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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

13,600 LIKO BE DAR
BO. Detroit. — Bal. 11 d. 
Plymouth automobilių iš- 
dirbystė sulaikė darbus dėl 
užsidarybo Briggs automo
bilių viršų dirbtuvės. Jose 
abiejose dirbo 13,600 dar
bininkų. Briggs uždarė sa
vo dirbtuvę protestuodami 
prieš automobilių darbi
ninkų uniją, kuri paskelbė 
“lėtesnio darbo” streiką.

Detroite, pereitą savaitę 
buvo sustreikavę gatveka
rių darbininkai. Streikas 
pasibaigė po 32 valandų.

John L. Lewis, angliaka
sių unijos ir CIO. vadas, 
kalbėdamas W a s hingtone 
pareiškė kad federalė val
džia turėtų liautis ‘‘lengvo 
norėjimo” ir griebtis “ge
rai suplanuotos akcijos” 
padarymui galo biznių ap- 
slugimui. Bedarbė pasida
rė didžiausias klausimas 
musų šalies šių dienų gy
venime, sako Lewis. Jisai 
tikrina kad bedarbių skai
čius pasiekė 13 milijonų.

Kalifornijoj cukraus ap
dirbimo darbininkų eilėse 
eina didelės tąsynės už A. 
Darbo Federaciją ir CIO.

Amerikos Darbo Federa
cija suorganizavo 10,000 
darbininkų San Francisco 
uoste, kuriuos ragino eiti į 
Crockett, kur tęsiasi var
žytinės tarp ADF. ir CIO, 
padarymui “taikos”.

Cukraus apdirbimo fab
rikas Crockette užsidarė 
ir jo 1,800 darbininkų iš
mesta iš darbo kuomet tų 
dviejų unijų darbininkų ei
lėse prasidėjo tąsynės.

AUDINYČIOS rytinėse 
valstijose, negaudamos už
sakymų, ir jų produktams 
kainoms krintant, žada už
sidaryti ilgesniam laikui.

Tas padidins bedarbių ei
les daug tūkstančių darbi
ninkų.

NESUTINKA. Chicago. 
— Inland plieno korpora
cija pranešė jog ji atsisa
ko pildyti federalės Darbo 
Santikių Tarybos įsakymą 
tartis su CIO. plieno dar
bininkų unija, kaipo darbi
ninkų atstovybe.

Kitos plieno korporaci
jos sutiko priimti D. S. T. 
nuosprendį.

Clevelande, didele Repu- 
blic plieno korporacija su
sitaikė ir pradėjo imti at
gal į darbą streikavusius 
darbininkus.

Piliavoj, Rytų Prūsijoj, 
ištikus sprogimui Vokiškoj 
parako dirbtuvėj užmušta 
10 darbininkų.

MIRĖ ŠALIAPINAS
Paryžius. — Bal. 11 d. 

čia mirė Feodoras Šaliapi- 
nas, garsus Rusas daininin
kas. Jis buvo 66 m. am
žiaus. Jis buvo gimęs Ka- 
zaniuje, prastas darbinin
kas.

ANTRA LENKU SMURTO IR GEDOS VIETAVISA TAUTA VIENINGAI RŪPINASI AP
SIGYNIMU IR ŠALIES ATEITIMI

(Ištraukos iš Lietuvos Aido, Kaune)
Kovo 24. — Skaudžios Lietuvių tautai Kovo 17-19 

dienos sukėlė visos tautos susijaudinimą ir pasipiktini
mą. Tačiau, kaip ir dera Lietuvio budui, tas susijaudi
nimas nepasireiškia isteriką, trukšmavimu ar smurtu. 
Lietuvių tauta, savo patyrusio Tautos Vado vedama, yra 
rami.

Musų vyriausybė savo žygiuose ir darbuose rado vi
sos tautos pritarimą, ji su ja eina išvien, budi drauge tė
vynės nepriklausomybės sargyboje. Visa Lietuvių tau
ta yra ištikimas savo vyriausybės talkininkas. Tatai ro
do iš visų Lietuvos kampų ir užjūrio brolių Lietuvių 
kasdien siunčiami Tautos Vadui A. Smetonai ir vyriau
sybei telegramai ir protesto rezoliucijos dėl Lenkų el
gesio, tūkstančiais plaukiančios aukos Ginklų Fondui, 
teikiamos dovanos kariuomenei šautuvais, kulkosvai
džiais, pabūklais.

Kovo 25. — Kovo 24 d. vakare ministerio pirminin
ko pavaduotojas susisiekimo ministeris Stanišauskis, 
ministerio pirmininko J. Tūbelio pavedimu, įteikė Res
publikos Prezidentui Ministerių Kabineto atsistatydini
mo prašymą. Respublikos Prezidentas atsistatydinimą 
priėmė ir pavedė Kun. V. Mironui sudaryti naują mi
nisterių kabinetą. Tą pat dieną Respublikos Preziden
tas patvirtino V. Mirono sudarytą ministerių kabinetą. 
(Kabineto sąstatas jau Dirvoje buvo pažymėtas.)

Sąjungos Ginkluotoms Krašto Pajiegoms Remti 
Centro Valdyba atsišaukė į visus visus Lietuvos piliečius 
tarp kita ko sekančiai:

“AUKOKIME GINKLŲ FONDUI, REMKIME SA
VO IŠTEKLIAIS SAVO MYLIMUS KARIUS IR ŠAU
LIUS, KAD PAVOJAUS VALANDĄ NEREIKĖTŲ 
GAILĖTIS.”

* ¥ ¥

Visa Lietuva — patriotingi Lietuviai — rimtai į tą 
ultimatumą pažiurėjo: nenusigando, bet visomis išgalė
mis šoko ruoštis gintis nuo priešų puolimo.

Visą Lietuvą šluoja karštas noras gynimosi nuo 
priešų ateityje — iš visos šalies kampų, visų sluogsnių 
ir tautybių žmonės aukoja Ginklų Fondui.

Lietuviai karo nejieško, nesirengia nieką pulti, bet 
savo tėvynę ir savo šalies nepriklausomybę ginti laiko 
savo vienatine didžiausia pareiga.

Amerikos Lietuviai — pavieniai, draugijos, klubai, 
kuopos — skirkit savo auką Lietuvos Ginklų Fondui da
bar! (Pinigus siųskit per Lietuvos Konsulatus: 100 E. 
Bellevue Place, Chicago, Ilk, arba 16 West 75th Street, 
New York City.)

PRANCŪZIJOJ BEN
DRAS FRONTAS 

SUGRIUVO

Paryžius, Bal. 14. — Da- 
ladier gavo vienbalsį už
tvirtinimą jo reikalavimų 
suteikti jo kabinetui beveik 
diktatoriškas teises iki Lie
pos pabaigos, kad galėtų 
įvesti šalyje nors kokią pa
stovesnę tvarką.* « »

Paryžius. — Prancūzijos 
ministerių kabinetas rezig
navo: Blum neilgai dirbęs 
vėl turėjo pasitraukti.

Kairiųjų “bendras fron
tas” (socialistų su komu
nistais) sugriuvo. Premje
ru pakviestas radikalas so
cialistas Daladier, kuris su
darė vienos partijos kabi
netą.

Komunistai iškėlę rau
donas vėliavas, kumštis su
spaudę, lakstė ir rėkavo 
gatvėse.

Streikavo apie 140,000 
darbininkų.

Bendro fronto valdžia 
per du suvirs metu nepada
rė nieko pagerinimui dar
bininkų reikalų, ir darbi
ninkai turėjo apšaukti di
delius streikus, kurie paga
liau privedė ministerių ka- 
bietą prie krizio.

Kairieji savo demonstra
cijose rėkauja nežino ko: 
vietoj eiti prie tvarkos, jie 
nori kad butų atidaryta 
rubežius į Ispaniją, jie no
ri eiti padėti lojalistams 
Ispanams. Kiti bijo, jeigu 
vieni lys į Ispaniją, Hitle
ris gali lysti Prancuzijon.

Daladier reikalauja sau 
pusiau diktatoriškų teisių, 
nes kitaip sunku bus pri-l 
eiti prie tvarkos.

Streikuojantiems darbi
ninkams naujoji vyriausy
bė išleido pagrąsinimą im
ti juos į kariuomenę jeigu 
nesiliaus streikavę.

Balandžio 13 d. orlaivi- 
ninkystės darbų streikeriai 
baigė streiką.

Daladier skubina praves
ti šalies apsaugos progra
mą: nori gauti daugiau pi
nigų, ko Blumui seimas at
sisakė duoti.

AUDROJE ŽUVO 48
Pereitą savaitę užklupus 

šiaurinę Suv. Valstijų dalį 
sniego pūgoms žuvo 48 as
menys.

VIENAS Vilniaus profe
sorius nuteistas trims me
tams kalėjiman už išvadi- 
nimą Pilsudskio “šarlata
nu” savo straipsnyje.

Įvykio vieta prie administracijos linijos, ties Trasnykų kaimu, Alytaus apsk., kur Ko
vo 11 d. įvyko susišaudymas tarp Lenkijos ir Lietuvos pasienio sargybų. Vieta yra 
17 metrų į Lietuvos pusę nuo matomos sienos gairės. Strėlė pažymi vietą kur buvo 
pašautas Lenkų sargybinis, kuriam mirus Lenkai visu žiaurumu puolėsi grąsinti Lietu
vai. Tai buvo Lenkų suruoštas antras smurtas prisikabinti prie Lietuvos. Tsb.

Roosevelt Imasi Griežty Priemo- 
monliį Kovai su Bedarbe

Washington. — Atstovų 
Butas pereitą savaitę at
metė Prez. Roosevelto val
džios perorganizavimo bi- 
lių. Tai yra didžiausias 
suardymas Roosevelto pla
nų, trečias didžiųjų smū
gių jam nuo to kai jis an
tru kartu užėmė vietą.

Bal. 12 d. prezidentas 
turėjo svarbų aptarimą at
eities planų šalies gaivini
mui su svarbiais savo pa
dėjėjais. Numatyta leisti 
tarp 4 ir 5 bilijonų dolarių 
naujų pinigų šalies gaivini
mui su žymiais savo pa
eis tiesioginiams šelpimo ir 
viešiems darbams, pusė ki
tos tokios sumos naujiems 
valdiškiems pastatams, be 
to skirs naują didelę sumą 
skolinimui miestams, vals
tijoms ir bizniams.

Iš kur valdžia gaus tuos 
pinigus dar nėra aišku.

Lengviausias būdas gau
ti pinigus tėra aukso fon
das. Prie to gal išras ki
tus budus sukelti toms su
moms.

Bal. 13 d. Prez. Roose
velt pareikalavo Kongreso 
palikti aptaksavimą nepa
dalintų pelnų, kokius turi 
daugelis korporacijų, Tie 
taksai kelia didelę audrą, 
Kongresas pataikaudamas 
korporacijoms nori juos 
panaikinti.

Didelė dalis Amerikos 
geležinkelių jieško valdžios 
pagalbos, nes jie sako susi
duria su bankrutu. Prezi
dentas tą atsišaukimą pa
vedė Kongresui svarstyti.

Valdžia tokiu budu susi
dūrus visapusiai su krizių: 
vieni Kongrese lermuoja ir 
reikalauja panaikinti tam 
tikrus taksus, kiti trukdo 
valdžios perorganizavimą, 
kiti šaukiasi gelbėti iš ban- 

kruto, kiti nori darbo arba 
pašalpų, ir taip Amerikos 
sostinėje siaučia didžiausia 
audra ir suirutė, iš kurios 
išeitis greit nenumatoma.

ISPANAI SUKILĖLIAI 
SUSKALDĖ LOJA- 

LISTŲ ARMIJĄ

Hendaye, Bal. 13. — Is
panai sukilėliai suardė lo-' 
jalistų paskutinį kalnuose 
gynimąsi pietų dalyje Ka- 
talonijos fronte, ir šiose 
dienose žygiuoja pakalnėn 
link Viduržemio juros pa
kraščio.

Sukilėliai užėmė kelias ki
tas vietas kalnuose į pietus 
ir šiaurę nuo' kelio vedan
čio link pajūrio uosto Vi- 
naroz.

Gen. Franco sukilėliai 
savo kare su kairiaisiais 
suskaldė lo jalistų kariuo
menes į tris dalis, taip kad 
jie dabar visai silpni, vieni 
kitiems negali pagelbėt.

11 UŽMUŠTA. Tunise, 
Afrikoj, buvo sukelta riau
šės prieš Prancūzus. Riau
šininkams malšinti panau
dota lėktuvai, 11 užmušta, 
60 sužeista.

PALIEKA KARO STO
VI. Lietuvos vyriausybė 
atsisakė nuimti karo stovį 
kokis palaikoma Klaipėdos 
krašte per pastarus 12 me
tų. Karo stovis tačiau ga
li būti panaikintas kuomet 
bus pravesta atitinkami įs
tatymai užtikrinanti Kraš
to saugumą.

Center, Texas. — Moti
na už nužudymą savo 6 vai
kų nuteista kalėti.

AUSTRAI NUBAL
SAVO SUSIDĖTI 
SU VOKIETIJA

Berlinas.— Balandžio 10 
Austrijoje buvo pravesta 
Hitlerio planu balsavimas 
už susidėjimą su Vokietija. 
Už susidėjimą paduota 4,- 
270,517 balsų, prieš — 11,- 
263 balsai.

Kartu buvo balsavimai ir 
Vokietijoje.

Viennoje pasirodė spaus
dinti lapeliai kurie skelbia 
jog “Hitleris neišvažiuos 
iš Viennos gyvas”. Spėja
ma kad tai komunistų dar
bas.

KINAI LAIMI; JAPO
NIJOJE DAROSI

NERAMU
Tokyo, Bal. 13. — Japo

nijoj apsireiškia nervingu
mas. Jos žmonės pradeda 
nustoti ūpo dėl pastarų ne
pasisekimų kariaujant Ki
nijoje. Kaip išrodo karas 
su Kinais gali užsitęsti ne
ribotai ilgai. Kinai tą iš
laikys, bet Japonai ne.

Šalyje kyla nerimas, ir 
valdžia iš visų pusių spau
džiama. Pragyvenimo kai
nos smarkiai kyla, parlia- 
mentas priverstas uždėti 
žmonėms didesnius taksus.

Japonijoje gali būti įves
ta diktatūra.

Japonų padėtis pietinėje 
Šantung provincijoje, kur 
Kinai pradėjo juos mušti, 
pasidarė kebli. Kinai jau 
atsiėmė kai kurias pozici
jas ir miestus.

Japonų lėktuvai pradėjo 
smarkius atakavimus Ki
nų miestų, keršydami už 
nepasisekimus Šantunge.

LENKAI pradėjo dau
giau lermo kelti reikalau
dami sau kolonijų. Sako, 
Lenkų perdaug priviso ir 
reikia rasti vieta kur juos 

i apgyvendinti.

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

VYRIAUSYBĖS POLITIKO
JE PAKEITIMŲ NĖRA. Res
publikos Prezidento Kovo 24 
dienos aktu patvirtintas nau
jas ministerių kabinetas su 
Kun. Mironu priešakyje.

Asmenų pasikeitimai Minis
terių Kabineto sudėtyje nerei
škia principinių pasikeitimų jo 
politikoje. Tai patvirtina ir 
toji aplinkybė kad Ministerių 
Kabinete tebedalyvauja buvęs 
ministeris pirmininkas Juozas 
Tūbelis, kuriam reikalingas il
gesnis laikas sveikatai patai
syti. Momento svarbumas vi
siems suprantamas. Jis dik
tuoja ir artimiausius naujo 
Ministerių Kabineto uždavi
nius. Tikėkime kad Lietuvos 
visuomenė parodys naujai Vy
riausybei nemažiau paramos ir 
pritarimo negu yra parodžius 
Juozo Tūbelio vadovaujamai 
vyriausybei.

•
KUN. VLADAS MIRONAS, 

naujasis Lietuvos ministeris 
pirmininkas, gimė 1880 metų 
Birželio 22 d. Panemunio pa
rapijoje, Kuodiškių vienk., Ro
kiškio apsk. 1901 m. baigęs 
Vilniaus kunigų seminariją, iš
važiavo į Petrapilio kunigų 
akademiją. Ją baigė 1904 me
tais teologijos kandidato laips
niu ir tais pat metais įsišven
tino į kunigus. Buvo susipra
tęs Lietuvis iš pat pradinių 
mokslo metų ir kovojo prieš 
Lietuvių rusinimą.

•
PAMALDOS Už LIETUVOS 

LAISVĘ. Lietuvos dvasiškoji 
vyresnybė išsiuntinėjo raštą 
visiems vyskupams, raginda
ma visose bažnyčiose ištisą mė
nesį laikyti pamaldas už Lie
tuvos laisvę ir melsti kad butų 
atitolintas karo pavojus.

•
NORI PASIKEISTI KALI

NIAIS. Lenkų teisingumo or
ganai pradėjo sudarinėti sąra
šą savo piliečių kurie už įvai
rius nusikaltimus yra nubaus
ti Lietuvos teismų ir Lietuvo
je atlieka bausmes. Jie nori 
kad netrukus butų pasikeista 
kaliniais. Lenkai grąžintų sa
vo kalėjimuose laikomus Lie
tuvius.

•
NUBAUDĖ GULBIŲ ŠOVI- 

KUS. Lietuvos ežeruose pra
dėjo atsirasti gulbių. Praeitų 
metų pavasarį Metelių ežere 
buvo apsigyvenus gulbių pore
lė. šių retų paukščių apsigy
venimas buvo didelė Metelių 
ežerui puošmena. Gulbėms eže
ras patiko ir jos rengėsi perė
ti. Miškų administracija ypa
tingai jas saugojo ir globojo. 
Bet netrukus pastebėta kad 
ežere gulbių jau nėra. Pada
rius kratą pas įtariamus pa
ežerės gyventojus viena gulbė 
buvo rasta negyva, jau peša- 
ma, pas Miroslavo vai., Papė
džių kaimo ūkininką Juozą Po- 
vilonį, antros gulbės rasta tik 
plunksnos pas Simno valsčiaus, 
Buckunų kaimo gyventoją VI. 
Kubilių. Ištyrus nustatyta kad 
abi gulbes nušovė VI. Kubilius. 
Kubilius šiomis dienomis teis
mo sunkiai nubaustas.
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PENNSYLVANIJOJE DETROIT, MICH TRUMPOS
ŽINIOS

P. JURGELIUTĖS OR 
DINO ĮTEIKIMO 

IŠKILMĖSE

I

PITTSBURGH WYOMING
KLONIO ŽINIOS

Lietuviai Dalyvauja 
Amerikos Politikoje

Pittsburgho Lietuviai nejuo
kais griebiasi Amerikos po
litikos. Nors darbas eina lė
tai, bet vis žengiama pirmyn.

Keletas metų atgal čia susi
organizavo Balsuotojų Lyga ir 
veikė kartu su Slavais ir Len
kais. Bet Lietuviai vis būda
vo nuskriausti. Todėl Lietu
viai atsiskyrė ir veikia vieni.

Prisidėję prie vietinių Ame
rikonų Demokratų partijos ga
vo kelis mažesnius darbus ir 
Lietuviai. Balsuotojų Lygos 
Komitetui nuėjus po rinkimų 
reikalauti Lietuviams žadėtų 
vietų, paklausta kiek jus Lie
tuvių yra, kur yra jūsų Lie
tuvių balsai?....

Taigi šiais metais Lietuviai 
nutarė išmėgint savo spėkas. 
Lietuviai stato savo kandidatą 
į Valstijos Legislaturą ir ban
dys jį pravesti, ir tuomet poli
tikieriai skaitysis su Lietu
viais. Tas kandidatas yra Jo
seph A. Norris (Narauskas).

Nominacijose už jį galės bal
suoti tik šių Wardų gyventojai 
ir balsuotojai: 16, 17, 18, 19, 
20 ir 28. Taigi tuose warduo- 
se gyvenanti Lietuviai piliečiai 
balsuokit už Norris ir prašykit 
savo draugų bei pažystamu 
balsuoti už jį.

Norinti už Lietuvį balsuoti, 
visi pasistengkit užsiregistruo
ti Demokratais, ką galit pada
ryti iki Balandžio 16 d.

J. A. Norris turi pasitikėji
mą visų Pittsburgho Lietuvių, 
tik bėda kad ne visi Lietuviai 
krūvoje gyvena ir ne visi gali 
už jį balsuoti.

STAIGA MIRĖ. Kovo 26 d. 
netikėtai persiskyrė su šiuo 
pasauliu Viktorija Rimavičie- 

Paliko 
ir

nė, 51 metų amžiaus, 
dideliame nubudime vyrą 
tris dukteris.

Mirtis atsitiko sekančiai, 
buvo nuėjus pas savo vyriau
sią dukterį, Klarą, vedusią, pa
minėti jos gimtadienį, nunešė 
gėlių, ir kartu su dukteria ėjo 
į krautuvę pasipirkti reikme
nų sekmadieniui. Beeinant Ri- 
mavičienei pradėjo darytis ne
gerai, vos spėjo pareiti į duk
ters namus ir mirė.

Palaidota Kovo 30 d. Lietu
vių Tautiškose Kapinėse, pa
maldos atsibuvo šv. Jurgio ne
priklausomoje parapijoje, 
ko Kun. J. Aščius, kuris 
nyčioje ir kapinėse laikė 
maldas Lietuvių kalboje.

Rimavičienė paliko du 
liūs, Joną Bostone, ir 
Baltusevičius, Pittsburghe.

\ Juozas Virbickas.

Ji

atli- 
baž- 

pa-

bro- 
Juozą

PITTSBURGHE, Heinz Co. 
gavo įsakymą iš federalės Dar
bo Santikių Tarybos pasirašy
ti savo 2000 darbininkų unijos 
sutartį su Amerikos Darbo Fe
deracija.

BYLA DĖL DARBO VALAN 
DŲ ĮSTATYMO 

PHILADELPHIA. — Penn
sylvanijoje įvesta 44 valandų 
darbo įstatymo byla atsiduria 
Pennsylvanijos Aukščiausiame 
Teisme, kuriai svarstyti pa
skirta Gegužės 9 diena. Ne
kurios kompanijos atsisako tą 
įstatymą pildyti ir kelia byb 
prieš valstiją ištyrimui ar val
stija gali nustatyti darbo va
landas industrijoms.

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

Nelaimingi Lietuviams 
Atsitikimai

Traukinis užmušė Jurgi Ju
revičių, kuomet jis ėjo geležin
kelio bėgiais, Plymouth, 
su maišu anglių, 
ligonbutį jis mirė 
sąmonės.

Antras nuotikis: 
samitauskas važiavo prekiniu 
vagonu į Buffalo, N. Y. Tu
neliu traukiniui įvažiavus jis 
nuo durnų pradėjo trokšti ir 
nupuolęs vietoje užsimušė. Ne
laimė ištiko Vosburg Tunely
je. kuris yra pusantros mylios 
ilgio.

Trečias nuotikis: Juozas Ža
liomis, 67 metų, pasikorė dėl 
bedarbės. Jis dirbo prie viešų 
PWA darbų. Kuomet politi
kieriai atleido jį ir šimtus ki
tų iš darbo dėl neturėjo pilie
tybės popierų, Zalionis puolęs 
į desperaciją pasikorė, nes bu
vo persenas rūpintis pilietybe.

j J u- 
įležin- 

Pa., 
Nuveštas į 

neatgavęs

Jonas Ak

MIRIMAI
MIRĖ AMERIKOS LIETUVIAI(IŠ MUSŲ LAIKRAŠČIŲ)

Aukų Ginklų Fondui 
Sudėta $200

šeštadienį, Balandžio 2 d., 
Barlum viešbutyje įvyko iškil
mingas banketas, kuriame Lie- 

; tuvos Konsulas P. Daužvardis 
1 iš Chicagos įteikė

Prezidento paskirtus Michigan 
valstijos Lietuviams ordinus: 
Dr. Jonikaičiui, J. J. Smailiui, 
Adv. J. P. Uvickui ir P. Mo- 

' liųi, vietiniams, ir J. J. Bačiu- 
nui iš Sodus, Mich.

Svečių bankete dalyvavo per 
šimtą. Banketo toastmasteriu 
buvo Detroito Vaizbos Buto 
pirmininkas Dr. J. C. Peters. 
Baigiant vakarieniauti, vedėjas 
Dr. Peters svečiams paaiškino 
banketo tikslą ir perstatė kal
bėti Lietuvos Konsulą P. Dauž- 
yardį. Gerb. Konsulas pasakė 
ilgoką kalbą apie ordinus ir jų 
svarbą, ir apie Lietuvos inci
dentą su Lenkija. Baigęs kal
bą, atliko ordinų įteikimo apei
gą. Ta proga vedėjas papra
šė dainininką J. Valiuką ir pia
nistę Birutą Smailytę, kurie 
išpildė, publikai pritariant, Lie
tuvos Himną ir prie to p. Va
liukas sudainavo porą dainelių.

Ordinų įteikimo proga Det
roite lankėsi Chicagiečiai kom
pozitorius A. Vanagaitis, Adv. 
A. Olis ir kiti. Sekanti buvo 
pakviesi kalbėti: Vanagaitis, 
Olis, F. Motuzas, Dr. J. Joni- 
kaitis, J. J. Smailis, Adv. J. P. 
Uvickas, P. Molis.

Motuzas savo kalboje primi
nė svečiams kad visi Amerikos 
Lietuviai aukoja Lietuvos gin
klų fondui, todėl ragino kad ir 
Detroitiečiai neatsiliktų, 
prašė kad toastmasteris 
skirtų aukų rinkėjus. Aukoms 
rinkti pirmininkas paprašė J. 
Kripaitį, Mirgą Motuzaitę, p. 
Aukščiunienę ir Adv. A. Con- 
radą. Aukų surinkta $200, 
kurios įteiktos konsului pasių
sti Lietuvos Ginklų Fondui.

Po aukų rinkimo konsulas 
kalbėjo antru kartu ir pareiš
kė Detroitiečiams širdingą Lie
tuvos padėką už tokią didelę 
paramą.

Aukavo sekanti asmenys: 
Juozas J. Smailis 
Dr. J. Jonikaitis 
K. Stepanauskienė 
Juozas Tamošiūnas 
J. Ambros 
N. N.
Vincas Bukšnis 
Inž. E. J. žiuris 
F. Motuzas 
J. Kripaitis 
Ch. Vilkas 
Be vardo 
Adv. Alex Conrad 
P. Molis
Po $2: J. Laukionis,

Lietuvos

• CHICAGO, 111. — Kovo 27 d. 
įvyko Sandariečių banketas, 

kuriame buvo pagerbti du vei
kėjai, J. Hertmanavičius ir Dr. 
A. Zimontas. Ta proga jiems 
įteikta D. L. K. ordinai už pa
sidarbavimą tautai.

• KENOSHA, Wis. — J. Mar
tinas (Marcinkevičius) jau 

trečiam terminui yra išrinktas 
į miesto tarybos (councilman) 
narius. Jis yra kandidatu į 
SLA. iždo globėjus.

SLĄ. 35 kuopoj siaučia su
irutė, nes finansų sekretorius 
perdaug pinigų į savo kišenių 
įdėjo, užmiršdamas juos pa
siųsti į centrą. Tas palietė 54 
narius, jų tarpe pora tuzinų 
buvo suspenduoti.

Dabar, įsakius SLA. centro 
sekretoriui Vinikui, visos kny
gos ir narių mokesčių knygelės 
išlygintos.

SLA. 35-ta kuopa išrinko 
delegatus į SLA. Seimą Scran- 
tone: du gerus Lietuvius, vie
ną tokį kuris Chicagos sei
me nuėjo su komunistais, vie
ną merginą, ir Adv. Andžiulai- 
tį, kuris yra kandidatas į SLA. 
sekretorius. J. J. Nienius.

• HARTOFRD, Conn. — Auk
štesnėse (high schools) mo

kyklose Lietuviai šymet ima 
viršų, nes Hartford High mo
kyklos “valeditorian” kalbėto
ju bus Henrikas Elijošius, o 
Weaver High mokyklos kalbė 
toja — J. Brigaitė. Be to, šio 
miesto Lietuviai jaunuoliai pa
sižymėjo mokslo pažangume.

Jonas Malinauskas, 
žymus krepšininkas 
bąli) dabar išrinktas 
metams Conn. valstijos 
nio teisėjų pirmininku.

buvęs

Petronėlė Jurgeliutė
BROOKLYN, N. Y. — Sek

madienį, Balandžio 3 d., gražia
me Fifth Avenue viešbutyje, 
New Yorke, Petronėlei Jurge- 
liutei įteiktas L. D. K. Gedimi
no Jaunio laipsnio ordinas.

Ordiną įteikė Gen. Lietuvos 
Konsulas Pulk. Jonas Budrys. 
To liudininkais buvo 
svečių, dalyvavusių 

j vakarienėje. Svečių

nuliudusU 
taipgi daug 
kurie skait- 
laidotuvėse.

I

apie 100 
gražioje 

buvo iš(basket uuvv
kitiems p?ačiojo New Yorko’ Pennsyl-
krepši

PHILADELPHIA, PA.
PREKYBININKŲ SUSI

RINKIMAS
Balandžio 7 d., įvyko Lietu

vių Prekybininkų ir Profesio
nalų Sąryšio mėnesinis susirin
kimas, Lietuvių Klube, 1011 
Fairmount avė. Susirinkimas 

I pasižymėjo malonumu ir drau
giškumu. Smagu- yra sueiti 
kartą į mėnesį valandai laiko, 
ramiai apkalbėti bėgančius į- 
vvkius ir išgirsti įvairių nuo
monių visuotinais klausimais. 
Kas iš bendradraugų mano kad 
tokia organizacija nėra reika- 
inga, tikrai klysta.

Atsilankė susirinkime Ignas 
Merkelis ir labai širdingai dė
kojo Biznierių ir Profesionalų 
organizacijai už tarpininkavi
mą jo byloje, kuri užsibaigė 
labai prielankiai. Kaip žino
me, p. Merkelis per daug metų 
laiko duonkepyklą. Samdo dar
bininkus, kurie dabartiniu lai
ku priklauso prie įvai~:” 
jų. Išėjus į s 
taip susipynė tarp dviejų 
jų kad Merkelis manė net gal 
reiks išeiti iš biznio. Mažam 
biznieriui ištikro yra labai sun
ku su unijomis susitarti.

Kaipo narys šios organizaci
jos, p. Merkelis kreipėsi čia už
tarimo. Musų advokatas C. L. 
Cheleden parašė laišką nuo 
Lietuvių Prekybininkų Sąry
šio unijos vadams ir valdiškai 
Darbo Santikių Tarybai, 
daug pagelbėjo ir 
lengvai pavyko susitaikyti, 
šku, tokios organizacijos 
tas žodis turėjo reikšmę. To
dėl dar kartą prisiminkite 
organizuotai nuveiksime daug, 
pavieniai visai mažai. F. P.

me įvairių um- 
streiką, dalykai 

uni-

Ta.;
Merkeliu i

Al
iar

kad

ir 
pa-

• KENOSHA, Wis. — Jaunuo
lis Lietuvis Jurgis šarauskas 
padirbo namię po vandenį nar
dyti pabūklą, kurio pagalba po 
vandeniu galima išbūti ilgoką 
laiką. Šį savo išradimą jis iš
bandė Kenosha High School 
maudyklėje, 9 pėdų gilumoje, 
ir išbuvo virš pusvalandį laiko. 
Be to prie šio įtaiso turi pri- 
sitairęs radio susisiekimą su 
savo pagelbininku ant kranto.

$50.00 
50.00 
10.00 
10.00 
7.00 
5.00 
5.00 
5,00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
4.00 
3.00

, A. Olis, 
F. Kazlauskas, Wm. Maita, 
Jackevičienė.

Po $1: M. Smailienė, Dr. 
Andrews, J. F. Daiton, Wm. 
Rack, Leo Barštis, Mindaugis 
Sirvydas, Ch. Uznis, V. Motu
ziene, Ch. Valias, Lillian Sett- 
ler, L. širvaitis, Adv. J. Stu- 
ron, Dom. Brazis, Al. Vesly, 
Jos. Vesly, Helen Jasukauskas, 
Ruth Smailis, M. Naruševičius, 
Matt. Matus.

Bankete dalyvavo nemažas 
skaičius ir Chicagiečių svečių, 
p. Bačiuno draugų bei giminių, 
Konsulas Daužvardis su ponia, 
komp. A. Vanagaitis su ponia, 
Adv. A. A. Olis su ponia, ir 
viena panelė kurios vardo ne- 
suži.ojau; J. J. Bačiunas su 
ponia, iš Sodus, Mich.

Telegramais sveikino Gedi
mino ordino kavalierius sekan
ti asmenys: Kirai iš Chicagos, 
Dr. ir ponia Siurbis, Detroitie- 
čiai, Ona Kratavičienė. Stan
kūnai iš Chicagos, Justinas 
kūnai, Justinas Mackevičius, 
M. Vaidyla ir Dr. Zimontas iš 
C hieagos. Reporteris.

P-

A. 
j.

• MEMPHIS, Tenn. — Kovo 
26 d. Juozas Platakis iš Chica
gos supliekė dviejuose susirė
mimuose buvusį National AAU 
Handball singles čampijor.ą 
Jack Clemens iš Kalifornijos.
• CHICAGO.— Greitomis pra

dėta tverti komitetas, kurio
tikslas pagelbėti 
riuomenei. Kai 
si paaukoti tam 
šimtinę dolarių.
• NEWTOVVN, Pa. — Kun. P. 
Vasiliauskas, atvykęs ilgesniam 
laikui į Ameriką, užėmė miru
sio Kun. 
kapelionu 
mokykloje 
Newtown, 
mokų,
Lietuvių kalbą
• BROOKLYN,

Lietuvos ka- 
kurie rengia- 
tikslui net po

M. Brundzos vietą 
Kazimieriečių high 
Vilią Joseph Marie, 

Pa.
dėstys

Be tikybos pa- 
akademikėms 

ir istoriją.
N. Y. — Su

rengtame pokilyje Stasei ir 
Vincui Praskaičiams, Jono Va
laičio pasiulymu dalyviai sudė
jo $29.75 Lietuvos ginklų fon
dui.
• I OS ANGELES. Gal. — Ir 
šios tolimų vakarų kolonijos 
Lietuviai turėjo surengę ben- 
Irą protesto mitingą prieš 
Lenkus, sekmadienį, Balandžio 
3 d.

J IEŠKAU savo brolius Balį 
ir Andrių, ir seserį Zosę Au- 
gustinavičius. Jie pirmiau gy
veno Barberton, Ohio. Prašau 
atsiliepti, apie skaitytojų 
tiekti jiems šitą žinią.

Juzė Augustinavičaitė- 
Gavėnienė 

Ulytėlės k. Rokiškio p. 
Lithuania

pa-

motorlaiviais!

DAYTON, OHIO

ATSIVEŽKITE SAVO GIMINES
IŠ EUROPOS

Jąs turit Lietuvoje giminių ir draugų 
norinčių atvykti j Ameriką paviešėti ar 
apsigyventi. CUNARD vVHITE bTAK 
Lin ja jums patarnaus paršaukti gimines 
r išraugus iš Lie uvos — suteiks infor 

■nacijų laivakorčių ir l< kumentų e:ką 
ai:.
Nuolatinis savaitinis susisiekimas laivais 

QUEEN MARY 
naujausiu pasaulyje keleiviniu laivu - 

AQUITAN1A BERENGARI?
Modemiška i.:

BRITĄ NNIC 
Prašykit brošiūrėlės

Gimines š
Informacijų prasykit 

CUNARD LINE agentą arba
Cunard White Star Line 

1117 Euclid A e. Ule.elan-J, <

GEOR.GIC
“Atsivežkite Savo 

Europos".
pas savo artimą

POVĖJ YKINJS BAI IUS
SLA. 195 kuopa rengia sma- 

balių šeštadienio vakare, 
Balandžio 23, St. Stephen’s sa- 

K'ęwee ir Hermia gal- 
.i šio baliau^ ne1- 

skirirnrs Lietuvos Ginklų 
Fondui, tat visi geros valios 
Lietuviai pviečiami -'tsilankyti 

1 din. Pasilinksminsite 
sv'tiu s i te’ lesi te

’ėjams

ir 
paramos Lie- 
kareiviams.

J. A. Urbonas.
*

Ona Gužaus- 
kuriai buvo 

ir laimin-

SVEIKSTA, 
kienė (jaunoji), 
padaryta operacija i 
gai pavyko, iš ligoninės jau su- 
gryžo j savo namus, ir jos svei
ka U btiprėja. Linkėtina jai

susilaukti geriausios sveikatos.
I). Rep. 

¥ ¥ ¥
NUOŠIRDI PADĖKA

Maco žmonai Rožei Fretikie- 
nei mirus Kovo 9 d., šiuomi no
riu išreikšti padėką visiems 
Daytono, Springfieldo, Cincin- 
nati ir kitų miestų Lietuviams 
už gausingą atsilankymą šer
menyse ir palydėjimą j kapi
nes. Ačiū už gėles, už prisių
stas užuojautas, už užsakymą 
šv. mišių už jos sielą, ir viso
kius kitokius suteiktus patar
navimus musu liūdnoje vaian- | 
doje. Ačiū klebonui Kun. L. 
Praspaliui už atlikimą tikvbi- 
. ių apeigų, grabonui Ben 
VVcstbrock už prielankų patar
navimą, Amcrican Legion už 
grabnesių suteikimą. Pagel
iau ačiū ir Dirvai už suteiki

mą vietos plačiam aprašymui 
apie velionę.

Vyras Antanas J. Fretic; 
(Eretikas)

519 '’alle. '31. Da\ ton. O.1

vanijos, Bostono ir kitų vietų, 
visų profesijų, su kuriomis jai 
teko susidurti.

Konsulas Budrys, pasakyda
mas kalbą, prisegė medalį ga
na įspūdingai. Labai įdomiai 
pabrėžė ir vieną Medaliams 
Įteikti Komisijos įstatymo pun
ktą: “Neduok Ordino tam ku
ris jo laukia”.

Kalbas sakė eilė p-lės Jurge- 
liutės draugų ir draugių.

Sveikinimus prisiuntė Child- 
ren’s Societv, kur Jurgeliutė 
dabar tarnauja, ir keli jos Lie
tuviai ir Amerikonai draugai.

P-lė Jurgeliutė pradėjo Lie
tuvybės darbą dirbti būdama 
6 metų amžiaus, Shenandoah, 
Pa., deklamuodama Lietuvių 
vakaruose eiles. Vėliau dirbo 
Darbininkų Vilties administra
cijoje. Nuo 1914 metų gyvena 
New Yorke, kur tarnavo SLA. 
centre, vėliau buvo SLA. cen- 

| tro sekretorium.
Laike Lietuvos kovų už ne

priklausomybę ji daug dirbo 
įvairiuose Lietuvių komitetuo
se, Nepriklausomybės Fonde, 
Lietuvos Našlaičioms šelpti, ir 
nuo 1920 iki 1932 metų SLA. 
centro sekretore.

Lietuvos nemačius, bet visą 
savo 
vai i

• amžių pašventus Lietu- 
ir Lietuvių tautai.

Jonas Valaitis.

NEWARK. N. L
SLA. RINKIMAI — TAUTI

NINKAI LAIMĖJO
SLA. Pild. Tarytos rinki

muose 254 kuopoj tautininkai 
kandidatai laimėjo didumą bai
sų. Kuopa turi tik 50 narių. 
Susirinkime dalyvavo 33 
riai. Balsavimų pasekmės 
kančios:

Bagočius 6; 
Jurgelionis 2.

Mažukna 6;
Vinikas 27; 

Andziulaitis 1.
Gugis 6; Trečiokas 25; 

mokaitis 1.
Mockus 27; Mikužiutė

Laukaitis

Bukšnaitis
Miliauskas

na- 
se-

26.
4;

Si-

5; 
Kerševičiųs 21; Marcinkevičius 
4; Urbonas 3; Sopor.is 1.

Stanislovaitis 7; Biežis 19; 
Staniulionis 2.

Delegatai į SLA. seimą taip 
pat išrinkti tautininkai: A. S. 
Trečiokas ir Pranas Petrulis.

Susirinkimas svarstė Centro 
daktaro atmetimą dviejų mu
sų kuopos aplikantų, nors kuo
pos daktaras tuos narius pri
pažino tinkamais. Todėl kuo
pa mano kad Centro daktaras 
neturėjo rimto pagrindo tuos 
aplikantus atmesti nepasitaręs 
s,u kuopos daktaru. Nutarta 
prašyti centro daktarą paaiš
kinti kame dalykas. Tas labai 
kenkia gavimui 
Į SLA.

Taipgi nutarta ir kuopos 
valdyba įgaliota padaryti sei
mui įnešimą kad ateityje kuo-1 
pų daktarų priimti aplikuotai, 1 
o ypatingai mažoms sumoms, 
apsidraudė, nebūt Centro dak-1 
taro atmesti nepasitarus su 
kuopos daktaru. Ast.

naujų narių

PLATINKIT
“Dirvos” Administracijoje 
galit gauti šiuos laikraščius 

“VIENYBĖ”, 
“MARGUTIS”.

■'AMERIKOS LIETU VIS”

JENKEP.TAS Petras, 68 me
tų, mirė Kovo 16, Mahanoy 
City, Pa. — Amerikoj išgy
veno 50 metų.

STEV ECKAS Jonas, 24 metų, 
mirė nuo nuodingų dujų an
glies kasykloje Kovo 12 d., 
St. Clair, Pa.

JESKENIčIUS Juozas, mirė 
23, Mahanoy City, Pa. Ame
rikoj išgyveno 35 m.

NAVAKAUSK'AS Juozas, mi
rė Kovo 20, Shenandoah, Pa.

KALVAITIENĖ Ona, palaido
ta Kovo 12, Detroit, Mich.

GUMAUSKIENĖ Marė, 56 m., 
mirė Kovo m. Tamaųua, Pa.

LENTAUSKAS Martynas, 80 
m., mirė Kovo 20, Gilberton, 
Pa. Amerikoj išgyveno 35 
metus.

RAČIUNIUTĖ, vienuolė, Marė 
Bernarda, mirė Kovo 15 d., 
Pittsburgh, Pa. Vienuole iš- 

i buvo 17 metų.
JONAVIčIUS Vincas, mirė Ko

vo mėn., Duryea, Pa.
VIšKOSKIS Jonas, 43 metų, 

mirė nuo sužeidimo kasyklo
je Kovo mėn., Pittston, Pa.

GRICIENĖ Barbora, 40 metų, 
mirė Kovo 20, Chicagoj. — 
Telšių ap., Žarėnų p., Lauk- 
sodės k. Amerikoj išgyve
no 25 metus.

DAUKŠIENĖ Marei joną, mirė 
Kovo 20, Chicagoj. — Tau
ragės ap., Laukuvos p., Stro- 
čių kaimo.

POŠKIENĖ Marė, 61 metų, 
rė Kovo 24, Chicagoje.

VALEVIČIENĖ Petronėlė, 
sės amžiaus, mirė Kovo 
Chicagoje. — šakių ap., Il
guvos par., šilvanČių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 32 m.

LUDKEVICIUS Mykolas, 50 
m., mirė Kovo 22, Chicagoj. 
— Panevėžio ap.. Amerikoj 
išgyveno 26 m. Mirė pasi
kardamas.

RAMANAUSKAS Pranas (Ro
manas), pusamžis, mirė Ko
vo 23, Chicagoj. — Mažeikių

1 ap., Laižuvos par., Purplių 
k. Amerikoj išgyveno 34m.

BALVOčlUS Juozas, 50 metų, 
mirė Kovo 14, Brooklyn, NY.

^VIRBUS Vincas, mirė Kovo 
12. Bridgeville, Pa.

VIšNIAUSKAS Juozas, pus
amžis, mirė Kovo 12, Chica
goj. — Trakų ap., Kaišedo- 
rių par. Amerikoj išgyveno 
31 įmetus.

SPŪDIS Povilas, 46 metų, mi
rė Kovo mėn., Shoentovvne, 
Pa.

DALINSKAITĖ Lenora, 2 me
tų, mirė Kovo mėn. Maha
noy City, Pa.

VARŠEVIČIUS Kazys, 85 me
tų, mirė Bal. 9, Ambridge, 
Pa. Amerikoj išgyveno 40 
metų. Slabadėlių k., Alovės 
par., Alytaus ap. Liko dvi 
dukterys, vienas sūnūs. Jo 
žmona mirus 7 metai atgal.

ANDRIUŠKEVIČIUS Bernar
das, 51 metų, mirė Kovo 30. 
nuo sužeidimo puolant į lai
vo krovimo sandėlį, Jersey 
City, N. J. — Trakų apskr.. 
Anglininkų k., Darsūniškio 
par. Amerikoje išgyveno 35 
metus. Paliko 
žmoną ir vaikus, 
giminių, draugų, 
lingai dalyvavo
Palaidotas Balandžio 4, Ar
lington kapinėse. Lai jam 
būna lengva šios šalies že-1 
mele. A. A. šimukonis.

PRUSEVIČIUS Jonas, pusam
žis, mirė Kovo 14, Chicagoj. 
— Šiaulių miesto. Amerikoj, 
išgyveno 25 metus.

JANULIS Antanas, puse am
žiaus, mirė Kovo 18, Chica
goje. — Panevėžio ap., Kup- 
reliškio ptr, Girstaikių k. 
Amerikoj išgyveno 33 m.

BENECKAS Vincas, pusamžis, 
mirė Kovo 19, Chicagoje. — 
Zarasų ąp., Rimžės k., Van- 
dziniškių k. Amerikoje iš
gyveno 30 metų.

NICKIENĖ Salomėja, 46 
mirė Kovo 19, Chicagoje. — 
Gimus Sheboygan, Wis.

GRIGALIŪNAS Petras, 62 m. 
mirė Kovo 18, Chicagoj. — 
Amerikoj išgyveno 37 metus.

RAŠINSK1ENĖ Marė (Ropšai- 
tė), mirė Kovo 19, Chicago
je. — Tauragės ap., Švėkš
nos par., Jomantų kaimo.

MARTUSEVIČIUS (Martin) 
Juozas, 42 metų, mirė Kovo 
19, Chicagoj. — Ukmergės 
ap., Veprių par., Kunigiškių 
k. Amerikoj išgyveno 24 m.

KAIRAITĖ Agota, mirė Kovo 
19. Chicagoj. — Marijampo
lės ap., Garliavos par., Mau
ručių k. Amerikoj išgyveno 
27 netus.

MARTINKUS Dominikas, pus- 
• amžis, mirė Kovo 19, Chica

goj. — Tauragės ap., Skaud
vilės par., Puželių k. Ame
rikoj išgyveno 27 metus.

KANIšAUSKA Anelė, pusam
žė, mirė Kovo 19, Chicagoj. 
— Šiaulių ap., Pakruojų p. 
Sigutėnų k. Amerikoje iš
gyveno 14 metų.

CICENIENĖ Marė (česnukoi- 
tė), pusamžė, mirė Kovo 17. 
Chicagoj. — Kaišedorių ap.. 
Žaslių par., Stabinčiškių k. 
Amerikoj išgyveno 28 m.

VITKEVIČIUS Izidorius, 70 
metų, mirė Kovo 18, Chica
goj. — Gimęs Telšiuose.

JUKNEVIČIENĖ Emilija, 52 
m., mirė Kovo 16, Gary, Ind. 
— Ukmergės ap., Kurklių p.

MIKALIUNAS Mikas, 48 m., 
mirė Kovo 16, Chicagoje. — 
Zarasų ap., Dūkštų parap., 
Ivanavo kaimo. Amerikoje 
išgyveno 24 metus.

HOFFMANAS Emil, 58 metų, 
mirė Kovo 17, Chicagoje. — 
Gimęs Prūsų Lietuvoj.

JURGEJ EVLČIUS Edvardas, 
24 metų, nušautas policinin- 
ko Kovo 10, Detroit ,Mich.

ni..

mi-

pu-
21,

J. A. Urbonas
“Dirvos” Agentas Daytono 

534 Michigan Av. Dayton, O.

PAJIEŠKAU brolį Gabrielių Bal
sevičių, Telšių apskr., Žem. Kalva
rijos parap., šarnierių k. Ameri
koje gyvena apie 27 metai. Kita
dos gyveno Indiana Harbor, Ind., 
aplink Ulinois valstiją. Pats pra
šomas atsišaukti arba kas apie jį 
žino praneškite man. Kas pirmas 
praneš gaus $1 atlyginimo. Aš esu 
nevedęs, norėčiau jam aprašyti sa
vo turtą. (1-3)

VVALTER BALSEV1CJI 
1801 Jackson St. Scranton, l’a.

1

2
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PIGIAI PARDUODAMA
ŠIE DVARAI LIETUVOJE

UTURIŲ DVARAS su veikiančia spirito varykla pilnu 
girnų 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-.I AUK AIčIŲ DVARAS su trobesiais, pasėliais, 
gyvu ir negyvu inventorium, galima ir he inventoriaus. Dir
bamos žemės apie 146 ha, apie 3 ha miško vidutinio amžiaus, 
ir apie 1(4 ha paiko, per dvaro lauką teka upelė Suleva.

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

Veikiantis motorinis valty MALŪNAS, p'h»u įrengi
mu, žemės sklypas 1666 kv. metrų, motoras Ruston 86 III’, 
malūnas yra Kauno priemiestyje.

Reikalui esant parduodamam 
siniokėjinią. Dėl smulkesnių

J. VENCIUS 
Kaunas

>

4

turtui galima padaryti nedidelį is- 
žinių kreipkitės į (21)
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Gerb.

SPRAGILAS

TETULEI SPORTAS PA-i
TINKA

Sulaukęs Amerikos Lie
tuvių Basket Bolo Turna- 
mento, arba kaip Lietuvoj 
vadina Krepšinio skritulio 
turnamento, einu su savo 
gerb. šonkauliu pamatyt 
tų suvažiavusių iš kelių j 
miestų Lietuvių jaunuolių.

Nueinu i auditoriją, na
gi žiuriu ten sėdi ir mano 
gerb. Tetulė.

— Sveika-gyva, tetule, ir 
tu čia atsilankei? — sakau 
aš.

— Alo, vaikeliai, ir judu 
atėjot? — sako ji.

— Kodėl tetulė atėjai 
viena? Kur dėdė? — sakau 
aš.

— A, to seno daikto j to
kius prajovus negali išva- 
dyt. Jis sau atsigulė, pyp
kę ruko, ir man sako: Eik 
kad nori. Tai aš ir atėjau 
viena, — sako ji.

— Taigi man ir nuosta
bu kad tetulei, tokiai senai, 
sportas patinka, — sakau 
aš.

— O, vaikeli, aš visada 
mėgstu sportininkų rung
tynes matyt. Mano krau
ją sujudina, net jaunesne 
pasijuntu, — sako ji.

— Tas .labai puiku, tetu
le. Iš to turi smagumo ir 
sau ir paremi tuos kurie 
tam pastangas deda, — sa
kau aš.

— Kai pereitą vasarą bu
vo Lietuvos sportininkai, 
aš net užkimau berėkdama 
už juos. Taip gražu pasi
žiūrėt kaip musų jauni vai
kinukai stengiasi, dirba ir 
bando pasižymėti. Reikia 
kad juos visi remtų, visi 
ateitų, tada jiems daugiau 
energijos priduotų, ir ki
tus patrauktų prie sporto, 
— sako ji.

— Tetulė matau abiem 
dienom ir tikietą turi nusi
pirkus, — sakau aš.

— Žinoma, aš noriu ma
tyt kaip lošimas eina ir ku
rie liks čampionais, — sa
ko ji.

— Tetulė esi labai plačių 
pažiūrų ir man patinki už 
tai. Nežiūri kas rengia ir 
kas prie vadovavimo stovi, 
bet matydama kad daro 
gerą darbą, remi ir turi iš 
to pasitenkinimo, — sakau 
aš.

— Žinoma, vaikeli. Man 
rodos kad visi kas ką gero 
ir naudingo daro, ypač mu
sų tautai, visi verti para
mos, — sako ji.

— Taigi, tetule, tu pri
vedi mums vieną svarbų 
dalyką. Tik pagalvok ko
kius didelius darbus mes 
Amerikoje bu tume nuvei
kę jeigu musų vadukai bu
tų turėję proto visuomenę 
į vieną jungti ir ragjnti 
visus išvien už gerus ir 
naudingus tikslus dirbti. 
Bet to nebuvo, per tai mu
sų gyvenimas Amerikoje 
nusmailėjo iki beveik be- 
reikšmaus. Draugijos ma
žėja, nyksta, visuomenė su; 
siskaldžius, žmonės vieni 
kitų nekenčia, ir ne dėl ko 
kito kaip dėl tų nedakepu- 
sių ar perkepusių mažos 
reikšmės politikieriukų — 
tokių kurie neturi jokių

gabumų ką nors gero su
galvoti ir sutverti, bet mo
ka labai gabiai kitų daro
mus, sugalvojimus ir nau
dingus darbus ardyti. Tik 
pergalvok, tetule, per visą 
savo Amerikoje gyvenimą 
atgal: ką girdėjai iš musų 
tų 
ko 
Jie 
vė, 
jų .
nesugebėjo atlikti to ką ki
ti atlieka, — sakau aš.

— Teisybė, vaikeli. Jei
gu visokie politikieriai iš 
pat pradžių butų mus mo-. 
kinę gražiai sugyvent, my
lėt savo tautą, mokyt ir 
auklėt savo vaikus būti 
Lietuviais, šiandien Lietu
vai butume buvę kitokie,— 
sako ji.

— Bet jau labai daug kas 
pražiopsota, ačiū tokiems 
nedoriems truk dytojams. 
Ir dabar tūli jų, iki kojas 
pavelka, slampinėja tarp 
Lietuvių, kiršina, melagys
tes platina, savo suktus tik
slus stumia pirmyn, Lietu
vius išnaudoja, ir nieko ge
ro Lietuvių tautai neduo
da, .— sakau aš.

— Kaip pamislini apie 
juos, net pasiutimas apima, 
rodos eitum ir išdaužytum 
jiems snukius, — sako ji.

— Daužyt nereikia, te
tule, bet užtektų jeigu vi
suomenė juos ignoruotų: 
nepalaikytų jų nei profesi
jose, jeigu savo, profesiją 
panaudoja tam tikslui; nei 

; viešuose darbuose nestaty
tų į priešakį. Tada jie bu
tų visuomenės išmatomis, 
ir visuomenei butų daug 
sveikiau, — sakau aš.

— Aš mislinu, vaikeli, jei 
šį turnamentą butų darę 
kokie siaurapročiai, kurie 
butų norėję patys vieni pa
sirodyt, kas butų išėję? 
O dabar, visi galim pasi
džiaugti, — sako jis.

— Taip, tetule. Jeigu 
: šiuos jaunuolius butų tem
pę vieni į save, kiti į save, 
jie nebūtų galėję nei į mu
sų miestą atvažiuoti, ir ne- 

: butų įvykę turnamento, — 
‘sakau aš.

Mano gerb. šaukauliui 
atsibodo klausyt šitų musų 

'diskusijų, ir ji prašneko:
— Gana jau apie tuos 

į politikierius. Mes jų ne- 
| permainysim, kokie jie yra 
' tokiais ir gaiš. Ar tetulė va- 
! žiuosi su manim į Lietuvą 
'kaip žadėjai? Matei Dir- 
I voj pagarsinta kitos mote- 
i rys važiuoja, nepasilikim 
! ir mudvi, — sako ji.

— Gerai, veikeli, aš pa- 
i šnekėsiu su savo diedu. Aš 
, labai noriu Lietuvą aplan
kyt, — sako tetulė.

— Na tai ateik pas mus, 
I tetule, pasišnekėsim apie 
1 kelionę, — sako mano šon
kaulis.

Ką jodvi daugiau kalbė
jo negirdėjau, akis ištem
pęs

vadukų, kurie norėjo 
nors sau gero atsiekti, 
visų kitų darbus grio- 
žmones niekino, trukdė 
pastangas, jeigu patys

žiurėjau turnamento.

Gerb. Tetulė
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Ispanijoje kilus pilietiniam 
karui, Amerikos komunistai su
šoko gelbėti kairiųjų vyriausy
bininkų pusei, šimtai vyrų iš
viliota “Ispanijos demokratijai 
ginti”.... Tai buvo gražus, 
nors apgavingas, obalsis, kurį 
naudodami patraukė kelis šim
tus jaunų vyrų. Mat, Ameri
koje labai išplitęs žodis “demo
kratija”, ir nekurie juo suvi
liojami, jeigu tik pasakoma 
kad kas nors “demokratiją” 
užpuolė....

Kita prigavinga priemonė iš- 
viliojimui mažai protaujančių 
Amerikiečių yra tai skubomis 
sudarymas ir pavadinimas tų 
į Ispaniją siunčiamų vyrų “Wa- 
shingtono” ir “Lincolno” “bri
gadų” nariais. Juk tai du žy
miausi Amerikos istorijoje as
menys! Jų tik vienų vardų 
paminėjimo užtenka 
nekuriu 
jausmų.

Tokiu 
munistai
liūs burius Amerikiečių jau
nuolių vykti j Ispaniją padėti 
naikinti “demokratijos” “smau
gėjus”.

Iš didelės Amerikos, nesu
traukė daug tūkstančių į tas 
“brigadas”, tik po desėtką, pa
skirai, pavieniai, slaptai važia
vo, ir tai ne kas kitas kaip tik 
daugiausia patys sufanatikėję 
komunistėliai.

Nuvažiavo ir tikrų Ameriko
nų, kurie ten buvo pavilioti gal 
būt daugiau tikėtu geru atly
ginimu, ne kuo kitu.

Štai kaip maždaug tie “bri- 
gadieriai” Ispanijoje žūsta.

Pereitą savaitę sukilėliai la- 
smarkiai sumušė kairiuo- 
ir juos gelbėjusius Ameri- 
“brigadierius”. Jų liku- 
išbėgo j Prancūziją per

rubežių, kur subėgo ir tūkstan
čiai Ispanų kareivių.

Vienas Amerikietis, 
Honeycombe, 37 m. 
iš Los Angeles, likutis 
brigados, sutiktas
laikraščių korespondentų, 
taip pasakojo:

“Iš kelių tūkstančių Ameri
kiečių kurie stojo kariauti nuo 
pat karo pradžios Ispanų kai
riųjų pusėje, tik keli 
ra gyvi.”

“Nusikamavęs ir 
Honeycombe perėjo 
zijos pusę po taip
Gandesa atsparos sugriuvimo, 
kuriame 560 Amerikonų Wa- 
shingtono ir Lincolno brigadų 
buvo pakliuvę į Generalissimo 
Francisco Franco kelią.

“Honeycombe sako senoji 
Washingtono brigada buvo be
veik sunaikinta prie Belchite, 
pietuose nuo Zaragoza, kur su
kilėlių žygiavimas link juros 
prasidėjo veik keturios savai
tės atgal. Tie kurie buvo likę, 
tapo inkorporuoti į Lincolno 
brigadą, bet su jais Franco 
sidirbo prie Gandesa.

“Aš atsimenu paskutinį 
lyką ką mano žmona man
sakė kuomet aš vykau į Ispa
niją: ‘Tu apgailėsi tos dienos 
kuomet į Ispaniją išvažiavai.’ 
Ji sakė teisybę.

“Honeycombe, kuris kitados 
dirbo Amerikos komunistų par
tijoj, buvo paskirtas Amerikie
čių batalijono 
vadas buvo 
Gandesa.

“Mes ilgai
kė jis savo draugams. Aš kar
tą mačiau virš pora šimtų lėk
tuvų Gen. Franco pusės ata
kuojant ir naikinant musų ei
les. Tas Franco turi viską. 
Ispanai nenori kariauti, 
neturi kuo kariauti. Su 
jau užbaigta.”

Honeycombe pasakojo
jis iš Ispanijos į Prancūziją 
įsigavo senu jurininko pasu. 
“Jie gal būt nemokėjo skaity
ti ir nepažino koks pasas”, sa
ko jis.

Laikraštininkai matė jį dė
vint suplyšusius kareiviškus

Amerikos
sukėlimui
patrijotų

budu ko-prigavingu
tikėjo sutraukti dide-

bai 
sius 
kos 
čiai

John G. 
amžiaus, 
Lincolno 

Amerikos 
ši-

šimtai tė-

alkanas, 
į Prancu- 
vadinamo

ap-

da- 
pa-

vadu kuomet jo 
nužudytas prie

netęsėsim, pasa-

Eai. ^aizdas iš tradicinės Dusetų ai kliu lenktynių dienos: žemės Ūkio Departamento direktorius Agr. Vladas Tiškus 
(pi iesak^jo) ii kiti stebi lenktynes. Ūkininkas Graužulis laimėjęs lenktynę. (Iš Uk. Patarėjo, specialiai Dirvai).—---------------------------------- ....... ,

rubus. Jo kūnas buvo keliose 
vietose nuo sproginių pažeis
tas. Jis sakė toliau:

“Jie nuskubino mus į Gan£ 
desa sritį iš Belchite kaip tik 
laiku pakliūti į patį smarkiau
si Gen. Franco ofensivą Balan
džio 1 d. Baisus buvo vaizdas. 
Visas lojalistų frontas — kiek 
buvo musų likę — tuoj suiro 
ir leidosi bėgti.

“Mes Amerikonai tapom ap
supti fašistų infanterijos 14 
kilometrų vakaruose nuo Gan
desa, bet tik keli musų tega- 
lėjom ištrukti. Iš 560 vyrų 
aš mačiau tik 28 pasprukusių.

“Truko keturias ar penkias 
dienas pėksčiam ir važiuotam 
pasiekti Prancūzijos rubežių.

Honeycombe sakė kad pasku
tiniai Amerikiečiai liuosnoriai 
350 vyrų pribuvo Ispanijon 40 
dienų atgal. Savaitę palavinti 
jie pasiųsti į frontą“.

“Tas buris žygiavo link Gan
desa ir pirmame mūšyje buvo 
beveik išmuštas. Mums mo
kėjo tik po 7 pesetus (apie 40 
centų) dienai, bet dauguma 
mes čia atvykom kariauti už 
idėją.

“Tuo tikslu ir aš atvykau, 
bet kuomet pamatai vaikinus 
su kuriais dirbai ir žaidei prie 
tavo akių žudomus tas atkre- 
čia šalin ir idėjas.”

Nebuvėlis.

MANO

PASTABOS
VIENAS musų redaktorius 

kalbėdamas apie šių metų “or
dinų derlių”, sekančiai pareiš
kė:

“Kad visi ordinuotieji asme
nys parodytų dar daugiau pa
sišventimo ir noro dirbti už sa
vo tautos reikalus.”

Bet, meldžiamieji, pažvelgus 
į Europos dangaus atmosferą 
aiškiai matosi kad nepakaks 
vien darbų — musų Tėvynei 
yra labai reikalinga materija- 
line parama. Tai štai dėl ko 
Amerikos Lietuviai, ordinų ka
valieriai, privalo sumest nors 
po desėtką-kitą dolarių Lietu
vos Ginklų Fondui.

Tegul jau būna gana Lietu
vą remti tuščiomis frazėmis ir 
tarpusaviniais ginčais. Dabar 
yra momentas kada privalome 
leisti į darbą dolarius!

MANAU kad jau visi ordinai 
kuriuos Lietuvos Prezidentas 
teikėsi paskirti Amerikos Lie
tuviams, yra išdalinti. Dabar 
mes, Amerikiečiai Lietuviai 
kurie apturėjome ordinus ir 
kurie ne, visi jais džiaugia
mės ir gerbiam juos, nes tai 
yra musų mylimos tėvynės Lie

tuvos brangi ir reikšminga 
dovana.

Kaip aš žinai tai kai kurio 
šių D. L. K. Gedimino kavalie
rių esate penkis metus, savu 
laiku, aktualiai ištarnavę bu
vusioje Rusijos caro kavaleri
joje, tačiau nebuvote apdova
noti jokiu garbės ženklu. O 
kadangi Lietuvai pasitarnavo
te tiktai pripuolamai ir visai 
mažai palyginti su penkių me
tų kariška disciplinuota tarny
ba carui, tai Lietuvos jums su
teikta dovana yra tikrai didi 
dovana.

Apdovanoti likote dėl to kad 
Rusijos caro despotiška valdžia 
Lietuviams buvo žiauria ir šyk
ščia močeka, o Lietuva yra mu
sų tikra, geraširdė Motina, ku
ri esant varge mus paguodžia 
ir globoja, o mumš esant lai
mingais ji sykiu su mumis 
džiaugiasi ir didžiuojasi musų 
laimėjimais.

štai paskiausiu laiku, kaip 
jau visi žinote, Lietuvystės ir 
Lietuvos amžinas priešas Len
kija savo barbariška kumšti
mi ir kardu pagrūmojo musų 
Motinai Lietuvai, vien už tai 
kad ji neatsisako reikalauti 
sugrąžinti Lenkų klastingai 
užgrobtą Vilnių.

Šito delei, musų Motina Lie
tuva žiuri į mus, savo sūnūs

ir dukteris, materijalės pagal
bos.

Taigi, gerbiamos ir gerbia
mi Gedimino Ordino kavalie
riai. Dabar yra tas momentas 
kuriame teiksitės moraliai ir 
materijaliai gelbėti savo Moti
ną Lietuvą!

Rodės kad nebus persunku 
visiems sudedant po $25 už 
tuos pinigus nupirkti Lietuvai 
prieš-lėktuvinę kanuolę ir pa
dovanoti Lietuvos kariuomenei.

Aš pilnai jaučiu kad D. L. 
K. Gedimino kavalieriai tokią 
auką darydami mažai tejaus- 
tų, o tuo pačiu sykiu įrodytų 
Lietuvių visuomenei kad Ame
rikos Lietuviai Gedimino ordi
no nešiotojai tikrai įvertina 
tą vardą ir kad, gyvendami 
už 5000 mylių nuo Lietuvos, 
širdyje yra susiję su savo Mo
tinos širdies pulsu — kad Lie
tuvos pulsas yra Gedimino or
dino kavalierių širdžių, pulsaš! 

“margutis"
Skaitykit “Margutį”, komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos žurnalą. Eina du kar
tu į mėnesį. Kaina metams 
$2.00. Prisiųskit 10c pašto 
ženkleliais, gausit vieną nu
merį pamatymui. Antrašas: 

“MARGUTIS” 
6812 So. Westem Avė. 

Chicago, I1L

Pereik iš Vakarykštės Virtuvės i Naujovišką Siudienine!
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APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. Sirvydas.

VILNIAUS NEIŠSIŽADĖTA
^rARP Amerikos Lietuvių, daugiau iš nežinės negu blo- 

* gaiš norais, eina tokių kalbų buk Lenkai jau užval
dę Lietuvą. Kiekvienas Lietuvis privalo kuogreičiausia 
tą tuščią gandą naikinti. Visi žinokit aiškiai ir ant vi
sados kad Lietuva kaip buvo taip ir pasiliko taip kaip 
buvo prieš tą Lenkų ultimatumą. Viskas ko Lenkai rei
kalavo — ir viskas ką Lietuva jiems užsileido — tai dip
lomatinių santikių atnaujinimą. Nei pėda Lietuvos že
mės neprarasta. Ir nei Lietuvos vyriausybė nei Lietu
vių tauta neišsižadėjo ir neišsižadės savo sostinės Vil
niaus ir viso užgrobto musų žemės trečdalio.

Kad Lietuvoje savi, naminiai priešai, kaip ir Dirva 
jau buvo pastebėjus, griebėsi išnaudoti momentą kirši- 
ninmi visuomenes prieš Tautinę Vyriausybę, parodo se
kanti ištrauka iš Lietuves Aido, Kovo 23 d. laidos.

“Nelemtus paskutinių dienų įvykius jau siekia išnaudoti 
Lietuvos priešai, skleisdami įvairius prasimanymus. Be ko ki
ta skleidžiami yra gandai kad priimdama Lenkijos reikalavimą 
užmegsti diplomatinius santikius su Lenkija, Lietuva esanti iš
sižadėjus visam laikui savo sostinės Vilniaus.

“Kam tie gandai yra skleidžiami nesunku yra suprasti. Lie
tuvių tauta per 18 metų ne tik nėra užmiršus 1920 metais jai 
padarytos skriaudos, bet ir visą laiką buvo pasiryžus kada nors 
savo pagrobtą sostinę susigrąžinti. Tiesa, Lietuvių tautoje ne
buvo užsimojimų kad tai padaryti su ginklo pagalba: jos sieki
mai ir šituo skaudžiu jai klausimu visuomet buvo taikingi, nes 
ji pasitikėjo galutiniu teisės ir teisingumo laimėjimu.

“Tačiau kovoti už savo sostinės grąžinimą taikingomis prie
monėmis Lietuva niekuomet nėra atsisakius.

“Šitas pasiryžimas musų tautoje yra labai gyvas ir šiądien. 
Todėl tie kurie skleidžia gandus apie Vilniaus taiko į musų tau
tos patriotinius jausmus, siekdami tuo sukelti nerimą musų kra
šte, vidujinę nesantaiką, o gal ir suirutę. Kam gi tai visa ga
li dabar būti nenaudinga, nesunku yra suprasti. Dėl to tokiu 
gandų skleidimas turi būti laikomas dideliu nusikaltimu musu 
valstybe! ir tautai, to labiau kad tokiems gandams nėra nei ma
žiausio pagrindo.

“Sutikdama su Lenkijos reikalavimu užmegsti diplomatinius 
santikius, Lietuva jokių pažadų Vilniaus klausimu nėra davus.

“Vilniaus ginčas, kaip buvo taip ir paliko atviras.
“Tatai yra ne tik musų bet ir viso užsienio nuomonė, nes 

JURIDINIS GINČAS NEGALI BŪTI IŠSPRĘSTAS JIEGA.
“Visa kas Vilniaus klausimu pasikeitė tai kad nelemtas Len

kijos spaudimas privertė mus atsisakyti nuo ligšiolinio musų nu
sistatymo: neužmegsti jokių santikių su Lenkija, iki Vilnius bus 
grąžintas Lietuvai. Toks politinis musų nusistatymas buvo pa
laikomas kaip protesto ženklas prieš padarytą Lietuvių tautai 
skriaudą. Dėl tokio savo nusistatymo Lietuvai teko pakelti ne
maža sunkumų tiek iš Lenkijos pusės, tiek ir iš kai kurių jos 
draugų pusės. Diplomatinių santikių tarp Lietuvos ir Lenkijos I 
nuo 1920 metų nebuvimas daug kam užsieniuose buvo sunkiai 
suprantamas. 'Y pač ryškiai tatai paaiškėjo kai Lenkija įteikė ■ 
Lietuvai ultimatumą, ir Lietuvos vyriausybė pradėjo pasitari- Į 
mus su draugingomis Lietuvai valstybėmis. Ir labai gerai žino
dama santikių tarp Lietuvos ir Lenkijos nebuvimo priežastis, 
užsienių spauda negalėjo prileisti kad Lietuva vien tik dėl neno
ro'išsižadėti savo politinio protesto ženklo, pradėtų karą su Len
kija, tuo pačiu uždegtų naują pasaulinį gaisrą. Tokio gaisro 
šiandien niekas nenori. Dėl to Lietuvos vyriausybei buvo duo
ta draugiški patarimai išsižadėti savo ligšiolinio nusistatymo dėl 
santikių su Lenkija nepalaikymo, o Lenkijai patarta pasitenkin
ti vienu diplomatinių santikių užmezgimu.

“Kadangi, iš niekur neturėdama paramos savo nusistaty
mui, Lietuva negalėjo dėl to nusistatymo pradėti karo su Len
kija ir tuo rizikuoti pačia Lietuvos nepriklausomybe, tai noriko 
nieko kito kaip tik Lenkų primetamą diplomatinių santikių už
mezgimą priimti. Tačiau, sutikdama užmegsti diplomatinius 
santikius su Lenkija, Lietuva tebuvo priversta p1 d-ryti t’k :n;- 
nėtą politinį nusileidimą. Visos Lietuvos teisės į okupuotą Vil
niaus kraštą tuo nusileidimu liko nepaliestos. Šitą 
kia tiesą mes turime įsisąmoninti, kad sakytiems gandų sklei
dėjams musų tautoje neliktu jokios dirvos.

“Todėl neklausykime prasimanymų! Lietuva 
išsižadėjo ir neišsižadės.”

Tas straipsnis aiškiai pasako kaip musų savi, nami
niai priešai — partijų vadukai, kurie patys nori šalį 
valdyti, — griebėsi kurstyti visuomenę prieš Lietuvos 
vyriausybę, sužiniai skleisdami prasimanymus apie Vil
niaus išsižadėjimą.

tų savo pačių namie ir jų 
išdidi kariuomenė sugriū
tų.

Kaslink Italijos, nors ki
ti tiki, ji taip pat nenori 
karo. Mussolini mano kad 
Italijai reikia nors dešimts 
metų ramybės susitvarky
mui ir išvystymui savo Ro
mos Imperijos, įskaitant ir 
Etiopiją. Naujas karas tą 
planą suardytų ir išstaty
tų pačią Italiją pavojun.

Rusija kiek tik gali ban
do išvengti karo. Kaip ne
paliaujamas savųjų žudy
mas rodo, Rusija pergyve
na revoliuciją. Karas su 
kokia nors svetima valsty
be reikštų sovietams mir
tiną pavojų.

Prancūzija turi savo na
minių bėdų. Ta šalis per
gyvena politinę, ekonominę 
ir socialinę suirutę. Ply
šimas tarp kairiųjų ir de
šiniųjų didėja. Nors neiš- 
vengtinai reikia visų parti
jų sudėtinio kabineto, vie
nok “populiaria frontas” su 
Premjeru Blum prie nieko 
neprieina. Bent koks rim
tesnis krizis Europoje, ir 
Prancūzija butų pagauta 
pavojingai nepasiruošus.

Britanija sakoma bijo 
karo labiau negu kada bi
jojo. Bent taip bijo Cham- 
berlain ir jo draugai. Jie 
sako kad visuotiname kare 
niekas nelaimėtų, visi pra
laimėtų. Tas butų pasek
mė pasaulinės anarkijos, 
komunizmo ar dar ko ar
šesnio.

M. KVIKLYS, kuris pereitą 
vasarą lankėsi Amerikoje su 
Lietuvos sportininkais, Kovo 
24 d. iš Kauno išvyko į Rygą 
kaipo švietimo ministerijos de
legacijos pirmininkas tartis 
dėl Lietuvių mokyklų padėties 
Latvijoje ir Latvių mokyklų 
Lietuvoje.

savaime aiŠ-

Vilniaus ne-

t * Y-

Lietuvos partijų vadukams “paturavo.jo” ir musų 
Amerilcečių tų partini palaikytum spauda, kuri reika
lavo maišytos, iš visų partijų sudarytos, vyriausybės — 
kitaip sakant, kad jų draugai sueitų į valdžią ir pradė
tų savo senas politines tąsynes ir šalį silpnintų.

Kokie pyragai tose šalyse kurios bando valdytis 
“demokratiškais principais” matome visi: Pažvelgkime 
į Prancuziią: dėl partijų tąsynių Prancuziia visai nu- 
silprėjus, ten kabinetai mainosi kas kelinta savaitė. Jei
gu Vokiečiai sumanytų Prancūziją pulti, Prancūzai tu
rėtų tik iškelti rankas aukštyn ir po visko....

Kas darosi Britanijoje, kur taip pat partijos tąsosi. 
Net dideliam Europos karo pavojui kylant Anglija ne
galėtų greitu laiku nusispręsti ką daryti.

Ką turime savo šalyje Amerikoje, kur Kongresas 
tik partijų šokį šoka. Ši turtingiausia pasaulyje šalis 
neprieina jokios tvarkos, žmonės badauja, bedarbė di
džiausia, dėl to kad niekas neturi gana stiprios rankos 
dalykus sutvarkyti, o kiekvienas kuris kiek nors galės 
turi, visą j.ą sunaudoja trukdymui kitų pastangų siek
ti prie ko nors rimtesnio.

Tas pats vėl prasidėtų ir Lietuvoje, kaip greit val
džion sueitų keleto partijų atstovai.

KARO ŠYMET NEBUS
Dalvkų žinovai tikrina 

kad Europoje karo švmet 
nekils, nors padėtis yra vi
sai arti sprogimo. Svar
biausia tam priežastis yra 
tai kad didėsės valstybės 
bijo kariauti.

Taip yra su Vokietija ir

Italija, Britanija. Prancū
zija ir Sovietų Rusija..

Vokiečiai turi geriausia 
išlavintą kariuomenę, bet 
niekas nežino kaip ilgai ka-j 
ras gali užsitęsti, ir Vokie-i 
čiai susidurtu su bado pa
vojum į mažiau negu me
tus laiko. Ta šalis suplyš-

★6V. TĖVAS Romoje, ma
tyti, nusprendė sustiprinti taip 
vaidinamą Katalikų Veikimo 
sąjūdį, nes kardinolą Pizzardo 
paskyrė vyriausia to sąjūdžio 
galva ir pavedė jo kontrolei 
visas organizacijas pasaulyje. 
Ikšiam K. V. organizacijos vei
kė kiekviena savo tautoje ir 
tų organizacijų vadai raportuo
davo tiesiai šv. Tėvui. Kata
likų Veikimo organizacija vei
kia ir Lietuvoje, šaukia savo 
kongresus ir žmonėse veda baž
nyčiai naudingą propogandą. 
Dabar šis veikimas, matyti, eis 
Italų kardinolo patarimu ir 
globoje.

* VOKIETI JOS MARŠALO 
Goeringo laikraštis siūlo Čeko
slovakiją išdraskyti trimis šmo
tais, kurių vienas tektų Vokie
tijai, kitas Lenkijai, trečias 
Vengrijai. Lenkų senatas iš
nešė rezoliuciją, kurioje sako, 
rems savo vyriausybę visuose 
žygiuose prieš Čekoslovakiją 
(Lenkų Čekoslovakijoje tarp 
15-kos milijonų gyventojų tėra 
apie 80,000). Matyti, Lenkai 
nieko iš savo istorijos nepra
moko: juk trissyk ją pačią su
sitarusios didelės valstybės 
(Rusija, Vokietija, Austrija) 
draskė. Dabar ji pritaria dras
kymui kitos kaimynės valsty
bės, ir nepagalvoja, gali ateiti 
laikas kad ir ją pačią vėl dras
kys.

AVIENA PASĖKA perkarš- 
to nazių veikimo tarp Brazili
jos ir Argentinos Vokiečių bus 
uždarymas visų svetimtaučių 
mokyklų. Brazilijoje tas jau 
padaryta, Argentinoje laikraš
čiai ragina valdžią griebtis 
priemonių. Gaila. Brazilijoje 
Lietuviai sukurė keletą gražių 
mokyklų ir net savo namus 
turėjo. Tokiu budu, musų jau
nimo ištautėjimas Brazilijoje 
ir Argentinoje vyks pagreitin
tu bunu. Tėvai privalėtų išva
dų pasidaryti ir stengtis namie 
Lietuviškai savo vaikučius pa
mokyti ir duoti jiems Lietuviš
kų laikraščių ir knygų skaity-

GAVĖNIA
Pavasario vėjo gaidomis 
Su pirmąją paukščių oktava, 
Su mirštančio sniego raudomis 
Gavėnia į kaimą žygiavo....
Nulenkiame galvą Smutkeliui, 
Kuris čia ant žemės kentėjo, 
O kryžius didingas prie kelio 
Tą praeitį liūdną minėjo.
Nutilome mintį sukaupę, 
Nes kaimas tikybos tvirtovė;
Jis klauso, jis meldžiasi, klaupia, 
Ar vargas ar džiaugsmo gerovė.
Nors miestuose yr’ katalikų,
Bet
Ten
Nei
Bet
Nebūsim sužeisti skausmų, 
Kas audrą ar vargą patyręs
Tas džiaugiasi tikru džiaugsmu!....

Vikt. Tatarėlis.

liudesio ten nematyti, 
gedulo juodu kąsnyku, 
pasninko nesuvaržyti.... 
rimtajai tylai praėjus,

ŠALNA
(H. Danilavičius) 

Atsikėlus rytiį žiuri — 
Balti medžiai ir stogai! 
Kas, ar šitą naktį snigo? 
Taip nelauktai, taip ūmai!
Tai ne sniegas, ne ne sniegas, 
Ne lengvutės tai sniegulės, 
Tai šalna šią naktį buvo, 
Ant stogų ir žemės gulės.
Vos saulutė pasirodė — 
Ji pranyko ir nebėr, 
liet nuėjus jai miegoti, 
Rytą kelias, žiuri — vėl!

Velykos
LINKSMA PAVASARINE ŠVENTE

VELYKŲ ŠVENTĖ yra didi Pavasario šven
tė, kurią įvairiais amžiais ir įvairios tau

tos savaip apvaikštinėjo.
Krikščioniškas pasaulis šią Pavasario šven

tę subendrino su Kristaus prisikėlimu ir ji šven
čiama labai iškilmingai visose bažnyčiose.

Senovėj Velykų laikas — Pavasario Šven
tė — buvo kaip kur ir naujų metų pradžia.

Velykos kaipo Kristaus Prisikėlimo šventė 
ir krikščionių atpirkimo šventė prasideda gali
ma sakyti nuo to prietikio kuomet Judas pabu
čiavo Viešpatį Kristų Alyvų Darže, kur Kris
tus palikęs savo mokinius nuošaliau pats nu
ėjęs karštai meldėsi. Nebūtų pabučiavimo, ne
būtų Kristaus suėmimo, nukankinimo, nukry- 
žiavojimo, ir nebūtų įvykę prisikėlimo.

Nuo Judo pabučiavimo, dalykai vystėsi la
bai greitai: į kelias dienas Kristus jau buvo 
prikaltas prie kryžiaus, nuimtas negyvas, už
darytas uoloje grabe, ir prisikėlė iš numirusių 
Velykų rytą, arba tas rytas ir ta diena kada 
prisikėlimas įvyko pažymėtas Velykų švente.

“Prieteliau, kodėl atėjai? Judai, pabučiavi- 
nu išduodi Sūnų žmogaus”, Kristaus maloniai 
pasakė Judui. Reiškia, tokia buvo valia kad 
tas viskas įvyktų.

šešias dienas prieš paskutines Velykas, 
♦iries kurias Kristus turėjo mirti, Jis nuvyko 

leruzalin didžios daugybės žmonių lydimas, 
įjojantį į Jeruzalį Kristų žmonės pasitiko svei
kindami ir šaukdami, “Hosanna Sunui Dovido; 
lalaimintas karalius Izraeliaus, kuris eina var
du Viešpaties! Hosanna ant aukštybių!”

Kristų suimtą ir surištą Romiečiai karei
viai vedė teismui. Pirmiausia atvedė prie Ano 
(Ainošiaus), paskui prie Kaipo (Kaipošiaus). 
Sukurstytų žmonių minios pradėjo bruzdėti 
prieš suimtą ir varginamą Kristų, kiti jam net 
į veidą spjaudė, kiti mušė, akmenais metė.

Penktadienio rytą visi teisdariai susirinko 
į namus Kaipo ir nusprendė nubausti Kristų 
mirtimi už tai kad Jis save vadino Dievo Sunum.

Po to Kristus buvo tempiamas pas Pilotą, 
Pilotas siuntė Jį pas Erodą, bet šis nerasdamas

Jo kaltu, apvilkęs baltu rubu nusiuntė atgal pas 
Pilotą. Pilotas pravedė savo tardymus ir klau; 
sinėjimus, ir pagaliau nuteisė Kristų negalėda
mas atsikratyti sukiršintų minių reikalavimų 
Jj nubausti nukryžiavojimu. Pilotas, pildyda
mas minių valią, prie visų akių nusiplovė sau 
rankas, sakydamas kad jis nepripažysta Kris
tų už kaltą, ir tik tada išdavė nusprendimą nu- 
kryžiavoti Jį.

Kaip tais laikai^ pas Romėnus buvo priim
ta, Kristus su kitais dviem nusikaltėliais buvo 
priverstas nusinešti sau mirties kryžių ant Gal- 
gotos ir ten buvo prie kryžiaus prikaltas, kry
žius pastatytas į žemę, ir Kristus mirė didelė
se kančiose. Merdėdamas ant kryžiaus ir žiū
rėdamas į minią Jį išjuokiančią, pasakė: “Tėve, 
atleisk jiems, nes nežino ką daro....”

Tą pačią dieną vakare, kada mirė Kristus, 
prasidėjo Žydų Velykos. Įstatymai neleido per 
šventes palikti nukryžiavotųjų kunus ant kry
žiaus, dėlto viršiausieji žydų kunigai prašė Pi
loto kad išduotų kareiviams paliepimą sulaužy
ti nukryžiavotiesiems blauzdakaulius, kad grei
čiau numirtų, šalimais Kristaus kabantieji du 
prasižengėliai buvo dar gyvi, todėl jiems sulau
žė blauzdakaulius, bet Kristus jau buvo miręs, 
taigi to nereikėjo. Bet vienas kareivis persitik
rinimui ar Kristus tikrai negyvas, jiešmu per
dūrė Jo šoną....

Penktadienio vakare, išprašius Piloto leidi
mo, Kristaus kūnas nuimtas nuo kryžiaus ir pa
laidotas uoloje ir kapą saugiai uždengę pastatė 
net sargus prie jo, kad kas Kristaus kūno neiš
vogtų ir nesakytų buk Jis prisikėlęs.

Tačiau Velykų sekmadienį prisikėlimas 
Įvyko kaip buvo išpranašauta.

Tas prisikėlimas ir yra atžymėtas Velykų 
švente. Tos šventės sulaukus, visuose išsiver
žia pasiliuosavimas ir džiaugsmas, po ilgos ga
vėnios susivaržymo ir pasninkavimo, apie ką 
rašoma sekančiame straipsnyje apačioje, pažy
mint ypač kaip seniau Lietuvoje žmonės gavė
davo.

KAIP LIETUVOJE APVAIKŠČIO
DAVO UŽGAVĖNĖS________ I

GRAŽIOS būdavo senovės Lietuvių Užgavėnių 
dienos, įvairinamos juokingiausiomis iškil

mėmis, kad žmogus galėtų atsijuokti už visas 
busimas sausas pasrinkų dienas. O pasninkai 
anais laikais buvo tikrai sausi. Mėsos nepaban- 
dyk nei kąsnio atkasti, nedrysk nei vieną gur-: 
kšnj išgerti pieno, nes ant savęs užsitrauksi ne
pakeliamas nuodėmes, už kurias po mirties rei-, 
kės degti ir nesudegti karštoje ugnyje, didžiau
sias kančias kentėti už apsirijimus.

Gal dėl to Užgavėnių dienomis po kaimus 
vaikščiodavo velniais persirengę juokdariai, kad 
savo pasirodymu primintų jog kiekvieną nuode- 1 
mę tuojau užrašys į jaučio odą. Su velniais, 
lydėdami Morę, painiodavosi ir angelai, žmo
nes saugodami nuo nuodėmių. O su armija, žy
dų, ir žvėrių keliaudavo baisi Giltinė, visur švai
stydamas! su savo aštriu karelu, tuo šio spek
taklio žiūrovui primindama kad esi dulkė ir į 
dulkę pavirsi, tat stengkis nesiduoti visokiau
sioms pagundoms.

Užgavėnių dienomis ne tik būdavo gražaus 
juoko, paslėptos satyros, bet ir tam tikros pras- 
smės. Kas gi buvo ta More bei Kotrė, kad ne 
simbolis busimo pavasario ir jau pasibaigian
čios žiemos? Jei dar butų žiema, More nebūtų 
vežama pusiau rogėmis, pusiau ratais — viena 
rogių pavaža, o ant jos užrioglintas ratas, at
seit jau pakrypo pavaža, reikia ruošti ratai.

Dvyliktą nakties valandą Morės iškrausty- 
mas iš tik ką aidėjusios armonika ir šokančių
jų įsismaginusių padų dundesiu gryčios ryš
kiausia visiems bylojo kad jau baigtos pasisma
ginimo dienos. .

Daug kur Užgavėnių dieną senesnieji ne
iškęsdavo nepatrukšmavę su jaunimu. Sudai
nuodavo vieną-kitą dainą, paskiau siulu pasiriš- 
davo silkės galvą ir paskui save vilkdami malo
niai prašydavo naują viešnią:

— Prašome čia, prašome čia!
Silkės įvedimu į gryčią vyresnieji jaunie

siems prikišamai pasakydavo:
— Valgykite šiądien mėsos kiek tik nori

te, nes rytoj jos jau negausite. Užtat Užgavė
nių dieną su valgiu nebūdavo jokio saiko: val
gyk kiek tik nori ir kada tik nori. Sako kad 
žmonės valgydavo po devynis ir daugiau kartų.

Žydų pulkai, kurie Užgavėnių dieną eidavo

Morės kompanijoje arba vieni, jieškodami pir
kti “bergždinukių”, — tuo jie pajuokdavo vi
sas senstelėjusias merginas, kurios perdideliu 
rinkimusi sulaukdavo vęlyvesnio amžiaus.

Kupiškėnų Gavanas, kuris būdavo taip pat 
ant rato vežamas kaip ir More, tik ne su bota
gu, bet su spragilu rankoje, juokėsi iš visų tin
ginių ir apsileidėlių, kurie iki gavėnios nespė
jo iškulti vasarojaus ir žiemkenčių, o juos ati
davė kulti pelėms. Be to, prieaugliui vyresnie
ji brukdavo dorybes baugindami Gavanu:

— Nevolgyk pienų, mėsų, Gavanas pilvų 
perrėš ir žordin padžiaus!

O kodėl kovėsi sotaus veido ir smarkiai nu
tukęs Lašininis su sudžiuvusiu pasninkautoju 
Kanapiniu? Ar čia musų senolis nebandė iš
reikšti laiko nesulaikomą slinkį, kurio niekas 
neįstengia sulaikyti ir žmogaus palinkimą prie 
įpročio: sunku staiga atsisakyti nuo mėsos, bet 
ką jau padarysi jei tas Lašininis pralaimėjo 
kovą prieš Kanapini.

Kitas gražus senovės Lietuvio sugalvotas 
paprotys, šiek-tiek atmiežtas prietaru, tai Už
gavėnių dieną smagus pasivažinėjimas, kad bu
simą vasarą geriau užderėtų linai ir kiti vasa
rojai. Jie pasikinkę savo žirgus paleisdavo 
sparčiau negu kada nors. Visi su pasiilgimu 
laukdavo Užgavėnių pasivažinėjimų, kada pa
leidęs eiklius žirgus jaunimas suskardindavo 
dainas.

Gražiai praleisdavo Užgavėnių vakarus Lie
tuvis. Daug jis prisijuokdavo, juokinamas ge
riausių kaimo juokdarių, kurie sudėdavo pras
mingas oracijas ir atėję pasakydavo kiekvie
nam kaimynui.

šiandien More jau riogso muziejuose, šalia 
jos kabo visų Užgavėnių dalyvių medyje išdrož
tos kaukės, su nepaprastai ilgomis barzdomis 
bei gyvulių veidais. Ir bitės šiandien vargu kur 
bevežamos Užgavėnių dieną.

Keičiasi laikai — arba žmonės....
“L. A.’ Stasys Mingaila.

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

Kaina su prisiuntiruu 50c.



J. SENKUS.

DIRVA B

TRUMPOS
PASTABOS
Rašo Jonas Valaitis

Lietuvių Radio vedėjas iš WMBQ 
Brooklyn, N. Y.

PAVERGTAS VILNIUS
11. SUKILĖLIAI VILNIUJE

1794 m. Balandžio 16 dieną sukilėliai pa
siekė žemaičius. Tą dieną Šiauliuose buvo pas
kelbtas sukilimas. Sukilėliai, ilgai nelaukdami, 
išvyko į Raseinius, Panevėžį, Šėtą, Jonavą, Uk
mergę, Žiežmarius ir kitur rinkti kariuomenę. 
Sukilėlių būriai tuojau išvyko į Vilnių.

Vilniuje stovėjo 2,000 Rusų kariuomenės; 
Lietuvių kariuomenės buvo tik apie 400 žmonių. 
Į tai nežiūrėdamas pulkininkas Jasinskis nu
tarė Rusus iš Vilniaus išvyti.

Balandžio 23 d. naktį, pasigirdus armotų 
šuviui ir bažnyčių varpų skambėjimui, sukilėliai 
išėjo į gatves, užpuolė ginklų sandėlį ir apsi
ginklavo. Kariuomenei ir sukilėliams padėjo 
Vilniaus gyventojai. Rusų kariuomenė buvo 
sumušta, o jos vadas ir 40 karininkų pakliuvo 
į nelaisvę. Tačiau dalis Rusų kariuomenės iš
truko ir persikėlė į Vilniaus priemiestį Paulen- 
ką. Iš čia jie iš armotų pradėjo šaudyti į 
miestą. Bet pajutę kad sukilėlių būriai sten
giasi juos apsupti, Rusai sunaikino Vilniaus 
priemiesčius ir pasitraukė link Gardino, kur 
stovėjo kita stipri Rusų kariuomenės dalis.

Atvadavę Vilnių iš Rusų, Balandžio 24 d. 
miesto rinkoje Vilniečiai prisiekė kovoti už tau
tos laisvę ir išrinko Aukščiausią Lietuvių Tau
tos Tarybą. Vėliau, Taryba įsteigė revoliucijos 
teismą, kurio nutarimu Vilniaus rinkoje buvo 
viešai pakartas Rusams parsidavęs Lietuvos 
etmonas Kasakauskis. Taip pat Taryba sukili
mo reikalams rinko aukas, rūpinosi sukilėlių 
užlaikymu ir apginklavimu.

žinoma, svarbiausiu Tarybos darbu buvo 
didinti ir stiprinti sukilėlių kariuomenę. Ji 
Vilniaus universiteto profesoriaus Gucevičiaus 
patariama, įsteigė Vilniaus gvardiją. Taip pat 
Vilniuje buvo įsteigta malūnas, parako ir kanuo- 
lių dirbtuvės.

Tam tikrais atsišaukimais Taryba kreipėsi 
į Lietuvos visuomenę pranešdama apie sukilimą, 
Vilniaus paėmimą ir kitus laimėjimus ir ragin
dama prisidėti sukiliman.

Lenkai bijodami kad per sukilimą Lietuva 
neatsiskirtų nuo Lenkijos, buvo nepatenkinti 
Aukščiausios Lietuvių Tautos Tarybos įsteigi
mu. Taip pat ir sukilimo vadas Kosciuška tame 
Lietuvių žygyje įžiūrėjo sukilėlių skaldymą. Tuo 
vadovaudamasis jis panaikino Lietuvių Tarybą 
Vilniuje ir tokią pat Lenkų Tarybą Varšuvoje, 
o jų vietoj bendrai Lietuviams ir Lenkams Var
šuvoje įsteigė Aukščiausią Tautinę Tarybą, ku
rioje buvo ir Lietuvių ir Lenkų atstovai.

kariuomenės vado Suvorovo 1794 m. Lapkričio 
mėn. 19 d. buvo galutinai numalšintas.

Sukilimo pasekmė buvo 1795 m. trečiasis 
Lietuvos-Lenkijos valstybės padalinimas.

Taip baigėsi Lietuvos ir Lenkijos pirmykš
tis gyvenimas. Nuo to laiko Lietuva liko po 
Rusija ir tik 1918 metais išsilaisvinę.

Buvo dar ir kiti du žymus sukilimai — 1831 
ir 1863 metais — bet per juos taip pat Lietu
viai tapo numalšinti ir net neteko savo spau
dos. Spaudą atgavo 1905 metais, o nepriklau
somybę —

Pačiam 
sostine, nes 
užgrobė.

1918 metais.
Vilniui neilgai teko būti Lietuvių 
Spalių 9 d. 1920 metais Lenkai 

(Galas.)
ji

TAUTOSAKOS DALYKŲ
RINKIMAS LIETUVOJE

Lietuvoje kas metai vis daugiau surenka- 
įvairių tautosakos naujų dalykų bei jau tu- 

Paveizdan, 1936 metais
ma
rimų naujų varijantų.
Lietuvių Tautosakos Archyvas praturtėjo 57,772 
naujais dalykais. 1937 metais, archyvas per 
savo korespontentus surinko 76,693 naujus 
įvairios tautosakos varijantus.

Iš 1937 metais surinktos tautosakos yra 
21,282 įvairių dainų tekstai. Patarlių, sakmių 
(padavimų) surinkta 6,544, patarlių ir priežo
džių 8,654, myslių 8,583, burtų ir prietarų — 
24,412.

Fonografu užrašyta 1,389 dainų melodijos, 
102 sutartinių melodijos, 93 instrumentinės liau
dies muzikos

žodinės
Archyvas iki 
varijantus.

Tautosakos Archyvas stengiasi kuogrei
čiau surinkti musų liaudies kūrybą tautosakos 
pavidale, kuri diena po dienos nyksta, mirštant 
senajai gentkartei. Rinkėjams skiriama atitin
kamos premijos.

dalykai ir tt.
Tautosakos Lietuvių Tautosakos 
šio laiko jau turi užrašęs 305,476

• GIRAFĖ 
neišduoda jokio 
se būna tylus,

yra vienintelis gyvūnas kuris 
garso. Net mirties skausmuo- 
nebylys.

PARYŽIAUS Parodoje per
eitais metais Lietuvos įvairios 
firmos gavo net 58 premijas 
už ypatingus išstatymus. Pa
rodoje buvo atstovaujama 44 
Lietuvos firmos.

BRITŲ valdžia, be Angliš
kos kalbos, savo agitaciją per 
radio prieš Britų priešus leis 
net keliomis kalbomis: Ispanų, 
Portugalų ir Arabų.

BRITAI ir HOLANDAI pra
šo Suv. Valstijų leisti jiems 
Havajų salose įrengti bazes sa
vo oro karo laivynui. Suvie
nytos Valstijos atsisako.
- SVEČIŲ iš visų sričių į New 
Yorką kasdien atvažiuoja apie 
300,000 žmonių. Bet viešbu
čiuose kambarių New Yorke 
tėra “tik” 130,000.

KOLEI KARO PAVOJAUS 
nebuvo, kol valstybių užėmimų 
nesireiškė, o tik buvo kalbama 
apie galimą karą, tada radosi 
ir daug talkininkų, žadėjusių 
karo pavojuje padėti. Bet kaip 
Lietuvai teko nusivilti negavus 
Sovietų Rusijos paramos prieš 
Lenkus, taip dabar tenka nusi
vilti Čekoslovakijai, Britų mi- 
nisterio pirmininko Chamber- 
laino pareikštu pasauliui nusi
statymu kad jei Vokietija pul
tų užimti Čekoslovakiją, Britai 
pagalbos neduotų. Bet jei Vo
kiečiai pradėtų kelti daugiau 
karo pavojų, tada Britai gal 
ir stotų prieš Vokiečius.

Tokie mažų tautų tariami 
globėjai neturėtų būti tokiais 
skaitomi, nes jie tokiais nėra. 
Juo blogiau kad kol pavojaus 
nėra duoda suprasti kad pagel
bės, kaip Italija buvo pasiža
dėjus užtarti Austriją, o kai 
Vokiečiai ją griebė, tada Itali
ja. gynėsi kad jokių prižadų 
nebuvo davus.

Dabar Vokiečiai jau varo 
savo propagandą ne tik Čeko
slovakijoj bet ir Šveicarijoj ir

visur kur tik Vokiečių yra.
Amerikoj jie pernai pralei

do savo propagandai $200,000.
Nekaringos mažos valstybės 

silpninamos, o galinčios karin
gąsias suvaldyti — tyli ir lau
kia. O ar nebus tik tada ir 
visoms pavojus?

Čekoslovakijoj nuo Vokiečių 
pavojui gręsiant, ne tik pus
ketvirto milijono Vokiečių pa
siruošę prisijungti prie Vokie
tijos, bet jau ir Slovakų pus
ketvirto milijono vardu jų tau
tos vad&s Pate Linkas pareiš
kė pasauliui kad Slovakai no
ri atsiskirti nuo čekų. Nori 
atsiskirti milijonas Vengrų, ir 
80,000 Lenkų. Taip tai Čeko
slovakija įra pati savaimi.

Čekoslovakija, pasirodo, yra 
antra Lenkija, kuri taip pat 
susidėjus ir daugelio svetimų 
tautų. Jeigu didelė Ukrainų 
tauta smarkiai sukrustų susi
jungti ir Lenkų atsikratyti, 
ir kitos po Lenkais esančios 
tautos panorėtų nuo Lenkijos 
atsimesti. Lenkija liktų ma
ža ir nereikšminga valstybe.

SUV. VALSTIJOS, Britai ir 
ir Prancūzija nutarė panaikin
ti Londono sutartį, kuria buvo 
numatyta nestatyti didesnių 
laivų kaip 35,000 tonų. Kadan
gi Japonija statosi karo laivus 
po 43,000 tonų didumo, ir šios 
valstybės pasiryžo statydintis 
daugiau didesnių karo laivų.

BRITANIJA ginkluojasi ne 
juokais. Suplanavo pasigamin
ti 12,000 moderniškų karo or
laivių, kuriuos paleis saugoti 
savo žemes po visą žemės skri
tulį. Dvylika tūkstančių or
laivių — tai pasakiška skaitli
nė!

KAM KAS TARNAUJA

J. Žemantauskas
NOTARAS 

“Dirvos” Agentas” 
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn.

“Mes nesiruošiame nieko pulti, bet mes norime gintis ir ginti musų tau
tom Lnhiirinps crėrvbes. Ta musu teisė, tai musu ir pareiga” —

12. VILNIŲ VĖL RUSAI UŽIMA
Sukilėliai Balandžio 23 d. Rusus iš Vilniaus 

išvijo, bet nepasirūpino jų toliau nustumti. Tuo 
tarpu Rusai, susijungę su Gardine bei Minske 
stovinčia jų kariuomene visą laiką, buvo Vilniui 
pavojingi. Tik kelioms dienoms praėjus po Ru
sų išvijimo, jau Vilniaus apylinkėse Lietuviams 
vėl teko su jais susiremti. Nors Lietuviai Ru
sus sumušė, tačiau nedryso jų toliau nustumti.

Sukilėliai norėjo užimti Minską ir sukelti 
Gudiją. Bet Rusai, su žinoję šitą Lietuvių su
manymą, budriai saugojo visus į Minską vedan
čius kelius. Lietuviai jau buvo netoli Minsko, 
bet sužinoję kad Rusai labai sustiprino savo 
kariuomenę, pasitraukė atgal. Ties Vyšniava 
stipri Rusų kariuomenė juos pasivijo ir atmušė. 
Po šio įvykio Rusai laukė progos vėl Vilnių pa
grobti.

Tokia proga Rusams pasitaikė. Tai buvo 
kilusi nesantaika tarp sukilimo vadų: Jasinskis 
buvo pašalintas nuo Lietuvių kariuomenės va
dovavimo, o jo vieton paskirtas Vielgorskis. Ja
sinskis buvo paliktas pulko vadu, šis pulkas 
Birželio 26 d. ties Salomis (netoli Ašmenos) 
smarkiai susirėmė su Rusų kariuomene, bet 
Rusų buvo atmuštas.

Liepos 19 d. Rusai iš pietų pusės užpuolė 
Užupio, Aušros Vartų ir Stepono priemiesčius. 
Įsiveržę į Užupį ir Aušros Vartus, Rusai puolė 
prie sukilėlių norėdami įsilaužti pro vartus, bet 
pastarųjų tapo atremti.

Tuo tarpu į Vilnių, sukilėliams padėti, bu
vo pasiųstas nedidelis kariuomenės pulkas. .Jis 
per Panerių kalnus ir Paulenkos priemiestį at
vyko Vilniun ir netikėtai užpuolė Rusus. Rusai 
nuo Vilniaus pasitraukė.

Rugpjūčio 11 d. Rusai vėl Vilnių užpuolė. 
Po trijų mūšio valandų Rusai užėmė Panerių 
kalną ir iš čia anuotomis apšaudė miestą.

Sukilėliai matydami neišsilaikysią, per ža
liąjį tiltą persikėlė Užneria. Rugpjūčio 12 d. 
Rusai paėmė Vilnių.

Viršuje paduoti žodžiai yra iš Prezidento Antano Smetonos kalbos pasakytos Lietuvos šaulių 
Sąjungos rinktinių atstovų suvažiavime Kaune Kovo 12 dieną. Viršuje matosi suvažiavimo 
garbės prezidiumas. Kalba Respublikos Prezidentas Antanas Smetona. Jo dešinėje — Seimo 
pirmininkas Inž. K. Šakenis, krašto apsaugos ministeris Gen. Dirmantas ir žemės ūkio minis- 
teris St. Putvinskis. Apačioje — dalyviai. (Iš Uk. Patarėjo, specialiai Dirvai.)

13. SUKILMAS NEPAVYKO
Nors sukilime Lietuvos kariuomenės daly

vavo 30,000 ir apie 12,000 valstiečių savanorių, 
o Lenkų kariuomenės 60,000 ir apie 40,000 vals
tiečių savanorių, tačiau sukilimas garsaus Rusų

Mano vienas draugas vienoj 
gazietėlėj sudūmojo sužinoti 
kam Dirvos redaktorius tar
nauja, jeigu ragina siųsti au
kas Lietuvos Ginklų Fondui į 
Lietuvą per Lietuvos konsula
tus, o ne per bolševikų nagus 
ar katalikų “tautos fondą”.

Kaip Dirvoj skaičiau, tai iš 
Clevelando pasiųsta Lietuvos 
Ginklų Fondui virš pusantro 
šimto dolarių, Dirvos redakto
riaus ir kitų gerų patrijotų 
pasidarbavimu kuomet priešas 
Lietuvai visu žiaurumu pagrū
mojo.

Taigi visuomenė aiškiai ir 
gerai mato kam Dirva ir jos 
redaktorius tarnauja ir dar
buojasi.

Trumpa ir aišku.
Bet KAM tarnauja tar žmo

gelis, kuris sudarė “bendrą 
frontą” su bolševikais, kuris 
tokiu savo mandriu “darbavi- 
musi” tam “tautos fondui” tik 
tiek naudos padarys kaip pa
darė Lietuvai surengdamas su 
bolševikais ir cicilikais prakal
bas neva Lietuvai “ginti”....

Tą vakarą jie surinko apie 
38 dolarius, o kam tie pinigai 
pakliuvo niekas nežino. “Tam 
tos fondas” nei Lietuva nega
vo nei cento.

Tas žmogelis kuris Cleve
lando katalikus išmainė bolše
vikams už jų tuščią paramą 
jam, tegul pats pasisako kam 
jis tarnauja?

Jis gina “tautos fondą”, kai
po kokį ten Lietuvos “gelbė- j 
toją”, bet kartu išsispaviedoja 
kad to “tautos fondo” tūks
tančiai dolarių išleista auklėji
mui desėtkų jų partijos vadu
kų, kurie dabar virtę Lietuvių 
gyvenimo ardytojais, kaip jis 
pats. Katrie to “tautos fondo” 
auklėtinių nuėjo dorais patri- 
jotiniais keliais, tuos šis žmo
gelis apšaukia “trefnaisv. Iš 
to reikia išsiaiškint kad visi 
jie turėjo sudėt kokią nors 
“kraujo priesaiką” “tautos fon
dui” kad netarnaus niekam ki
tam kaip tik Lietuvių kiršini- 
mui, tautinių darbų ardymui 
ir žmonių dergimui. Tą prie
saiką šitas musų žmogelis pui
kiai išpildo (gal būt bijo kad 
“tautos fondas” pareikalaus 
grąžinti jam duotus pinigus). 
Kurie to “tautos fondo” auklė
tinių nuėjo dorais keliais ir ta
po visuomenei naudingi, tuos 
ir jis ir kiti “tautos fondo” po
neliai neigia ir smerkia.

Ir tą viską atskleidęs, išaiš-' 
kinęs, tas žmogelis dar drysta 
sakyti kad: ‘“Kaip prieš 20 
metų taip ir dabar Lietuvai 
reikalinga parama. Dėl to at
gaivintas Tautos Fondas.”

Visuomenė tegul paklausia 
kiek aukų “tautos fondas” pa-1 
siuntė Lietuvos Ginklų Fondui i 
dabar, iš tų kolonijų kuriose, 
surinko.

TOLIAU, tam žmogeliui no-j 
risi kad Lietuva pasiklaustų 
jo kaip ji turi valdytis....

Daug gerų, dorų Lietuvių i 
kunigų darbuojasi su dabarti-, 
ne Tautininkų valdžia, jie yra 
nariais Tautininkų Sąjungos, 
ir nemato toje valdžioje jo
kios “bedievybės” ar “laisva- 
manybės”, o čia tas žmogelis, 
pas kurį sąžinės nėra nei už 
skatiką, drąsiai duria tiems ku
nigams pirštu į akis....

Jeigu tam žmogeliui išrodo

kad dabartinė Lietuvos vyriau
sybė neturėjus draugų kitose 
valstybėse, tai galiu pasakyt 
kad butų dar mažiau turėjus 
jeigu valdžiai butų vadovavę 
tokie vyrukai kaip tas musų 
“tautos fondo” auklėtinis ir jo 
kamarotai.

Lietuva rado plačias rinkas 
savo produktams Vokietijoje, 
Rusijoje, Švedijoje, Danijoje, 
Anglijoje, Belgijoje, Ameriko
je, Prancūzijoje ir daugelyje 
kitų šalių. Ar tai ne Lietuvos 
draugai ?

Ar tas žmogelis norėjo, kaip 
norėjo bolševikai ir “tautos 
fondo” vadai, kad Lietuva su 
Lenkais susimuštų, kad “tau
tos fondas” ir bolševikų fon
dai praturtėtų patrijotiškai nu
siteikusių Amerikos Lietuvių 
aukomis ?

Ar ne paika yra manyti kad 
Rusija turėjo šokt kariaut su 
Lenkais už Vilnių, jeigu Rusi
ja nešoka kariauti su Japonais, 
kurie knakcija pačius Rusus 
Tolimuose Rytuose ?

Ar Anglija pulti Lenkiją 
už Lenkų ultimatumą Lietuvai, 
kuomet Anglija nešoko ka
riauti su Italija už Etiopiją ir 
Ispaniją?

Arba Prancūzams paskelbti 
Lenkijai karą dėl Lietuvos, 
nors patys Prancūzai nekibo 
Vokiečiams į krutus kuomet jie 
keli metai atgal užgrobė nuo 
Prancūzijos Saarą?

Ar tos valstybės kurios dir
bo dieną-naktį norėdamos su
laikyt Lenkiją nuo puolimo ir 
užgrobimo Lietuvos nėra Lie
tuvos draugais?

Tas žmogelis prisimena tuos 
laikus kuomet Lietuvą valdė 
jo pažiūrų vyrukai, kurių vi
sas gabumas buvo skusti laši
nių antspaudas, ir jis jpats ne 
geriau butų daręs, kaip žmonės 
apie jo darbelius nušneka.

“Iš jų darbų vaisių pažinsi 
juos”, sako šventas raštas.

Pažinodami juos iš jų dar
bų, galim drąsiai sakyti kad 
Lietuvai nei Amerikos Lietu
viams tokių gaivalų patarimai 
nei pamokinimai nereikalingi.

Supa Garba.

Dirvą galima išsirašyti už 
vieną dolarį — pusei metų. 
Kas platina Dirvą — tas 

platina apšvietą.

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITĮ 
(Lait) 

1155 East 79th St.

DIDELE LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy

1117 East 79th Street
(Kampas Pulaski Avė.)

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

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

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

DYKAI BANDYMAS 
REUMATIZMO

Mes turim puikų Me- 
•v todų nuo Reumatizmo, 

kurį noriai pasiųsime 
kožnam šio laikraščio 

fcy skaitytojui kuris tik 
įj pareikalaus. Jei ken- 
jį čiate skausmų sųna- 
f riuose, jeigu jie su

stingę, arba labai jau- 
» siųs, jeigu turit ken- 
A tėti kožnoje oro per- 
v mainoj, štai jums pro- 

__ ga išbandyti paprastų 
pigų Metodų, kuris pagelbėjo šiir 
tams.

Mes noriai pasiųsim jums PIL.F 
Pakelį, 7 dienoms DYKAI* 1ŠBA 
DYMUI, ir jeigu norėsite naudi 
daugiau, tų galėsit daryti už rn 
žus kaštus. Mes kviečiame j 
naudoti tų vaistų 7 dienas, DYKA 
musų kaštais. Pasiuskit savo va 
dų ir adresų tuojau į
ROSSE PRODUCTS CO, Dept. X 
2708 W. Farwell Avė. Chicago, Ii
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IAĖKOJU visiems savo klientams ir draugams 
■ " už prisiminimą manęs, už reikale kreipimąsi 

į mane per visą praeitą laika, šiuomi linkiu vi
siems Jums LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ!

VISIEMS MUSŲ SENIEMS IR NAUJIEMS 
KOTUMERIAMS IR KAIMYNAMS LIETUVIAMS

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

GERIAUSI 
LINKĖJIMAI
VELYKOMS

AKRONAS LAIMĖJO 
LIETUVIŲ ČAM

PIONATĄ

Sporto

A. S. BARTKUS
EAST 79TH STREET PHOTO STUDIO 

1197 East 79th Street HEnderson 3535

HELD’S FURNITURE INC
6900 Superior Avenue

JiTiYi.rrr.. .... . . . . . ■ .. . . f. . .. mr.

• ŽUVO 34. Iki Balandžio
11 d. Clevelande automobilių 
nelaimėse užmušta 34 asmenys. 
Pernai per tą laiką buvo už
mušta 71.

T1

(J IT Y rpHEATEJJ

The Charm of 
LA BOHEME

LIETUVIŠKA UŽEIGA

KAIMYNIŠKOS

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

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

Penktadieniais žuvis.
J. Verbyla ir A. čiutelė

savininkai.

PERRY’S 
WINE TAVERN
7205 Wade Park Avė.

Sustokit čia ir pasiimkit 6 bon- 
kas 6% alaus už 45c. Tai yra 
numažinta kaina. Taipgi viso
kį vynai, 35c bonka ir aukš
čiau. Puspantė 10c. Stiklu- 
kas 5c. Taipgi turim biliardą. 
Dėžė jūsų mėgiamo alaus vežtis 
namon $1.75. Už musų atveži
mą 10c ekstra. (20)

Jan Kiepura
CITY THEATRE, pradedant Ve

lykomis, Balandžio 17, bus pradėta 
rodyti jdomi Europiška filmą, ga
minta Viennoje, kurios pagrindas 
apima garsią Puccini operą, LA 
BOHEME. Veikalas eina taip kaip 
opera, su visomis žymiomis tos ope
ros dainomis, duetais ir viskuo/

Jame vadovaujamas roles turi 
garsus Lenkas dainininkas Jan Kie
pura ir jo žmonaK Vengrė artistė 
Marta Eggerth.

Rodymai būna kasdien nuo 11 ry
to iki 11 vakare.

Šis veikalas patiks ir operos mė
gėjams ir filminės dramos 
tojams. Dalykas einasi apie 
žiuje gyvenančius artistus, 
pasišventę dirba, bet biedni,
meilę. Vienas jų įsimyli į gražią 
panelę, Denise, bet ji norėdama pa
gelbėt jam, Rene, siekti savo me
no aukštumų, pasako kad jo nemy
li, apleidžia jį, išvyksta su turtin
gu vyru į kitą kraštą. Bet ji ne
liauja jo mylėjus.

Jan Kiepura gimęs Varšavoje 
1902 metais. Marta Eggerth paei
na iš Vengrijos.

lanky- 
Pary- 
kurie 
ir jų

Clevelando Lietuvių 
Klubo surengtas Amerikos Lie
tuvių Basket Bali (Krepšinio) 
turnamentas praėjo pasekmin
gai. Kartu tas davė pradžią 
Lietuvių Amerikos Atletų ar
ba Sporto Sąjungai, kuri atei
tyje gali išsivystyti j didelę ir 
reikšmingą Amerikos Lietuvių 
jaunimo organizaciją.

Basket Bali turnamentą va
dovavo Clevelando Lietuvių 
Sporto Klubo pirmininkas Jur
gis K. Venslovas, už ką jam 
priklauso didelis kreditas.

Lošimai atsibuvo šeštadienio 
vakare, Balandžio 9, ir sekma
dienį po pietų ir vakare.

štai kaip lošimai ėjo ir kas 
laimėjo (daugiau punktų gavę 
skaitosi laimėtojais):

šeštadienio vakare
DuBois, Pa.............................
Šv. Jurgio, Cleveland..........
Detroit .......................
Gary, Ind.....................
Leader, Cleveland .... 
Clev. Liet. Sp. Klubas
Akron .........................
Dayton .........................

Sekmadienį po piety
Akron ..................... ..

' DuBois ................... ’ ’
Clev. L. Sporto Klubas 
Detroit.........................
Glary .........................
Šv. Jurgio, Cleveland

Sekmadienio vakare
DuBois .....................
Detroit .......................
Akron .........................
Clev. L. Sporto Klubas
Paskutinis lošimas, kuris bu

vo tarp Akrono šv. Petro pa
rapijos jaukto, ir Clevelando 
Lietuvių Sporto Klubo, kaipo 
laimėtojų pirmais dviem loši
mais, buvo už čampionatą.

Laimėjo Akroniečiai, kurie 
ir tapo pirmutiniais čanipio- 
nais. Jiems teko pirmoji, do
vana, Taurė skirta Chicagoje 
leidžiamo laikraščio Jaunimo.

Antra dovana, Dirvos Tau
rė, atiteko Clevelando Lietuvių 
Sporto Klubui, sekančiam ge
riausia pasižymėjusiam šijame 
turnamente. Taigi Clevelando 
Taurė ir pasiliko Clevelande.

Taures įteikė: Jaunimo — 
to laikraščio sporto redakto
rius Jonas Juozaitis, kuris čia 
buvo atvykęs su savo žmona. 
Dirvos taurę — redaktorius 
Karpius.

Visais trimis lošimais publi
kos buvo vidutiniai, bet galėjo 
būti daug daugiau. Mat, Cle
velando Lietuviai nepažysta šio 
sporto, taigi ir gausiai nesi
lanko.

Svečiai sportininkai ir jų 
draugai liuoslaikį praleido su 
savo pažystamais ir giminėmis 
Lietuvių salėje.

Gaila kad ir čia Clevelandie- 
čiai pasirodė nedraugingi, 
salėje matėsi tik keletas 
nierių ir šiaip gerų sporto 
gėjų, kiti visai neatėjo.

Reikėtų ateityje geriau 
sirodyti ir kuomet suvažiuoja 
svečių iš kitų miestų ateiti su 
jais susipažinti, susidraugauti.

68,078 ASMENYS 
MATĖ OPERĄ

Pereitą visą savaitę Cleve
lande Metropolitan Operos per
statymą devynių operą aplan
kė 68,078 asmenys, sumušdami 
pereitų metų rekordą, kuomet 
aplankė 66,604 asmenys.

Ir šymet nuo operų persta
tymo atliko keliolika tūkstan
čių dolarių pelno organizacijai 
kuri rūpinasi Metropolitan ope
ros parkvietimu į Clevelandą. 
Taigi kitą metą Metropolitan 
operos kompanijos atsilanky
mas Clevelande vėl užtikrintas.

RUOŠIASI MAIN 
AVENUE TILTO 

STATYBAI

Naujas Basil E- Kalašnikovo Portretas

23
12
16
31
21
20

41
22
48
39
26
28

25
24
38
31

nes 
biz- 
me-

pa-

HOMAN’S CAFE
PUIKI UŽEIGA
ALUS — DEGTINĖ 

“VYNAS — LIKERIAI 
UŽKANDŽIAI 

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

vietos)
Atdara iki 2:30 naktį.

Ar justi kaimynas Lietuvis 
jau skaito Dirvą? — Supa

žindinkit jį su savo laik- . 
raščiu Dirva.

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Avė.

I FOUR STAR CAFE? 
t ★ ★ ★ ★ t
t DEGTINĖ, VYNAS, ALUS?

Duodama Gerasi valgis.
t MUZIKA PENKTADIENIO 
t “ ------------------- ------I IR ŠEŠTADIENIO VAK.

JOHN MEYER
Telef. ENdicott 9162

6512 Hough Avenue
**• *4* *1 * **♦ •J* **• •« * **• *** **• • I ♦ •I* % *
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A. WIRBICKAS
UŽLAIKO GRAŽIĄ DIDELĘ

LIETUVIŠKĄ UŽEIGA
Stiprus Alus — Degtine — Vynas

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

Paskaita apie Dantis 
Bal. 21, St. Aloysius 

Mokyklos Salėje
Paskaita ir pamokinimas apie už

laikymą dantų rengiama St. Aloy
sius Motinų Lygos, St. Aloysius 
mokyklos auditorijoje, užpakalyje 
10932 St. Clair avė., ketvirtadienio 
vakare, Balandžio 21, nuo 8 vai. 
Skaitys ir aiškins Dr. I. J. Monte- 
leone. Liejimas nemokamai visiems 
suaugusiems. Kas negalėtų daly
vauti gali kreiptis laišku, bus dykai 
prisiųsta paskaitos kopija, tik pri- 
siųskit adresuotą ir pašto ženkleliu 
voką pas:

DR. I. O. MONTELEONE, 
10818 St. Clair Avė. Cleveland,

Apskrities Komisijonieriai jau iš
leidžia paklausimus darbų apkaina- 
vimą naujam Main Avenue Tiltui, 
kuris jungs miestą per Cuyahoga 
upę.

Tuo pačiu laiku Apskrities Inži
nierius John O. McWilliams išrišo 
ginčus kilusius dėl reikalo uždaryti 
Superior High Level Tilto ruošian
tis prie tilto taisymo.

“Nesusipratimas kilo dėl nekuriu 
manymo kad bus daroma tik til
to paviršio išlyginimhs, kuomet iš- 
tikro bus atliekama tikri tilto ap- 
taisymo darbai po pat grendimu ir 
konkreto grindimis”, sako McWil- 
liams.

Darbas to tilto aptaisymui pra
sidės apie vidurį Gegužės mėnesio.

O.

LANKĖSI KAUNIETIS
Balandžio 8 d. Dirvos redak

cijoje lankėsi Oscar R. Corne- 
lius, Holandijos Amerikos li
nijos Kauno generalinis atsto
vas. Jis aplankė Lietuviškas 
laivakorčių agentūras. Gryž
ta į Lietuvą šiomis dienomis.

• NUOSTOLIAI VAISME
DŽIAMS. Praeitą savaitę už- 
snigus, po to kai daug medžių 
buvo susprogę ir sužydėję, ti
kima padarys nuostolių Ohio 
vaisių augintojams virš mili
joną dolarių nuostolių.

• DARBININKŲ ėmimas į 
Clevelando industrijas suma
žėjo, taigi bedarbių eilės pa
lengva didinasi. Iš 100 Cleve
lando industrijų gautos žinios 
parodo kad Vasario mėnesį 
jose dirba 61,188, o Kovo mė
nesį 58,500 darbininkai.

• NUSIŽUDĖ TEISME. Ba
landžio 11 d. apskrities teismo 
koridoriuje nuo ketvirto aukš
to nušoko savanoriai ar neti
kėtai nuvirto ir nukritus apa
čion užsimušė jauna moteris, 
apie 30 metų amžiaus.

Artistas Basil E. Kalašnikov pie
šia pažymesnius Clevelandiečius vie
ną po kitam. Štai yra kitas jo už
baigtas portretas ponios Robert F. 
Bingham, žmonos garsaus Clevelan
do advokato, Robert F. Bingham, 
nuo 2819 Paxton Road, Shaker 
Heights, Cleveland.

Tas portretas iškabintas porai sa
vaičių laiko Webb C. Bali galeri
jose, 1114 Euclid Avė.

Kiti šio artisto piešiniai iškabin
ti Clark’s Restaurante, nuo Balan
džio 11 iki 20, antrašu E. 105th St. 
ir Euclid avė.

Nuo Balandžio 25, bus išstatyta 
Clark’s Restaurante, Lakewood.

• DAR VIENA ŽUDYSTĖ. 
Pereitą penktadienį Cuyahoga 
upėje buvo surasta suaugusio 
žmogaus koja. Policija spėja 
kad tai bus vienuoliktas tokiu 
budu Clevelande nužudytų as
menų pastarų kelių metų bė
giu, kurių atskiros kūno dalys 
surandama vienur ar kitur ir 
kas tie nužudyti asmenys yra 
nei kas juos nužudo neišaiški
nama.

ARENA
pers ta to

PASAULIO ČAMPIONINĮ

8 Vakarus
BALANDŽIO 17-24

3 Popiečius
Balandžio 18-23-24

Virš 150 
Amerikos 
Žymiausių 
Cowboys ir 
Cowgirls

25c perkant išanksto 
Catholic Youth Orga-

Sutaupysit
tikietus ir ______ ____ ___
nization arba American Legion.
Generalinė Įžanga .............50c
Parsiduos prie durų tą pat dieną
Rezervuotos Vietos .. $1.00
Box Vietos .................... $1.50

I*****I**I**Z********4**********^**«*^*****4**4*  **********5* *♦**♦* *I*****4*

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

William Velioniškis
1403 Giddings Rd. City

K. ŠTAUPAS
Kambarių Popieriuotojas 

ir Maliavotojas
Visoks aptaisymas apie 

namus.
- Kainos visai prieinamos - 

9114 St. Clair Avenue 
Telef. MUlberry 0744

ĮJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiillilililiiillilliiill*^

j Lietuvos Kredito Bankas Į
Kaunas, Laisves Alėja 66, Lietuva

YRA SENIAUSIAS LIETUVIŠKAS BANKAS
E Jis atliks Jusu reikalus užvis geriau.

Ę • •

Siųsdami pinigus giminėms reikalaukit Jūsų bankų 
siųsti pinigus tik per

LIETUVOS KREDITO BANKĄ
?«iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii«*=

SPORTO SĄJUNGA
šia proga, suvažiavus keleto 

miestų sporto vadams, sutver
ta Amerikos Lietuvių Sporto 
Sąjunga, kurios valdybą suda
ro šie:

Pirmininkas — Jurgis K. 
Venslovas, Cleveland,

I Vice Prez. — Juozas Gol- 
dick, Dayton.

II Vice Prez. — Bruno Bra
zauskas, Gary, Ind.

Sekretorius — Wm. 
kas, Detroit, Mich.

Iždininkas — Jonas 
tis, Chicago.

Globėjai — Wm.
Akron, ir Paul Balutis, DuBois, 
Pa.

Apie platesnius šios organi
zacijos žygius girdėsite vėliau.

PARSIDUODA ALINĖ
Pilnai įrengta, nuoma nedi

delė, parsiduos už $400 išsimo- 
kėjimu. Randasi 4814 Supe
rior avė. Klauskit daugiau 
Tel. SHadyside 5483 (15)

Versec-

Juozai-

Darulis,

BIZNIO PROGA
Darbštiems vaikinams su ne
dideliu kapitalu invesinimui į 
biznį kurį pats vadovaus, su 
geromis ineigomis. Rašykit 

į Box 5892 P. O.
Cleveland, Ohio.

Cleveland, Ohio. (17)

E. 79th ST. GARAGE
General Auto Repairing 

Lietuviai, atsilankykit pas 
mus — pataisymams ir 

aliejaus pakeitimui. 
Parvežam sumuštus karus.

1238 East 79th Street 
Telef. ENdicott 2887 

O. Tullar, sav. (20)

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.

Didelė nuolaida perkant 
Atsineškit 

Už vyną taksai užmo- 
(18)

Pasquale Bastuli
Bonded Winery No. 74

7802 Superior Avenue 
Wholesale and retail.

E VA’ S
Dry Cleaning

£ Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.O

..
4* EVA PETRAITIS

6702 Superior Avė.
CLEVELAND, OHIO

• •

• •

• >

“Gal taip neišrodo, bet 
mano kojos yra ant že
mės — kiekvieną mokestį 
gavęs aš pasidedu kiek 
nors savo sąskaiton į 
Society for Savings.”
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NAUJAUSIOS ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS

KARIUOMENĖS IR 
VISUOMENĖS ŠVENTĖ 
GEGUŽĖS 15 D.

KAUNAS. — Galutinai nu
statyta kad Kariuomenės ir 
Visuomenės susiartinimo šven
tė Lietuvoje įvyks Gegužės 15 
dieną, kuri bus turtinga savo 
programų ir apims net toliau
sius Lietuvos užkampius. Tą 
dieną kiekvienas valsčius įteiks 
kariuomenei po šautuvą, mies
tai po kulkosvaidį. Be to, pini
gais ir ginklais tą dieną aukos 
įvairios organizacijos ir atskiri 
asmenys.
INFORMACIJOS BIURAS 
LIETUVOJE.

KAUNAS. — Prie Ministerių 
Kabineto įsteigtas Informacijos 
Biuras, kurio vedėju paskirtas 
Prof. Izidorius Tamošaitis.
LIETUVOS ŪKININKAI 
TVIRTĖJA.

KAUNAS. — šiomis dieno
mis įvyko kelių stambesnių 
bankų metiniai akcininkų su
sirinkimai. Iš apyskaitų ir 
pranešimų paaiškėjo tolimes
nis ūkinis atgijimas Lietuvoje.
IŠDAUŽYTI LIETUVIŲ 
GIMNAZIJOS LANGAI 
VILNIUJE DAR NESUDĖTI.

VILNIUS, Balandžio 7 d.— 
Lenkijai demonstruojant savo 
kariškas jėgas prie Lietuvos 
sienos Kovo 17 iki 19 d., de
monstrantų buvo išdaužyti lan
gai beveik visų didesnių Lie
tuvių organizacijų Vilniuje, jų 
tarpe taip pat ir “Ryto” drau
gijos išlaikomos gimnazijos. 
Kadangi “Ryto” draugija už
daryta, o jos turtas paimtas 
kuratoriaus žinion, tai gimna
zijos direkcija neturi lėšų iš
daužytiems langams sudėti.

Gimnazijos langai dai’ iki šiol 
nesudėti.
LIETUVOS ETNOGRAFINĖ 
PARODA.

KAUNAS, Balandžio 1 d. — 
Dalyvaujant Valstybės Prezi
dentui, Vyriausybei, mokslo ir 
meno atstovams atidaryta Lie
tuvos etnografinė paroda.
1300 DARBININKŲ LANKO 
AMATŲ KURSUS.

KAUNAS, Balandžio 8 d. — 
Darbo Rūmų Įsteigtus 27 ben
dro lavinimo amatų kursus 
lanko 1300 darbininkų. Tuose 
kursuose darbininkai supažin
dinami su darbo našumo dės
niais ir kitomis šių laikų ama
tininkams svarbiomis žiniomis.
MOTINOS DIENA 
LIETUVOJE.

KAUNAS, Balandžio 8 d. — 
šiais metais nusistatyta Moti
nos Dieną Lietuvoje švęsti Ge
gužės 1 dieną labai iškilmingai. 
Tą dieną motinos bus pagerb
tos ne tik savo šeimose, bet 
joms bus ruošiamos tam tik
ros pagerbimo iškilmės su pa- 

r skaitomis ir kitokiomis pramo
gomis.
LIETUVOS-LENKIJOS
SANTIKIAI IR VISUOMENĖ.

KAUNAS, Balandžio 8 d. — 
Santykius užmezgus su Lenki
ja, Lietuvos visuomenė laikosi 
labai santūriai, jokių išsišoki
mų iki šiol neįvyko.

AUSTRIJOS PABĖGĖLIAI 
LIETUVOJE. Po paskutinių 
Austrijos įvykių, į Klaipėdą 
atvyko keli Austrijos gyvento
jai, kuriems laikinai leista pa
silikti Klaipėdos krašte. Tarp 
atvykusių yra du buvę Klaipė- 

I diečiai.

TIESIOGINE BE PER
SĖDIMO EKSKUR
SIJA LIETUVON

J. O. SIRVYDO BIO
GRAFIJOS REIKA
LU PRANEŠIMAS

AKRON, OHIO KODĖL JĖZUS MIRĖ 
IR UŽ KĄ

Aukos

AUKOS GINKLŲ 
FONDUI

Visa Lietuvos visuomenė be 
pažiūrų ir Įsitikinimų skirtu
mo aktyviai remia Ginklų Fon
dą, aukos daug smarkiau pini
gais ir ginklais plaukia negu 
bet kada anksčiau.

Amerikos Lietuvių 
Ginklų Fondui.

Generalinio Konsulato New 
Yorke pakvitavimas Nr. 2.

Bavonnės Lietuvių visuome
nė per Joną Navicką. . $100.00

Brooklyno Lietuvos 
Neprikl. Budėjimo Ko
mitetas per A. Benderį

Ansonia, Conn., Lie
tuvių visuomenė per Juo
zą Marčiulionį .............. 100.00

Lawrence, Mass., Lie
tuviai per Ant. šim- 
koni .............................

Pittston, Pa., SLA
7-to apskričio suvažiavi
mas per A. Galinską . .

VVaterbury, Conn., Lie
tuvių visuomenė dviejuo
se mitinguose per Joną 
Tareilą (be to, litais 5.) 219.64

Cleveland, Ohio, Lie
tuvių visuomenė per K.
S. Karpių ................. 156.37 j

Felicija šaknevicienė 
iš Philadelphia, Pa.........

J. Goldick, Dayton, O.
Viso . ..

65.00

15.00

1.00
1.00

............ $683.01 
ir penki litai.

LENKIJOS socialistu parti
jos vyriausi taryba buvo su
šaukus didelį susirinkimą, ku
rie vienbalsiai priėmė rezoliu
ciją, kurioje pareiškiama tos 
partijos pasitenkinimas kad 
Lenkijos ginčas su Lietuva 
baigtas gražiuoju (taikiu bu
du), ir griežtai pasmerkiami 
prieš Lietuvos vyriausybę pa
vartoti spaudimo metodai.

AVALU TAISYMAS
Ar spaudžia kojas ir ar kenčiat 
nuo 
vių?
mo 
mą. 
naują išradimą kuris pataisys ko
jų nesmagumą į 20 miliutų, 
tai esu gavęs Sidabro Medalį 
rodoj' Chicagoje.

DAN DEMANI) 
471J Payne Avenue

užtrinų ir kitų kojų negero- 
Mano naujas avalų taisy- 

budas užtikrina palengvini- 
Taisoma belaukiant. Turiu

Už 
Pa- 
dS)

Švedų Amerikos Linija pa
laikanti nuolatinį susisiekimą 
tarp New Yorko ir Klaipėdos, 
per Gothenburgą, Švediją, ke
leivių patogumui ir šiais me
tais leis savo modernišką baltą 
motorlaivį “Gripsholm” į Klai
pėdą. švedų Amerikos Linija 
nuo įvedimo nuolatinio susisie
kimo tarp Amerikos ir Lietu
vos, per Švediją, bent kartą į 
metus leidžia laivą iš Nevv 
Y'orko į Klaipėdą, per Gothen- 
burghą. Tuo laivu būna mo
torlaivis “Gripsholm”, 18,000 
bruto tonažo, 23,600 tonų tal
pos, pastatytas 1925 metais.

šiais' metais “Gripholm” iš 
New Yorko išplauks Gegužės 
28 d. per Gothenburgą į Klai
pėdą, nepersėdant. Klaipėdą 
numatoma pasieks Birželio 9 
d. Kas gali būti malonesnio 
kelionėj kaip įsėdus į laivą 
Nevv Yorke, iš to paties laivo 
išlipti Klaipėdoje.

ANTRA EKSKURSIJA iš
plauks tuo pačiu motorlaiviu 
“Gripsholm” iš Nevv Yorko 
Liepos 1 d. per Gothenburgą- 
Stockholmą į Klaipėdą. Kelei
viai į Lietuvą iš Gothenburgo 
vyks traukiniu apie 6 valandas 
laiko per gražią ir Lietuvai 
draugingą Švediją į Stockhol- 
mą., iš Stockholmo kitu gra
žiu, nauju laivu “Marieholm” 
vyks į Klaipėdą, per Baltijos 
jurą, ši kelionė tęsiasi apie 24 

I valandas ta garsia Lietuviška 
i jura.
į šiame išplaukime vyks seka- 
i mos vidurvasarinės ekskursi- 
(jos: Dirvos, Darbininko, Drau
go, J. Ambraziejaus.

Ekskursantus asmeniškai ly
dės V. Mučinskas, švedų Ame
rikos Linijos Lietuvių skyriaus 
vedėjas.

Abi viršminėtos ekskursijos 
yra užgirtos Lietuvių Laiva
korčių Agentų Sąjungos Ame
rikoje.

Gryžtant iš Lietuvos, švedų 
Amerikos Linija kelionė prasi
deda laivu Marieholm iš Klai; 
pėdos į Kalmarą, o iš čia j 
Gothenburgą, 
transatlantinį 
Nevv Yorką. 
8—9 dienos.

Ekskursijų 
tės į savo vietini laivakorčių 
agentą. Reikalaukit ekskursi
jų brošiūrų, kurios suteikia-, 
mos nemokamai.

Turizmo Propagandistas.

kur sėda?, a į 
laivą atgal į 
Kelionės laikas

reikale kreipki-

J. O. Sirvydo biografijos 
leidimo fondo komisija savo 
darbą jau skaito baigtu. Iki 
šiam laikui tapo sukelta viso 
$537.36, ir tikimasi ši suma už
tikrins didelę spaudos lėšų da
li (jei ne visas). Visi kurie 
dar nori savo vardą • įtraukti į 
aukotojų-prenumeratorių sąra
šą, ir būti pažymėtais knygo
je, prašomi iki Balandžio 15 d. 
prisiųsti savo prenumeratą.

Fondo komisijai yra smagu 
pažymėti labai padidėjusį A- 
merikos Lietuvių tarpe susido
mėjimą savo gyvenimo istori
ja, kurį susidomėjimą komisi
ja savo raginimais ir aiškini
mais J. O. Sirvydo biografijos 
tikslo, nėra abejojimo, pakėlė 
ir palaikė.

J. O. Sirvydo biografija bus 
tik pradžia ir pirmas tomas 
didelio darbo — Amerikos Lie
tuvių gyvenimo istorijos para
šymo. Kitus tomus parašys ir 
papildys kiti.

Biografijos redaktoriams (J. 
V. Girdvainiui Kaune, ir Vy
tautui Sirvydui Amerikoje) te
ko nelengvas darbas, nes prie 
J. O. Sirvydo paliktų raštų 
reikalinga papildymų iš kitų 
veikėjų ir anos gadynės musų 
laikraščių, iš veikėjų laiškų ir 
susirašinėjimų. Didesnė me
degos dalis jau sutelkta ir su
ruošta. Dalis jau ir literati- 
niai paruošta. Tokiu budu, ti
kimasi, J. O. Sirvydo biografi
ja iš spaudos išeis apie pabai
gą šių metų.

Tie kurie norėtų duoti savo 
patarimų ar medegos, ar ma
nytų ką svarbaus turį biogra
fijos turiniui, yra prašomi tai 
pasiųsti pirm Gegužės 15 die
nos, J. V. Girdvainiui, Kranto 
g. 18, butas 7, Sarčiai, Kau
nas, Lithuania.

Komisija nori padėkoti vi
siems aukotojams ir visiems 
kurie geru žodžiu ir darbu čia 
padėjo. Didesnę ir sunkiausią 
darbo dalį atliko komisijos pir
mininkas, J. Sagys, už ką jam 
komisija taria nuoširdų ačiū.

Taipgi šiuo pranešime kad 
nuo dabar visi J. O. Sirvydo 
biografijos fondo reikalais su
sirašinėjimai bus vedami išim
tinai per komisijos pirminin
ką; J. Sagys. 95-C9 Woodhaven 
Court, Ozone Park, N. Y.

SIRVYDO BIOGRAFIJOS 
KOMITETAS 

J. Sagys, Pirm.
D. Klinga, Sekr. . . 

P. Narvydas, Ižd.

raginimais ir aiškini-

Visokios Žinutės
Miesto valdybo užgynė Ak- 

rono gėralų pardavykloms par
davinėti sekmadieniais ir silp
ną 3.2 alų. Jau antra savaitė 
kaip sekmadieniais yra visos 
smuklės uždarytos. Tas pa
lietė ir Lietuvius biznierius.

Kurie alinių savininkai ne
prisilaikė miesto patvarkymo 
ir laikė savo Įstaigas atdaras 
sekmadienį, jie tapo areštuoti.

Pas J. Matukonius lankėsi 
svečiuose jų duktė Julė Matu- 
konytė iš Clevelando. Ji tar
nauja slauge vienoje apdraudos 
kompanijoje. Trumpai pavie
šėjus pas savo tėvelius išvažia
vo i Clevelandą.

Jurgis Pulkus šiomis dieno
mis išlaikė tardymus ir gavo 
Suv. Valstijų pilietybę.

J. Bironas, jaunuolis kuris 
tarnauja Suv. Valstijų kariuo
menėje, šiomis dienomis lan
kėsi Akrone pas savo tetą p. 
A. Bukolienę, pas Gaškus ir 
kitus savo draugus. Trumpai 
paviešėjęs išvažiavo.

Barbora Shein, dviejų jaunų 
vaikų motina, nusižudė. Nak
ties metu ji paliko vyrą ir vai
kus miegančius, nuėjo ant til
to ir nušokus vietoje užsimu
šė. Jos vyras rytą iš polici
jos sužinojo savo žmonos liki
mą. Vyras pasakojo kad ją 
prie savižudystės privedė ta 
priežastis jog jos keli giminie
čiai yra beprotnamyje, ir kada 
ii pasijuto esanti nėščia ant 
trečio savo kūdikio.

Poni Bulevičienė išvažiavo Į 
Clevelandą atlankyti savo ser
gančią motiną.

SLA. 351 KUOPA po Vely
kų, Gegužės 15 diena rengia 
pikniką Talalos farmoje. Kuo
pa prašo kitų draugijų tą die
ną nerengti piknikų.

AKRONIEčI AI L A I M ĖJO. 
Praeitą sekmadienį Clevelande 
atsibuvo pirmutinis Amerikos 
Lietuvių Basket Bali turna- 
mentą, kuriame Akrono jau
nuoliai laimėjo pirmą vietą, 
oarsiveždami puikią Taurę. Jie 
tris kartus pagretu sulošė kitų 
miestų jauktus, paskutinį kar
tą Clevelandiečius, kurie liko 
antroje vietoje. Kalnas.LIETUVOS

NEPRIKLAUSOMYBES
Dvidešimtmečio minėjimo 
Iškilmių Lietuvoje proga

ŠVEDU AMERIKOS LINIJA 
IrLlETUVIU LAlVOkORČIŲ AGENTU 
SĄJUNGA AMERIKOJE, Ine.

Rengia asmeniškai lydimą Metinę 
tiesioginę Ekskursiją i LIETUVĄ " i
MODERNIŠKUOJU BALTU MS GRIPSHOLM" 
Išplauksi NevYorko GE.GUZ.ŪS 28 d. 
PerGOTHEHBUR.GA,nepersėdant į KLAI PĖDĄ 
Tuo pačiu motorlaiviu “Gripsholm” antra Ekskursija 
kuriai asmeniškai vadovaus? Vladas Mučin-kas, švedų

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

Kelionė: Gothenburg-Stockholni-K'aipėda 
Iš Stockho'mo laivu S. S. “MARIEHOLM ’.

Kiti išplauk'mai iš Nevv Yorko:
Geriausia Jums pa tarnaus musų agentas, arba 

GEG. 3 ir 12, BIRŽ. 3 ir y LIEPOS 14 ir 22
SWEDISH AMERICAN LINE

636 Fifth Avė. & 1 W. 51s( SI. New York, N. Y.

BRANGMENYS JEWELRY

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

JONAS BALČIŪNAS 
1317 E. 66th Street

ANT. KIRKILAS
Kambarių Popieriuotojas,

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

Telef. CEdar ()' 19.
8106 Me Irose Avė.

EUCI . ID \V 1NI)()\V S HADE
Visoki Langams Užtraukalai (Shades)

išdirbam visokius Užtraukalus ir Veretian Blinds 
Taipgi Valom, Apvcrčiam ir Taisom

Duokit savo darbą žinomam Lietuviui.
JUOZAS PEČIULIS 1218 EAST 79TH ST.

PJIPPODROMJ7

BALDŲ TAISYMAS
IR NAUJINIMAS

SPECIALIAI 2 šmotų setų ao- 
dengiam naujai už $35 ir aukš
čiau, sulyg medegos kainos. Pa- 
duškaitčs apdengiamos naujai 
Už $1.50 ir aukščiau. (7)

Visokios brangtnenys, papuošalai, žiedai, laik
rodžiai, 'aikrodėliai. deinian'ai. retežėliai, 

rašomos plunksnos žemiau^''mis kainomis.

LAIKRODŽIŲ IK LAIKRODĖLIŲ TAISY
MO SPECIALISTAS

Ateikit pamatyti musų turimų prekių 
gausybę ir įvairybę.
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Specialis Išpardavimas
VYRAMS ir VAIKINAMS PUIKIŲ 

GRYNOS VILNOS 

SIUTAI 
$15.50

vertės 
iki $25.00

po

Ekstra 
kelinės 

už $4.00

“In Old Chicago”
Nuostabus didelis f'.lmų spektak

lis, su viskuo ka..’ ineina padarymui 
jo įdomiu, vardu “IN OLD CH1CA 
G O’, bus pradėtas rodyti šeštadie
ni, Balandžio 16, Ilippodrome Thea- 
tre.

Ta įdomi 20th Century-Fox pr< 
dukcija paimta iš audringo gyveni 
.no to vidu.-Vakarinio metropolio 
įur’s turėjo s\vo įdomią istoriją.

Tame ve kale ištisai pinasi graj> 
apysaka, gabiai parašyta, 

nuik ai sutaikyta ir atsakančiai vai- 
"nama.

V.-.idintr.j p parinkti puikiausi kt 
ga’ima rasti. ’ Tyrone Power, ko- 
'lieta tarp Il.oilyvoodo žvaigždžių, 
alkiausia vaizzluoja rolę Diono 

O’Leary. Prie jo vaidina Miss Ahee 
Faye, Don Amechi pi i mae ’lėre ro
lėse. Paribinėse yra kiti žymų t 
■Artistai: Alice Brady, Andy Dovine, 
Brian Don'evy, ir Tom Brown.

Scenos šiame veikale vaizduoja 
miesto degimą, ir yra daug jaudi- 
nintesnės ir vaizdingesnės negu 
matėsi uraganas veikale “The Hut- 

cane”, arba žemės drobėj’mas vei
kale “San Francisco”.

MOKDIJS UPHOLSTEKING 
and FURNISHING SHOP

Telef. HEnd. (>519 
6905 SL Clair Avenue

TIK SEPTYNIOS DIENOS
Jei keliausit eekspresiniais garlaiviais

BREMEN • EUROPA
G*ej<i Dauk niai prie pat laivų Breiucn r Europa 

Breme havene užtikrina patogių kelionę Į Kauną.

6704 Superior Avenue
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DĖL LA C. J AKLUS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

Vežimai ligoniams pervežimui į h’gon bučius.
Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
<i«2l EONĄ AVENUE ENdicolt 176?
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T P. .L KURSIS
809 Society for Savings B’dg.

relelonas: Ofiso M Ain 1773 Namų K Enniore 4710 W

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

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

VV’?'

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

Sporto Modeliai

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

THE KRAMER & REICH CO.

7002 Superior Avė. Kampas Giddings Rd.

I 'llllllllllllllllllllllllijllllillllllllllllf illiji;ill!lllllllllllllllllllHII2IIIJHIlllllllllllllllll ’-= = 

| APDRAUDOS REIKALE _Į|

Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- = :=
E tž.tas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- E =
= sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- =
= rniau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus). E =

P. P. MULIOLIS
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

= ir Apdraudos Agentūra = =
= 6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729 =

Tėmykit, brangus skaityto
jai, ką Jėzus sako apie save. 
Jis taip sako: Aš guldau savo 
gyvybę kad vėl ją imčiau. Nie
kas negali atimti jos iš manęs, 
bet aš ją guldau pats.

Dabar patinkime ką Jėzus 
paaukavo iš to veikalo kuris 
yra skirtingas už visas kitas 
žmonių aukas. Pirmas, mėgink 
mąstyti apie tuos dalykus jeib 
koks žemiškas kunigaikštis 
galėtų eiti ir duoti savo gyvy
bę už tuos ištvirkusius, nuže
mintus ............................
žmones, 
paikos, 
gaikštis 
Sūnūs. 
Mikelis, 
Angelų, 
visatoje, . .
Tas galingas kunigaikštis Mi
kelis palikęs savo garbę kurią 
turėjo su savo Tėvu pirma tvė
rimo pasaulio, jis tapo žmogu
mi ant žemesnio laipsnio. Jis 
buvo turtingas, bet pasidarė 
beturtis pasaulio dėl tavęs ir 
dėl manęs: dėl musų nuodė
mių.

Brangus prieteliau, Jis pasi
žemino ir buvo paklusnas iki 
pat savo mirties, žiaurios ir 
pažeminančios mirties ant kry
žiaus. Atsiminkim apie tuos 
trisdešimts metų ir pusę kur 
Jis buvo atskirtas nuo bendra
vimo su savo Tėvu. Kodėl Jė
zus pastojo žmogumi ir davė 
savo gyvybę atpirkimui iš mir
ties galybės? Jėzaus mirtis 
padarė tą progą, prisikėlimą 
iš numirusių visam pasauliui.

Stebuklingą meilę parodė 
musų Išganytojas Jėzus, at
pirko ši pasaulį, ir Jis bus 
Karalium ant viso sutvėrimo, 
kaip danguje taip ir ant že
mės. Tai musų skelbimas — 
S. B. S. D., Cleveland, O.

W. F. S. K., 1150 E. 76 St. 
(Skelbimas)

ir žemiausio luomo 
to mintys atrodytų 

Bet Jėzus buvo kuni- 
Dangaus, tas Dievo 
Jis buvo vardintas 

Jis buvo Sutvertojas 
ir visko kas tik yra 
išskiriant patį Dievą.

Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio drau
gas; platinki! ją tarp savu.
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LEHMAN
& LEIGH
Dirbtinu huno Dalių 

SPECIALISTAI 
Taisymai 

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

Cleveland Ohio. 
Seniausia Firma Clevelande 

įsteigta 190G
Telef. MAin 0745
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| LIETUVĄ

Arba keliaukite populiariais laivais

COLUMBUS
HANSA • DEUTSCHLAND 
HAMBURG • NEW YORK
Patogus gelcžinkeJais suj iširk imas iš Bremeno ar 
Hamburgo. Mes pageibėsime jum; šgę.uti svečų 
ir mmi’vracijos vizas de! ju tų g’m’nių Europos.

Informacijų klauskite pas vielinį agentą arba
1 '30 Euclid Avė. Cleveland, Ohio

HAMBUBG-AMEB1CAN LINE 
NOETK GERMAN LLOYD

LIETUVIŠKA DUONKEPYKLA

NEW DEAL BAKERY
P KANAS KUISI Savininkas

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

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

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

visada klauskit NEW DEAL DUONOS
r

<
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“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais PHONE: ENdicott 4186
I----------------------------------“T~

ONA KASKAS GRA
ŽIAI PRIIMTA

Matykit šį Įdomų Perstatymą Alenoj Bal. 17-24

Youth’s Forum
6820 SUPERIOR AVĖ. - CLEVE LAND, OHIO

Akron wins Tournament 
Championshi p!

‘DIRVA’ TROPU Y.

Ketvirtadienį, Balandžio 
Clevelando Liet. Moterų Klu
bas surengė 
Metropolitan
Onai Kaskas (Katkauskaitei). 
Lunčas atsibuvo Park Lane 
Vilią viešbutyje, kur dalyvavo 
apie 49 svečių.

Programą vedė klubo pirmi
ninkė Ona Mihelich, pasakyda
ma gražią įžanginę kalbą, 
to perstatė kalbėti šiuos: 
S. Karpius, P. J. žuris, J. 
Bendler, Stasė Greičienė, ir 
baigoje garbės viešnia, Ona 
Kaskas. Ji kalbėjo Lietuviš
kai ir Angliškai. Tarp kita ko 
artistė pasižadėjo kada gaus 
progą apsilankyti Clevelande ir 
duoti koncertą Lietuvių Darže
lio naudai, nes, sako, žino kad 
Darželis turi skolų ir ji nori 
prisidėti prie to puikaus dar
bo. P-lė Kaskas turėjo progos 
apsilankyti ir Lietuvių Darže
lyje ir juomi gėrėjosi.

Apsilankė Dirvoje
Tą patį popietį p-lė Katkau- 

skaitė su savo sesute ir motina 
apsilankė Dirvos redakcijoje ir 
suteikė daugiau žinių apie sa
ve, kas bus plačiau parašyta 
kitame Dirvos numeryje. Sa
vo motinai artistė išrašė Dir
vą. Jos visos, ir artistė, ir 
jos motina ir sesuo, yra links
mo budo, šnekios, draugiškos, 
ir visiems kas tik jas pažino, 
patiko.

gražų priėmimą 
Operos artistei

i

South 
viršuje

Dakotos 
kaip va-

Na-9 Milijonai Dolarių 
mų Statybai

Clevelando miestui federalė 
valdžia iš namų statybos fon
do žada skirti dar devynis mi
lijonus dolarių. Tais pinigais 
bus statoma didieji gyvenami 
apartmentai senų nugriautų 
lūšnų

Iki 
skirta 
tokių 
bai ateityje, 
skirta ir jau sunaudota devy
ni milijonai dolarių, už kuriuos 
dalis apartmentų išstatyta.

George Ward, 
covvboy, vaizduoja 
karinėse valstijose jaukinami lau
kiniai jauni arkliai. Jis dalyvaus 
kas vakaras Pasaulio čampionato 
Rodeo perstatymuose Clevelando 
Arenoj, Balandžio 17 iki 24.

Šiame perstatyme dalyvaus šim
tas penkasdešimts covvboys ir covv-

girls su savo garsiais arkliais, bus 
du šimtai laukinių arklių, jlgaragių 
jaučių, ir išlavintų arklių, kas bus 
didelė jdomybė.

Atsižymintiems Rodeo dalyvauto- 
jams bus suteikta dovanos, nes vi
sas šis turnamentas rengiamas po 
priežiūra atsakomingos American 
Rodeo Association.

vietose.
šiol Clevelandui jau pa- 
apie 18 milijonų dolarių 
gyvenamų namų staty- 

Pirmiau buvo pa-

• NAMŲ STATYBA Cleve
lande tęsiasi, šymet per tris 
mėnesius jau pastatyta 192 
pavieniai gyvenami namai.

Clevelande pradeda veikti 
viena namų statybos kompani
ja kuri išstatys šeimoms gy
venamus namus už $2,500, ku
rie turės savo žemės sklypą. 
Namai bus duodami išsimokė- 
jimui. Savininkas turi turėti 
darbą jei nori namą statytis.

MIRIMAI
BEATRIČE DROKTONIUTĖ 

31/2 metų amžiaus, nuo 1749 E. 
39 St., mirė Balandžio 12 d. 
Palaidota su pamaldomis 
Nekalto Prasidėjimo parapijos. 
Liko tėvas ir motina.

iš

Vakaruškos Lietuvių 
Salėje Atnaujinamos
Po Velykų, pradedant kitu 

penktadienio vakaru, Lietuvių 
salėje rengtos vakaruškos vėl 
atsinaujina. Bus gera muzika, 
šokiai ir piniginės dovanos.

M1LLSON JR. HIGH mo
kyklos P.T.A. kviečia visus tė
vus ir motinas šios mokyklos 
mokinių dalyvauti labdaringa
me vakare tos mokyklos audi
torijoje, trečiadienį, Bal. 20. 
Pradžia 7:30 vai., bus durų do
vanos ir kitokios.

AGOTA KRIščIUKAITIS 
56 metų, nuo 435 E. 152 St., 
mirė Bal. 13 d., laidojama šeš
tadienį, iš Neliaujančios Pagal
bos parapijos. “ 
muose. Liko 
duktė ir trys

Laidotuvėse 
navo graborė 
kienė.

Pašarvota na- 
vyras Vincas, 1 
sunai.
abiejų pasitar- 
Della Jakubaus-

NEUŽMIRŠKIT SAVO 
ANTRAŠO

Persikeldami kitur gyventi, 
visada pasistengkit pranešti 
savo naują antrašą Dirvos ad
ministracijai išanksto. Kurie 
nedavę žinios apie pakeitimą 
gyvenamos vietos išeinat ki
tur, jums Dirva pašto prane
šimu būna sulaikoma.

VIEŠA PADĖKA
Šiuomi tariu širdingą ačiū 

komitetui — F. J. žuriui, K. 
S. Karpiui, A. M. Praškevičiui 
— draugams ir draugėms, da
lyviams ir svečiams, kurie taip 
gausiai prisidėjo prie surengi
mo pietų, apeigų ir pramogų 
laike įteikimo D. L., K. Gedi
mino ordino per Konsulą P. 
Daužvardį Balandžio 3 d.

Prie progos tariu ačiū ir p. 
Daužvardžiui už jo atsilanky
mą ir gausingą kalbą.

P. J. žuris.

NAUJOS PARAPIJOS 
ŽINIOS

SODALIECIŲ VAKARAS
Sekmadienį, Balandžio 24 d., 

naujos parapijos Sodalietės tu
rės įdomų programą naujos 
parapijos salėje. Bus “Floor 
Shovv”, gros Sax Sadler orkes
tras. Išanksto ruoškitės daly
vauti visi.

PIRMŲ POPIERŲ 
REIKALE

Kurie Lietuviai nežino savo 
atvažiavimo dienos ir laivo 
kreipkitės j Dirvos agentūrą, 
jums bus pagelbėta tai suras
ti. Taipgi norintiems išpildo
ma aplikacijų blankos: Patar- 
tira tuo reikalu kreiptis penk
tadieniais ir šeštadieniais.

PADĖKA
Noriu padėkoti visiems ku

rie darbavosi surengimui pietų 
Balandžio 3 d., Lietuvos Kon
sulo P. Daužvardžio atsilanky
mu įteikti ordinus, ir už pa
čias tam tikslui surengtas iš
kilmes Lietuvių salėje. Ačiū 
visam komitetui kurie prie to 

| pasidarbavo. Alekas Banys.

*

KORTŲ VAKARAS IR 
BALIUS

Penktadienio vakare, Balan
džio 22, nuo 7:30 vai., naujos 
parapijos salėje rengiama kor- 
tavimas ir šokiai. Gros Apa- 
naičio orkestras. Įžanga 25c.

Komisija prašo visų rengtis 
dalyvauti šiame pirmame po- 

j pasilinksminimo 
Kom.

velykiniame 
vakare.

* 
PO 40

Naujos parapijos salėje at
sibuvo 40 valandų atlaidai, ku
rie prasidėjo Kovo 27 ir bai
gėsi 29. Dalyvavo daug sve
čių kunigų, ne tik Lietuvių bet 
ir svetimų.

Klebonas Kun. A. M. Karu- 
žiškis su savo padėjėju Kun. E. 
Šteigmanu buvo viską gražiai 
įrengę; žmonių buvo pilna vi
sus vakarus. Pamokslai buvo 
sakomi Lietuviškai ir Angliš
kai. Altoriaus popuošimu pa
sirūpino Sodalietės mergelės. 
Vargonininkė p-lė Vanda Ya- 
nušaitė puikiai išlavino chorą, 
kuris sugiedojo įvairias pritai
kytas giesmes.

* * *

MOTINOS DIENA
Moterų Labdarybės Draugi

ja rengiasi prie didelio vakaro. 
Sulyg Lietuvos dabartinio pa
pročio Gegužės pirmas sekma
dienis dedikuojamas Motinos 
pagerbimui. Taigi Gegužės 1 
naujos parapijos salėje 
ma gražus vakaras su 
mu. Komisijon ineina: 
čiunienė, K. Magilienė, 
vickienė, E. Garnienė, M. Roč- 
kienė, B. Yackienė.

A. N. Koresp.

■Y* ■Y*

VALANDŲ

rengia- 
progra- 
P. Vai- 
A. Na-

By G. C. VENSLOVAS
The honor- of vvinning the first 

National Lithuanian Basket Bali 
championship goes to our neighbor- 
ing city, Akron. This makes the 
third title this team has vvon this 
season. They are vvinners of the 
K. of C. and C.Y.O. tournament 
championship in Summit County and 
novv have copped the Lithuanian 
National.

Their toughest game of this tour
nament, vvas the Saturday nite fray 
vvith the Holy Cross K of L team.

In this game they had to fight 
until the finai minute to gain the 
vietory. Up until the lašt minute, 
Dayton vvas leading by tvvo points, 
būt the rubber city boys came thru 
vvith 3 points, vvinning the game, 
fighting their vvay to the champion
ship. Congratulations to the champs. 
Akron, St. Peters, and may you on- 
joy the ‘Jaunimas’ trophy, also the 
individual trophies that vvent to the 
champions. The Cleveland Lithuan
ian Athletie Club team vvon the 
runners-up trophy given by the 
‘Dirva’, thereby keeping this tro
phy right at home. The Cleve
land Liths put up a game fight, 
in this finai game and as many 
remarked after the battle, that this 
game sure did climax the end of 
a great tournament. 
go vvrong on our ėarlier 
vvhen vve said that this 
to be a tournament of 
and so it vvas. Every 
of championship caliber.
ly disappointement of the entire 
tournament vvas the non-appearance 
of the Chicago teams. Būt due to 
vveather conditions, it vvas impos- 
sible to drive out of Chicago. Ev- 
erything possible to have them get 
here vvas done. Telegrams, long 
distance telephone calls vvere made. 
būt that didn’t mėlt the snovv, to 
open the highvvays.

A good crovvd vvas sėt to come 
here from the “Windy City”, vve 
received telegrams of regret from 
Judge, John Zuris, and Joseph Poš
ka, Editor of ‘Jaunimas’ that they 
could not come. Whether vveather 
is good, or vvhether vveather is bad, 
Jack Juozaitis, sports editor of 
‘Jaunimas’ is on the job.

Mr. and Mrs. Juozaitis of Chicago 
came to this tournament, attended 
all sessions and Mr. Juozaitis pre
sented the champions vvith the Jau
nimas trophy. 
zaitis is better knovvn, statės that 
these _ 
vvere the best he has ever seen.

The sportsmanship of players and 
fans alike vvas of the highest order 
and you need that to make a tour
nament a success. All of the out- 
of-town teams had a large number 
of fans and rooters come along. 
Many, many things could be vvrit- 
ten, būt lack of space does not al- 
low it. We vvill give a fevv high- 
lights of this tournament in the 
future.

Mr. K. S. Karpius, editor and pub- 
lisher of the vveekly, ‘Dirva’ pre
sented the runner-up trophy to the 
local team. They vvere vietors over 
the Cleveland Leaders and Detroit, 
vvhich gavę them the right to enter 
the finais. Here they met their 
defeat at the hands of St. Peters, 
Akron, 38 to 31.

A special feature of this tourna
ment vvas a foul shooting contest. 
Each team vvas allovved three men 
to enter, vvith fifteen throvvs be
ing allovved each man.

Some very good foul shooting 
vvas vvitnessed. After checking up 
to determine the vvinner, Wallicn 
of DuBois and O’braitis of Cleve
land vvere tied at 12. These tvvo 
men vvere called out again to de- 
cide the vvinner, and if you vvere 
amazed at the previous foul hoot- 
ing this vvas really the thriller. 
The ineredible mark of 14 good 
tosses out of 15 vvas made by O- 
Braitis. This vvon him the contest 
and the special trophy offered by 
the Cleveland Lith. A.C.

THANK YOU CLEVELAND, 
THANK YOU VISITORS!

Your cooperation before, during, 
and after the tournament vvas vvon
derful. Without this excellend sup- 
port our tournament vvould have 
been a failure. Some of the things 
nlanned did not materialize, and 
probably too, some of the program 
did not meet expectations. As in 
all things. the beginning is hard, 
and mistakes are mad(i We learn 
as vve go along, and it is a sure 
thing that the šame mistakes vvill 
not be made next year. So that vve 
vvill not miss anyone, vve repeat: 
“Thank you, Cleveland, thank you. 
visitors”.

LITHUANIAN-AMERICAN 
ATHLETIC ASS’N. ORGANIZED
The fruits of this first basket

ball tournament have begun to 
show results. A meeting at vvhich 
every city participating in the tour
nament vvas represented, vvas held. 
A movė to organize the Lithuan
ian-American Athletie Ass’n. vvas 
begun. Officers eleeted are: 
Geo. Venslovas, Cleveland, O. — 

President.
Joseph Goldick, Dayton, O. — lst. 

Vice President.
Bruno Brazauskas, Gary Indiana •— 

2nd ~Vice President.
William Verseckas, Detroit, Mich — 

Secretary.
Jack Juozaitis, Chicago, Illinois ■— 

Treasurer.
VVilliam Darulis. Akron, Ohio — 

Trustee.
Paul Balutis, DuBois, Penn. 

Trustee.
Dr. V'to Kubilus vvill be on

board of directors. Plans are novv 
being made for a Soft Bali League, 
and a Bovvling Tournament at De
troit, Mich. next season.

More vvill be heard abont this 
organization in the future, vvatch 
this page!
NO CLUB MEETING NEXT WEEK

The regular meeting of the Club 
vvas to be held April 19th, būt on 
account of the Inter-Lodge banquet 
on that nite, the meeting date vvill 
have to be changed. Watch 
vveek’s ‘Dirva*.

Depressions, re- 
cessions, eras of 
prosperity a 1 I 
tend to change 
the cycles of so
ciety one meets. 
During the days 
of “tvvo can live 
as cheap as 
one” all the 
younger genera
tion is running 
off in pair, a- 
courtin’, living 

in a class of
“just vvanting to be left alone in 
heaven.” They don’t care for the 
usual type of carefree fun.

the

We didn’t 
predictions 
vvas going 
champions, 
game vvas 

Our on-

Jack, as Mr. Juo-

games in this tournament

būt ever-grovving group of patient 
listeners hovv they won the eham- ’ 
pionship lašt year. Yessir, it vvas 
in that big game vvith the boys irom 
Lithuania. Jush vvhen everybodysh 
thought tehy vvere vvasshhed upsh, 
(quoting them) they came thru 
and upset the apple cider, I mean 
cart. From there on, eveyvone left 
out a vvhoop of yells, cheering them 
on to vietory.

The older folks vvho in time of 
lean months found sufficient en- 
joyment and pleasure vvith amateur 
entertainment, card-playing, polkas, 
etc., find that vvith an influx of 
more money, they too can enjoy 
the better things in life.

The cycle has been greatly curv- 
ed this, year . . . the boys are 
staging it, the girls are vvilling 
to come just for a fevv hours of 
dancing, and the old folks vvelcome 
the opportunity to trade tales of 
vvoe.

Logical —
Severai years ago this erring per- 

son criticized Gene Petraitis, and 
Mickey Pranko, for thinking they 
vvere i n love at too tender an age 
to vvithstand time. That was vvhen 
both vvere in their teens, novv they 
are maturing to a marriageable 
age, and štili single and in love. 
The.v say: “Why should vve get 
married, vve’re nerfectly happy and 
contented as is?” Who vvas it that 
once said, “from the lips of babes

Then 1 here’s the one about the 
basketball player vvho vvas so fat 
around the vvaist, he had to put 
a book mark betvveen his bellies, 
to knovv vvhich one to tie his 
tights around. Boy that’s a killer, 
ain’t it?

next

Lašt Sunday vvas a perfect ex- 
ample of “hard times” and some
thing nevv in the manner of nn- 
tertainment. It vvas the big Na
tional Lithuanian Basketball Tour
nament! Groups from near 
far. young and old. all joined 
gether in an old-fashioned 1933 
‘34 sočiai funetion.

CANDIDATE
TO

and 
to- 

and

COLLINWOOD 
NOOZE

By THE LADY BUG
Being one of the basketball 

tators, I scooped up a bit on ye 
poor Collinvvoodites.
Ah, the three musketeers — Ruth 
Masilionis, Ann Gradinskas, and 
Marie Saukevich all seemed to be 
having the time of their svveet 
lives.

Overheard about these “yar” Du
Bois “Boys”. Number 6, being 
being John Kakanauskas, ansvvers 
to the niekname of “Cocoa”. You 
don’t even have to bother putting 
a niekei in him. ~ 
ever get tired, .

Sigh, sigh, ___ _____ __ ■___
Roskoski, that little big forvvard 
from DuBois.
so far avvay, says a certain young 
Collinwood miss.

You knovv vvho that man vvith 
the outstanding blue and yellovv 
tie vvas? None other than good 
old, “Lefty” Stankavich.

Sunday all of the DuBois fellows 
(vvell almost) all came to Mass at 
our little church. Glad to have 
you men there, too.

I aecidentally bumped into Wil- 
liam Janus of Detroit, one of the 
athletes that is a bit of alright, 
if I may say so, in basketball of 
course1

i Joe Maxie didn’t leave his seat 
until he collected his bet. That’s 
a good policy anyhovv, only I vvas 
afraid to follovv it, fearing 1 might 
be sitting there yet.

In conclusion may I say that the 
games vvere all good, būt, the 
from vvhere you vvatch them 
all have been made of vvood. 
of a rhyme, eh vvhat?

spec-

Don’t your javvs 
Jawn ?

introducin’ Bernard

Too bad you live

places 
should 
A bit

FREE DENTAL LECTl’RE
A educational dental leeture given 

by Dr. I. J. Monteleone, and spon- 
sored by the St. Aloysius Parent 
Mothers’ League vvill be given in 
St. Aloysius school hall, rear. i ‘ 
St. Ciair Avė., on Thursday 
ing, April 21st at 8 o’clock. 
mission is free to all adults.

Anyone vvho cannot attend 
send for a copy of the leeture 
by sending a stamped and 
addressed envelope to —

Dr. I. J. Monteleone 
10818 St Ciair Avė. 

Cleveland, Ohio

10932 
even-

Ad-

may 
free 
self-

Early Birds —
‘Tis a vvell knovvn fact that 

folks out-on-the-farm are early 
ers, and the DuBois. Pa. girls sured 
lived un to it. 175 miles distant 
and štili they v-ere in Cleveland 
before seven o’clo<Y Saturday morn- 
ing. Bv the looks and actions of 
Ann Beleski, Mary Petrosky, Helen 
Markalonh: and Nell Shilales, early 
rising tends to be a substitute for 
Grape Nuts and complexion brushes.

Versatile —
That’s Nellie Warkala of Dayton, 

Ohio. At one time there vvas four 
Akron boys introduced and enter- 
taining her . . . did she get excited? 
Well, just enough to make it look 
right, būt štili she handled each boy 
individually and pleasantly. Per- 
haps she received a bit of good 
training from Helen Bac?”ičius, of 
Cleveland, vvith vvhom the stayed 
vvhile visiting.

the 
ris-

Waa-aa, naa-aa —
Taylor may have his 

peek hair-line, Gable his 
escapades, būt Pete Yenicky of dovvn 
Akron vvay has the quack on both. 
He vvears shoes and doesn’t have 
the hair line, būt can 
Duck! I mean, imitate 
You could put that guy 
yard and the dueklings 
ovvn their ovvn mother.

■widow’s- 
shoeless

he Donald 
of course. 

in a barn- 
would dis-

Definitely —
Vince Banionis of Detroit, Mich., 

is absolutely the most perfect bas
ketball player to ever serape a 
knee on the East High gym. The 
bov has smoothness, percision, flex- 
ibility, etc., etc., at least that js 
the opinion of Ann Karson, of Col- 
linvvood. Did he sėt her slightly 
agog or ga, ga?

The men vvho came back—
A lot of cheering vvas done at 

the school gym, būt methinks that 
even more vvas heard at the Lith
uanian Hall bar. It all started aft
er ‘Moon’ Derin of Youngstovvn, O. 
and ‘Deerfoot’ Rudd of Cleveland 
finished a beer or tvvo or three or 
. . . They started telling a small

THE EDITOR —
Present conditions being vvhat 

they are and the fact that the 
younger generation is being par- 
ticularly affected, may I at this 
ODDortune time, announce my 
didacv for Statė Renresentative in. 
Cuvahoga County this coming fall.

Being one of the younger gen
eration, if not the youngest to en- 
deavor to attain this particular of
fice, I notice very readilv. the fact 
that our young group is being sad- 
Iv negleeted. This unemployment 
P’tnation is serious, and 
fight for a solution.

First. I believe that 
man should have some 
ycsrly wage guarantee.

Second, these cases where a mar
ried man. parning sufficient to sup- 
no»-t his family, nermits an insistent 
wife to deorive a single giri a job, 
I absolutely am against this pro- 
cedure.

Thirdly, the younger generation 
graduating from High School have 
no future vvhatsoever, after they 
step into the business vvorld. I aim 
to enact eures for this problem.

Fourthlv. our taxation program is 
an excessive burden to us, vet the 
amount received in various divisions 
of our government is insufficient 
to provide for its upkeep. Why? 
Sim^lv because our racketeers are 
consuming practically half of our 
exnenditures. This mušt go!

Fifthly, our Police and particu- 
larly our Fire Departments are in 
dire need of nevv equinment. In 
fact, it is surDrising that thev’ve 
accomplished vvhat they have. This 
needs special attention.

Sixthlv, I am in favor of a “uni 
cameral” legislative form of rep- 
resentation in this statė. To prove 
its effect, may I suggest that you 
look at the financial standing of 
the statė of Nebraska.

In elosing may I mention that if 
eleeted I positively intend to lead 
a honest, courageous, and efficient 
term for all concerned.

Very truly yours, 
Edvvard A. S^itz 

Waterloo Rd., Cleveland, O.16213

this 
can-

I intend to

a Vvorking 
.sort of a

DON’T FORGET!
That big Easter Hop being held 

at the Nevv Parish Hall. It’s to 
be semi-formal, vvith music by Sax 
Sadler’s orchestra. Saturday, April 
24th. There’ll be plenty of fun and 
entertainment for all, vvith a gala 
floor shovv and prizes. Let’s fili 
‘er up to the rafters! Only 35c, 
30c in advance.

SVEIKINUA VISUS IR LINKIU

LINKSMŲ VELYKŲ
• •

Štai kas naujo Velykų pietums ar vakarienei 
Skanus Lietuviškas Skilandis ir 
Importuota Lietuviška Degtinė 

Vienatinė vieta Ohio valstijoje 
Ateikit su šeima — su draugais

ST. GEORGE SENIORS VS. 
LITHUANIAN A. C.’s

A basketball game of great im
portance and entertainment vvill be 
played on April 26th. It’s going to 
be a battle of Cleveland’s tvvo 
runner-up teams, in their respec- 
tive classes.

The fray vvill take place at St. 
George’s gym on Tuesday, April 
26th. Trophies vvon by each team 
in their leagues shall be presented 
after the game. Dancing vvill vvind 
up an evening of great prospeets.

II J

STONIS RESTAURANT
6824 Superior Avė. Kazys Stonis, Savininkas
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LIETUVIŲ TAUPYMO IR PASKOLOS
DRAUGIJA

LINKI

LINKSMŲ VELYKŲ
Visiems šios įstaigos dalininkams

I 
i

MOKAME 3% UŽ DEPOZITUS

piThe Lithuanian Savings 
& Loan Association 
6712 Superior Avė.

HEnderson 2498
♦’« *4 * *♦**4* *4* *4**4**♦**<*  *4* *4**4* *4**♦* *♦**♦* *4********♦* *1**1**1*

INSURED

Nikobemas A. VVilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Avė. HEnderson 9292
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The Wilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuve

6307-11 Superior Avė. ENdicott 2343
N. A. WILKELIS JURGIS ARBUCKAS

Savininkas Vedėjas
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