą išvedė iŠ salės.

Tai buvo imponuojanti pro
cesija, daugel ką sugraudinus 
iki ašarų. Ji vaizdavo vien
kart ir Lietuvai esantį pavojų 
ir jos ginkluotų sūnų Lietuvių 
pasiryžimą ginti savo tėvynės 
nepriklausomybę. Dariaus- Gi
rėno Postas iki šiol vis vengė 
Lietuvos vėliavos savo procesi
jose turėti, bet šį kartą jie pa
sirodė ideališkais patriotais.

KATALIKŲ MASMITINGAS
Kovo 29 d. šv. Jurgio para

pijos salėje įvyko musų katali
kų surengtas masmitingas Lie
tuvos reikale. Publikos susi
rinko virš 2,000. Susirinkimas 
atidaryta komp. Pociaus vado
vaujamam parapijos chorui 
giedant Lietuvos Himną ir 
Kun. Valančiui atkalbant mal- 

| dą. Kalbas sakė Adv. Grišius.

pasakė: 
nesutin- 
Li^tuvos 

turime

Cunard White Star Linijos laivai 
perplaukia Atlantą kiekvieną 

savaitę

><—J.' <

MARY

Ir aš Važiuoju! Važiuokim viena 
Cunard V’hite Star Linijos 

Ekskursijų.” x

QUEEN

DbLLA C. JAKUBS
(.JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

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

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EONĄ AVENUE ENdicott 176?
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P. J . KURSIS
809 Society for Savings Bldg.

Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 1740-W

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

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo 
niortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
kitės i mane telefonu arba asmeniškai.
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Specialis Išpardavimas
VYRAMS ir VAIKINAMS PUIKIU 

GRYNOS VILNOS 

SIUTAI 
$15.50

vertės 
iki $25.00

po

Ekstrai 
kelinės | 

už $4.00

Kun. Petrauskas, Sakalienė* 
Teisėjas žiuris. Visi smerkė 
Lenkiją ii’ Vokietiją, reiškė 
Lietuvai simpatijas ir susirin
kusius kvietė nešti Lietuvai 
pagalbą ginti nepriklausomybę.

Principaliais kalbėtojai buvo 
Draugo redaktorius L. šimutis 
ir Kun. H. Vaičiūnas. Pirma
sis apipasakojęs viso pavojaus 
pradžią apsistojo prie Lenkijos 
prievarta Lietuvai įbrukto ul
timatumo, plačiai nurodė susi
dariusį Lietuvos nepriklauso
mybei pavojų, ragino visus 
nešti galimą pagalbą Lietuvos 
nepriklausomybei ginti.

Kun. H. Vaičiūnas 
“Nors mes katalikai 
kame su dabartine 
konstitucija ir šį-tą
prieš Lietuvos valdžią, bet šia
me kritiškame momente viską 
tą atidedame Į šalį ir pasiryž
tame vienyti išeivijos Lietuvių 
jiegas kovai Lietuvos nepri
klausomybę ginti.” Ragino vi- 
siis be pažiūrų skirtumo bur
tis vierybėn, dėti aukas ir ren
gtis kad “valandai išmušus 
galėtume sėdę į laivus vykti 
Lietuvon ir stoti kovon už savo 
tėvynės nepriklausomybę”.

TAUTOS FONDAS IR 
REZOLIUCIJOS

Priimta dvi rezoliucijos, ku
rių viena išsiųsta į Washing- 
toną prašant šios šalies val- 
ižią užtarti Lietuvą ir sudrau
sti Lenkiją, o antra Lietuvos 
valdžiai, patariant neužleisti 
priešams nei vieną pėdą Lie
tuvos žemelės, ir prižadant vi
są galimą pagalbą.

šia proga musų katalikai at
gaivino savo serą Tautos Fon
dą rinkimui aukų Lietuvos gel
bėjimui. Fondo pradžiai da
lyvavus publika sudėjo $155.65 
(tai labai mažai). Stambesnes 
aukas davė Kun. Vaičiūnas, Dr. 
Rutkauskas. Adv. Grišius.

Tuo pat laiku kitoje miesto 
dalyje įvyko Lietuvių komunis
tų surinktas masinis mitingas, 
bet ten būti man neteko.

Korespondentas D.

-------- pasaulio naujausias laivas—— 
ir kiti panašiai žymus Cunard White Star laivai 

AQUITAN1A - BR1TANNIC - GEORGIC
SPECIALĖS EKSKURSIJOS

Amerik. Lietuvių Laivakorčių 
Ag’ntų Sąjungos Ekskursija 
Aruitania—Birželio—.Tune 15 

Liepos—July 16

PIRMYN CHORO
DRAUGIJA

BRITANNIC—Eir.—June 11

SPECIALĖ EKSKURSIJA 1 KLAIPĖDĄ
LANC AŠTRIA—-Gegužės (May)

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

Aiškesnių informacijų ir rezervacijų reikalais
“DIRVA”

CUNARD WHITE STAR

21
iš Lietuvos ? 
Gausite veltui!
kreipkitės j

— 6820 Superior Avė., Cleveland, Ohio

TIK SEPTYNIOS DIENOS
Jei keliausit eekspresiniais garlaiviais

BREMEN • EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų Bremen ir Europa 
Bremerhavene užtikrina patogių kelionę į Kaunu.

į LIETUVĄ

Arba keliaukite populiariais laivais

COLUMBUS
HANSA • DEUTSCHLAND 
HAMBURG • NEW YORK
Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremeno ar 
Hamburgo. Mes pagelbėsime jums išgauti svečių 
ir immigracijos vizas dėl jūsų giminių iš Europos.

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba
1130 Euclid Avė. Cleveland. Ohio

HAMB0RG-AMEHICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

UŽ PRITAIKYMĄ NIEKO NESKAITOM.
Gražaus darbo, Vienaeile ir Dvieile Krutinę ir 

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

LIETUVIŠKA DUONKEPYKLA

NEW DEAL BAKERY
THE KRAMER & REICH CO.

Kampas Giddings Kd.7002 Superior Avė.
'imiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiifihiiiiiiiiimliiiiiiiiififiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJiiiiiiir.

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

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

P. MUEIOLISi P.
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate

= ir Apdraudos Agentūra
= 6606 Superior Avė. Cleveland HEndeison 6729 =
F llllllllllllimillllllllllllilIlIlIlHJUIIIIIIIIIIilIlIUIIIH’llllllllllllllllllillllillliiiillilllli?

I • '

PRANAS KUNCAITIS, Savininka.

4023 E. 141 STREET Telefonas WAsh. 3227

DUONKEPIS SU DAUG METU 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.

visada klauskit N E W DEAL DUONOS g
,iillllliii!lllll!llllll!llllllllllllllllllllll!IIIIIH



8 DIRVA

CLEVELANDO IR APIELINKĖS ŽINIOS Youth’s Forum
“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais Phone: ENdicott 4 186

SPORTS

By G. C. VENSLOVASLankysis Lietuvos Konsulas
Dalyvaus Lietuvių Salėje sekmadienį, Balandžio 3 d., Apdovanojime Or

dinais P. J. Žiurio ir Aleko Banio. Programas prasidės 2:30 vai.

BUS PRAKALBOS - NAUJAUSIOS ŽINIOS APIE LIETUVĄ

Lietuvos Prezidento A. Smetonos Aktu, Vasario 16-tą apdovanoti D. L. K. Gedimino ordinais 
Pijus J. žiuris ir Alekas Banys. Jiems vuos ordinus įteiks Konsulas P. Daužvardis iš Chi
cagos, Lietuvių salėje, viešose prakaltose. Kalbės Konsulas P. Daužvardis, K. S. Karpius, 
žiuris, Banys. Visi atsilankykit — įžanga į prakalbas visiems NEMOKAMAI.

PRIĖMIMAS. 12:30 vai. dienos, Crosby’s Restaurante, 10010 Euclid Avė., bus Konsulo pri
ėmimui pietus. Po pietų, visi iš ten pat aplankys Lietuvių Darželį, padės vainiką. Iš 
Darželio atvyks į Lietuvių salę prakaltoms, kurios prasidės apie 2:30 vai. po pietų.

(Norintieji dalyvauti Konsulo priėmimo užsisakykit vietas Dirvoje arba pas komisiją.)

Lietuvai Ginti Siunčiama virš $150
Pereitą ketvirtadienį, Kovo 

24 d., Lietuvių salėje susirin
kus patriotinė Clevelando Lie
tuvių visuomenė, apie 600 mi
nia, išklausius pranešimų apie 
Lietuvos konfliktą su kerštin
gu kaimynu Lenku, sudėjo su
virs $100 aukų Lietuvos Gink
lų Fondui.

Programą atidarė rengimo 
komisijos narys A. M. Praške
vičius, paaiškindamas šio ma
sinio susirinkimo tikslą, ir pa
kvietė p. Birutą žiurienę prie 
piano vesti Lietuvos Himną. 
Visi nuoširdžiai sugiedojo him
ną ir ramiai užsilaikydami gau
dė kiekvieną kalbėtojų žodį.

Kalbas sakė šie: Dirvos re
daktorius Karpius, P. J. žiu
ris, Dr. S. T. Thomas-Tamo- 
šaitis, ir trumpai F. Saukevi- 
čius.

žiuris perskaitė rezoliucijas 
ir protestus Angliška kalba (jis 
kalbėjo ir Angliškai). Karpius 
perskaitė Lietuvišką rezoliuci
ją, užuojautą Lietuvos vyriau
sybei, visuomenei ir kariuome
nei, su pasižadėjimu ir toliau 
reikale juos remti.

Visos rezoliucijos publikos 
vienbalsiai priimtos.

Aukas rinko p. Vileinskienė,
M. Mišeikienė, J. Petrauskas ir
F. J. žiuris.

Priedinės aukos
Be šiame mitinge surinktų 

aukų, dar vietos VVS. skyriaus 
valdyba per Aleką Banį perve
dė Ginklų Fondui Vasario 19 
d. surinktas aukas, $43.35, ir 
pats A. Banys dadėjo savo au
ką, $6.65, sudarymui $50.

Tokiu budu Ginglų Fondui iš 
Clevelando išsiųsta graži su
ma, $151.37.

, Kadangi padėtis Lietuvoje 
jau buvo aprimus, rezoliucijos 
pasiųsta paštu, tik vienas te
legramas pasiųsta Suv. Valsti
jų Sekretoriui Hull, taigi ne
padaryta didelių kaštų, ir di
desnė suma liko tam tikslui 
kuriam visuomenė aukavo.
Aukos surinktos Lietuvių salė

je Lietuvos Ginklų Fondui 
Kovo 24 d.:

Jonas Brazis 5.06
Juozas Bindokas 5.00
K. S. Karpius 5.00
Juozas Miliauskas 5.00
Kazys Stonis 5.00
Dr. S. T. Tamošaitis 5.00
Pijus J. ir Biruta žiuriai 5.00 
J. V. Mitchell-Mačiulis 2.00
Jonas Verbela 2.00
Juozai Macijauskas 1.50
Jonas G. Polteris 1.00
V. Gecevičius 1.00
J. Zorskis 1.00
Julius Vitkauskas 1.00
A. M. Praškevičius 1.00
Ipolitas Krištopaitis 1.00
Andrius Sidabrą 1.00
Juozas židžiunas 1.00
Albinas Sumakaris 1.00
Andrius Urbšaitis 1.00
Izidorius Šamas 1.00
S. Vasiliauskas 1.00
J. Salasevičius 1.00
A. Ažusenis 1.00
S. Prokopas 1.00
Jonas Montvila 1.00
Juozas Gražulevičius 1.00
Tamošauskienė 1.00
St. Želenekas 1.00
Ev. Lvckus 1.00
J Blaškevičius 1.00
Juozas Lincevičius 1.00
S. Sterš’s 1.00
Baltrušaitienė 1.00
Martynas Dūda 1.00
Juozas Danušią 1.00
Jonas Aukvs 1.00
Kl. Urbšaitis 1.00
Pr. Znborskls 1.00
J. Vi'činskas 1.00
J. Miščikas 1.00
N. N. 1.00
Ant. Adomaitis 1.00
Jonas Brazauskas 1.00
John Bureh 1.00
Teofilius Lazickas 1.00
Mikola* Bagdonas 1.00
Dominikas Krazauskas 1.00
Juozas Vaitkevičius- 1.00
Antanas Milirns 1.00
Juozas Urbšaitis 1.00
Petras Keršis 1.00
•Tonas Botyrius Jr. 1.00

Antanas Kasparas 1.00
Juozas Kliorikaitis 1.00
Smulkių sudėta 25.62
Rengimo komisija išanksto 
sudėjo tarp savęs lėšų pa

dengimui sekančiai:
P. J. Žiuris 2.00
Antanas Zdanis 1.00
Smulkių kiti sudėjo 2.25
VISO $116.37
Vilniui Vaduoti Sąjungos 
skyrius pridėjo 43.35
Alekas Banys pridėjo 6.65
BENDROS AUKOS $166.37

IŠMOKĖJIMAI
Už salę 10.00
Plakatų spauda 3.00
Laiškams ir telegramams 2.00
Viso išmokėta 15.00

Viso lieka $151.37, kurie pini
gai pasiųsta Lietuvos Genera
liniam Konsului Jonui Budriui 
New Yorke, persiųsti Į Kauną, 
Lietuvos Ginklų Fondui.

(Jeigu praleista keno vardas au
kavusio $1.00 arba daugiau, jų au
ka ineina į smulkiąsias. Praneškit 
Dirvos Redakcijai, jūsų vardas bus 
pažymėtas.)

Basket Bali Turnamen- 
to Centras bus Lietu

vių Salėje
Kad vietiniai Lietuviai galė

tų geriau prieiti ir arčiau susi
pažinti su svečiais sportinin
kais iš keleto Amerikos Lietu
vių kolonijų, ir šiaip svečiais, 
Basket Bali Turnamento rengė
jai paėmė Lietuvių salę abiem 
dienom, Balandžio 9 ir 10, kur 
bus laisvu laiku susiėjimas.

šeštadienį, Balandžio 9, apie 
2 vai. po pietų, salė bus atida
ryta ir vietiniai esat kviečia
mi sueiti į salę, sutikti svečius.

Žinoma, visi svečiai sykiu 
nepribus, bet atėję anksčiau ir 
belaukdami svečių galėsit laiką 
praleisti kortuodami. (Atsi- 
neškit savo kortas). Salėje 
bus ir pasivaišinimų

Pirmas lošimas
Apie 6:30 vai. vakare visi 

esat kviečiami susirinkti į lo
šimo vietą,| EAST HIGH mo
kyklą (E. 82nd St. tarp Supe
rior ir Wade Park avės.) Ten 
tą vakarą prasidės pirmos čam- 
pionato rungtynės.

(Laike basket bąli rungtynių 
Lietuvių salėje nieko nebus.)

Po rungtynių bus formalis 
visų sportininkų ir svečių pri
ėmimas Lietuvių salėje. Taigi 
tuoj po lošimo, tą patį vakarą, 
visi kas ‘tik galit susirinkit į 
Lietuvių salę pavakaroti ir su 
svečiais gražiai laiką praleisti.

Sekmadienį, Bal. 10
Sekmadienį Lietuvių salė bus 

atdara per dieną, bet mažai jo
je bus gyvumo iki vakaro. Po 
paskutinio lošimo visi vėl esat 
užkviečiami į Lietuvių salę, nes 
tada jau žinosim kurie yra 
Amerikos Lietuvių Basket Bali 
Turnamento čampionai. čia ir 
atsisveikinsim su sportininkais.
Cleveland iečiai, Pasidarbuokim

Gerbiami Clevelandiečiai, jū
sų rankose yra didelis darbas. 
Tie svečiai sportininkai tai mu
sų jaunimas. Jūsų pasirody
mas dalyvavimu turnamente, 
jūsų parama turnamentui, jū
sų priėmimas svečių sportinin
kų ir kitų svečių bus jūsų at
sakymas į šį svarbų klausimą.

Jei gerai remsim turnąmen- 
tą, jei priimsim svečius man
dagiai, gražiai, tada parodysim 
visiems kad mums tinka šitoki 
parengimai ir kad norim juos 
padaryti metiniais įvykiais.

Lošimas už Taures
Šis čampionato lošimas bus 

pilnoje prasmėje tokis, ir lai
mėjusieji gaus pirmas, antras

ir sekančias dovanas. Pirmą 
dovaną trophy skiria laikraš
tis Jaunimas, iš Chicagos. Tai 
didelė ir stambi auka musų 
turnamentui.

PAGERBS ARTISTĘ 
ANNA KASKAS

Clevelando Lietuviai turės 
progą susipažinti ir pagerbti 
musų Lietuvaitę Metropolitan 
Opera Co. artistę iš New Yor
ko, Anną Kaskas (Katkaus- 
kaitę). Ji dainuos su Metropo
litan trijose operose kitą sa
vaitę.

Lietuvių Moterų Klubas ren
gia p-lei Kaskas priėmimą ket
virtadienį, Balandžio 7 d., nuo 
12:30 vai. dienos, Park Lane 
Vilią, East 105th St. kampas 
Park Lane.

Mums Lietuviams yra didelė 
garbė kad musų tautos narė 
pasiekė tokią aukštą vietą ir 
garsina Lietuvių vardą plačio
je Amerikoje. Visi kas galit 
stengkites dalyvauti šiame pri
ėmime.

Tikietas bus $1.25. Daly
vauti kviečiami profesionalai, 
biznieriai ir visi Lietuviai ku
riems laikas leidžia.

Vietas galit užsisakyti pas 
šias Moterų Klubo valdybos 
nares:

Ona Mihelich — pirmininkė, 
Marcella Montville I vice p. 
Ona Myhling — II vice p. 
Margie Zuris — raštininkė, 
Aldonna Wilkelis — iždin.
Adella Young ir Anelė Luiza 

— iždo globėjos.
Ona Karpius ir L. Šukienė — 

spaudos komisija.

KAS TURIT SVEČIAMS 
KAMBARIŲ?

Clevelando Lietuvių Sporto 
Klubas prašo Clevelando Lie
tuviškų šeimų priimti pas sa
ve Lietuvius sportininkus iš 
kitų miestų, kurie dalyvaus 
Basket Bali turnamente Cleve
lande kitą savaitę, Balandžio 
9 ir 10. Nakvos jie vieną ar
ba dvi naktis.

Greitai praneškit Dirvos re
dakcijai kas sutinkat paimti 
svečius pas save.

TIKIETAI GAUNAMI 
DIRVOJE

Ruoškitės dalyvauti pirmu
tiniame Amerikos Lietuvių 
Basket Bali turnamente, kuris 
įvyksta Clevelande dvi dienas 
— Balandžio-April 9 ir 10 d., 
East High auditorijoj.

Gaukit 75c vertės tikietų 
už 60c. pirkdami išanksto vi
siems trims lošimams. Kreip
kitės į Dirvos administraciją.

WILLSON JR. HIGH mo
kykloje Tėvų-Mokytojų susi
rinkime Balandžio 6 d., nuo 2 
vai. po pietų, kalbės Mr. John 
Burkhardt, iš YMCA.

ANTANAS ZDANIS gavo iš 
Castle Shannon, Pa., pranešimą 
kad ten mirė jo sesers vyras, 
Julius Rinkevičius.

PRALEISTA. Tarp aukoto
jų Vasario 19 d., buvo pralei
sta vardas p. Stepšienės. kuri 
aukavo $1 VVS reikalams.

SUSIRINKIMAS
SLA. 14-tos kuopos svarbus 

susirinkimas bus laikomas tre
čiadienio vakare, Balandžio 6, 
nuo 7:30 vai., Lietuvių salėje. 
Bus rinkimas delegatų į seimą 
ir balsavimas už Pild. Tarybos 
narius. Vald.

Interest in Basket Bali 
Tournament Grovving
As the days of our National 

Basket bąli tournament get eloser, 
interest in it gets bigger and big- 
ger. Seeing the need of a piace 
to get together, to meet and greet 
these visitors, vve have rented the 

^Lithuanian Hali for both days, Apr. 
9 and 10. All out-of-town people 
are being notified to come direct 
to our headquarters. Local people 
are all invited to come to the Lith
uanian Hali Saturday afternnon to 
give the visitors the glad hand of 
vvelcome.

After the games Saturday nite 
vve vvant all the people to return 
to the hall and extend an official 
greeting and we!come to our guests. 
Sunday the hall vvill be open all 
day būt very little activity vvill be 
found here, as some of the teams 
vvill be playing in the afternnon 
vvhile others vvill be there as spee- 
tators. Sunday nite’s basket bąli 
program vvill be the best of the 
lot, and vve expect the largest num
ber of people on this day. After 
the championship is decided vve re- 
quest everyone to return to the 
Lithuanian Hall, vvhere you vvill 

j get an opportunity to meet the 
champions This vvill be our op
portunity to say good-bye to our 
brethern, and sportmen from out- 
of-town. Let’s meet these sports
men, as true brothers and sisters, 
entertain them as one of the family 
and be there to say, Sudiev vvhen 
they leave. It’s our first big op
portunity, let’s make the most of it.

WHAT DO YOU SAY, CLEVE
LAND?

PIONEERS WIN I. L. CROWN 
j The Pioneers a Veteran team in 
Į the Inter-Lodge league, by defeat- 
ing our team lašt vveek became 

j champions. Our boys mušt be ap- 
j peased vvith runner-up honors this 
season. Our team in making its 
debut in the Inter Lodge league, 

j has established one record, and that 
. is — no first year team has gotten 
into a championship series before.

The Lithuanians vvere the first 
team in the ten year history oi 

I the league to turn the trick. The 
Inter Lodge leagues annual banquet 
vvill be held Tuesday, April 19th, 

! in the Slovenian National Home.
The champions and runners-up vvill . 

j be honored on this nite, trophies 
j vvill be avvarded and dancing vvill I 

follovv the ceremonies. Persons i 
j desiring to participate in this af- Į 
■ fair are asked to see the vvriter.
Tickets will sėli at 75c per person. j 
Reservations mušt be made no lat- Į 
er than April lOth.

This vvill mark the end of the 
most vvonderful season the Inter- 
Lodge league has enjoyed in its 

Į ten years history. Novv that the 
I basket bąli season’s over, our ideas 
and thought go to Soft Bali. The 
Inter Lodge Soft Bali league has 
been funetioning for seven years, 

i and has had fairly good succes at 
1 it. For the coming season, the on- 
į try list has been larger than ever 
i and someone is going to bė disap- 
i pointed. Only a limited number 
of teams vvill be accepted and vve 
are one of the favorites. Our re- 

I cord in basket bąli, both from the 
' standard of bąli, our boys played, 
| and the sportsmanship they shovved 
during the entire season, has cin- I 

i ched us a place in all sport activ- 
, ities of the Inter Lodge.

We are in for a big soft bąli 
year, if present plans vvork out. 
A plan is novv under vvay in or- 
ganizing an American - Lithuanian 
Athletie Association vvith a team 
in each larger Lithuanian center. 

i This association vvould sponsor all 
j kinds of sports, basket bąli, soft- ; 
i bąli, base bąli, etc.

It is hoped to get this organiza- 
' tion going vvithin the next fevv 
; months. If so, then a Soft Bali 
| league is assured. Then our boys 
; vvould be competing vvith teams 
| from Akron, Dayton, Detroit, Chi- 
I cago and other cities. This plan has 
l met favor vvith a good many Liths, 

and vve hope it vvill become a re- 
ality. Your support vvill be needed 
and vve vvould likę to get your 
comments on it.—

Litts A. C. Jr. News
Litts class C team made in 27 

i games vvon vvith one loss. In one 
į vveek our boys played four games.

Wednesday nite at Centrai Bath 
| the team defeated the strong 32nd 

vvard team by the score of 24 to 
14. Walezak vvas high vvith 9 points. 
The second vietory vvas vvon vvith 
Synder’s high points, 15, by beating 
the First Evangelical Church 48-38. 
Vietory number three occurred on 
Friday, the vietims being the Hercl 
Dairy. They vvere svvamped by the 

l score of 43-25. Visnauskas being 
high man vvith 16 points.

Saturday, (believe it or not) vve 
defeated Fenn College by the score 

■ of 29 to 28 in a carnival. Due to 
the fact that St. George’s couldn’t 
shovv-up at this game vve had to 
play the college boys, surprising 

I them vvith a vietory for us.
Yours truly had a vvonderful time 

Į in Dayton. A special thanks to 
I Žilinskas family and all the play- 
ers of the Holy Cross team, not 
forgotten Goldicks family. See you 
in Springfield, soon.

.. Ben Visnauskas.

“Dirvos” Redakcija priima ir 
talpina pranešimus apie vietinį 
Lietuvių judėjimą, draugijų su
sirinkimus, nemokamai. Pra
nešimai reikia priduoti arba 
paštu prisiųsti nevėliau antra- 

į dienio popiečio.

Lithuanian 
Inter-Lodge 
Basket Bali 
Team

STANDING ROW

Bill O’Braitis, Pete Mil- 
ler, Dr. Kubilus, Osters, 

Benny Visnauskas

•
FRONT ROW

CIem Brazis, Elmer 
Mažeika, Geo. C. Ven
clovas, Pete Vitonis, 

Joe Dubicks

KNOWSEY KNOOS

B Y
THE SUPER SNOOPER

AKRON, O. — Wherein the famous 
spy Sappo, speaks his piece
Deer Cheef,

Ur probablee 1-derun vvatz hap- 
und 2 me euz i aynt rit u 4 so- 
long. Well itz all beecuz u got 
me stayshund in Yungstovvin. U 
no this burg iz deadern a morg 
in full svving. Nutin hapunz around 
hear so hovvdu xpect me 2 send u 
eny nooz? Būt u no cheef, durin 
the lašt kūpi vveeks iv ben dubi 
crossin u. Iv ben snoopin arou- 
vvind in Acrun an if u ask me i 
think yur slipin a litui bit. Y iv 
got sum ov the moast sensayshu- 
nal skoops ov my kareer. Im avvl- 
most skard 2 givum 2 u euz ur 
liabul 2 get kild if they get in tha 
papur. Būt hear goz anyvvay, so 
uz ur ovvin jujmund.

PEE ESS. I got my nu guri 
frend Cerrabbella to ritum 4 me. 
euz shez reel samart an noz awl 
tha leturz and hovv 2 put them 2- 
gethur 2 mak reel vvurdz. I doant 
vvant u 2 get enything rong and 
rnaka mistak if u put it in tha dirva.

SU PER SCOOP •— ONE
The othėr vveek it vvas announced 

that FRANK M. had just left his 
in-lavvs and taken up an apartment 
of his ovvn. You’ve probably been 
vvondering vvhy, because I have I’ni 
sure. Well here’s a confidential tip 
that might lead to an ansvver. Mr. 
FRANK and his WIFE are expect- 
ing to inerease the population of 
Akron very soon. Why he should 
have to get an apartment of his 
ovvn for this occasion is because he 
expects to give that guy up in 
Canada some stiff competition. Boy, 
oh boy, that’s confidence.

SU PER SCOOP — TWO
The Akron basketball team vvould 

undoubtedly vvin the National Lith
uanian Basketball Toumimc it in 
Cleveland next vveek būt it vvill not, 
because it vvill not be in it. BILL 
D. has just sent GEORGE V. n 
letter vvithdravving the Akron en- 
try. Its all because the Akronites, 
vvho just vvon the statė K of C 
championship have been invited to 
participate in the National K of C 
Tournament vvhich vvill be held in 
Denver during the šame period. Eoy. 
are those other Lithuanian teams 
lucky. 1’11 place my money on 
Dayton, novv.
SUPER SCOOI’ — THREE

The EVA K. and the IGNATIUS 
T. romance is off. IGGIE vvill soon 
be vvalking around vvith a broken 
heart and a ring, vvithout a finger, 
in his pocket. He may not knovv 
it yet, būt I’ve leamed from a 
source that should knovv that his 
giri friend has been preparing for 
sometime to return the ring būt 
just hasn’t had the courage to go 
through vvith it. Hovvever, novv 
that .Tūly is only a short vvays off, 
she soon vvill find that necessary 
fortitude. The reason — you figure 
it out for yourself.
SUPER SCOOP — FOUR

Although no one in Akron had 
the good fortune to hold a vvinning 
ticket in the Grand National Svveep- 
stakes vvhich took place in England 
lašt vveek, there is a chap in tovvn 
vvho did have a bit of luck vvith the 
horses. Its PETER II. vvho has 
found it to be a pleasureable pas- 
time and sometimes profitable too. 
The other day in the fifth race in 
a track in Florida he placed a ten 
dollar bill (I don’t knovv vvhere he 
got it) on the nose of a long shot 
named Dream Giri. And a dream 
giri she really turned out to be. 
For the old nag came in first, pay- 
ing off 60 to 1. So don’t be sur- 
prised if you see PETE riding in a

AVALU TAISYMAS
Ar spaudžia kojas ir ar kenčiat 
nuo užtrinų ir kitų kojų negero
vių? Mano naujas avalų taisy
mo būdas užtikrina palengvini
mą. Taisoma belaukiant. Turiu 
naują išradimą kuris pataisys ko
jų nesmagumą į 20 minutų. Už 
tai esu gavęs Sidabro Medalį Pa
rodoj Chicagoje. (18)

DAN DEMAND 
4711 Payne Avenue

nevv flivver before long, and making 
some trips to Cleveland vvhich he has 
beėn negleeting to do.
SUPER SCOOP — FIVE

Probably the biggest item of all 
speculation in Akron novvdays is, 
vvho vvill become the next vietim 
of Dan Cupid. Some say WIIITEY, 
some PETE, others CHICK, CON
NIE, or AL or may someone else. 
Būt 1’11 place my money on a West- 
ender vvho fits that initials F.G.R. 
Maybe you haven’t seen him get 
around much būt I’ve learned that 
he’s been sort of vvorking under 
cover, vvith an out of tovvn friend. 
Who is she — vvell you guess.

Wel thatz all cheef, hovvjalikit? 
Yor fateful spy,

Some Stuff Sappo 
PEE ESS—navv, havv, havv, cheef, 
APERUL FOOL.

Velykoms Dėvėkit Originalius

IBIRaVOjf IBIROS. IRUIBUJ
Pirkit Tiesiog iš Išdirbėjo

S. • T I • pasiuvami sulyg
lutai, lopkotai jūsų mieros

Gatavi dėvėjimui Rūbai $15.50
22.50

BRAZIS BROS. CLOTHES Ine.
4 Parduotuvės

Siuvykla ir Parduotuvė 6905-07 Superior Avė. 
Skyriai 6022 Broadway 401 E. 156th Street 

6122 St. Ciair Avenue

Autobilt Washers
MAŠINOSSKALBIAMOS

DABAI

SUTAUPYSIT
$25.45

Štai jums tikras

RAKANDAI IR REIKMENYS NAMAMS 
VISAI ŠEIMAI

6307-11 Superior Avenue
ENdicott 2343

S Atdara vakarais—išskyrus trečiadienius
į N. A. ^VILKELIS JURGIS ARBUCKAS
? Savininkas Vedėjas

V.’/.’A’.VAV.'.VČ,W.WAAWAw

6820 Superior A v. Cleveland. O.

VISITORS
Mr. Al Rudalavage spent a vveek- 

end visiting friends, including Mr. 
and Mrs John Logan. It vvas Al’s 
first visit to a big city, being 
very much avved at many of the 
various sights. His hometovvn is 
a small mining tovvn named Eynon, 
near Sranton Pa.

* * *
PROUD FATHER

Eddie Skripko, former Lithuan
ian boxer and Statė Champ, re
ceived a grand surprise the other 
day as his vvife presented him vvith 
an off-spring, a bounding, bouncing 
seven pound giri. Whether or not 
this husky athlete is dismayed by 
having a giri or not, is not knovvn, 
būt both child and mother are do
ing splendidly, so that’s comforting.
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