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EMMA GOLDMAN 
ĮSILEIDŽIAMA

Washington. — Amerikos 
valdžia davė leidimą įva- 
ti j šią šalį garsiai anar- 
kistei-komunistei, Žydelkai, 
Emmai Goldman, kuri 1919 
metais buvo deportuota i 
Rusiją, bet ten nuvažiavus 
rojaus nerado ir pabėgo.

Ji dabar yra 64 metų am-

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Streikuoja apie 30,000 
Angliakasių

Wilkes-Barre, Pa. — Kietos 
anglies kasyklose kilo streikas 
po nepasisekimo valdžios atsto
vui perkalbėti angliakasių uni
jos viršininkus nuo streikavi- 
mo. šį streiką vadovauja nau
ja angliakasių unija suorgani
zuota prieš senąją United Mine 
Workers uniją. ’ Naujoji unija 
turi į 50,000 narių.

Streiko srityse prasidėjo su
sirėmimų. Streikas uždarė 50 
kasyklų.

Taylorville, III. — Christian 
apskrityje angliakasių nesusi
pratimai tęsiasi po senovei, po 
vadovyste komunistų suorga
nizuotos Progresivės angliaka
sių unijos. “Pregresistai” da
ro užpuolimus kur tik gali ant 
United 'Mine Workers unijos 
darbininkų dirbančių kasyklo
se, nori priversti juos streikuo
ti ir prisidėti prie jų.

Uhrichsville, Ohio. — Pradė
jo dirbti Robinson & Son rynų 
liejyklai, praeitų dviejų savai
čių bėgyje paimta Į darbus 350 
darbininkų.

South Bend, Ind. — Bendrix 
Products Corp, pakėlė savo po
ros tūkstančių darbininkų al
gas 5 nuošimčiais.

Kalba apie Trumpinimą 
visų Darbo Valandų
Wąshington. — Kadangi ne

siseka kaip reikia duoti darbų 
apmažiniraui bedarbių eilių su- 
lyg NRA kodų įvedimo, todėl 
administratorius Gen. Johnson 
pradėjo planuoti sutrumpinimą 
darbo valandų.

Kaip pasirodo, įvedus NRA 
kodus įvairioms industrijoms, į 
darbus paimta visoje šalyje ne
daugiau 1,500,000 darbininkų.

Vieši darbai kuriems valdžia 
pastatė apie 4,000,000 bedarbių 
yra laikini ir su pavasariu jų 
dauguma pasibaigs. Tada be
darbių vėl padaugės.

Gen. Johnson turi mintį iš-1 
judinti nuolatinius darbus in
dustrijose, kad ten pradėtų im
ti daugiau darbininkų. Jeigu 
to nebus atsiekta, turės imtis 
trumpinimo darbo valandų vi
suose darbuose.

AVALŲ gamintojai savo su
važiavime St. Louis mieste pa
reiškė kad “gerovė jau sugry- 
žo”, nes jų industrijoje užsa
kymai pakilo 50 nuošimčių — 
užsakymų avalams turi net už 
$50,000,000.

PREZ. ROOSEVELTO PASIŪLYMAS KON-
GRESUI IŠJUDINO VISĄ PASAULĮ

NORI 2 BILIJONU UŽ
TIKRINIMUI DOLA-
RIO PASTOVUMO

Washington, Sausio 15 d.
— Prez. Roosevelt padarė' 
savo ypatingą atsišaukimą 
i Kongresą nustatymui do
lario kainos, kuriame pra
šo:

1— Kad Kongresas sutei
ktų jam ypatingą galią pa
imti į valdžios visą auksą 
esanti Federaliam Rezerve, 
sumoje $3,600,000,000.

2— Kad Kongresas priim
tų įstatymą dolario kainos 
nustatymui tarp 50 ir 60 
centų dabartinės vertės, su 
tikslu kad tas 10c skirtumo
tarp 50 ir 60 centų duotų 
dolariui pačiam per save 
nusisverti į pastovią kainą.

3— Kad leistų įsteigt dvie
jų bilijonų dolarių fondą, iš 
pelno nupigintų dolarių, už
tikrinimui dolario vertybes.

4— Kad sidabro vartoji
mą pinigams tuo tarpu pa
liktų iki pasirodys pasekmės 
Londono finansinės konfe
rencijos.

Šis prezidento pasiūlymas 
išjudino ne tik Ameriką bet 
ir visą pasaulį ir visų šalių 
akis atsikreipė į Washing- 
toną, laukiant kas bus pa
daryta su dolarių.

Dolario nupiginimas reiš
kia prisitaikymą prie kitų 
šalių pigesnių pinigų ir to
kiu budu geresnę progą iš
kišti į kitas šalis Amerikos 
produktų.

Sujudimas Kongrese
Šis prezidento atsišauki

mas sudrebino ir patį Kon
gresą. Republikonai atsto
vai tuoj pasiryžo daryti 
kliūtis tam sumanymui pra
vesti, kaip jau iki šiol ban
dė daryti visokius tramdy
mus Roosevelto planams.

KIEK JUS NUSTOSIT?
Jeigu jus turit banke 100

dolarių, ar jus gausit dabar 
tik $60, jeigu kada reikės 
pinigus ištraukti? Ne, jus 
gausit visą $100 be jokio 
nuskaitymo. Tiktai, jeigu 
•_ jiktų už tą šimtą dolarių 
nusipirkti aukso tai aukso 
gautumėt tik $50 vertės.

Bet jums aukso pirkinėti 
nereikia, reikia tik pragy
venimo reikmenų, ir joms 
pirkti jūsų visas $100 bus 
vertas šimto dolarių.

Tiesa, nekurie dalykai eis 
brangyn, nekurie greičiau, 
o nekurie išlėto, taip kad 
paprastam gyvenime sunku 

įbus patėmyti skirtumas. - 
' Tais pigiais dolariais jus

žiaus. Iš Amerikos išvy
ta už priešvaldišką agitaci-
ją. Dabar esanti Kanadoj.

Emma Goldman paeina iš
mokėsit savo skolas ir ne
reikės mokėti nei kiek dau
giau kaip tik tiek kiek yra 
ant dokumento įrašyta.

VISAS AUKSAS TURI 
BŪTI GRĄŽINTAS 
Washington. — Visi kas 

turi aukso pinigų arba auk
so privalo sunešti atgal į 
bankus ir už jį gauti popie
riniais pinigais.

Jeigu nebus auksas su
grąžintas į valdžios iždą, 
vėliau' tie kurie slepia pas 
save auksą bus nubausti pi
nigine bauda, už savo auk
sinius pinigus gaus mažiau 
negu dabar gali gauti.

Kauno, iš kur išvažiavo bū
dama 15 metų amžiaus ir 
gyveno ir dirbo Rochester, 
N. Y. Ištekėjus už Jakobo 
Kershner’o, ji patapo anar- 
kistė, ypač po to kai Chica- 
goje buvo pakarta keli as
menys už surengimą spro
gimo, kame žuvo keliolika 
žmonių.

Patapus anarkistė ji bu
vo smarki agitatorė, pame
tė savo vyrą ir pradėjo va
žinėti su prakalbomis. Vė
liau susiplakė su kitu Žydu 
anarkistu, Berkmanu, ir va
rė savo darbą iki valdžia 
išvijo ją iš šios šalies.

Jau keli metai ji prašosi 
įleisti ją j Suv. Valstijas, 
tik dabar leidimas duota.

INDIJOJ ŽUVO APIE 
2,000 ŽMONIŲ

Calcutta, Indija. — Sau
sio 15 d. šiaurinės-centrali- 
nės Indijos dalyje įvyko di
delis žemės drebėjimas, ku
ris išgriovė miestus, kaimus 
ir kalnų stotis. Spėjama 
kad užmuštų bus nemažiau 
2,000 žmonių. Lėktuvais ap
lankytos nukentėjusios sri
tys išrodo labai šiurkščiai.

Nukentėjusioms vietoms, 
jų likusiems žmonėms grę- 
sia ligos ir badas, nes suar
dyta komunikacija ir tų vie
tų greitas dasiekimas.

DEGTINĖ DABAR VI
SAI PRASTA

Degtinės žinovai sako kad 
dabartiniu laiku paleista į 
žmones legališk'a degtinė 
daugumoje yra daug pras
tesnės rūšies negu buvo 
prohibicijos laikais slaptai 
daromoji. Prie to, geros 
degtinės kainos yra aukšv 
tesnės negu buvo prieš at
metimą prohibicijos.

Ims laiko iki svaiginan
čių gėrimų biznis nusisto
vės.

Valžia pavelijo neribotą 
importavimą degtinės į šią 
šalį per 30 dienų.

AUTOMOBILIAIS UŽ
MUŠTA 29,900

1933 metais Suv. Valsti
jose automobilių nelaimėse 
patys užsimušė arba suva
žinėta kiti viso skaičiuje 
29,900 asmenų. Tai yra 704 
daugiau negu 1932 metais.

Visokių \ automobilių ne
laimių pernai buvo 750,000 
ir 850,000 asmenų sužeista.

VOKIETIJOJ STERILI
ZUOS 400,000 VY

RU IR MOTERŲ
Vokietijoje yra nužiūrėta 

sterilizuoti apie 200,000 mo- 
terų-merginų ir apie tiek 
pat vyrų silpnapročių ir ki
tokių netikusių asmenų, kad 
jie negimdytų sau lygius 
nesveikus vaikus.

Vyro sterilizavimas atsi- 
na apie $5, moteries apie 
$12, bet, sako, Vokietija su
taupys bilijonus markių kas 
metai kada tų negerumų ne
sivels daugiau.

Jeigu Vokiečiai suranda 
400,000 vyrų ir moterų ne
sveikų kūniškai ir protiš
kai taip tik sau apsidairę, 
tai gal jie visi tokie silpna
pročiai žiūrint iš jų veiki
mų pastarais laikais.

Gal butų gerai kad jų vi
sai nesiveistų.

ŠUO APVERTĖ VALTĮ
E. Liverpool, O. — Ohio 

upėje neramus šuo apvertė 
valtį ir prigėrė motina, jos 
brolis ir kūdikis.

VĖL SUĖMĖ 26 “SABO- 
TAŽNIKUS”

Maskva. — Sovietų slap
toji policija suėmė 26 as
menis — šešis svetimšalius 
ir 20 Rusų — ir kaltina juos 
priešvalstybiniam veikime.

Tuoj gal pradės skanda
lingą bylą prieš juos.

šeši sudegė. Roswell, N. 
M. — Netoli čia, namelyje 
kilus gaisrui sudegė šeima 
iš šešių asmenų.

Kaltina už 19 žudysčių. 
Meksikoj, Pueblo valstijoj, 
piliečiai kaltina Gen. Car
dona, seimo atstovą, nužu
dyme 19 žmonių.

Visi šeši S. Valstijų ka
riški lėktuvai kurie perei
tą savaitę išskrido virš Pa- 
cifiko vandenų į Hawaii sa
las, laimingai pasiekė savo 
tikslą. Ore praleido 26 va
landas, atliko 2,400 mylių 
kelio.

RUSIJA NESISKUBINA 
SU PIRKIMAIS

Nors prieš Litvinovo at
vykimą į Ameriką gauti so
vietams pripažinimą sovie
tų carai plačiai skelbėsi kad 
tuoj ims leisti Amerikoje 
šimtus milijonų dolarių ir 
duos Amerikai daug darbų, 
bet kaip dabar dalykai sto
vi, jie stovi vietoje: Rusija 
nesiskubina papilt milijonų 
dolarių Amerikoje.

Žinovai spėja kad Rusi
ja gal tik tiek pirks iš Suv. 
Valstijų kaip pirko per pa
starus pora metų.

Šiose dienose tik viena 
firma, Bullard Co., Bridge
port, Conn., gavo iš sovietų 
užsakimą padaryti mašinis
tams įrankių už $500,000.

FOOCHOW PAIMTAS
Foochow, Kinija. — Na

cionalistų vyriausybė sumu
šė sukilėlius kurie valdė šį 
miestą ir miesto valdžią pa
ėmė į savo rankas.

Suv. Valstijų kariškas lai
vas randasi prie Foochow 
ir išsodino 30 jūreivių ap
saugoti Amerikonų gyvas
tis.

KUBOS PREZIDENTAS 
VĖL IŠVYTAS

Havana. — Kubos prezi
dentas Grau San Martin 
tapo prašalintas ir jo vietą 
užėmė Carlos f Hevia.

RADO $375,000 VERTĖS 
DEIMANTUS

Pretoria, Afrika. — Ne
toli čia deimantų kasykloje 
rasta du šmotai deimanto 
tokie dideli kad atradėjas 
atsisakė imti už juos $375,- 
000 atlyginimo.

SVARSTYS GIMIMŲ 
KONTROLIAVIMĄ

Washington. — Kongre
se yra pasiūlymas svarstyti 
Amerikos gimimų kontro- 
iavimo klausimą. Tą klau

simą Sausio 18 d. paims ap
kalbėti Atstovų Buto tei
sių komitetas.

VYSK. CANNON TAR
DOMAS

Washington. — Valdžia 
neduoda ramybės protesto- 
nų vyskupui James Cannon, 
kuris 1928 metais naudojo 
visokius budus prieš Demo
kratų kandidatą į preziden
tus, Alfred E. Smith, ir to 
pasekmėje keliose pietinėse 
valstijose Demokratų par
tija pralaimėjo, nors seniau 
ten vis balsuota už Demo
kratus.

14 NUBAUSTA
Kabul, Afganistanas. — 

Už nužudymą karaliaus Na- 
diro pereitą Lapkričio mė
nesį, šiose dienose 14 suo
kalbininkų nubausta mirti
mi.

New Yorkd miestas turi 
skolų daugiau negu visų 48 
valstijų valdžios sudėjus į 
vieną.

GALIMA PARSITRAUKTI IŠ 
ALKOHOLINIUS GĖRIMUS

Iš Lietuvių Ekonominio Centro Veikimo.
ORGANIZUOJASI NAUJAS 

SĄSTATAS
New York, Sausio 10,1934.

Amerikos Lietuvių Ekonomi
nis Centras pradeda veikti an
trą trimetį.

Pirmutinis Ekonominio Cen
tro sąstatas susidėjo tik iš 9 
narių ir veikė nuo 1930 iki 1933 
metų. Dabar gi nuo 1934 iki 
1936 metų Ekonominis Centras 
veiks padidintas ir sustiprin
tas: kiekvienas Vaizbos Butas 
(Chamber of Commerce) ar 
Profesionalų ir Biznierių drau
gijos gali Ekonominiame Cen
tre turėti po vieną savo atsto
vą. Amerikos Lietuvių Laiva
korčių Sąjunga irgi yra pareiš
kus norą Ekonominiame Centre 
turėti savo atstovą.

Naujojo Ek. Centro sąstato 
sudarymas tebėra formavimo 
stovyje, nes dar ne visi Vaiz
bos Butai yra išrinkę atstovus. 
Yra laukiama kad bėgyje šio 
Sausio mėnesio visi Vaizbos Bu
tai bus jau išrinkę naujus ar 
perrinkę senus delegatus į Eko
nominį Centrą ir Vasario mė
nesį galės jau įvykti pirmas 
antrojo trimečio Ekon. Centro 
narių posėdis.

Ek. Centrui rupi sukoncen
truoti Amerikos Lietuvių profe
sionalus ir biznierius, kad su jų 
pagalba galima butų leisti nors 
sykį į metus ekonominį žinia
raštį ir kad ekonominiai gyve
nimo klausimai Amerikoje ir 
ekonominiai santikiai su Lietu
va neišdiltų iš musų sąmonės, 
bet užimtų ne paskutinę vietą 
musų visuomeniniame veikime.

GALIMA LAISVAI PARSI
GABENTI LIETUVOS 

GĖRIMUS
Sužinota iš Lietuvos Genera

linio Konsulo kad yra galima 
užsisakyti sau iš Lietuvos deg
tinę, alų, krupniką ir be ypa
tingų formalumų įsigabenti sau 
į Ameriką. Importeriai, kaip 
yra žinoma, privalo turėti spe
cialų leidimą iš Amerikos vy
riausybės, bet jei kas impor
tuoja alkoholinius gėralus ne 
prekybai bet tik sau, jokio lei
dimo nereikia ir iš muitinės 
galima siuntinį atsiimti užsi
mokėjus muitą ir išpildžius tam 
tikrą afidavitą. Tai yra su
prantama kad taip parsigaben
tus gėrimus jų pardavinėti ne
galima, tik galima suvartoti sa
vo reikalams.

Gėrimus iš Lietuvos kiekvie
nas čionai gyvenantis gali už
sisakyti tai per savo pažysta
mus, tai tiesiog kreipdamasis į 
bravorus bei degtinės varyklas. 
Užsisakant gėrimus, sutaupy- 
mui laiko patartina išanksto pa
daryti bent kuriame banke Lie
tuvoje depozitą ir duoti ban
kui nurodymą kad pinigus iš
mokėtų už gėrimus kai gėrimų 
siuntėjas dokumentais įrodys 
jog gėrimai yra jau išsiųsti. 
Pinigus galima deponuoti kad 
ir šiuose bankuose, adresuojant 
taip: Lithuania

Lietuvos Bankas, Kaunas,
Lietuvos Banko skyrius, Klai

pėda,
Ūkio Bankas, Kaunas.
Ūkio Banko skyrius, Klaipė

da,
Kredito Bankas, Kaunas,
Tarptautinis Bankas, Kaunas,
Kooperacijos Bankas, Kaunas

Su gėralų užsakymais patar
tina kreiptis tokiais adresais:
1. Lietuvos Spirito Varyklų 

Sąjunga, Keistučio g. 24,
Kaunas, Lithuania.

2. Akcinis Alaus ir Degtinės 
Bravoras,

Malūnų Pyl. 23, Klaipėda, 
Lithuania

3. Alaus Bravoro Bendrovė,
Prienai, Lithuania

4. Alaus Bravoras Engelman.
Kaunas, Lithuania,

Bravoras “Nektaras”, Kau
nas, Lithuania, siūlo 97° stip
rumo gėrimą, kurį ypač varto
ja žydai šventėms.

Engelmano ir Prienų bravo
ruose galima užsisakyti “ale” 
puikiausios rūšies (tamsaus ir 
šviesaus).

Kauno Spirito Varyklų Są
jungoje galima užsisakyti įvai
rios degtinės ir spirito.

Klaipėdos bravore galima 
gauti aukštos rūšies:

“Lietuviško krupniko”, 
“Lietuviškos degtinės” (pa

naši į Rusišką vodką)
“Klaipėdos vyšninės” ir 
“KursSių Kaduginės” ■

ir tam panašių gėrimų. Kuor 
didesnis užsakymas tuo pigiau 
siuntinis atsieitų. Bet mažiau 
negu “case” (12 bonkų) never
ta ir prasidėti. Klaipėdos bra
voro kainos pastaru laiku buvo 
apitikriai tokios:

1 kvorta krupniko 4.80 litai
1 kvorta vyšninės 3.90 Itai
1 kv. Liet, degtinės 2.50 litai
Del tikresnių eksporto kainų 

patartina atsiklausti paties bra
voro per laišką.

A. L. E. C.

VYTAUTO MUZEJUI 
REIKIA PARAMOS
Kaip jau ne kartą buvo Ame

rikos spaudoje pranešama, Vy
tauto Didžiojo Komitetas, ku
rio pirmininku yra Lietuvos 
Švietimos Ministeris, inž. K. 
Stakenis, yra Muzejaus staty
bos rūpintojas.

Tas Komitetas didžiai džiau
giasi kad ir Amerikos Lietu
viai, nors ir labai-labai neskait
lingi, visgi prisideda prie tos 
puikios kultūrinės įstaigos pa
statymo. čia yra svarbu ne 
tiek Amerikiečių pinigai kiek 
pats sentimentas. Todėl Vy
tauto Didžiojo Komitetas pri
siuntė Amerikon puikius ir di
delius Vytauto Didžiojo paveik
slus del įteikimo kiekvienam 
kas panorėtų dovanoti Muze
jaus statybai bent vieną dolarį, 
kurio vertė litais dabar yra tik 
apie 6.50; tatgi panašu kad tas 
Vytauto paveikslas kainuoja ir
gi apie vieną dolarį.

Vytauto paveikslai Muzejaus 
statybos aukuoto jams randasi 
Lietuvos Konsulatuose, kur rei
kėtų ir tas dolarines aukas sių
sti. Vytauto portretai yra jau 
išsiuntinėti visoms pirmiau au
kavusioms draugijoms ir atski
riems asmenims.

Kiekvienas geisdamas prisidė
ti prie Vytauto Muzejaus įren
gimo ir geisdamas gauti Vytau
to paveikslą, kad savo namus 
papuošti, tegul pasirūpina šiuo 
reikalu neatidėliodamas.
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Sausio 19, 1934

Rengiamasi prie Nepri- 
klausorrfybės Dienos 

. Minėjimo

irusią parapijos tvarką.
Pirmininku yra Juozas Ven

cius, geras visuomenės veikė
jas ir biznierius.

Prieš suvirs mėnesi laiko 
“Tėvynėj” nuskambėjo kad Su
sivienijimo sostinėj-raštinėj at
sibuvo Pildomos Tarybos posė
dis, į kurį suvažiavo net visos

Lietuvių Vaizbos Buto sek
retorius Vaišnoras išsiuntinėjo 
visoms Pittsburgho Lietuvių 
draugijoms pakvietimus daly
vauti konferencijoje Sausio 21 
d., 8 vai. vakare, L. P. salėje, 
ant S. S., aptarimui rengimo 
Lietuvos nepriklausomybės pa
minėjimo. Taigi visų draugijų 
pareiga yra atsiųsti savo atsto
vus, nors kurios ir per klaidą 
butų neužkviestos.

Pittsburgiečiaį savo valdybų 
rinkimuose Gruodžio ir Sausio 
mėnesiuose nekurias draugijas 
iš pamatų sukratė. Ypač tas 
padaryta Lietuvių Piliečių Dr- 
joje, kur iš 12 valdybos narių 
tik du liko senieji, o visi kiti 
išrinkta nauji. Nekurie senieji 
gana skaudžiai sumušti bal
sais. Pralaimėjo ir “gaspado- 
rius” P. Margelis, kuris gaspa- 
doriavo per penkis metus. Nau
ju gaspadorium tapo išrinktas 
gana rimtas vyrukas, Vincas 
Burdulis, kuris tik 10 metų kaip 
atvykęs iš Lietuvos ir yra ga
na pažangus, darbštus jaunuo
lis. Lietuvoje Jis Savanoriu 
tarnavo kariumenėje pirmame 
pėstinikų Gedimino pulke, net 
yra gavęs medalį už pasižymė- 
limą mūšiuose ties Radviliškiu 
su Bermontininkais, kur iš jų 
paėmė didelį grobį šovinių, ar- 
motų ir porą traukinių. Daly
vavęs ir dideliame mūšyje prie 
Varėnos su Lenkais, kur buvo 
700 Lenkų, o Lietuvių vos 120, 
ir gana ilgai laikėsi, iki Lietu
vių liko tik 8 vyrai., ir jis tarpe 
jų. Taigi, tokiam geram Lietu
viui linkėtina pasekmingai ir 
tvarkiai vesti ršios organizacijos 
įstagą. Juozas Virbickas.

DALYVAVO SARPALIUS. 
Sausio 12 d. čia buvo didelės 
imtynės, kuriose dalyvavo ir ži
nomas Lietuvis imtikas, Dr. 
Karolis Sarpalius. Jis ėmėsi su 
Airiu Pat O’Shocker ir per 
mintų Airis Lietuviui nieko 
pajiegė padaryti.

FORDO AUTOMOBILIŲ
dirbystė tikisi daug didesnio 
biznio šiais metais ir sako kad 
autombilių gamyba bus 75 nuo
šimčiais didesnė 
tais.

30 
ne-

iš-

negu 1933 me-

PRAGYVEN1-
Kuomet pernai

pradėjo kilti

PABRANGO 
MO KAŠTAI, 
antrą pusmetį 
pragyvenimo kaštai, Detroite
pabrangimas buvo didesnis ne
gu kituose miestuose.

SKANDALAS DEL STER1 
LIZAVIMO. Michigan valsti
joje nuo įvedimo silpnapročių 
sterilizavimo įstatymo 1929 me
tais, jau tapo įšsterilizuota apie 
tūkstantis vyrų ir moterų, kad 
kartais suėję į poras negimdy
tų tokių pat silpnapročių vai
kų.

Bet nepasitenkinta tuo atlik
tu darbu ii- kilo skandalas ir 
tyrinėjimas 
61 asmens
silpnapročių name.
goję išsterilizupta 14 vaikinai 
ir 47 mergaitės tarp 16 ir 20 
metų amžiaus. Vedėjas tikri
na kad iš jų tėvų gauta sutiki
mas tą operaciją atlikti, bet ki
ti sako kad tėvų sutikimas įš-

del išsterilizavimo
Wayne apskrities

Toj e įstai-

fondą 
šimtu

išskai- 
proto-

PADĖKA “DIRVOS” REDAK
TORIUI IR CLEVELAN- 

DIECIAMS

'"/f g-#uta pfigavingais budais.

Moterų Klubas ir koncerto 
rengimo komisija ii- kartu šv. 
Jurgio tautiškos parapijos kle
bonas Kum M. Žukauskas išrei
škia širdingą padėką “Dirvos” 
redaktoriui K. S. Karpiui už 
atsilankymą į musų koncertą 
Sausio 7 d. ir pagelbėjimą su
teikti mums tokio gražaus pro- 
gramo ir už visus kitus dalykus 
mums suteiktus, kaip tai to 
koncerto spaudą ir tt.

Toliau, ačiū visiems kitiems 
Clevelandiečiams, Jonui Jarui, 
broliams Luizams, Alvinai ir 
Domicėlei Salasevičiutėms ir 
Elenai Grigiutei.

Visų jūsų atsilankymas atne
šė mums smagumo, jūsų kalbos 
ir- dainelės mus pralinksmino, 
ir mes norėtume tankiau su ju
mis susitikti ir daugiau turėti 
ryšių, dėlto kad jus platinate 
Lietuvybę, savo tautos ir tėvy
nės meilę, nekreipdami į savo 
nuostolius ir vargą į tokią ke
lionę rengiantis.

Rengimo Komisija.

REIKALAUJA Iš SOVIETŲ 
Flint, Mich. —čia 

darbininkas, 
iškėlė bylą

perinai-

armijai 
kuriuos

$3,925,000. 
vienas dirbtuvės 
John Wiedeman 
Federaliame teisme New Yor
ke prieš Sovietų Rusiją reika
laudamas atlyginimo $3,925,000 
už pristatytą mėsą sovietų ar
mijai 1919 metais laike 
nos sovietų valdžios.

Jis pristatė sovietų 
galvijus iš Mongolijos,
raudonoji armija suvalgė, bet 
komunistų vyriausybė neužmo
kėjo. Wiedman iki šiolei nega
lėjo iškelti bylos prieš sovietus 
todėl kad Amerika nebuvo Ru
sijos pripažinus. Jo advokatai 
pirmiau norėjo užareštuoti New 
Yprke esamą sovietų Amtorgo 
turtą, bet nesant pripažinimo, 
to nebuvo galima daryti.

Kada Wiedman padarė sutar
tį su komunistų vyriausybe 
pristatymui kariumenei mėsos, 
Trockis buvo kariumenės gal
va. Negaudamas iš komunis
tų atlyginimo, Wiedman parda
vęs savo likučius Kinijoje at
važiavo Amerikon. Flinte 
5a paprastu darbininku.

Parapijos Korespondentas, smulkios komisijos, ir tai buvęs 
toks posėdis kokio iki šiol Susi

vienijimas nesąs turėjęs. Sek
retorius, iždininkas patiekė to
kius finansinius raportus kad 
tik džiaugkis.

Skaitome Piki. Tarybos suva
žiavimo protokolą su didžiau
siu žingeidumu, jieškome tų di
džių darbų, bet ir galas proto
kolo atėjo, o tų darbų kaip ne
simato taip nesimato. Kaip pa
prastai, užrašyta kad tam ir 
tam nutarta apmokėti pašalpa 
ar apsauga, kitam nutarta ne
mokėti, bet ko komisijos važia
vo į New Yorką tai nepasirodo, 
turbut tik del to kad lėšų fon
de randasi pinigų ir tą 
norima sumažinti keletu 
dolarių.

Beje, dar vieną dalyką 
teme iš to suvažiavimo
kolo, ko Susivienijmas dar iki 
šiol nėra turėjęs: tai kad tarp 
sekretoriaus ir iždininko skait
linių randasi klaidų ant $3,841,- 
12. Ir klausykite, tų klaidų 
suradimui pasamdytas finansų 
kbmįsijos narys auditorius p. 
Varkala, iždininko kaimynas! 
O Jurgutėliau tu mano! Išrin
kome profesionalus, finansų ži
novus į Piki. Tarybą, tie nusi
samdę pagelbininkus - sekreto
rius ir galų gale patys savo pa
darytų klaidų negali surasti, 
reikia samdyti net dar kitus 
specialistus. (Prie Jurgeliutės 
visokias klaidas atrasdavo SLA.

I raštinėje dirbančios merginos 
bė jokių specialistams kaštų.)

Vyrai, ką darot su Susivie
nijimu? Iki SLA. centre buve 
seičfetoriais ir iždininkais pa
prasti smertelni žmoneliai ne
reikėjo. jiems privatiškų sekre
torių ir nereikėjo Specialistų 
klaidų ^'ieškotojų. Jeigu jie pa
darydavo klaidas, patys jas ir 
surasdavo. Dabar matot, bro
liai, kiti medžiai, kiti lapai.

Jus, broliai ir seserys, many
ki! sau kaip norit, o man rodo
si' kad mes kuopų organizato
riai, narių prirašinėtojai ir visi 
darbuotjai liekame niekas dau
giau kaip ta kielė kuri augina 
gegutės vaiką.

Dabai- dar vienas profesiona
las stengiasi užimti SLA. pre- 
vietą. Peržvelgus jo visas kva
lifikacijas žmogus matai kad 
tik jo ir betrūksta Piki. Tary
boje. Tuosyk jau “Tėvynė” 
praneštų mums tikrus stebuk
lus apie Susivienijimo finansus.

Jeigu dabar dar man netikit, 
palukit rytojaus, patys įsitikin
sit. Rambyno Kalnas.

dir-

IŠ ŠV. JURGIO PARAPIJOS 
VEIKIMO

ŽINIOS

SLA. 105 KUOPA rengia sa
vo 20 metų sukaktuvių pami
nėjimo vakarą šeštadienio va
kare, Sausio 20 d., žinomoje 
Barney Community Salėje.

Rengimo komisija deda visas 
pastangas kad vakaras įvyktų 
kuopasekmingiausia. Atsilan
kiusieji j šį parengimą tikrai 
busite patenkinti, kadangi bus 
gražus muzikališkas
mas, taipgi užkandžiai ir 
liau visi galėsit smagiai 
šokti prie gero orkestro.

Atsikreipiame į visus
narius kad atsilankytume! į 
savo kuopos tokį svarbų paren
gimą, nes daugelis iš musų ne
sulauksime kitų 20 metų šios 
kuopos gyvenimo. Jauskimės 
visą esą broliai ir seserys Lie
tuviai SLA. nariai. M. M.

VISOKIOS ŽINIOS
Sausio 8 d. šv. Alfonso Lie

tuvių parapijoje prasidėjo taip 
vadinamos misijos ir tęsėsi per 
dvi savaites, padalinus vieną 
vyrams, kitą moteris. Misijo
nierius net atvirutėmis užkvie
tė visus vietos Lietuvius atsi
lankyti į misijas prižadėdamas 
pasakyti daug gerų dalykų. Na 
ir pasakė taip kad jo tuos ge
rus dalykus šlykštieji dalykai 
nustelbia. Vietoj pamokyti su
ėjusius žmones kaip reikia my
lėti savo artimą sulyg Dievo 
prisakymo, misijonierius pir
moj vietoj liejo pagiežą ir ne- 
apikantą prieš kitaip 
eitis Dievo sutvėrimus, 
gi, kaip lankiusieji tas 
pasakoja, misijonierius 
šakojo visokių šlykščių 
kokie šventuose Dievo namuose 
nepritinka. Tokių savo “pamo
kinimų” klausyti įsakė nevesti 
į bažnyčią mergaičių ir bernai
čių neturinčių 14 metų.

AMALGAMEITŲ UNIJOS 
SILPNUMAS. Unija yra drū
ta ir gerai laikosi tol- kol kokis 
dąrbdavis griežtai neišeina prieš 
uniją. Kaip tik kokis griež
čiau pasipriešina, tuomet unija 
ir suklumpa, o darbdavis išeina 
laimėtoju. Ką jau bekalbėti 
apie stambų darbdavį kad šio
mis dienomis griežtai išėjus 
prieš uniją vienam Lietuviui 
rubsiuvių kontraktoriui, unija 
neįstengė jo apimti. Dalykas 
buvo štai kame. Vienam darb
daviui susipykus su tulu Lietu
viu kontraktorium, tas atsisa
kė duoti Lietuviui daugiau dar
bų ir pareikalavo unijos duoti 
kitą kontraktorių. Unija turė
jus taipgi nemažai kivirčių su 
kalbamu kontraktorium sutiko 
su darbdavio reikalavimu ir 
nurodė kitą taip pat Lietuvį 
kontraktorių, kuriam darbdavis 
sutiko duoti darbą, tik. parei
kalavo kad kontraktorius pa
dvigubintų savo siuvyklą, sa
kydamas kad turės daugiau 
darbo, o unija prižadėjo per
kelti visus darbininkus iš tos 
rubsiuvyklos iš kurios persike
lia darbas, sakydama 
bininkas turi eiti ten 
jo darbas.

Ant to visi sutiko 
kąd viskas baigta. Vienok iš
ėjo kitaip. Prasidėjus darbui 
naujasis kontraktorius griežtai 
atsisakė priimti unijos perke
liamus darbininkus, sakydamas 
kad niekas negali jam padik
tuoti kokius darbininkus jis tu
ri priimti. Visus unijos pasiųs
tus darbininkus koliodamas iš
vijo iš dirbtuvės. Vienas jo 
partneris net kirvio griebėsi, 
lyg tie unijos pasiųsti darbinin
kai butų atėję jų apiplėšti.

Unija negali priversti tą kon- 
traktorėlį nusilenkti unijai ir 
injti unijos siunčiamus darbi
ninkus, o kontraktorius samdo
si sau tokius kurie jam patin
ka. '

Darbininkai . kuriuos unija 
kol kas neišgali užtarti randasi 
gatvėse, sako kad unija yra1 ga
linga iš darbininkų kolektuoti 
tiŲ duokles ir nepaprastus mo
kesčius, kuriais unijos virši
ninkai apkrovę net po 10 dola- 
rių. Darbininkas.

BROOKLYNO
VARGAI

Rašo TAUTININKAS.

Vargų pilnas pasaulis 
bus. Bet Brooklynas

žmones 
ypač 

laikais, 
liuosa

O 
nuo 

šiais 
Pa- 

valia

Šv. Jurgio tautinė parapija 
turėjo savo metinį susirinkimą, 
kuriame naujas parapijos pir
mininkas užėmė vietą. Susi
rinkimas apkalbėjo parapijos 
reikalus ir nutarė su pagalba 
klebono Kun. Žukausko užv 
ti parapijoje geresnę tvarką 
šiaip paliuosuoti 
sunkių disciplinų, 
sunkiais bedarbės 
pijonims palikta
gelbėti parapijos reikalus sulyg 
išgalės.

Padaryta nutarimas kaslink 
pašalinių ne-parapijonų, kad 
tokie nesikištų į parapijos rei
kalus. Prisirašė apsčiai narių, 
tikėdami sulaukti parapijoj ge
resnės tvarkos. Naujas pirmi
ninkas pasižadėjo žiūrėti para
pijos reikalų visomis išgalėmis 
ir padėti klebonui atitaisyti su-

PADĖKA. Aš Liudvikas Li
pinsimas ir mano visa šeima šir
dingai dėkojame Akrono Lie
tuvių Draugiškam Klubui už 
dęvanas. Jau antros Kalėdos 
mus aplankė su puikiausiomis 
dovanomis.

Linkime tam Klubui visokių 
laimių gyvuoti ir darbuotis at-j 
eityje. Prie to ačiū Klubo jau-' 
nipiui už puikų Kalėdinį radio 
programą,
koje 17 metų, 
niekur taip 
ir tokias gražias 
giesmes ir daineles,
vo radio neturim bet nueinam 
pas kaimyną pasiklausyti.

L. Lipinsimas.

progra- 
paga- 
pasi-

SLA.

STAIGA SUSIRGO. šiose| 
Aš gyvenu Ameri-j dienose staiga susirgo aklosios! 

žarnos uždegimu Juozas Mar
tinaitis. Jam tuoj padaryta 
operacija Šv. Elzbietos ligoni- 
ninėje. Jis yra geras Lietuvis, 
turi gražią šeimą. Linkėtina 
Juozui laimingai pasveikti.

“D.” Kep.

bet negirdėjau 
gražiai dainuojant 

Lietuviškas 
Nors sa-

manan-
Taip- 

misijas 
pripa- 

dalykų.

kad dar- 
kur eina

ir rodosi

Kalbinki! savo draugus skaity
ti “Dirvą” — jie turės sau di

delio pasitenkinimo iš jos.

NAUJI KALENDORIAI
Klauskite Katalogo, iš Kurio 

Pasirinksite Visokių 
JONAS KERDDEJUS

652 Broadway 
S. BOSTON, MASS.. U.S.A.

MONTREAL, CANADA
J. M. ROSENFELD

Lietuvis Advokatas
BEN GERSOVITZ

N o t a i- a s
20 St. James East

Tel. Harbour 3424

buvo 
šian- 
negu 

pri- 
ši Lietuvių kolonija 

skirtus 
tokius 
vargti. 
Brook- 
Lietu-

’ 1r 
dien vargų turi daugiau 
jam proporcionališkai jų 
klausytų.
vargsta ne tik kolonijai 
vargus, bet vargsta ir

i vargus kurių neturėtų
- Tiesa, per metų metus 

lynas buvo nelaiminga 
vių kolonija. Bet ji nelaimin-

1 giausia bene bus dabar kai tau- 
’ tininkų gyvenimą stengiasi iš- 
• ardyti internacionalistai per
- jiems pataikaujančius silpnava- 
. liūs, asmeninių ambicijų jieško- 
, tojus.

Klaida yra dalykas kurį kiek
vienas padaro ir gali padaryti.

■ Bet nedovanotiną klaidą Brook-
■ lyno tautininkai tai nesenai pa- 
. rarė pasitikėdami internaciona- 
! lizmui pataikaujančiais neva

tautininkais, kuriuos bendram 
darbui įsileido į “Vienybės” ir 
tautininkų veikimą, manydami 

, sujungti dvi nesujungiamas 
’ grupes: ugnį su vandeniu. Pri-
■ silaižę tautininkams ir gavę 
; laikraštį “Vienybę” vadovauti
■ tie internacionalizmo vergai 

tautininkų laikraštį nusmaili
no, bendrovę subankrutavo, pa-

L siėmė garbinti “Vienybės” prie- 
'■ šus, o draugus niekinti, paga- 
i liau sukurė naują berttlrovę, ku- 
. ri apsiribojo “aristokratiškais” 
. įstatymais. Negana to, nušluo- 
' tieji 900 “Vienybės” šėrininkų 
1 ir jų įgaliotiniai visaip nieki- 
1 narni ir dergiami.
> Nauji “Vienybės” ponų pla- 
. nai. Nauji “Vienybės” ponai 

gana neblogo kalibro: Strums- 
kis, Vinikas, Schegaus, Trečio
kas, Buks, Dr. Walukr Dr. Me- 
sage, Strimaitis ir tt..

Jie nutarė apsiriboti laikraš
tį tarnauti tik jiems ir jų sėb
rams. Pereitą savaitę įvyko- su
sirinkimas, kuriame nutarta 
naujos bendrovės šėrininkais 
tik dviem trečdaliais jų balsų 
užregistruotus asmenis ir tik 

; tuos kurie duoda nemažiau 
$100. Mažesne suma šėrinin- 
kai nepriimami. Draugijų ku
rios norėtų tapti šėrininkėmis 
irgi nutarta nepriimti, nes ką 
gali žinoti, gali koks ir tauti
ninkas, kaip jie vadina “200 
nuošimčių fašistas”, į šėrinin
kus pakliūti, o į direktorius tai 
Dieve saugok!. ., . Taip aukš
tai poniškai nutarus, nutarta 
ir vienas labai prastas komu
nistiškas nutarimas, tai prašy
ti visuomenės siųsti “Vieny
bei” aukų. Jeigu neišgali pir
kti už šimtinę vie:'o Šero tai 
duok $50 ar $99 ir tas bus tavo 
auka. O už tokią auką negali 
balso turėti.... žinoma, 
aukas, jų davėjus ir idėjas 
lės niekinti.

Kodėl jie nori “Vienybę” 
dovauti? Visų “Vienybės” 
du vadas yra Strumskis, nors 
jis į naujai suorganizuotą ben
drovę inėjo tik paprastu direk
torium. Jam būti “Vienybės” 
priešakyje svarbu jo politiš
kam darbui palaikyti. Jei jis 
yra priešakyje laikraščio, jis 
turi politišką darbą. Kad jis 
džentelmaniškai susitartų ir 
paprašytų paramos, jis iki tiek 
nėra daaugęs. Jį remk — bus 
gerai, neremsi jo — tu jo prie
šas. Be to, Strumskis per “Vie
nybę” ruošiasi Susivienijime 
lizdą.

Kiek atmenami buvusios “V.” 
Spaudos B-vės šėrininkų sei
mai, juose šėrininkai vis būda
vo liudininkais trukšmo kurį 
keldavo Schegaus, norėdamas 
iš “Vienybės” iškrapštyti Ša- 
buną ir pats ten įsisėsti. Mat, 
abu jie yra Real Estate bizny
je. Dabar Schegaus numato 
užimti Šabuno vietą. Del to jis 
yra “Vienybės” dabartiniu pre-, 
zidentu.

Strimaitis, “Vienybėje” bū
damas, mano gauti laikraščio 
užtarimą, kad jis nebūtų iš At
statymo B-vės iškrapštytas. O 
dabar Atstatymo B-vės direk
toriais yra dalis “Vienybės” di
rektorių.

Vinikas, eidamas “Vienybei” 
į talką, priverčia “Vienybės” 
ponus jį remti SLA. sekreto
rium.

Trečiokui yra išrokavimas 
kad jo laivakorčių bizniui gali 
būti nauda, žinoma, nežiūrint 
to kad “Vienybė” turi savo lai-' 
vakerčių biznį, ir tokiu pat biz
niu verčiasi senas musų veikė-1 
jas Juozas Ambraziejus, kurio 
Brooklyniečiai, žinoma, neap
leis.

Aukščiau minėtiems ponams 
padėti prikalbinta ir geros šir
dies Dr. Waluk, Dr. Mesage ir 
kiti, šiems paskutiniams as-

už 
ga-

va-

meninis rupi Lietuvybė, jie 
mano kad dedasi prie gero dar
bo. Kad žinotų kuriais tikslais 
aukščiau minėti ponai “gelbsti” 
“Vienybę”, į jų darbą visai ki
taip pažiūrėtų ir pamatytų kas 
tame kailyje tunoja.

Neremia savo profesijonalų. 
Kaip savus laikraštininkus, vi
suomenininkus išniekinę, dar 
nesitenkina, ir toliau įžeidinėja 
šėrininkus ir jų atstovus, taip 
lygiai jie nepa_sinaudoja ir mu
sų Lietuvių profesijonalų advo
katų patarnavimu. New Yorke 
yra advokatai: Urevičius ir Vo
kietaitis, Brooklyne: Vencius, 
Budrikas, Briedis, New Jersey: 
Matulevičius, Paulauskas, Pet
riką ir kiti, bet “Vienybės” da
bartiniai ponai, kurie iš New 
Ycrko ir New Jersey Lietuvių 
šimtines renka, nežino kad 
jiems patarnauti galėjo ir bi 
vienas šių Lietuvių advokatų. 
Ne, jiems tik duok, o jie tavęs 
nežino. Tas tuo stebėtiniau 
kad pačių “Vienybės” naujųjų 
gaspadorių tarpe yra du profe- 
sijonalai. . . . Bet “Vienybės” 
ponai kažin kodėl, vietoj duoti 
Lietuviui advokatui Lietuviš
kos įstaigos reikalus sutvarky
ti, pasisamdė Žydą 
dą kuris atlieka ir 
taigos SLA. skolos 
“Vienybe”, tą patį 
ka “Vienybės” antrųjų mortge- 
džerių reikalus, tą patį kuris 
paruošė Vienybės Spaudos B- 
vę likviduoti planus). Viskas 
tas padaryta musų tautinės įs
taigos ir tautiško laikraščio va
dų. Tai tau tautiško laikraš
čio leidėjai. . . .

Ruošia dirvą internacionalis
tams. Kada tautininkams no
rint palaikyti Lietuviuose vie
ningumą, jie dirbo visos tautos 
labui, internacionalistai gi dir
bo savo reikalams, ii' jie sustip
rėjo. Kai mūsiškiams teko 
stipriau atsispirti prieš inter
nacionalistus, tūli neva tauti
ninkai tapo musų išdavikais, ir 
pradėjo tarnauti socialistams, 
ir tą savo darbą jie gana inten- 
siviai varo. Paimkim kad ir 
Strumskio kandidatavimą į S. 
L. A. prezidento pareigas. Jis 
gerai žino, ar bent, jei yra koks 
nors politikas, turėtų žinoti, 
kad tos vietos jis negali laimė
ti kada internacionalistai jon 
stato savo stiprų kandidatą. 
O jis būdamas vargoninku nori 
atsilaikyti prieš advokatą. Ka
da Bagočius veikia gana rnė- 
gindamas nulošti tautininką, ir 
kai kuriais klausimais bando 
būti aiškus tautininkams talki
ninkas, tuo tarpu Strumskis 
yra naivus žmogelis, nesąrrio-l 
ningai pakiša koją tautininkų 
veikimui. Aišku, jo toks veiki
mas tik ardo tautininkų vienin
gumą ir suteikia progas inter
nacionalistams laimėti, ir tauti
ninkus pastumia internaciona
listams išnaudoti. Kam svar
bu SLA. likimas tas, kaip vie- 
nybiečiai į “Vienybę”, turi žiū
rėti neužmerkęs akių.

Iš kitos pusės, Strumskis su
gebėjo nustatyti “Vienybės” 
buvusius tarnautojus, buvusius 
jos šėrininkus, tautininkus prieš 
save. O iš socialistų pagalbos 
jis nesusilauks. Strumskis tai 
ne Vinikas. Vinikas pasikinkė 
ir “Vienybę” ir “Naujienas”, 
ką liudija SLA. nominacijų bal
sai. O Strumskis yra pats pa
kinkytas, ne tik Dr. Viniko bet 
ir Adv. Bagočiaus, nors 
nežino ir neįmato! Bet, 
pagaliau turiu pamato 
Strumskio norėti ?. .. .

Arba ir vėl. Buvęs Mikalau
sko geriausias draugas, Strnm- 
skis rėmęs Mikalauską kandi
datuoti į SLA. vice prezidento 
vietą, apsisukęs net į savo na
mus parsikvietęs Mikalausko 
idėjų ir asmenišką oponentą re
mia jo kandidatūrą į tą pačią 
vieta. Ar Strumskis žino ką 
daro, ir jeigu 
daro ?

Akivaizdoje 
su gyvenimas 
ro yra vargų 
tų vargų mus 
tys geros valios visi Lietuviai. 
To mes, tautininkai, visus pra
šome.

Kun. Norbertas Pakalnis. Dai
navo pats Barbravičius, p-lė 
Menkeliuniutė, Tamkiutė ir Čes- 
navičiutė. Eiles deklamavo J. 
Tysliava. Vėliau šokiai tęsėsi , 
iki vėlai nakčiai.

RADIO PROGRAMAI
Kiekvieną kartą gražiai ir 

skatinančiai “Dirvą” skaityti, 
duodami Lietuviški Radio pro
gramai iš stoties WHOM, 1450 
kilociklių, vedami Jono Valai
čio, trečiadienio vakarais. 7 va
landą, gražiai progresuoja, ši 
radio stotis nuo Sausio 27 d. 
dvigubai pastiprinama. Iki šiol 
buvo 250 wattu jiegos, dabar 
bus 500 wattu. Tai bus viena t 
stipriausių stočių, iš kurjų per
duodama Lietuviški radio pro
gramai.

Sausio 17 d. iš šios stoties 
gražiai padainavo Lietuvių Dai
nos vedėja p-lė Tamkiutė, Sau- . 
šio 24 d. dainuos p. Hodelio ve
dama dainininku grupė iš Kear
ny, N. J.

(tą patį Žy- 
tautinės įs- 
reikalus su 
kuris atlie-

j is to 
kokio 
to iš

žino tai kodėl tą

tokių faktų mu- 
Brooklyne išiik- 
sukuryje. Ir iš 
išgelbėti turi pa-

B A B R A VIČIA US K O N C E RT A S
Dainininko Juozo Babravi

čiaus Koncertas Sausio 14 d. A. 
L. P. Klubo salėj gana gerai 
navyko. Pats Babravičius gra
žiai dainavo. Puikiai 
ir p-lės Tamkiutė ir 
čiutė. žmonių buvo 
salė.

Artistui Babravičiui
‘.i, Brocklyno Profesijonalų Są
jungos iniciativa, Tony’s Res- 
taurante, Brooklyne, surengta 
graži vakarienė, kurioje daly
vavo 51 asmuo. Kalbėjo tlen. 
Konsulas Pulk. P. Žadeikis ir

pasirodė 
česnavi- 
pilnutelė

pagerb-

BROOK LYNO LIETUVIŠ
KOS KEPYKLOS “Varpas” (36 
Stagg stj savininkai ponas ir 
ponia Balčiūnai pradėjo specia
lizuoti kepime aukščiausios rū
šies tortų ir kitų brangios ru- . 
šies pyragaičių. ši kepykla 
pradeda pasižymėti ir svetim
taučiuose. Sveikinam!

VYČIŲ ŠOKIAI. Sausio 21 
d., šį ■ sekmadieni, New Yor
ko ir New Jersey Lietuvos Vy
čių skyriai rengia gražius šo
kius Šv. Jurgio parapijos salė
je, 207 York St., Central Brook
lyne. Pradžia 8 vai. vakare. 
Įžanga 50 centų.

NAUJI BIZNIERIAI. Brook- 
lyne praekda įsikurti daugiau 
biznierių. štai veiklus Lietu-, 
viai K. Šimanskio ir Mike Pet
rauskas šį šeštadienį, Sausio 23 
d., atsidaro savo naujai steigia- • 
mą modernišką, puikiai sutvar
kytą, Lietuvių centre įmėsos 
parduotuvę ir grosernę, 394 ( 
Grand st., tarpe Rodney St. ir , , 
Marcy avė., Brooklyne.

SVEIKSTA. Tautininku įžy
mus veikėjas dirvietis Juozas 
Ginkus kelinta savaitė sunkiai 
serga gerklės liga. Jis yra sal
dainių ir ledų bei vaisvandenių 
parduotuvės savininkas, kampas 
Grand st. if Upion ave. Jam 
tenka kasdien susidurti su šal
čiu skiepe ir karštu oru krau
tuvėj, nuoi ko gana pavojingai 
susirgęs ir visai negalėjo kal
bėti, buvo užkimęs. Bet dabar 

j jau pradeda sveikti. Linkime 
greitai pasitaisyti.

TYRINĖTOJAS IŠPLAUKIA 
“SCAN MAIL” LAIVU \

Mr. Peter Freuchen, narys 
garsios Greenlando Thule eks
pedicijos, tyrinėtojas, pasaulio 
keliauninkas, žinomas savo pa
žinimu Eskimų gyvenimo, ak
torius ir tekniškas patarėjas 
pastaroj filmo.i “Eskimo”, gry- 
žta į Daniją S. S. “Scanmail” 
Scantic American Line laivu, 
kuris išplaukė Sausio 13 d. iš 
Nem Yorko į Kopenhageną.

“DIRVO” AGENTAS 
PITTSBURGHE 

Prenumeratas priima Ameriko
je ir į Lietuvą 

P. RAJAUSKIENĖ
135 So. 19th St. S. S-

J. A. URBONAS 
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Ave. Dayton, O.

“DIRVOS” AGENTAS
Conn, valstijoje “Dirvos” pre

numeratas užrašo žinomas tau
tininkas Jonas Tareila, kreipki
tės prie jo.

Jonas Tareila
826 Bank St. Waterbury, Conn.

K. BLAŽAITIS 
“Dirvos” agentas 

Užrašo “Dirvą” metams ar
ba Dusei metų. Kreipkitės 

į jį. Antrašas:
209 Chapel Street 

NEW HAVEN, CONN.

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras
“Dirvą”, “Vienybę” ii 
tautinius laikraščiui.
CONGRESS AVE.

Užrašo
kitus

130
WATERBURY. CONN

JONAS NAUJOKAITIS 
“Dirvos” agentas Londone. 
Pas ji galima, gauti “Dir
vą” pavieniais numeriais ir 
užsirašyti metams. Adr.: 
3 White’s Gardens,

Planet Street,
Commercial Rd, E. 1,
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Amerikos ir Lietuvos Politikos Reikalai 
Chicagos Lietuvių Judėjimas ir 

Įvairios Žinios

LIAUDIES TRIBŪNA■i VISOKIOS CHICAGOS 
ŽINIOS

Chicagos antrašas: 2437 W. 69 St. Tel. Grovehill 2242
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GRAŽIOS LIETUVIU PASTANGOS
Lakūnų Paminklo Darbas Varomas Pirmyn

Chicagos Lietuviai pirmi su- nis, čižauskas ir Vaivada, 
manė tinkamai pagerbti Dariuj Jurgėla pranešė kad jau dau- 
ir Girėną <— pastatyti jiems gelis atskirų draugijų rengia 
paminklą. Tas darbas eina pir-. vakarėlius paminklo naudai, ir 
myn ir jau dabar užtikrina kad siūlė surengti aukų rinkimo va- 
toks paminklas Chicagoje būs jų per visą Kovo mėnesį. Aukų 
tikrai pastatytas.

Sausio 10 d. “Margučio” pa
talpoje įvyko Paminklo Staty
mo komiteto ir fondo globėjų 
susirinkimas. Fondo pinninin- 
kas Kons. Kalvaitis pranešė kad 
paminklo fonde jau yra $4421 
ir 44c. Aukos nuolat plaukia iš 
įvairių kolonijų, net ir iš Ka
nados. Net Uragvajuje (Pietų 
Amerikoje) gyvenantis Lietu
vis siūlosi pagaminti paminklo 
projektą. Prie komiteto orga
nizuojama rėmėjos talkininkės.

Ilgai svarstyta įvairus reika
lai ir sumanymai, kuriuos pa
tiekė Kons. Kalvaitis, L. šimu
tis, P. Jurgėla, A. Bacevičius, 
B. F. Simokaitis ir kt. Po to 
nutarta surengti Vasario 11 d. 
didelį šokių vakarą, kurio rei
kalais rūpintis pavesta komisi
jai. pp. B. Kalvaitienei, K. Da- 
riutei-Stulpinienei, L. Gaižai- 
tei, K. Račkienei, V. Insodie- 
nei, V. Jesulaičiui, B. F. Simo- 
kaičiu ir čeikauskui.

Pavasarį bus rengiama di
džiulė gegužinė (piknikas), ku
rį rengti pavesta komisijai: J. 
Mickeliunas, čeikauskas, Bub-

rinkimą turės organizuoti ko
miteto kolonijų skyriai (buv. 
rinkliavos komit. skyriai), ku
rie ir prižiūrės aukų rinkimą 
bei ragins draugijas prisidėti 
prie to darbo, o taip pat palai
kys santikius su klebonais rin
kliavos reikaluose. Komiteto 
prezidijumui pavesta išvien su 
skyrių pirmininkais ‘susitarus 
parengti vajaus planą.

Paaiškėjo kad P. Mikolaitis 
iš Marquette Parko (Girėno 
giminietis) surinko jau apie 30 
dol. aukų paminklui; jis pasi
žadėjo surinkti iki $100. 
pavyzdis visiems.

Nutarta raginti atskiras 
lonijas eiti lenktynių aukų
kime paminklui. Aukojusieji 
po $25 bus laikomi garbės au
kotojais. Visų aukotojų pa
vardės ir aukos bus įrašytos 
tam tikroje knygoje, kuri su 
paminklo protokolų knyga, pa
minklą pastačius, bus pasiųsta 
Vytauto Did. Muzejui Kaune, į 
Dariaus-Girėno skyrių, kur kar
tu su skridimo rėmėjų knyga 
liudys kaip Amerikos Lietuviai 
rėmė jų skridimą ir kaip juos

Tai

ko-
rin-

pagerbė amžinam atminimui.-
Todėl visi tautiškai susipra

tę Amerikos Lietuviai turėtų 
vieningai suprasti tą bendrą 
tautinį reikalą ir pagal savo iš
galę aukomis-aukelėmis ir dar
bu prisidėti prie šio paminklo 
statymo. Juk šis paminklas 
bus kartu ir Lietuvybės pamin
klas Amerikoje: jis amžinai 
liudys kad butą šiame krašte 
drąsių ir gabių lakūnų Dariaus 
ir Girėno ir taip pat buvo kam 
istorinis jų žygis bei mirtis pa
gerbti. O juk visas milijonas 
Amerikos Lietuvių galėtų pa
statyti labai didingą paminklą 
šiems didvyriams! Reikia kad 
nors žymi dalis Amerikiečių 
Lietuvių stipriai pajustų pagar
bą šiems abiem didvyriams ir 
savo pareigą jiems pagerbti.

Paminklo fondui priimama 
net ir mažiausios aukelės. Pa
minklo reikalams per rinklia
vą darbavosi apie 700 Lietuvai
čių ir apie 150 vyrų. Aviacijos 
Dieną savo atsilankymu pager
bė keli tūkstančiai Lietuvių. 
Tas rodo kad tai yra įvairių 
srovių Lietuvių darbas, kurį 
remia tokia daugybė musų tau
tiečių. Prie tų darbų daug pri
sideda Dariaus ir Girėno gimi
nės, ypač Dariaus sesuo Stul
pinienė ir P. Mikolaitis su 
žmona (Girėno pussesere), 
čios pastangos, energingas 
bas — ir geros pasekmės.

Aukščiau minėtam komiteto 
susirinkime dalyvavo kap. Da-

riaus motina, A. Darienė-Degu- 
tienė, brolis Stasys, sesuo Kat
rė Stulpinienė ir nesenai iš Lie
tuvos sugryžus Dariaus vyriau
si sesuo Lora Nelsonienė su sa
vo vyru. Susirinkimo dalyviai 
pagerbė didvyrių gimines. L. 
Nelsonienė pasakojo kaip buvo 
Lietuvoje laukiama “Lituani- 
cos” ir kaip visa Lietuvių tau
ta nubudus liūdėjo žuvusių la
kūnų Atlantiko nugalėtojų. At
gaivintas liūdesio jausmas ir 
papasakoti įspūdžiai dar dau
giau sustiprino komiteto narių 
pasiryžimą plėsti savo darbą ir 
ateinančią vasarą būtinai 
statyti Chicagoj paminklą.

šia proga tenka pareikšti 
maloni pastaba kad dar ne
sos kolonijos atsiuntė fondui 
pelną gautą iš gedulo vakarų 
surengtų Chicagoj statomam 
Dariaus-Girėno paminklui. Rei
kėtų pasiskubinti: didesnė fon
do suma savaimi paragins ki
tus neatsilikti.

Tautiečiai! pasistengkim šią 
žiemą gerokai išugdyt Dariaus- 
Girėno paminklo fondą!

Jurgėla,
sekretorius.

Komitetui 
savo atsi-

talpinti antrašus 
siųsti, 
komi

su pa- 
susi-

RED. ATSAKYMAS

pa-

ne-

savo
Gra- 
dar-

P.
Komiteto

Nuo Redakcijos: 
patartume visuose 
šaukimuose
kur surinktus pinigus 
nes kolonijų veikėjai ar 
tetai nežino kur nei kaip 
minklo fondo veikėjais
siekti, jeigu ir norėtų ką reng
ti paminklo naudai.

“Antro Skridimo Rėmėjui”. 
Tamstos rašinėlyje labai daug 
pasakyta apie įvykusį vakarą 
belaukiant Naujų Metų Ash
land auditorijoj. Mes abejoja
me kad to viso buvo ką tamsta 
rašai. Taigi nors imi visą at
sakomybę ant savęs, bet tas 
viskas yra perdaug sunku įro
dyti.

Prie to, jeigu tamsta sakaisi 
esi rėmėjas “antrojo skridimo” 
ir matai kad yra kas tokio ne
gerai, kodėl neparašyti į socia
listų laikraštį? Tegul patys, 
socialistai nešioja savo “1 
rus”. ' 
pažiūrų . „
jūsų draugus labai gerai ir su Amerikoj, 
jais nenori turėti nieko bendro.

Tamstos rašinėlis netips.
Senam Sandariečiui.

tos ašarų liejimas 
Kas liečia 
sandariečiai 
daros vaire 
čiuliai ir tebėra, 
kiais mums nėra reikalo ir dis-i 
kilsuoti SLA. reikalus.

Antras dalykas, nusiskundi
mas kad tautinių pažiūrų žmo
nės veikėjai-veikėjos pamojo 
ranka, tai tiesa. Bet prie to 
privedė ne kas kitas kaip socia
listams vergaujanti sandarie-, 
čiai, centro galvos.

Todėl, jūsų sukrautas “me
dus” tegul bus jums ir skanus. 
Netilps. *

MIRĖ ARTISTO JUO
ZO OLŠAUSKO 

TĖVAS
Artistas Juozas Olšauskas, 

dabar gyvenantis Chicagoje, 
gavo iš Lietuvos pranešimą kad 
Gruodžio 21 d. persiskyrė su 
šiuo pasauliu jo mylimas tėve
lis, Adomas Olšauskas.

Gimęs Ūdrijos parapijoj, A- 
lytaus vai. ir apsk., jisai ilgiau
sia gyveno Skriaudžių parapi
joje, Veiverių vai. Mirė sulau
kęs 73 metų amžiaus, paliko 

auyo savo antrą žmoną, Jievą, ir du 
lau-Įsunus, Antaną Lietuvoj, vyriau- 

Tautinė spauda, tautinių si° karo kapeliono raštvedį, ir 
žmonės pažysta tuos žinomą artistą, Juozą Olšaus- 

’ *-----'' Taipgi dvi mar
čias, Konstanciją ir Marijoną.

Palaidotas Gruodžio 23 d. su 
bažnytinėmis apeigomis Skriau
džių parapijos kapinėse.

Velionis Adomas Olšauskas 
nors buvo kilęs iš biednų žmo
nių šeimos, ištekliai buvo ma
ži ir pats neturėjo progos eiti 
mokslą, bet Lietuvių tautai iš- 

l augino sūnūs Juozą, Vladą, An- 
I taną ir Joną ir dvi dukteris, 
Marcelę ir Anelią, kurios jau 
yra mirusios.

Svarbu pastebėti kad Vladas 
Olšauskas buvo vyresniu leite
nantu Lietuvos kariumenėje ir 
žuvo manevruose 1925 m. ne- 

I toli Kauno. Jaunesnysis leite
nantas Jonas Olšauskas mirė 
karo ligoninėje. Artistas Juo
zas Olšauskas Amerikoje vi
siems Lietuviams yra žinomas 
ir mėgiamas. Reiškia, visai 
nai buvo išmokinti.

Todėl seneliui velioniui 
šauskui priklauso pagarba 
išauklėjimą naudingų tautai 
nų. Lai buna jam lengva ilsė
sis Lietuvos žemelėje, o liku
siems sunams ir marčioms rei
škiame giliausios užuojautos.

TEISIAMA. Chicagoj, Cook 
apskrities kriminaliame teisme 
prasidėjo byla moteries dakta
ro Alice Wynekoop, už nužudy
mą savo sunaus žmonos. Teis
mas prasidėjo Sausio 13 ir va
roma platus tartymai. Ta se
na moteris daktaras buvo net 
apalpus, bet atsigaivinus prašė 
teismo tęsti bylą. Ji po areš
tavimo už marčios mirtį nežiū
rint kiek policijos buvo tardo
ma, atsisakė daug pasakoti, sa
kė viską apsakys teismo suole.

SLA. 
kurie 
buvo

Tams- 
visai tuščias, 
organizaciją, 
stovėjo San- 
socialistų bi- 
Kaipo su to-

‘DIEVE, PASIGAILĖK 
MUSU”

Jau Gatava
Jau išėjo iš spaudos P. ir K. 

Jurgėlų (Jurgelevičių) išversta 
didžiojo karo apysaka W. T. 
Scanlon’o, “DIEVE, PASIGAI
LĖK MUSŲ!” (God, Have Mer
cy on Us). Įdomi net 400 pus
lapių apysaka, kur gyvai apra
šyta kaip Amerikos kareiviai 
kariavo su Vokiečiais 1918 me
tais Prancūzijoje. To karo bai
sybės atvaizduotos geriau ne
gu Remarko “Vakarų Fronte 
Nieko Naujo”; taip skelbia A- 
merikonų spauda. ši knyga 
Amerikoje laimėjo pirmą pre
miją iš didžiojo karo apysakų. 
Šiurpas, o kai kur ir juokas 
ima. Labai įdomus skaitymas.

Knyga su gražiais, gerais ap
darais, ant kurių matyt karo 
vaizdelis. Ji galima įsigyti už 
$1.35 su persiuntimu (siųskit 
pašto perlaidą-“money order”):

P. Jurgėla,
6908 So. Artesian Ave.

Chicago, Ill.
su-

Luckies
fysiefuaj

NEBYRA LAUK

01- 
už 

su-

Visuomet Puikiausias Tabakas ir tiktai Viduriniai Lapai
CopjrigUV The American Tobacco Company^

Greičiausia Kelione į Lietuvą 
BREMEN • EUROPA 
EKSPRESINIS TkaUKINYS laukia prie laivo Bremer- 

havene ir užtikrina patogų nuvykymą į KLAIPĖDĄ.
Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

HAMBURG - DEUTSCHLAND
ALBERT BALLIN - NEW YORK

TREČIOS KLESOS LAIVAKORTĖS Iš GJ 1’7 A CA 
NEW YORKO Į KLAIPĖDĄ IR ATGAL<P 1 / U.DU 

ir daugiau
Taipgi nuolatiniai išplaukimai gerai žinomais kabininiais 
laivais. Patogus gelžkeliu susisiekimas iš Bremeno arba 
Hamburgo. Informacijų klauskit pas vietinį agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD 
Hm 1119 Euclid Avenue Cleveland, Ohio _

TABAKAS

ŠERNO PAMINĖJIMAS LIE
TUVOS SPAUDOJE

Arėjas Vitkauskas (dabar 
Chicagoj e), išspausdino popu
liariame Lietuvos šaulių Sąjun
gos leidžiamame laikraštyje 
“Trimite” atvaizdus iš šerno- 
Adomaičio dešimties metų mir
ties sukaktuvių paminėjimo 
Chicagoje tautiškose kapinėse 
prie paminklo.

“SANDARA” ir “NAUJIE
NOS” šiose dienose mini savo 
20 metų sukaktuves. Tiedu laik
raščiai 20 metų atgal prad5io 
eiti priešingais keliais, h*et ėjo. 
ėjo ir susiėjo į vieną, iki “San 
d^ra” pradai o- skelbti kad so
cialistai sandarieč’ams art'mes 
ni negu “fašistai”. Na o kaip"1 
“artimiems”, už perdideli susi- 
bičiuliaviiną — kaip ir k’tuose 
tokiuose atvejuose esti — dabar 
reiks susinešti, už riebu kąsni— 
SLA. Tada “Sandara” šauksis 
“fašistų” pagalbos.

Dabar dar tik prikaišioja kad 
“fašistų” kaltė už tai kad “San
dara” susibroliavo su marksis
tais ....

Geras tabakas . . . tikras geras tabakas . . . štai yra 
i priežastis del Lucky Strike puikios, švelnios kokybes.

Mes naudojame tik vidurinius puikiausio turkiško ir 
naminio tabako augalų lapus. Ne viršutinius lapus— 
kadangi tie yra nedasivystę. Ne apatinius lapus — 
kadangi anie yra žemesnes kokybes. Mes naudojame 
tik vidurinius lapus—kadangi šie yra lengviausi lapai 
—pilnai išnokę tobulam rūkymui. Tiktai šis rinktinis 
tabakas naudojama išdirbti Luckies—taip apvalius, taip 
kietus, taip pilnai prikimštus—ir be liuosų galų išbyrėti 
lauk. Štai kodėl Luckies visuomet yra lengvi ir švelnūs. 
Štai kodėl visuomet “Luckies patenkina”. Ir nepa
mirškit — “It’s toasted” — del gerklės apsaugos — del 
puikesnio skonio.

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Me
todų nuo Reumatiz
mo, kurį noriai pa
siųsime kožnam šio 
laikraščio skaitytojui 
kuris tik pareikalaus. 
Jeigu kenčiat skaus
mą sąnariuose, jeigu 
jie sustingę, arba la
bai jauslus, jeigu tu
rit kentėti kožnoj oro 
permainoj, štai jums 
proga išbandyti pa-

Metodą, kuris pagelbė-

pasiųsim jums PILNĄ

prasty, pigų 
jo šimtams.

Mes noriai __ _ _ _
Pakelį, 7 dienoms DYKAI IŠBAN
DYMUI, ir jeigu norėsit naudot dau
giau, tų galėsit daryti už mažus 
kaštus. Mes kviečiame jus naudoti 
tų _ vaistų 7 dienas, DYKAI, musų 
kaštais. Pasiuskit savo vardų ir ad
resų tuojau į ROSE RHEUMA TAB 
CO., Dept. X-3, 3516 N. Irving Ave. 
Chicago, HI.

Metropolitan Opera
Per NBC Raudoną ir Mėly n? radio 
tinklus, šeštadieni, 2 vai. po pict 
Eastern Standard Laiku, LUCKY 
STRIKE perstato Metropolitan 
Opera Company pilnoje operoje — 

,rDon Giovanni”.

Nuo Sustingusių Sąnarių 
®Niekas taip nepadarys lanksčiais jū
sų sustingusius, skaudamus sąnarius, 
kaip geras, vikrus išsitrynimas su 
ANCHOR Pain-Expelleriu. Įtrinkite 
užtenkamai Pain-Expellerio ir apriškite 
flaneliniu bandažu. Pačiais blogiausiais 
atsitikimais ištrinkite Pain-Expelleriu 
vakarais ir rytais iki palengvės.

. Pain-Expcllcris yra labai persisun
kiančiu per odą ir jus galite patirti su 
kokiu greitumu varomas skausmas lauk. 
Visose vaistinėse kaina 35c. ir 70c.— 
skirtingo didumo bonkutės.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklį.

NEBUK ŽILAS!
Stebuklingos Gyduoles, kurios Pa

naikina žilimą, Plaukų Slinkimų ir 
Pleiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėti kiekvienas kuris žyla, slenka 
arba pleiskanuoja plaukai. Nėra 
nieko už jas geresnio iki šiol išras
ta. Kreipkitės neatidėliodami ilgiau. 
Kaina $2. (4)

JOHN SKINDERIS
Box 54 Universal, Ind.



dirva

seniausiems ateiviams. Ka
dangi iš apie 30 tautų paši

APSIDAIRIUS

PASIKĖSINIMAS ANT S. L. A. IŽDO?...

ls Brooklyno ateinančios 
žinios skelbia kad “Vieny
bė”, po nubankrutijimo ir 
patekimo į kitas rankas, vėl 
eis du kartu į savaitę. Bet 

■iš kur gaus pinigų nauji lei
dėjai laikraščio leidimui?

Jų buvo ii’ sugalvota, su- 
lyg kitų žinių iš Brooklyno. 
Pirmiausia, mums jau aiš
ku kad “Vienvbės” leidimu 
labai susirūpinę Strumskis, 
kuris kandidatuoja Į SLA. 
prezidentus, Vitai tis (da
bartinis “Tėvynės” redak
torius) ir Vinikas (dabarti
nis SLA. sekretorius). Jie 
trys trokšta būti SLA. val
dovais. Taigi, reikia laik
raščio kuris jų politiką va
rytų.

Toliau, pinigų yra Susi
vienijime, tik reikia prie jų 
prieiti.

Todėl, kaip žinios skelbia, 
jie būdą gatavai ir sura
do: reikia tik paskelbti kad 
“Tėvynės” spaustuvė sena, 
netikus, jos atnaujinti ne
apsimoka, na ir “Tėvynę” 
spausdinti pavesti “Vieny- 
“Tėvynės” darbą be at- 
bės spaustuvei. Pavedus jai 
si1'laušimo kitų spaustuvių 
del kainų (bid), galima bu
tų mokėti S.L.A. pinigais

'zidentu tokį kandidatą ku
rio nenori visi tie 2311 SLA. 
nariai.

Amerikonai Pasinaudoja 
“Dirvos” Sumanymu

Naujų Metų sutikimo va
kare “Dirva” buvo paren
gus senų Clevelando Lietu
vių gyventojų pagerbimo 
pokilį. Dalyvavo 27 sene
liai vyrai ir moterys.

Chicagos cicilikų laikraš
tis patalpino savo kores
pondento, kokio ten nedake- 
pusio vyruko, pašiepimą tų 
senelių kurie dalyvavo ta
me vakare, nors pats to 
laikraščio redaktorius jau 
yra senukas ir norėtų kad 
ji kas nors pagerbtų (bet 
neužsitarnauj a).

Kitaip į tą “Dirvos” dar
bą pažiurėjo vietos Ameri
koniški laikraščiai. Jie pa
talpino gražius aprašymus.

Bet to neužteko. Vienas 
iš didžiausių Ohio valsti
jos dienraščių, “The Cleve
land Press” (leidžiamas di
delio Amerikos laikraščių 
Scripps-Howard sindikato) 
paėmė “Dirvos” pavyzdį ir 
rengs pagerbimą visų tau
tų Clevelande gyvenantiems

darytų perdaug svečių vai
šes iškelti ir visų aprašymus 
sutalpinti, “Press” parinks 
iš kožnos tautos tik po du 
ilgiausia Clevelande išgyve
nusius ateivius.

Kadangi “Dirvos” darbas 
tarp Lietuvių seniausių gy
ventojų surinkimo jau at
liktas, “Press” atstovas at
silankė į “Dirvos” redakci
ją ir pasiėmė visas infor
macijas apie Lietuvius šio 
miesto pionierius, juos nu
fotografavo, talpins jų pa
veikslus, jų apsakymus apie 
pirmutines jų dienas ir gy
venimą Clevelande, ir tt. ir 
tt. Ir taip varys darbą tarp 
visų Clevelande esančių tau
tų, iki išrinks po du seniau
sius gyventojus iš visų.

Tada, panašiai kaip pada
rė “Dirva”, iškels jiems di
delį banketą, duos dovanas, 
ir tt. ir tt.

Kaip “Dirva” taip “Cle
land Press” permatė tokio 
darbo svarbą ir pirmutiniai 
laikraščiai kaip tarp Lietu
viu taip ir tarp Amerikonų 
jį praveda.

“DIRVA” yra pigiausias dar
bo žmogaus pasismaginimas, 
kada kitokiems pasilinksmini
mams pinigų mėtyt nėra.

Vokečiai nėra “Gryna Tau
ta”

Gruodžio 16 d. Kaune į- 
vyko Tautininkų Sąjungos 
suvažiavimas, kuriame da
lyvavo 303 delegatai ir 450 
svečių. Suvažiavimui įdo
mią kalbą pasakė Preziden
tas Smetona, apžvelgdamas 
Lietuvos padėtį viduje ir

Sausio 19, 1934

KĄ DABAR LIETUVOJE DUODA 
SAVIEJI RAŠYTOJAI

tiek kad apsimokėtų kartu 
ir “Vienybės” išleidimas...

Ii’ prie to, kaip pasirodo, 
eita: staiga pasirodė kad 
“Tėvynės” spaustuvė “neti
kus”, šaukta į New Yorką 
net SLA. prezidentas Gegu
žis, matomai to plano už
tvirtinimui ....

Bet kolei kas SLA. nariai 
gali ramiai atsidusti, nes p.' 
Gegužis to sumanymo ma
tyt nedryso užtvirtinti, ir 
dalykas pasiliko po senovei.

Jeigu “Tėvynė” butų pa
vesta spausdinti “Vienybės” 
spaustuvei, galime tikrinti 
kad tarp Grigaičio ir Vitai- 
čio skiltų santikiai, nes nei 
Grigaitis nepakęstų tokio 
lengvo budo “Vienybę” lei
sti ir naudoti ia agitacijai 
už Strumskį į SLA. prezi
dentus prieš Bagočių....

Tiems kivirčiams kilus, ir 
p. Tysliava (“Vienybės” re
daktorius) turėtų liautis 
Grigaitį garbinęs....

Išvada dabar galima pa
daryti tokia: Kada pirmiau 
reikėjo gelbėti į “Vienybę” 
sudėtus SLA. pinigus tai 
tie ponai neišgalvojo kaip 
gelbėti ir padėti “Vieny
bei” išsigelbėti iš bankruta- 
vimo. Net dėjo visas pas
tangas “Vienybę” užsmau
gti. Dabar greit sugalvojo 
budus leisti “Vienybę” net 
du kartu į savaitę.

SLA. nariams patartina 
atsargiai tėmyti kad nebū
tų aikvojama iždas nekuriu 
asmenų privatinėms ambi
cijoms siekti.

užsienyje. Jis nurodė rei
kalą stiprinti Tautų Sąjun
gą, nes ji yra taikos garan
tija pasauliui (su šia min
timi, kaip žinoma, pradeda 
sutikti ir Prezidentas Roo- 
seveltas ir Sovietų vadai). 
Lietuvos Prezidentas ypa
tingai stipriai suniekino Vo
kietijos Nazių skleidžiamą 
mintį buk Vokiečiai esą 
“gryno kraujo” tauta ir 
“Dievo pašaukta” kitus val
dyti. Istorija aiškiai paro
do kad Vokiečiuose yra sti
prus mišinys Slavų ir Lietu
viškų Prūsų kraujo, nes 
Germanų protėviai lindo į 
Slavų bei Prūsų žemes, ten 
apsigyveno ir maišėsi su 
vietos gyventojais.

Del Lietuvos vidaus pa
dėties, Prezidentas Smeto
na nurodė kad Lietuvai ne
tinka nei buvus demokra
tiškų seimų santvarka, nei 
fašizmas: Lietuviai turi ra
sti trečia vidurio kelią. Tuo 
keliu gali būti atsirėmimas 
visomis tautos ekonominė
mis bei kultūrinėmis orga
nizacijomis, sekant vadų 
pasirinkimo principu. Pa
dūktiems plačių erganiza- 
‘ijų (ūkininkų, mokslinin- 

'"U. pirklių ir tam panašiai) 
tstov?ms išrinkus Tautos 

'7nda. tauta turi jam pasi- 
'ikėti ir jo darbus remti, o 
’a skerspaines daryti.

Bagočius Mažumos 
Kandidatas

Kaip pasirodo iš nomina
cijų, socialistų kandidatas į 
SLA. prezidento vietą adv. 
F. J. Bagočius gavo 1,880 
balsų, o kiti keli kandida
tai — nors tai bereikalingas 
SLA. narių balsų mėtymas 
— bendrai gavo 2311 balsų.

Todėl Bagočius yra ma
žumos kandidatas ir jokiu 
budu neturi būti leista jam 
ta vieta užimti.

Tie kuri tiki demokrati
joms ir jos varde musų vi
suomenėje daro visokius 
biznius turėtų žiūrėti teisy
bės, prisilaikyti tikros de
mokratijos ir nerinkti pre-1

’rU'TIĄUa KALNELI M 
(Perspausdinama pr:šant)

J m. ašta aušrelė netoli diena, 
-^'asi į ’’Ovą visa Lietuva.

kalneliai, sveikiname jus, 
AicšYte drąsuoliams tinkamus kapus!

Musų vadai narsus veda, mus kovon, 
D”n gc "'us palaidos žemelėn juodom

Vilniaus kalneliai, ir tt.
Priešo mes nebijom, nebaisi kova, 
Karžygiui brangesnė yr’ garbė šalies,

Vilniaus kalneliai, ir tt.
Šimtametės pušys čia mus apraudos, 
Siūbuojamos vėjo, mums dainas dainuos.

Vilniaus kalneliai, ir tt.
Čia sena močiutė mus neapraudos, 
Tik raiba gegutė kartais užkukuos.

Vilniaus kalneliai, ir tt.

KAD Aš SUGRYŽČIAU!
O, kad sugryžčiau aš į Tėvynę, 
Ir pamatyčiau savo gimtinę, 
Pinčiau, dabinčiau rūtų darželį, 
Apvainikuočiau žalią kalnelį.

Tenai broleliai mano ulioja,
Ir sesutėlės rūtas daboja,
Kad nenuvystų ir nepražūtų, 
Kad Lietuvėlė gražiausia butų.

žinau kad mano mama senutė
Ir sesutėlė miela mažutė
Manęs sugryžtant laukia, vilioja
Ir tą takelį gėlėmis kloja.

Miškus, kalnelius, pievas sveikinčiau, 
Brangią Lietuvą dainoms dabinčiau, 
Ir visą amžių tenai buvočiau, 
Kur kapuos ilsis garbingi bočiai.

Sveikinu tave, miela tėvyne,
Ir tavo sūnūs ką laisvę gynė,
Te klesti tavo laimė auksinė,
Prie tav’ lai glaudžias sena sostinė.

Tikiu dienelė ateis brangioji,
Tave išvysiu dar, mylimoji,
Ir vėl girdėsiu kaip varpai gaudžia, 
Kaip mano broliai daineles audžia.

Svetur išvargus mano krūtinė 
Atsikvėps oru Laisvos Tėvynės — 
širdį vėl džiugins skambios dainelės, 
Kurias dainuoja musų mergelės.

“Arg. Žinios”. Marcelina švilpaitė.

Kam Vokiečiai Save Giw
Klaipėdos statutu (kurį 

udarė Anglija, Prancūzija, 
talija ir Japonija) einant. 

' ai kurie svetimtaučiai jy- 
či'i ga^io būti must1 v”l- 

‘•■'Tės valdininkais Kbipė 
Vs krašįe iki Sausio 1 d 
nQ0 m. Lietuvos vyriau 
vbė buvo tiek džentelme

niška kad apie Šmita ių pa 
Hko vietose iki šių metų.

Bet. ar iš Vokiečio gali
na dėkingumo gauti? Šie 
oalikti valdininkai ė'^ė da 
’vvauti Nazių judėjime ir 
veikti prieš Lietuvą. Lie
tuvai nieko neliko, tik tą 
gaivalą prašalinti, jų vietas 
atiduoti ištikimiems valsty
bei žmonėms. Todėl 32 val
dininkai ne Lietuvos pilie
čiai jau atleista, 34 bus at
leista Bal. 1 d., visi kiti — 
Liepos 1 d.

Tas vidinis Lietuvos rei
kalas Berline tuojau, it ko
kiame bubne, rado atgarsį. 
Nazių spauda (sako žinia į 
‘Herald-Tribune’ New Yor
ke Sausio 11 d.) pirmuose 
puslapiuose, didelėmis rai
dėmis rašanti, esą Lietuviai 
Klaipėdoje ruošia “perver
smą” sunaikinti to krašto 
autonomiją. Lietuvos ka
riu menė buk ruošiasi nu
ginkluoti policiją, ir visus 
Vokiškai kalbančius valdi
ninkus pakeisti Lietuviais. 
Vokiečių spauda reikalauja 
Anglijos. Italijos, Prancūzi
jos ir Japonijos įsikišimo, 
gelbėti savo Klaipėdai pri
mestą statutą.

Tegul šaukiasi. Tiek lai
mės kiek laimėjo kai skun
dėsi Tarptautiniam Teismui 
Haagoje. Lietuviai klaidų 
padaro (perminkštai elgiasi 
savo valstybines teises Klai
pėdoj gindami), bet jie ger
bia tą ką dabartiniai Vokie
tijos Naziai niekina—tarp
tautine teisę, įstatymus ir 
žmoniškumą.

Vyt. Sirvydas J --------------------------------- - I
Kas pintiną “Dirva” — tas

platina apšvietą.

Rašo Vainis Dainoras.
Gyvenimas dabar paliko toks verpe

tingas, lyg margai sužydus gėlė, lyg srau
ni upė. Jis dar margesnis teknikos pa
vergtoj Europoj. Kadangi ir Lietuva ten
ka skaityti Europos dukterimi, ir čia gy
venimo to paties, bent su mažučiu pavėla
vimu, plakti bangos.

Kada buvo liaudies kūrybos amžiai ir 
kai daina Lietuvoj buvo plačiausia pražy
dus, tada mes turėjom grynai savo poezi- 
nių kurinių formą ir stilių ir dvasią. Šian
dieną Lietuvio poetiška dūšia yra kiek su
sirgus ir ji be Vakarų Europos “receptų” 
neapsieina. Taigi kalbant apie naujesnius 
ir naujausius Lietuviškus poetinius veika
lus, kurinius, tenka juos laikyti po jau įsi
gyvenusių vakarų Europoj poezijos formų 
įtaka: futurizmu, ekspresionizmu, neo- 
’■ealizmu, ir vienu žodžiu visokiausiais mo
dernizmais. Taigi dabar kuriami dalykai 
neturi kartais savo muzikalumo, ritmikos 
ir liriškumo. Jie yra savotiška agitacija 
už meniškai nuaustą ar patriotinį, krikš
čionišką, proletarinį ar karčiamų gyveni
mą. Yra naujų poetų kurie moka dainuo
ji senoviniais, bet tikrai poetiškais muzi
kaliais tonais, tai jauni poetai Jakubėnas, 
Tnčiura ir k. Sakysim naujausia pasiro
dė poetas Antanas Jasiunas su “Gundy
mais”, kuriuose kaž kokie kliedėjimai neva 
'ulpeliais surašyti. Pavyzdį čia paduodu:

“Kalbėk,
kalbėk, manasis beduine, 
kur tavo eiklus žirgas, 
kur lenktasis kardas ?
Sakyk, 
kodėl tu vienas sugryžai 
kraujuotom lupom, 
gęstančiom akim?”

ir užsupk kad nori žmogus širdį 
poezija. Juk tai kaž koks netvarkin- 

- žo' žiu katalogas, nors ir butų kokia 
Vis.

Bet yra modernistų poetų, kurie tik- 
i kuria gražiai. Jau senesnis musų poc^ 

?s, pirmasis Lietuvoj nešęs poezijon mo- 
m’nišką Vakarų Europos dvasią, už. tai 

iečių Lietuvių smarkiai plaktas, o ’vėliau 
inkamai įvertintas, dabar nuvykęs Ame
rikon, Juozas Tysliava. Nors jis yra ir 

moderniškų formų audėjas, bet žiūrėkit 
kaip jis gražiai moka austi:

“Lietuvi, mano mylimas lietuvi,
Užaugęs pievose ir girių duburiuos,
Kviečiu tave dabar j naujų būvį,
Kur radio lakštingalos tau amžių amžiais 

suoks.
Tau duosiu ilgą asfaltuotą gatvę,
Liktarnos vakarais tave čia palydės, 
Lietuvi, užmiršk ką giriose esi praradęs, 
Tramvajų tau naujos girios pražydės.”

Tokiame kūrinyje tai ir mintis ir mu
zikalus jausmas yra.

Dabartiniu laiku musų poetai ypatin
gų žargaliojimų vengia ir stengiasi gryžti 
prie tos poezijos formų kur tikrasis menas 
gali užliuliuoti išalkusių jausmų žmogaus 
krutinę, kur poilsio ar suraminimo jieš- 
kančius paguosti gali. Dabar ryškiausia 
poetais pasireiškę yra: Kazys Boruta 
(kančių poetas), Jakubėnas (vargo), In- 
čiura (gražių jausmų), Žirgulis, Št. Buda- 
vas, Klein. Dulkė, Z up a, ir kt. Ant. Venc
lova. Jonas Šimkus, Cvirka ir kt. taip pat 
gražiai buvo užsirekomendavę poetai, bet 
dabar perėjo rašytojų kandran. Tai tiek 
apie poetus ir jų kūrybą trumpai. Tenka 
nažvmėti kad jaunieji poetai kartais gra
žiais užsirekomenduoja ir daugiau nepa
sirodo. Ir tikrai profesionalais yra keli 
senesni, kaip Faustas Kirša ir p.

Rašytojų-beletristų yra kiek daugiau. 
Ir bendrai tenka pastebėti kad rašytojai 
Lietuvoje i savo kurinių: anvsakų, novelių 
ar romanų dvasią jokio modernizmo iš Va
karu Europos neįsileidžia. Jiems temų 
originalių ir realistiškų pakankamai duo
da Lietuvos kaimų ar miesto gyvenimas. 
Šiuo kartu rašytojų neskirštysiu grupė
mis. bet bendrai aptarsiu jų kūrybą. Ar 
jie bus tautiški, ar socialistiški, ar kata
likiški atstovai — tai bus perplati tenia. 
Ir apie tai suminėti gal bus progos kitu

Tik didesni Lietuvių rašytojų yra du 
skyriai: vieni savo veikaluose aprašinėja 
kaimo, o kiti miesto gyvenimą. Kurie vai
zduoja kaimą tie yra įsitvirtinę ant tvir
tesnio pamato ir jų kuriniai yra labai ver
tingi, psichologiniai gilus. Juose gyveni
mas neišfantazijuotas, bet pačių patirtas, 
be pagražinimų. Miesčioniško gyvenimo 
aprašinėtojams tas vyksta daug sunkiau, 
nes miestiškas gyvenimas nesenai pradėjo 
eiti į savo vėžes.

Apie senesnius kalbėti bus vietos per- 
mažai, todėl paminėsiu jauniausius musų 
rašytojus. Gražus novelistai, savo stilių 
turį ir įdomiai fabulas išdėsto tai Ant. 
Venclova (parašė knygą “Beržai Vėtro
je”), Kazys Inčiura (“Fatima Burtininkė” 
— graži romantiškų apysakų knyga), Pet
ras Cvirka (“Saulėlydis Nykos Valsčiu
je”), Liud. Dovydėnas, J. Gružas, S. Kap- 
nys, K. Kiela ir d. k. Žymiausia iš jaunų 
pasirodė ir net rašytojų motiną Žemaitę 
pralenkė Petras Cvirka, taip gražiai ir tie
siog dainingu savotišku stilium apdainuo
damas šiandieninį kaimą. Jis yra pažan
gus rašytojas, bet visa spauda, visi kriti
kai apie jį gražiai atsiliepė. Jis pagarsė- 
’o veikalu “Saulėlydis Nykos Valsčiuje”.

Dabar buvo pradėję rodytis ne nove
ls bet romanai. Žymiausia parodė talen- 
'ą J. Marcinkevičius sn “Sukaustytais Lat
rais” ir k. veikalais.

Bendrai del krizio jaunieji rašytojai 
negali parodyti pasauliui net ir gražių ori
ginalių dalykų, visi pelėja dėžutėse. La- 
b?.i liūdna kad visokiems reikalams pinigai 
barstomi, o kultūros darbui jie neskiria
mi. Vyriausybė net pagaliau, ar kas ki- 
'as. turėtų leisti vertingesnius dalykus ir 
šiaip rašytojams pagelbėtų — duotų vie- 
’as panašias kad jie galėtų kurti. O da- 
k'ar koks vaizdas: sutinki valkiojantis pa
kampiais alkaną vyruką, vėliau sužinai kad 
'ai net talentingas rašytojas.

’ “m’as k'neia- ’’nokti Angliškai
S oje parankaus didumo knygelėje surinkta 
r ikal ngiausi žodžiai ir salcniai greitam 
*>••>? mokinimui Angliškos kalbos. Viskas 

dėstyta taip lengvai ir aiškiai kad k:ek- 
vienas tą knygelę pastudijavęs tuoj gali 
pradėti suprasti Anglšką kalbą ir pats kal
bėti. Telpa pasikalbėjimai darbo jieškant, 
važiuojant kur, nuėjus. krautuvėn, pas dak
tarą. pas barzdaskutį, ir tt. Viskas sykiu 

■ šaiškinama ir Lietuviškai. 95 psl. . .35c.
Reikalaukit “Dirvoje”

6820 Superior avė. Cleveland, O.

VALGIU
GAMINIMAS

ir Namų Prižiūrėjimas

KAINA TIK $1.00.

Didelė, 170-puslapių knyga nurodanti kaip 
.' gaminti visokius valgius: sudėta daugybė 

receptų ir paaiškinimu kaip paruošti valgius 
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokilių. 
Visoki kepsniai, pyragai, virti ir kepti val
giai, mėsos, ir tt. Kuri šeimininkė turi ru
pesnio ir vargo su gaminimu valgių, priva
lo įsigyti šią naudingą knygą. KAINA $1.

Reikalaukit “Dirvoje”

SAPNINYKAS
Didelė knyga, su šimtais pa
veikslų, išguldanti visokiau
sius sapnus. Tinka turėti vi

suose namuose. Kaina 75c.
Reikalaukit “Dirvoje”

[ kartu.

T I - q, TT v O S
ŽEMLAPIAI 

30r
Su persiuntimu į kitus miestus — 30c.

Kaina: vietiniams po 25c.

Reikalaukit “Dirvom”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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Apuolė

didžią, žmonių rankom supiltame kalne pi
lį, jos valdoką ir jos narsuolius.

Paliko jis Apuolėj gausias žinias apie 
Daugupėnus, bet iš ten parsinešė, kuomet

Tą rudenį kai gryžo Daugupių vyrai 
iš kelionės aukštutiniu Nemunu, vaidylos 
Geluonio Daugupiuose nesirado ir nebuvo 
kam sudėti nei gražių dainų apie jų mūšį 
po Gardinu nei gražiais žodžiais tų žinių 
išplatinti po Lietuvių kraštą. Jisai parsi
rado tik kitą rudenį.

Kur Geluonis buvo?

trečią rudenį parsirado, nuostabias pasa
kas apie Apuolę ir jos aplinkinius gyven
tojus, kad Daugupėnai net nežinojo ar ti
kėti jam.

Palikę Geluonio dainas Daugupėnams 
gėrėtis, toliau pakalbėsime apie Apuolę ir 
jos aplinkinių žmonių gyvenimą savais pa
prastais žodžiais.

Kuomet vasara pirmiau Daugupėnai
aplankė Dubysą ir gryžę apsakė apie kelią 
iš Dubysos tolyn į kitą upę, kuri išveda į 
Baltijos jurą, Geluonis pasiryžo sau vienas 
ten nukeliauti ir, jeigu bus galima, aplan
kyti ir tą upę, kurios nei vardo nežinojo ir 
kurion pirmiau negalėjo patekti, nes iš Ne
muno į ją kelio nebuvo. Jis pasiryžo nu
nešti ten, į aną nežinomą kraštą, žinias- 
dainas apie Daugupių ir Nemuno krašto 
narsuolius ir parsinešti naujų žinių apie 
anų žmonių gyvenimą ir darbus.

Kaip jo buvo priprasta, keliaudamas 
sustodinėjo sau žinomose pilaitėse Nemuno 
ir Dubysos pakraščiais, ir visur buvo mie
lai priimamas..

Pas Skaisgirį, prie kurio augo, ilgiau 
paviešėjo, o iš ten išėjo aukštyn Paduby
siu, praeidamas ir aplankydamas savo gim
tinį kraštą Airiogalą.

Kuomet ėjo pro Rėklos pilaitę ir pas jį 
apsistojo, Rėkia iš Geluonio patyrė kad jo 
du jauni sunai, kurie aną vasarą dingo, 
randasi gyvi Daugupiuose, ir perpykęs se
nis pasakė savo priprastu budu: “Aš jiems 
parodysiu už išviliojimą mano vaikų!”

Pasiekęs šių dienų Bubius, nuo kur 
dabai* eina perkasas į Ventą, Geluonis pri
ėjo tą naują upę, kuri jau tada vadinosi 
Venta, ir atsirado kitame Lietuvių-Žemai- 
čių krašte, iš kurio gode jo daug ko parsi
nešti, ir neapsivylė.

Upė Venta, tekanti į šiaurvakarius, 
vedė vėl į žmoningesnes vietas, ir net į tir
štai apgyventas sritis, arčiau Baltijos ei
nant. Nors Ventos krantais buvo tokios 
pačios girios, tokie patys žvėrys ir paukš
čiai, Geluonis kaip tai jautėsi atsidūręs ki
tame pasaulyje, ir jį pasiryžo ištirti. Įsi
gijęs luotelį, kelionėj pavandeniu pasiekė 
šių dienų vardais vadinamas vietas: Ma
caičius, Kuršėnus, Papilę ir Viekšnius. Čia, 
netoli upės Virvytės subėgimo į Ventą, ra
do tvirtai įsigyvenusį kunigą Viekšnį ir jo 
globoje esančią šventinyčią. Pats valdovas 
ir jo gausingi žmonės jį gražiai priėmė ir 
jis jiems išdainavo visas savo žinias apie 
Daugupius ir Nemuno kraštą, apie garsų 
valdovą su jo dviem sunais, apie parėjusius 
iš užjūrio vyrus ir apie kitus atsitikimus 
prie Nemuno ir kitų jo upių. Kiti sakė 
kad šis dainius kalba apie jiems žinomą pilį 
Apuolę ir jos narsų valdovą Nagį. Kiti 
ėmė prirodinėti kad nėra galingesnio ir 
narsesnio valdovo už Apuolės kunigą, kas 
išragino Gelupnį surasti Apuolę ir jos kar
žygius pamatyti. Apleidęs Ventą, patrau
kė tiesiog į vakarus pro šių dienų Pievė
nus, Sėdą, Barstyčius ir Šėtą ir surado tą 
išgarsintą pilį.

Pasiekęs Apuolę, Geluonis nustebo, ir 
nors tenaitiniams "gyventojams skelbė-dai- 
navo apie garsius Daugupius, kartu tėmi- 
jo, rinko, dėjo, pynė naujas dainas apie šią

“Kretingos vai., nepertoli Baltijos juros.

JUROS MERGA
(Paraše K. S. Karpius^ “Meruno” autorius)

Keliolika varsnų į rytus nuo šių dienų 
miestelio Skuodo*, tarpušakyje susibėgimo 
upelių Brūkio su Luoba, randasi didelis- 
aukštas piliakalnis. Dabar, kaip laiko bė
gis reikalavo, jis yra apnykęs, bet vis dar 
tebėra didelis ir įspūdingas, o šios apysa
kos dienose buvo tikrai didis ir galingas.

Ant to piliakalnio stovėjo stipri pilis, 
žinoma net kitose šalyse, vardu Apuolė, 
kurią tais laikais kaip šis aprašymas eina 
valdė narsus kunigas Nagys.

Tuo laiku kai Daugupiuose valdė Ar
dys su savo sunais, ir kuomet apie Nemu
ną dėjosi tie dalykai apie kuriuos jau ži
nome, tenai, už tankių girių, už tolimų plo
tų, Daugupiams nežinomame krašte, Apuo
lės srityje, sukosi gyvenimas kokio reika
lavo tenaitinių žmonių aplinkybės.

Tarp Daugupių ir Apuolės nebuvo jo
kio susisiekimo ir vieni apie kitus nieko 
nežinojo.

Apuolė buvo branduolis aplink kurį 
sukosi tų laikų Kuršių ir Žemaičių gyveni
mas.

Netoli nuo Baltijos juros .būdama, ši 
oilis nuolatos buvo išstatyta užjūrio prie
šų pavojun, tąčiau jos valdovai, vietoje iš
nykti ar apleisti tą vietą, ten amžius po 
amžiaus gyvendami, savo pilį darė galin
gesne ir stipresne, kaip tik matėsi reika
las ir priešų siautimai didėjo, iki pagaliau 
ji buvo taip įrengta ir apsaugota kad jokie 
paprasti juros plėšikai jos nebaugino, o 
kurie perdrąsiai lysdavo patys nukentėda
vo. Jeigu kada priešai apgulę pilies sie
nas apdegindavo, jų vietoje būdavo išsta
toma dar stipresnės ir storesnės sienos, 
kalnas dar statesnis supilamas, upės gili
namos, ir priešams progos ją nugalėti bū
davo dar daugiau apmažinamos. Net tais 
laikais kuomet “žentai iš juros” atėjo ir 
įsigyveno Žemaičių pajūryje, Apuolė nepa
judinama stovėjo ir “juodi vyrai” Danai 
turėjo tenkintis tuo ką galėjo pagrobti to
limesnėse srityse nuo Apuolės, daugiausia 
Klaipėdos krašte.

Apuolės pilis buvo taip sumaniai ir 
taip saugioje vietoje išstatyta kad užjūrio 
užpuolikai ją aplenkdavo ir tik vogčiomis 
sau naudos jieškodavo tarp paprastų pa
šalinių gyventojų.

Pilies kalnas iš trijų pusių saugojamas 
vandens. Luoba ir Brūkis, šiandien beli
kę mažais upokšniais, anais laikais buvo 
daug didesnės ir vandeningesnės ir pri
ėjimas prie pilies buvo labai sunkus. Be 
to pats į kalną įsigavimas buvo apsaugo
tas volais, už kurių pilies gynėjai stovėda
mi labai lengvai galėjo priešus naikinti. 
Ypač labai didelis ir stiprus volas buvo iš 
ketvirtos pusės, kur nebuvo upės.

Laike kunigo Nagio valdymo, kurs ži
nojo apie Danų įsigalėjimą Klaipėdos kraš
te, Apuolė buvo dar daugiau sustiprinta ir 
išrodė kad nėra tokių priešų kurie galėtų 
tą pilį pamušti. Taigi pilyje gyvenimas 
ėjo sklandžiai, ramiai ir niekas jos negąs
dino.

MERUNAS
JUODO KARŽYGIO SŪNŪS

KNYGA BUS 500 PUSL. DIDUMO
Kaina tik $1.50

“MERUNAS” yra istorinis romanas iš gilios Lietuvių senovės — iš suvirš 
1,000 metų atgal — iš laikų garsios Kuršių-Žemaičių pilies, kuri stovėjo 
j rytus nuo šių dienų Skuodo miestelio, Žemaitijoje. Galinga tai buvo 
pilis, narsus jos valdovai — nes jos iškasenos šiandien tą patvirtina, o is
torikai turi tą pilį aprašę savo rastuose užsilikuose iš anų senų laikų.

Apuolės pilies likučiai tapo atkasta 1931 ir 1932 metais, ir kuomet 
pradėta kasinėjimai prie Apuolės piliakalnio suvažiavo Švedai ir Latviai 
mokslininkai patirti ką nors daugiau apie anuos praėjusius laikus.

Garsi buvo Apuolės pilis, ir ji priviliojo prie savęs užjūrio plėšikus 
Danus vikingus, paskiau Žuvėdus-Švedus. Kas liko nuo Danų, viską su
naikino Žuvėdai, vadovaujami savo karaliaus Olavo. Bet kodėl Žuvėdai 
nei joki kiti vikingai neužsiliko ir neįsigyveno Žemaičių Baltijos pakraš
tyje? Apie tai patirsite skaitydami “MERUNĄ” ir įsigydami visą kny
gą, kuri dabar baigiama spausdinti.

Kaip seni “Dirvos” skaitytojai taip ir nauji, pasistengkite įsigyti šią 
įdomią knygą, šį didžiausį K. S. KARPIAUS veikalą iš visų jo kada nors 
parašytų. Daugybė turite kitas jo parašytas istorines apysakas, prie jų 
būtinai dadėkite ir “Meruną”.

AMERIKOS SPORTI
NINKAMS

Labai dažnai tenka pastebėti 
spaudoje kad Amerikos Lietu
vių jaunimas tai vienur tai ki
tur pasižymi įvairiose sporto 
šakose ir net tampa čampionais 
ir įvairių sporto šakų meiste
riais.

Lietuvos sporto santvarkai 
persitvarkius, man tenka dide
lė garbė būti Lietuvos Lengvo
sios Atletikos Sąjungos Pirmi
ninku.

Musų tikslas yra visur ir vi
suomet gaivint Lietuvišką spor
tą ir užmegsti ryšius su visais 
užsienyje gyvenančiais Lietu
viais sportininkais lengva-atle- 
tais.

Kurie Amerikos Lietuviai iš 
lengvosios atletikos srities no
rėtų susinėšti su Lietuvos Len
gvosios Atletikos Sąjunga pra
šomi rašyti sekančiu antrašu: 
Lietuvos Lengvosios Atletikos

Sąjunga
Kaunas Totorių g. 12.

Maj. A. Ardickas, 
Sąjungos Pirmininkas.

Metropolitan Transliuos 
“Don Giovanni”

Sausio 20 d.
“Don Giovanni”, populiariška Ita

liška opera, parašyta Mozarto, bus 
transliuojama pilnai tiesiog nuo Met
ropolitan Opera House estrados šeš
tadieni, Sausio 20 d., 1:55 vai. po 
pietų (ĖST) per sujungtus NBC 
WEAF-WJZ radio tinklus. Vyriau
siose rolėse dainuos Rosa Ponselle, 
Tito Schipa, Ezio Pinza ir Maria 
Mueller.

Opera kuri apims orų nuo 1:55 
iki apie 5:15 vai. po pietų bus per
luota klausytojams dėka American 
Tobacco Company. Tullio Serafin 
bus orkestro vedėju, o Milton Cross 
ir John B. Kennedy bus kalbėtojai 
pertraukų laiku.

“DON GIOVANNI” veikėjais bus 
sekanti asmens:
Don Giovanni .. Ezio Pinza, basas 
Donna Anna .. Rose Ponselle, sopr. 
Il Commendatore .. E. List, basas 
Don Ottavio .. Titto Schipa, tenoras 
Donna Elvira .. Maria Mueller, sop. 
Zerlina .... Editha Fleischer, sopr. 
Leporello .......... V. Lazzari, basas
Masetto .... Louis D’Angelo, barit.

“DON GIOVANNI” TURINIO 
SANTRAUKA

(Parašė Mozart. Pirmų kartų per
statyta Prahoje 1787 m.)

I AKTAS—Don Giovanni, nudūręs 
gubernatorių, Donna Annos tėvų, 
pabėga nepastebėtas, po bandymui 
nepasisekimai išvesti iš kelio Donnų 
Anną. Ottavio, jos sužadėtinis, pri
siekia atkeršyt už jos tėvo mirtį.

(Vaizdas pasikeičia). Don Gio
vanni susitinka Elvirų, kurių jis an
ksčiau išvedė iš kelio. Nebepažin- 
damas jos, jis bando sueiti su ja į 
pažintį. Pervėlai pastebėjęs savo 
klaidų, pastumia savo tarnų Lopa- 
rello prieš save ir pranyksta. Elvi
ra irgi prisiekia keršyti.

Trumpu laiku po to, preina vestu
vių procesija. Jaunajai maldaujant, 
Don Giovanni nutaria prašalinti jau
nąjį, pavydų Masetto. Esant Don 
Giovanniui ir jaunavedei Zerlinai 
vieniems, jis gundo jų. Elvira, An
na ir Ottavio juos užtinka. Anna 
nužiūri Don Giovannį savo tėvo žu
dytoju.

Vestuvių pokilyje Don Giovanni 
ir vėl gundo Zerlinų, bet užtiktas, 
kaltę sumeta ant Leporello. Jiems 
netikint, savo kardu jis prasimuša 
kelių ir pabėga į savo pilį.

II AKTAS—Don Giovanni su El
vira romansuojant, jį užklumpa Ma
setto ir jo sėbrai. Bet šis apgalėjęs 
Masetto ištrūksta.

(Vaizdas pasikeičia). Ottavio, An
na, Masetto ir Zerlina atranda La- 
porello Elviros kambaryje persirč- 
džiusį Don Giovannio rubais. Lepo
rello aiškinasi jog jis buvo privers
tas persirengti, ir Don Giovannio 
apkaltinamas gubernatoriaus nužu
dyme. •

(Vaizdas pasikeičia.) Kapuose Le
porello pasakoja Don Giovanniui kas 
atsitiko. Netolima užmušto guber
natoriaus stovyla paliepia Don Gio
vanniui užsilaikyti ramiai. Don Gio- 
ranni drąsiai iššaukia gubernato
riaus stovylų su juo pietauti ir jo 
kvietimas priimama.

(Vaizdas pasikeičia). Ottavio kal
tina Anną už atidėliojimų jų apsive- 
dimo.

(Vaizdas pasikeičia.) Don Gio
vannio kambarys. Elvira ineina ir 
bando Don Giovanni prikalbinti prie 
pasitaisymo, bet nesiseka. Stovyla 
tada prisiartina ir maldauja nusidė
jėlį prie atgailos, bet nesiseka ir jai 
ir ji sudrimba ant žemės. Tada pra
garo ugnis apsupa palaidūnų ir nusi
neša jį su savim.

Artimoje kaimynystėje gyveno sekan
ti kunigai Nagio draugai šių dienų vardais 
žinomose vietose: Marma — Gaurelių sri
tyje; Rutėnas — Sėdos, abu prie Varduvos 
upės, kuri ties Griežtais suteka į Ventą. 
Pietuose, prie Salantos upės, buvo kunigas 
Biržys, kuris laikėsi prie Nagio, prisibijo
damas Klaipėdos Danų. Taipgi su Apuole 
palaikė ryšius kunigas Viekšnys, kuris tu
rėjo pilį prie Virvytės.

Keleto dienų kelionės šiaurėn, Kuršių 
žemėje, prie nedidelės upės sutekančios į 
Liepojos ežerą, nepertoli Baltijos pakraš
čio, tad stovėjo kita žymi pilis, Gruobynas, 
kurią valdė kunigas Abaris. Tarp Apuolės 
ir Gruobyno buvo nuolatinis susinešimas 
ir abudu valdovai turėjo bendrus reikalus 
ir gynimosi sutartis.

Upe Akmene-Dania, kiek toliau į pie
tus nuo Apuolės prasidedančia, Nagys pa
laikė susisiekimą su Klaipėda, nes ten įsi
gyvenę Danai, neįsileisdami daugiau savo 
žmonių iš užjūrio, norėjo santaikoje sugy
venti su Apuole, Gruobynu, kaip ir su to
limesniais Daugupiais.

Visus Apuolės kaimynus — artimus ir 
tolimesnius — rišo vienas bendras reika
las: apsigynimas nuo vikingų juros plėši
kų, kurie laikas nuo laiko, įvairaus didumo 
laivynais, atplaukinėdavo grobišauti ir pa
likdavo liūdnus pėdsakus ten kur nesutik
davo gerai sutvarkyto apsigynimo.

(Bus daugiau) 

—KLAJŪNAS F” 
(Parašė K. S. Karpius, “Meruno” autorius)

Klaj unas yra isto
rinis romanas'iš lai
kų D. L. Kunigaikš
čių Algirdo ir Keis
tučio, apie jauną 
narsuolį, kuris pasi
liko ištikimas savo 
valdovui, Didžiam 
Kunigaikščiui Jau
nučiui, Algirdo ir
Keistučio broliui, kuriam jų tėvas Gediminas pali
ko Vilniaus sostą ir Lietuvą valdyti. Kada Keis
tutis ii* Algirdas, susitarę, atima iš Jaunučio 
Vilnią, ir pačiam Jaunučiui nelikus vietos Lietu
voje, jį iš kalėjimo išgelbsti tas jaunas narsuo
lis, jo draugas, su kuriuo kartu augo, abu išbė
ga iš Lietuvos į Rusų žemes. Tada tas apysa
kos karžygis lieka Klajūnu ir bijodamas Algirdo 
ir Keistučio bausmės, daug ko pergyvena kitose 
šalyse, net pasiekia Arabiją ir Totorių žemes. 
Pagelbsti Algirdui užimti Kijevą, ir Keistutį iš
gelbsti iš Teutonų nelaisvės, ir tada gauna jų 
dovanojimą ir sugryžta į savo gimtinį kraštą. 
Knyga didelė, 224 pusi. Kaina .................. $1.
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link, Apuolei priklausančiose žemėse, gy
veno daug žmonių, kurių tarpe buvo nar
suolių kuriems lygių reikdavo net pajieš- 
\oti. Visi jie, Apuolę priešams užeinant, 
skubiai subėgdavo į pilį ją ginti, ir jų nar
sumu, pasiaukavimu ta pilis garsėjo savo 
neįveikiamumu.

Su Apuole mėgo prekiauti užjūrio pir
kliai, ir Nagio turtingumas per svečių Įti
nąs išsiplatino po visus Baltijos kraštus 
abiejose tos juros pusėse.

Pirkliai pasiekdavo Apuolę upe Bartu
va, kurion prie Skuodo įteka Luoba. Tenai, 
Skuodo srityje buvo įrengta prekiavietė, 
kur rinkdavosi ir pirkliai su savo prekė
mis ir pirkikai, kur ėjosi keitimas įvairių 
prekių ir ginklų į kailius, medų, vašką ir 
kitokius dalykus. Prie Apuolės, aukščiau 
pavandeniu, Nagys jokiems svetimiems lai
vams neleisdavo priplaukti, kad pilies pa
dėties niekas svetimas nematytų. Reti iš 
užjūrio bastūnai, kurie apie pilį nežinojo, 
negalėdavo jos net surasti, nes plaukiant 
Bartuva aukštyn, ties kitais upių susibė
gimais, nors ten išrodė geros ir saugios 
vietos, buvo tuštuma ir išrodydavo kad 
toliau dar mažiau kas rasis.

Visas paupis nuo Liepojos ežero, ku- 
rin Bartuva subėga pirm pasiekimo Balti
jos, buvo nustatytas priešams nematomais 
kuorais, iš kurių Apuolei buvo duodama 
gandai jeigu kas upe artindavosi, ir buvo 
žinoma kaip atvykstančius pasitikti. Kuo
rais buvo nustatyta pakraštis ir kitos upės, 
vedančios artyn Apuolės iš Baltijos. Ta 
upė dabar vadinama Šventoji, į Baltiją iš
teka aukščiau Palangos ties šių dienų Bu- 
dendyčia. Nors Šventoji iki Apuolės ne- 
dasiekia, bet priešai ta upe dasiirdavo ar
tyn ' kiek buvo galima ir paskui kelionės 
trumpą galą pasiekdavo mišku.

Visų tų apsaugų užtikrinta, Apuolė 
nei neprisiminė tokių laikų kada ją butų 
kas nors užpuolęs ir nuskaudęs.

Nagys turėjo žmoną vardu Erdmč ir 
’šaugintus tris sūnūs kaip aržuolus, ir dvi 
gražias-dukteris. Sūnų vardai buvo: Pu
tinas, Dumbrys ir Botyrius. Dukterys: 
Ramunė ir Vaiva.

Ant kiek broliai buvo smarkus ir nar
sus tiek jodvi buvo sugabios ir darbščios, 
ir kartu labai gražios ir protingos mergai
tės. Motinos gerai prižiūrimos ir moki
namos, jodvi mokėjo visų ruošos darbų. 
Kaipo turtingo kunigo dukterys, jodvi bu
vo žinomos plačiai ir toli; jų puošnumas ir 
didingumas neleido aplinkiniams vyrams 
nei drysti apie jas svajoti, ir tik tolimo 
Gruobyno valdovo sunai laikė save tinka
mais Nagiui žentai?.

Greta Apuolės, už upės, buvo Perkūno 
šventinyčią, globojama Apuolės valdovų, 
ir tos šventinyčios vyriausis krivė buvo 
vardu Žadeikis. Su Apuolės ramybe ir ki
limu kartu garsėjo ir Perkūno šventiny- 
čia, į kurią žmonės iš plačių sričių sueida
vo pagarbinti dievus.

. Kunigas Nagys buvo jau perėjęs vi
duramžį savo gyvenimo, bet buvo narsus 
ir skaitėsi vienas iš narsiausių savo srities 
vyrų. Jo klausė aplinkiniai maži kunigai 
ir jis buvo jiems kaip koks didkunigis. Vi
si jo pagalbos šaukdavosi jeigu juros plė
šikai užpuldavo, bet atėjūnai jo paties ne
kliudydavo, nes nieko nepešdavo, daugiau- 

. šia patys skaudžiai nukentėdavo.
.$1.001 ■ Prie Nagio buvo keli labai pasižymėję 

narsus vyrai, kurie buvo karo vadai, ir ap-

išPasakiškas romanas 
gilios Lietuvių senovės, 
iš apie 1500 metų atgal, 
iš ankstyvų Lietuvių-že- 
maičių prietikių su jurų 
siaubūnais vikingais, ši 

apysaka eina a- 
pie iš užjūrio at
ėjusių kariaunin- 
kę mergą su sa
vo vikingais, ku

rie užkariauja ir įsigyvena Palangos srityj. Apie 
tai išgirsta narsus kariauninkas Ramojus nuo 
Nemuno ir Dubysos, jis -išvyksta gelbėti sato 
žmones nuo svetimųjų, bet pats įsimyli į tą už
kariautoją “juros mergą”. Pagaliau žūsta tą 
merga ir per ją pražūsta pats Ramojus. — Kny
ga didelė, 298 pusi. Kaina .....................
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GERB. SPRAGILAS

Pranašystės Pildosi 
arba

GERB. SPRAGILO KE
LIONĖ Į PICBURKĄ 
Naują metą sutikdamas 

.ąerb. Spragilas jums pada- 
"ė pranašystę kad jis nuva- 
ž’u-'s Sausio septintą dieną 
i Picburgą, ir tas išsipildė.

Taipgi pradėjo pildytis 
’’cna po kitai kitos prana

šystės: pradėjo mirti veikė
jai ir kunigai: Bruklvne 
mirė senas spaudos draudi
mo laikų darbuotojas Pet
ras Mikolainis, Čikagoj mi
rė kunigas Jurgaitis, iš Lie
tuvos atėjo žinia kad mirė 
Skuodo klebonas kan. Ža- 
deikis...* ❖ #

Aną dieną žiuriu “Dirvo
je” ir matau kad gerb. “Dir
vos” redaktorius su kitomis 
garsiomis Klyvlando asabo- 
mis rengiasi važiuot Į Pic- 
burką. ' Skaitau ir misliu 
sau: eisiu pas redaktorių 
pažiūrėt ar ir man nebus 
proga nuvažiuot j tą garsų 
durnų miestą, ba nuo Susi- 
vieniojimo seimo ten nebu
vau.

Ateinu Į redakciją ir sa
kau gerb. redaktoriui:

— Girdėjau rengiesi va
žiuot Į Picburką. O ko ten 
važiuosi? — sakau aš.

— Ar dar nežinai: aš va
žiuoju prakalbą sakyt, — 
sako jis.

— O nuo kada tamsta pa
sidarei kalbėtoju? Iki šiol 
buvai tik rašytoju, — sakau 
aš.

— Bėda visko išmokina. 
Dabar neturim jokių tau
tinių kalbėtoji} Amerikoje. 
Vieni negali išvažiuot, o ki
ti “demokratais” virto ir 
tik savo bizniu rūpinasi. 
Reikia kam nors duos žmo
nėms informacijų apie tau
tinius reikalus gyvu žodžiu, 
ne tik raštu, — sako jis.

— Jeigu taip tai ir mane 
padaryk kalbėtoju, galėsim 
abudu -važinėt po Ameriką 
ir sakyt prakalbas. Žmo
nės sudės aukų ir galėsim 
gyventi nieko nedirbdami, 
— sakau aš.

— Jeigu tu tokį sumany
mą turi tai verčiau sėdėk 
namie. Jau ir taip perdaug 
musų visuomenę išnaudoję 
visokie šarlatanai su pra
kalbomis važinėdami ir au
kas rinkdami. Dabar rei
kia važiuoti, eiti, kalbėti, 
sakyti žmonėms kaip jie 
buvo apgaudinėjami, ir ra
ginti kad pasimokytų atei
tyje gyventi ir atsisuktų 
nuo visokių išnaudotojų, — 
sako jis.

— Ale iš ko gyvensi jei
gu dykai prakalbas sakinė
si, — sakau aš.

— Pirmoj vietoj, prakal
bą žmonėms reikia sakyt 
tik tuomet jei turi ką nau
dingo pasakyti, ne žmonių 
išnaudojimo tikslu važinėti.

GRAŽIŠKIAI
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

(Pabaiga iš pereito nr.)
Sena vyskupų buvynė

Gražiškiai, kaip minėta, 
nedidelis bažnytkaimis, bet, 
sulyg senų žmonių padavi
mų, buvus kada vyskupų 
buvyne. Senojoje bažnyčio
je ant sienos kaboję keli 
žymesnių vyskupų portre
tai. Sakoma, kada čia bu
vęs vyskupas, prie jo buvę 
daug ir kunigų. Dėlto se
nojoje bažnyčioje buvę net 
septyni altoriai, prie kurių 
kasdien atsilaikydavę mi
šios. Prieš ardant senąją 
bažnyčią, visi tie septyni al
toriai buvę sugabenti dar 
ir Į minėtą aukštą budinką 
kuris per porą dešėtkų me
tų tarnavo bažnyčia.

Kuomet dėjo pamatus 
naujai bažnyčiai, kaipo di
desnei už senąją, prisiėjo 
daug kalno viršaus nukas
ti, tai tiesa, ardant senosios 
bažnyčios pamatus rūsyje 
buvo atrasta pora metali
nių karstų su vyskupų lavo
nais. Kuomet karstus ati
darė, lavonai atrodę kaip 
šiandien palaidoti, bet kaip 
tik oro gavo, tuoj Į dulkes 
pavirtę. »Likę tik kaulai ir 
nekurie drabužiai. Taipgi 
buvę iškasti keli skeletai, 
prie kurių atrasta dar ge
rai išsilaikiusių arnotų, vy-

Kurie turite Lietuvių 
Banke pinigų ir norite 
juos paskolinti ant na
mų ant 1-mo mortgage

Kreipkitės
P. P. MULIOLIS

6606 Superior Ave.

o ROSEDALE ©i
Dry Cleaning Co.:

f C. F. PETRAITIS, Prop. 1 
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skupiškų mitrų, pora pasto
ralių ir kitokių dvasininkų 
bažnytinių papuošalų. Kar
stai ir visi atrasti dalykai 
buvo ten pat palaidoti Į ne- 
liečiamesnes vietas. Kurių 
skeletų karstai buvę supu
vę, sukalę iš lentų kitus 
karstus ir palaidoję.

Aplink senąją bažnyčią 
buvę kapai, taigi kuomet 
kalną kasė, daug kaulų iš
kasė, kuriems iš lentų kalė 
dėžes ir užkasė nuošaliau. 
Prie dabartinės bažnyčios, 
net man atmenant, švento
riuje daug pasitaikydavo 
matyti besimėtančių žmo
nių kaulų.
Palivarkas ir kitos stam

besnės ūkės
Į vakarus nuo bažnyčios, 

apie pusantro kilometro, at
stume, medžiuose skendo 
kitados buvęs gražus pali
varkas. Tai nuo senovės 
buvus nuolatinė vyskupų 
gyvenimo vieta. Jie šį pa- 
bvarką valdę vienas po ki
tam nuo neatmenamų lai
kų. Po vyskupų, paskuti
nis iš dvasininkų jį valdęs 
tūlas kanauninkas Andrius 
Holleka, kurio kapas ir pa
minklas (rudinis kryžius) 
su užrašu rytinėje švento
riaus dalyje iki šiai dienai 
užsilikęs.

Keliaujant vieškeliu pro 
šį palivarką pirmiausia a- 
kin puola gražus, didelis 
tvenkinis ir sodnas. Tven- 
kinis savo pietiniu šonu 
plaudavęs vieškelį, o šiauri
niu pietinį kraštą sodno. 
Sodne pro medžių tarpus 
matėsi baltuojanti rūmai. 
Dar man atmenant, sodnas 
buvo aptvertas gražia “šta- 
kietine” tvora. Tvenkinis, 
nors vakarinis šonas jau bu
vo jau kiek užslinkęs, dar 
gana gražiai atrodė. Pa
kraščiuose yra, šiandien jau 
peraugusių, senų liepų kru-

Laikas butų kad musų vi
suomenė užrauktų savo ki- 
šenius visokiems išnaudoto
jams, nežiūrint kokio plau
ko jie nebūtų. Jeigu netu
ri iš ko nuvažiuot ir pasa
kyt žmonėms ko nors nau
dingo tai sėdėk namie arba 
eik į dirbtuvę užsidirbti ir 
negalvok kai]) iš kitų žmo
nių prakaito gyventi, — sa
ko jis.

Na, misliu sau, mane ir 
sukritikavo, nėra kas saky
ti ir norėti kad tau kas už 
prakalbas mokėtų pinigus 
ar aukas duotų. Taigi nu
važiavimas į Picburką kaš
tuos pinigo, o aukų nevalia 
rinkti. Prastas biznis. Ale 
vistiek man norisi į Picbur
ką nuvažiuot, todėl aš sa
kau:

— Girdėjau kad judu va
žiuojat su gerb. Jaru auto
mobiliu, gal ir man bus vie
los įsispraust ir nuvažiuot. 
Aš noriu aplankyt Picbur- 
kiečius, — sakau aš.

— Jeigu neisi prakalbos 
sakyt ir neprašysi aukų, o 
važiuosi tik aprašyt ką ma
tei ir girdėjai tai gerai, ga
li važiuot, nors automobily
je bus ankšta, nes su mumis 
važiuoja ir musų žmonelės 
ir vežam vieną artistę, — 
sako jis.

Prie gerų norų, misliu 
sau, ir susispaudus galima 
važiuoti, o dabar žiema tai 
dar geriau, šilčiau.

Sutarta, padaryta. Sku- 
Innu iš redakcijos namon 
ir sakau savo šonkauliui:

— Nedėlioj gerb. redak
torius su gerb. Jaru važiuo
ja į Picburką, — sakau aš.

— Na tai labai gerai, ga
lim važiuot, — sako ji.

— Galim važiuot ? Iš kur 
tu tą gavai? — sakau aš.

— Juk tu žinai kad jeigu 
kur redaktorius važiuoja 
tai važiuoji ir tu, o kur tu 
tai ir aš, — sako ji.

— Kur tu ten važiuosi, 
ten toks surukęs miestas, o 
prie to automobilyje vietos 
nebus, ba su jais važiuoja 
ir jų ponios, — sakau aš.

— Jeigu toms ponioms 
Picburkas neperprastas ir 
jos gali važiuot tai galiu ir 
aš važiuot. Man vienai įsi
spraust į autombilį vietos 
užteks, ■— sako ji.

Ir daryk tu žmogus ką 
laręs: “kur tu tai ir aš”, ir 
ii pradėjo rengtis dar la
biau negu aš.

(Kitame num. papasako
siu kaip į Picburką važia
vom ir ką ten matėm ir gir
dėjom.)
velės, apskritai susodintos, 
i kurias, žymu, buvę atvesti 
nuo rūmų takai (alėjos).

Apžvalgius, viskas pri
mena savu laiku buvusį čia 
gražumą ir tvarką, bet su 
!.aiko bėgiu tas išnykęs. 
Šiandien tvoros išlūžę, supu
vę, išvirtę. Tvenkinis ne
žinia kam išleistas, baigia 
žolėmis užželti. Dirvų da
lis nedirbama, nėra kam ap- 
lirbti. Pagaliau 1908 ar 

1 metais gaisras sunaikino 
gražius rumus ir dalį kitų 
trobesių.

Kaip visi musų krašte 
dvarai ir palivarkai žavė
davo savo grožiu ir tvarka 
tol kol jų dirvas laistydavo 
savo prakaitu kaimiečiai 
baudžiauninkai. Baudžiavai 
išnykus, nyko laipsniškai ir 
jų grožis, tvarka ir puošnu
mas. Tos pačios priežas
ties delei, susilaukė skur
džios būklės ir šis palivar
kas, nes ir jo dirvas Gra- 
žiškiečiai laistydavo savo 
prakaitu. Kaip kituose dva
ruose už menkinusį prasi- 
kaltimėlį kaimiečiui raižy
davo bizunu grapo ar šiaip 
dvarponio pastatytas užvai
zdą, taip lygiai ir čia bau
džiauninką glostydavo dva
sininkai. Senelis Laurynas 
Arandarčikas apsiverkdavo 
pasakodamas kaip jam kar-

Youth’s Forum
Editor—Anthony Cepliauskas City Editor—Walter Krause 

Business Manager—Albina Salaseviciute
Managing Editor—Peter Skukas 
Typist—Helen Palub

6820 Superior Ave. Cleveland, O. 
Phone: ENdicott 4486

EDITORIAL
Astronomy and Politics

The latest research, in the ever
interesting field of astronomy, re
veals a new theory regarding the 
origin of our universe. Accordingly, 
our universe began as a single super
atom, much like a great primeval 
soap bubble, which sailed along thru 
space and then suddenly exploded,— 
this theory is known as the “expan
sion theory”. Although to me it 
offers a relief to be able to read 
of something other then “accident 
theories” to explain the origination 
of the universe.

This universe theory in a way, 
explains the present political up
heaval which occured in Cleveland’s 
politics this fall. To me this noble 
theory affords a good parallel for 
comparison accounting for the origin 
of our present Republican regime.

This is how it came about. Before 
the great explosion took place the 
Democratic party like the primeval 
bubble was expanding at the incredu
lous speed of 2400 miles per second! 
Fortunately the affair was just local 
while some were already moaning 
and groaning and bewailing the fact 
that the lights in their parties win
dows was beginning to dim, all at 
once the great bubble burst and out 
went all the lights completely, and 
in popped the Republicans with their 
lanterns. Incidentally, in the con
fusion which followed, many a valu
able article was lost, among which 
were the Madame De Stael and Lord 
Pompadeur “airs”.

Editor

REFLECTIONS
By DR. JOHN J. KAMESIS 

. 11
Many of us have seen the pre

sentations of comic opera at Wild
wood last summer. Taking every
thing into consideration, all those 
who saw “Birute,” Sunday, will 
agree with me that it was pre
sented as well as “Said Pasha,” 
“Chimes of Normandy” etc., if not 
better. The part that impressed me 
most, was where the entire chorus 
with raised hands sang to the pagan 
gods of Lithuania. It presented a 
spectacle that I couldn’t very easily, 
forget nor even if I desired to.

It takes very little observation to 
see that human interests, no less 
than human instiriifts, converge to 
a common point of similarity. Our 
races of mankind and their customs 
may change but the human heart 
always remains the same. We love 
music and song, and never can rea
lize the most complete satisfaction 
in life without them. That our Lith
uanian people love music and ap
preciate it speaks for itself. The 
Lithuanian Hall was crowded to 
capacity. I observed among those 
present, many well dressed people 
some even wearing formal dress; I

tą visiškai nekaltam tūlas 
kunigas nugarą sukapojęs.

Apart šio palivarko, yra
užsilikę dar kelios stambios 
ūkės, kurių daugelio įkūrė
jai yra kunigai, įkūrę savo 
giminaičiams, k. a. Bambi- 
niuose įkūrė tūlas Kun. Mil
ka uskas, Jonaukoje, Kun. 
Miškelis, Karpiejuos, Kun. 
Puida, ir panašiai. Gražiš
kių apielinkėje savu laiku 
buvo dar penki vidutinio 
didumo dvarai, kuriuos veik 
visus dabartinė Lietuvos 
valdžia yra išparceliavus.

Paslėpta literatūra
1901 metais su kitu vaiki

nu perdirbant bažnyčios 
zakristijoj krosnį ir kami
ną, zakristijonas S. Švedas 
man prasitarė kad ant baž
nyčios lubų (ant aukšto) 
yra nuo kažin kada kelios 
skrynios literatūros — vi
sokių knygelių ir senų laik
raščių. Iš jų daiig esą Lie
tuviški. Išgirdęs aš ta li
teratūra žingeidavauti, ir 
po kelis kartus prašiau, ir 
gerai fundyti žadėjau, ir 
viską didžiausioj slaptybėj 
užlaikyti, kad tik jis kaip 
nors leistų man tą literatū
rą pamatyti, bet nepripra
šiau — visi mano prašymai 
buvo veltui, ir ta literatūra 
ten pasiliko....

Jonas Mikolaitis.

WEAKENED BY WEEK-ENDS THE NEW YORKER
By PETER SKUKAS

Cleveland, January 18.
—Melody Strains of Ignorance—

Unscrupulous men played upon the 
strings of ignorance until the cords 
nearly broke from the high tension 
they sustained and the strumming 
they got from the nimble, greedy 
thumbs of these traitors and im- 
positors.

—The March of the Defiled—
These mistrusted “trustees” go 

trotting merrily onward while the 
poor dudes who were caught in the 
rising tide of inflated values, are 
still swimming in the torrent of 
heavily burdened debt, where, the 
only resuscitation possible for them 
is the downward revision of principle 
debt, or, the inflation of currency 
such as our President intends to 
put mildly into practice.

—Rubberized Constitution—
Constitutions of corporations were 

so stretched until they nearly crack
ed in order to meet the unscrupulous 
demands of a few officers and for 
their own semi-illegally earned, in
flated profits. Unearned profits, we 
may say. Any other prosperity built 
upon the floundering and selfish 
grounds of these men will play 
havoc again with the people, only the 
results will be more atrocious.
—“In the Untrusted we Trusted”—

While the word “trust” has been 
stripped of its beautiful plumage 
during the last bank shake-up, our 
future course should be so directed 
as to prevent the re-occurrence of 
that catastrophe.

To have faith in any person or 
institution, is magnanimous. But to 
have faith in any person or institu
tion, that mistook that faith for an 
opportunity of selfish realization or 
wrongly acquired profits, avers to 
be the height of Benedict Arnold’s 
“traitorship”. A cold-blooded be
trayal of trust that is more stinging, 
more cutting, than a cold spear-head 
thrust into the side of a warm heart. 
Selling the fine grains of trusted 
friendship for a few soiled, tainted 
dollars, tinted with the crimson hue 
of downright unfaithfulness.

—Where Does Mistrust Begin—
Due to the financial set-up of 

modern institutions, one has to be 
quite a wizzard to determine the 
boundaries of guilt and mistrust.

Insull, Kreuger and many others 
were so deeply involved in the swol
len web of finance that undoubtedly 
their consciences barely bothered 
them when they did wrong until the 
fatal collapse of their feathery in
stitutions.

also saw some who came with well- 
worn and weathered dress.

Both the one and the other loved 
music and were present to enjoy 
it; and I’m not going astray if I 
say that they were equally thrilled 
and delighted with the music and 
the theme of “Birute”. Likewise, 
I dare say, that they went away 
with a lighter heart one filled with 
delightful ecstasy and with a little 
more strength and courage to face 
life’s realities.

To a certain extent they were 
somewhat irresponsible. The opera
tions were so widespread and so ex
tensive that the depression was the 
only force, powerful enough to ap
proach the balloon of finance and 
puncture it, causing a downfall of 
sky-rocketed securities that nearly 
tore ths hearts out of the frantic- 
stricken and gullible public. These 
men came back to earth and once 
more assumed an earthly attire, that 
of -abdicating their country for safety 
from the blood-mad, treacherous- 
minded dupes who lay in silence, 
stalking, waiting for their prey, 
while in retrospect, they lick their 
own financial wounds, ready to tear 
apart these abscounders, should their 
consciences bind them to return to 
their country and “take it”.
. It is evident therefore, that it 
takes a sensible well-trained person 
to determine the bounds of efficacy. 
To know of himself, what is wrong 
and what is right.

The only method of preventing a 
reprisal of these deadly sins is to 
place men in positions of trust who 
have a sense of responsibility and not 
their ability to “bally-hoo”, or, in
fluence derived from religious, polit
ical or other affiliations; for back
ing by these, does not put on them 
the “seal of honesty”, if at all, it 
hides, it places a curtain or a smoke 
screen between us, giving but a 
hazy outline of their true motives 
and ideals. Tear the masks off be
fore you rightly judge your suppos
ed leaders.

Most Lithuanians here believe that 
only the “bally-hooers” are capable 
of leadership. That is a false im
pression. They believe that to be a 
good attorney, one must have “ques
tionable” political affiliations, he 
must be a good after-dinner speaker, 
he must entertain the ladies most 
pleasingly. These qualities are help
ful but are not absolutely necessary. 
It is necessary, however, to have the 
qualities of honesty first, and then 
professional ability. Priests need 
not be good hand-shakers as long 
as they are honest and fulfill their 
duties with some human considera
tions. The best teacher a person 
can have is one who knows his 
“stuff” and yet is most strict and 
humane when .teaching.

—Reconstruction of Trust—
“In God we must trust”, but in 

humans also, for the rapid indus
trialization of our country has made 
it a physical impossibility for know
ing even the barest details of the 
functional duties of life. We must 
therefore, have implicit faith in 
men, of sound principles, of sound 
judgement, of a trained intellect, 
and a sense of collective social re
sponsibility.

ONE SIDED

“I love you, dear!” he softly said.
“I know it,” she replied.

“Your slightest wish is law to me!” 
She smiled with conscious pride.

“See, darling, at your feet I kneel!” 
“I see,” said she. That’s right”- 

“Surely such love must touch your 
heart?”

“Oh, yes, it’s touching - quite!”

“I worship you!” he murmured low 
“Oh, I know that,” she sa d

‘You are my queen, my life, my all! ’ 
She tossed her dainty head.

And so the love-sick fool went on - 
Wooing a maid of stone.

Why don’t young men have sense 
enough

To let such girls alone?
V. J B

* * *

Editors Note: Right you are Mr. 
V. J. B. Women alway think man is 
but a fool—but is he?

Gems of Thought

One more thought I’d like to leave 
with you. This world isn’t just a 
fleeting show for delusions of men. 
He who knows of heaven on earth 
must have soothed the heartaches 
of some unfortunate soul or wiped 
the tears from an orphan’s eyes. To 
feel heaven is to walk life’s thorny 
ways, from day to day, with calm,

Ohio was the seventeenth state to 
be admitted to the Union.

Ohio’s flag was just displayed in 
1901 at the Pan-American exposition 
at Buffalo.

--------- o----------
Although six native sons of Ohio 

have been elected President of the 
United States, no citizen of the 
state has ever been elected Vice 
President.

--------- o---------
Approximately one-third of the 

6,000,000 farms of the nation are 
devoted to production of cotton.

--------- o----------
Roman Catholic bishops in the 

south of Ireland have forbidden 
priests in their diocese, to own auto
mobiles until the depression ends.

Piety is not servile submission, 
nor voluntary mutilation; it is the 
use of our glorious liberty to become 
thinking, divine beings.

-o- -o- -o- -o-
One hero makes a thousand.

-o- -o- -o- -o-
Nothing is at last sacred but 

the integrity of your own mind.
-o- -o- -o- -o-

The pessimist is a person who 
looks upon the sunshine as casting 
shadows.

-o- -o- -o- -o-
He who waits to have his task 

marked out shall die and leave his 
errand unfulfilled.

-o- -o- -o- -o-
Rythmic breathing purifies and 

aids in the increase of the blood’s 
circulation.

-o- -o- -o- -o-
Men and women go down because 

they have lost the standard equaliza
tion. Where both are polarized, there 
is perfect harmony.

Inspiration may be defined as 
subjective certitude that cannot be 
accounted for by reasonings or an
alyzings.

-o- -o- -o- -o-
Thought is the first faculty of 

man; to express it is one of his 
first desires, to spread it his dearest 
privilege.

-o- -o- -o- -o-
Kowledge is faith and assurance 

of life eternal.
-o- -o- -o- -o-

Light is conscious life: darkness 
manifests as unconscious life.

-o- -o- -o- -o-
Criticism is destructive; it is a 

deadly blight that withers and chills 
the tender growths of the higher 
nature.

-0- -o- -o- -o-
To lose interest in the daily walks 

of life is equal to losing life.
V. J B
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even feelings. The path being lit 
by the bright and steady ray of 
virtue. But he who runs a true 
Christian’s course and forgives all 
his foes, who measures out his life’s 
little arch in the love of God and 
man is the one who tastes Heaven 
on earth.

--------- o---------
Newton D. Baker defined educa

tion as “The Cultivation of and the 
prolongation of the curiosity of 
childhood”. And Floyd Darrow sum
marized his book entitled “The New 
World of Physical Discovery” with 
that definition. Surely, it is a beauti
ful thought! But why, I would like 
to know, is it that so many of us 
lose that curiosity so early in life ? 
If what Mr. Baker says isn’t true, 
we would still be living in trees. 
And I dare say, that even then some 
of us would fall from the tree. (An 
unpardonable accident for any mon
key). And a Ripley would say “be
lieve it or not,” there are many 
people living today, who still think 
the earth is flat.

As far as I’m concerned, my cur
iosity centers about all things de
veloping. It may be a sensational 
narrative, a plant, or a child. At 
present I’m watching many of my 
young Lithuanian friends, besides 
others, who having sufficiently de
veloped are becoming curious for 
themselves. And as far as I am 
capable, whenever I can, I strive to 
tender their curiosity because I’m 

(sure that the rise or ebb of our tide 
at any time is determined by the 
number of men and women that we 
have who continued to be curious 
about life and its surroundings.

Lithuanian Democrats Win Two Games Strc Y/
After being side-tracked in their 

first three starts this season, the 
Lithuanian Democrats basketball team 
set there machine in high-gear and 
upset two foes one after another— 
that’s good work.

With the good work of the two 
Malone brothers, Greenwald, Valūnas 
and others the Democrats should 
have a team with speed, aggressive
ness and accuracy before the season 
ends.

Democrats will entertain the Fixit 
Tires at the St. Clair Bath house 
Friday, Jan. 19, at 8 P.M.

A challenge is extended to any 
good Lithuanian basketball team in 
Akron, Detroit or for that matter 
anywhere in the country. Yes, the 
Democrats will take on any one who 
is game enough to play them. Who 
dares to challenge? ? ? ?

Those wishing to arrange for a 
a game, write to Mr. Chester Zuris, 
10813 Tacoma ave., Cleveland, O.

Friday, Jan. 12, 1934 at Woodland 
Bathouse

Lithuanian Democrats
G F T

Rudinskas - .................... 1 0 2
Greenwald - R. F............ 1 1 3
G. Malone - C................. 2 0 4
D. Malone - L. G............... 2 4 8
Valūnas - R. G................ 3 3 9
Maksimavičius - R. F. .. 1 1 3
Debesis - L. G................ 1 0 2
Radzevičius - C.................... 0 0 0

TOTAL 31

South-End Dairy 
G F T 

Wisnie - L. F.................... 1 0 2
Copper - R. F................. 3 4 10
Sielatycki - C..................... 0 0 0
Selati - L. G. ................ 0 2 ?
Schwanke - R. G............... 2 1 5
Koprowski - C................. 0 0 0
Kassubski - R. G. .... 1 0 2

TOTAL 21

Preliminary to Case-Carrol Game 
Grays Armory Sat., Jan. 13, 1934

Lithuanian Democrats 
G F T

G. Malone - R.G................ 3 2 8
Radzevičius - C................. 0 1 1
Greenwald - R.F................ 3 0 6
Kubilus - C...................... 2 5 9
Debesis - L.G. ...... 0 0 0
Rudinskas - L.F. ;....... 2 0 4
Maksemavicius - R.F.......... 1 0 2
D. Malone - L.F................ 3 0 6

TOTAL 36

St. Jeromes
G F T

Novy - R.F..................... 3 0 6
Arbezink - L.G................. 0 2 2
Mann - L.G..................... 2 0 4
Skerutis - C.................... 0 1 1
McNally - R.G............... 1 2 4
Gilchrist - R.G................ 0 0 0
Hyland - L.F..................... 0 3 3
Rositter - L.F............... 0 0 0

TOTAL 20

LITHUANIAN DEMOCRATS 31—
SOUTH-END DAIRY 21
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LIETUVOJE V. V. SĄJUNGOS 
ATSIŠAUKIMAS

DAR APIE KAN. PR. 
ŽADEIKIO MIRTI

Skuodas. — Gruodžio 6 d. 
širdies liga mirė Skuodo kuo
pos šaulys kanauninkas Pranas 
žadeikis.

Kan. Pr. žadeikis gimė Spa
lių 11 d. 18G9 m. Varnių vals., 
Pareškečio k. Mokėsi Varniuo
se, Rucavos progimnazijoje, 
Mintaujos gimnazijoje ir Kau
no dvasinėj seminarijoj. Kuni
gu įšventintas 1893 m. Lapkri
čio mėn., taigi išbuvo kunigu 
40 metų. Vikaravo Kamajuo
se, Brėslaujoj, vėliau Panevėžė- 
lio kuratu. 1907-08 m. buvo 
Kauno kalėjimo kapelionu, 1908 
m. Liepos m. nukeltas į Pašuš- 
vę klebonu, o 1915 m. vyskupo 
Karevičiaus paskirtas į Skuo
dą, kur visą laiką sėkmingai 
ėjo klebono ir dekano pareigas.

Velionis nepasitenkinto vien 
sąžiningu kunigo pareigų atli
kimu, bet uoliai dirbo kulturinį 
ir visuomeninį darbą. Tuoj, at
gavus spaudą, įstojo į Kauniš
kę Šv. Kazimiero draugiją, kur 
buvo valdybos sekretorium. 
Bendradarbiavo keliuose laik
raščiuose ir žurnaluose.

Parašė ir išvertė iš kitų kal
bų apie 10 vertingų knygų. 
Ypač įdomus jo parašyti “Di
džiojo karo Užrašai’’ du tomai, 
kuriuose aprašo sunkią žemai
čių būtį Vokiečių okupacijos 
metu.

Be plunksnos darbo labai do
mėjosi Lietuvių tautos istorija 
ir archeologija ir apie savo to
se srityse patyrimus kiekviena 
proga visuomenę informuodavo. 
Kan. Pr. žadeikis ypatingai rū
pinosi jaunimo švietimu. Dar 
1918 m., siaučiais Vokiečių o- 
kupacijai, jo rūpesčiu įsteigta 
Skuode Lietuvių progimnazija, 
kurią visą laiką jis taip rūpes
tingai globojo.

Velionis buvo ir Skuodo šąu- 
lių būrio įkūrėjas. Jo inieiati- 
va dar 1920 m. įkurta progim
nazijos šadlių buris, ’kuris vė
liau (1921 m.) suvisuomenin
tas. Dalyvaudamas šąulių dar
be pasižymėjo nepaprastu pun
ktualumu, darbštumu ir gerais 
savo patarimais. Nebuvo to
kios tautinės ar valstybinės 
šventės, tokio paminėjimo prie

kurių ruošimo nebūtų velionis 
prisidėjęs. Jis nepaprastu sa
vo darbštumu, gilia tėvynės 
meile nusipelnė visuomenėj au
kštos pagarbos. Vyriausybė ir 
Šaulių Sąjunga, įvertindamos 
jo didžius nuopelnus Lietuvių 
tautai ir šaulių Sąjungai, apdo
vanojo jį Vytauto Didžiojo or
dinu ir šaulių žvaigžde.

Šaulys Kan. Pranas žadeikis 
palaidotas Gruodžio 9 d. Skuo
do kapuose (Narvydžių kaime). 
Laidotuvėse dalyvavo Telšių 
vyskupas su aukštaja dvasišką
ja, Kretingos apskrities virši
ninkas, Klaipėdos krašto ko
mendantas, XV šaulių rinkti
nės vadas ir kt. Didelė minia 
žmonių, gražiai šaulių vadovy
bės rikiuojamų, grojant šaulių 
rinktinės orkestrui, lydėjo ve
lioni į amžino poilsio vietą. Lei
džiant i duobę, šaulių buris tris 
kartus saliutavo.

Prie kapo kalbėjo visa eilė 
kalbėtojų, kurie nušvietė di
džius garbingo kanauninko ir 
šaulio nuopelnus visuomenei.

Ir vėl liko vainikais apkrau
tas kapas, kuris primins gyvie
siems kaip reikia mylėti Dievą, 
branginti savo Tėvynę ir jai 
dirbti.

Ilsėkis, didis šauly, savo mie
los tėvynės žemėj.

"Trimitas”.. . šaulys R. J.

Pigios Japonų Prekes 
Lietuvos Rinkoje

Kaunas. — Kaune kai kurio
se parduotuvėse pasirodė Įvai
rių Japoniškų prekių, kurios 
yra žymiai pigesnės už tolygius 
kitų kraštų gaminius ir todėl 
pirkliai labai noriai jas perka.

Japoniškos prekės parduoda
mos beveik kaip pusdykiai — 
pavyzdžiui jų dviračiai parduo
dami po 35 litus; motorcikliai 
po 300-100 litų ir tt.

Aišku kad su tokiomis kaino
mis niekas konkuruoti negali. 
Japonų dumpingas yra daug 
pigesnis už praktikuotą Sovie
tų dumpingą. O Japonai savo 
prekes taip pigiai gali parduoti 
del to kad ten darbininkas ne
paprastai pigus ir yra išnau
dojamas iki paskutinio laips
nio. “M.R.”

. M, , ».> — -- M-Ji — ■ ■ ■ ar- .y _

ti prie tikro broliškumo ir gra
žaus sugyvenimo ir apsirūpin
ti kad musų broliai nebūtų al
kani.

KUN. GARMUS NEGRYž- 
TA. Jau buvo rašyta kad 1932 
metais rudenį šios kolonijos 
Lietuvių parapiją apleido Kuri. 
Garmus, kuris sakėsi išvažiuo
jąs “tik laikinai'.’ Jis čia pri
darė skolų pagerindamas klebo
niją ir išstatydamas automobi
liui garadžių, ir dabar tos sko
los parapijonus ėda ir “laikiną” 
kleboną vargina. Garmus išvy
ko ir viskas liko betvarkėj. Jei
gu jis išvažiuodamas butų pa
sakęs aiškiai kad visai apleidžia 
tai parapija butų kitaip elgu
sis ir nebūtų sulaukus tokios 
padėties kokioje dabar stovi, 
šiandien Toronto Lietuvių pa
rapija stovi kritiškoje padėty
je, parapijonys nežino kas da
ryti su ta klebonija ir gara 
džiais ir ant jų esamomis sko 
lomis.

("vFeTINEŠ ŽINiOS į
ŽMONIŲ KLAIDINIMAS. 

Pastaru laiku nekuriu draugi
jų vakarų rengimo komisijų 
nariai pradėjo sauvališkai elg
tis. Pavyzdin, ateina komisijos 
narys ir užkviečia dainininką 
arba chorą imti dalyvumą jų 
businčiame programe. Nelauk
dami atsakymo nuo užkviestų
jų, tuoj skelbia kad dalyvaus 
tos ir tos ypatos, chorai, arba 
dar klaidingiau, skelbia kad 
tie ir tie užkviesta dalyvauti.

Atsilankius publika, žinoma, 
tikisi išgirsti tuos garsinamus 
artistus. Jų neišgirdę jaučiasi 
apvilti.

Pageidautina kad draugijos 
'šrinkdamos vakarų rengimo 
komisijas duotų joms pasargą 
kad panašiai nesielgtų, nes to
kie pasielgimai niekam daugiau 
blėdies neneša kaip tik pačiai 
draugijai kurią jie atstovauja. 
_______  Apviltas.

3 CENTAI

traktoriai, V. Danielius ir K. 
Pocius, bet šiais laikais jų sri
tyje mažai darbo tėra, vos ret
karčiais kelis darbininkus pa
ima dirbti.

GRAŽI PRAMOGĖLĖ. Pas 
“Dirvos” skaitytojus M. P. Mo
tėj unus Gruodžio 24 d. buvo 
surengta pramogėlė proga duk
relės krikštynų, kur gražus bū
relis svečių dalyvavo ir visi bu
vo maloniai pavaišinti ir links
mai laiką praleido. Linkėtina 
jaunai Lietuvaitei laimingai 
augti, o už visas vaišes pp. Mo 
tejunams ir J. A. Jurčiams šir
dingas ačiū. X. X. X.

PAJIELKAU brolį Kazį Grigą 
bus 6 metai kaip nerašo man laiškų 
ir neduoda atsakymo. Gyveno 42 
Wayner st., Hudson, Mass. Prašau 
jo paties atsišaukti ar kas žinantis 
įpie jį pranešti, nes turiu svarbų 
reikalą.

Mrs. Agnes Jasiunienė 
530 Rhodes Ave. Akron, Ohio

KANADOS
NAUJIENOSKaunas, Gruodžio 15, 1533.

Brangus Broliai Lietuviai 
Svetimuose Kraštuose:

Artėja Kalėdų šventės, čia 
pat ir Nauji Metai. Kiekvie
nam sveikam Lietuviui smagu 
sulaukti gražių švenčių, malo
nu įžengti į naujus metus. 
Kiekvienas naujuose metuose 
laukia didesnės laimės, kiek
vienas norėtų kad kiti metai 
butų geresni negu buvo, kad 
nebekankintų visuotinas krizis, 
kad butų daugiau darbo ir dau
giau pelno, kad butų geresnis 
gyvenimas.

Vilniui Vaduoti Sąj-gos Cen
tro Komitetas ir “Musų Vil
niaus” redakcija turėdama pla
čią šeimą brolių Lietuvių gy
venančių užsieniuose, šiaurinė
je ir Pietinėje Amerikoje, Ang
lijoje, Škotijoje, Prancūzijoje, 
Latvijoje ir kitur, nuoširdžiau
sia sveikina visus savo gerus 
bičiulius, rėmėjus, skaitytojus. 
Sveikina ir linki gražiausio pa
sisekimo 1934 metais.

Sveikindami maloniai kvie
čiame ir toliau bendradarbiauti 
su Lietuva, su Vilniui Vaduoti 
Sąjunga, prenumeruoti “Musų 
Vilnių”, kad per jį galėtumėt 
palaikyti gyvus ryšius su Ne
priklausoma Lietuva ir per jį 
gautumėt plačiausių žinių iš 
pavergto Lietuvos trečdalio ir 
jos sostinės Vilniaus.

1934 metais “Musų Vilnius” 
eis du kartu per mėnesį ir bus 
siuntinėjamas užsienio Lietu
viams kiekvienas numeris at
skirai, ne po du numeriu, kaip 
daryta iki šiolei. “Musų Vil
niaus” kaina palieka ta pati 
(15 litų metams), be to, visi 
metiniai prenumeratoriai gaus 
didelį Vilniaus miesto ir kraš
to vaizdų albumą. Albumas bus 
išleistas specialiai “Musų Vil
niaus” prenumeratoriams. Jis 
brangus bus visiems Lietuviams 
bet ypatingos reikšmės turės 
užsienyje gyvenantiems bro
liams Lietuviams, kurie turės 
kuo pasigerėti ir parodyti sve
timtaučiams.

Pradėdami naujus metus ne
pamirškit tuoj užsisakyti “Mu
sų Vilnių”, kuris buvo ir bus 
jūsų geriausiu draugu ir kel
rodžiu į Vilnių.

Sveikiname sulaukusius nau
jų 1934 metų!

(Parašas) M. Biržiška, 
VVSCK pirmininkas.

Antrašas: Kaunas, Lithuania
Duonelaičio g. 9a.

Vilniui Vaduoti Sąjunga.

TORONTO, ONT.
KAS NAUJO TORONTO LIE

TUVIŲ PADANGĖJE
Gruodžio 30 d. parapijinėje 

salėje buvo surengta š. Jono 
draugijos metinis vakarėlis, pa
vyko neblogai. Nors narių ma- 

' žai atsilankė, bet pašaliečių bu
vo dikčiai. Programas buvo 
atliktas gana puikiai.

Taip pat Naujų Metų sutiki
mo vakaras Gruodžio 31 d. tu
rėjo neblogą pasisekimą, pub
likos atsilankė pilna salė, artis
tai gana nuosekliai užpildė pro
gramą, taip kad ir vienas ir an
tras vakarėlis praleista links
mai ir publika buvo patenkin
ti, išskyrus gal vieną-kitą sa
votiškos rūšies kritiką. Rašydami “Dirvos” Redak

cijai arba Administracijai 
kokius paklausimus visada 
įdėkite 3c pašto ' ženklelį.

‘Dirva” dabar yra pigiausia'; 
larbininko liucslaikio draugas. 
Platinkit ją tarp savo draugų.

ŠVENTĖS. Kalėdų ir Naujų 
Metų šventes Lietuviai pralei
do gražiai, nebuvo girdėti jokių 
nemalonių šposų ir negerumų. 
Bet šventes ne visi vienodai 
šventė. Daugelis Lietuvių yra 
dirbančių ir nepaliesti labai be
darbės jie turėjo ko skaniai 
pavalgyt ir išsigerti. O kurie 
nedirba, vargsta, tie neturėjo 
ko daugiau pavalgyt kaip mies
to duodamą porciją sriubos.

Kyla klausimas kur Toronto 
Lietuvių broliškumas, labdary
bė? Kiekvienos srovės vadai 
šaukia žmones prie vienybės ir 
brolybės, o labiausia Maskvi- 
niai agentai myli suvargusius 
vilioti į savo bučių, bet jų apsi
ėjimai parodo kokie jie priete- 
liai. Sulaukus švenčių neatsi
rado nei pas Maskvinius nei 
pas katalikus tos labdarybės 
kad atjausti tą keletą vargšų 
bedarbių. Butų gražu kad bu
tų pasirūpinę apdovanoti juos 
kokia švenčių dovanėle, ar tai 
užkandžiu ar po kelis centus su
rinkę, ypač del tų kurie vos ko
jas pavelka valgydami miesto 
duodamą sriubą.

Spaudoje teko matyti kaip 
Suv. Valstijų Lietuvių draugi
jos, redakcijos teikia vargšams 
Lietuviams Kalėdų užuojautą. 
Kodėl Toronto Lietuviai nega
li panašiai padaryti savo kele
tui vargšų.

Šios kolonijos Lietuviai pa
skendę polemikose, kritikose, 
demoralizacijose ir neapikanto- 
je, bet nemoka vienybės palai
kyti ir darbininkas už darbinin
ką užstoti.

Jau laikas busų mums ženg

BIZNIERIAI MAŽĖJA, čir 
metas laiko atgal buvo keletas 
įvairių Lietuviškų biznierių, bet 
laikų sublogėjimas privertė jų 
daugumą uždaryti biznius. Da
bartiniu laiku Toronte randasi 
du Lietuviški restauranai, vie
na mėsos ir smulkių valgomų 
reikmenų krautuvė, kurią už 
laiko J. Grukevičius po antrašu 
881 Dundas st. W. Kaipo ge
ram Lietuviui tautiečiui neblo
gai sekasi biznis ir jis skaitosi 
dabar stambiausias Lietuvis 
biznierius kolonijoje. Linkėti
na ir 1934 metais jam laimingo 
pasisekimo. Be to čia randasi 
du Lietuviai namų statymo kon-

Ofiso telefonas 
ENdicott 1378

Namų
CLearwater 1951-J

OR. A. J. KAZLAUGKAS
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
6902 Superior Ave. 

Valandos: 1--3 ir 7—8 p. p.
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Į NĖRA TOKIOS MOKYKLOS!
■ kaip paties persitikrinimas kuomet dantų

darbas apeina. Yra tam tikros ypatybės 
prie ta’symo arba ištraukimo dantų ko 
iš knygą negalima išmokti.

Virš 
mokino 
dantimi 
sargiai
einamos.

patyrimas iš- 
su skaudančiu 

Aš dirbu at- 
pri-

20 metų praktiškas 
mane kaip apsieiti 
ir kaip jį apdirbti, 
ir mano kainos taipgi labai

DR. RAY SMITH Dantistas
ū)iiiiiiiiiiigiiiiii9iHiiiiiiigiiiiiiiugigigiii3i)iiiiiiiiii<iiiiiiiig!)i!iiįiii)gHiiiiiniiigiiiiu*?

| WILKELIS FUNERAL HOME
Į Licensed Funeral Director
: 6522 Superior Avenue

NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.
: Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok j 
: musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems j 
: lygus, be tsižvelgimo į kaštus. j
: Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais - 
: derniškas. -

HEnderson 9292
^iniiniiiiiiiiiiiiEiiimmiiii iniginiiniiit uiiii u iimiiniiJimiuii niiiiiiiiiiiiiimiimiK

“MES niekad nepermatom kaip nepatogu yra būti be tele
fono iki nelikom be jo keletas menesių atgal. Dabar kada 
dalykai pagerėjo mes norime jį vėl įsivesti savo namuose”, 
pasakė ši moteris.

Mes telefono ofise girdime šią pasaką diena iš dienos. Te
lefonai dabar suvedami atgal šimtais, žmonės kurie turė
jo apsieiti be telefono patarnavimo pavargo beatlikinėdami 
daugybę visokių reikalų asmeniniai kuriuos lengvai gali at
likti su telefono pagalba.

Jeigu norite vėl turėti telefoną savo pagelbininku, ir sulauk
ti savo draugų pašaukimus jumų pasikalbėjimu’, NRĄ, 
kas labai daug reiškia, tiktai duokit mums ži- TflUr 
noti. Mes įvesime jums telefoną tuojau.

Telefonas namie 
atsieis jums tiktai 
5 centai Į dieną

T H E O II I O B E L L >T E L E P U O N E CO.

PIRKIT ~ DABAR
Iki Musų Krautuvėje Viskas Papiginta!

štai tik 
nupigintas kainas 
Trumpos Kelinės . . 79c 
Jekutės .................. 39c
Helmetai ............... 39c
Sveteriai ............... 98c
Jersey Pirštinės . . 14c 
Odiniai švarkai $2.98 

2 kelinėm Siutai . . $4.45 
Mokyk. Overkotai $4.49 
Corduroy kelinės $2.19 
Geri Marškiniai . . 49c 
vakaras.

Kainos niekados nebus tokio žemos kaip dabar, 
keletas iš daugybės dalykų už 

Union Siutai ... 97c Vaiku
Geri Marškiniai .... 69c 
Slipovers .............. $1.00
gražios kojinės . . 121/2 c 
Šalikai kaklui .... 69c 
Pajamos ................... 98c
Geros Kelmės .... $1.69 
Overkotai ......... $8.95

Siutai ................... $12.00
Lumberjacks .... $3.98

Vyrų 
Vyrų 
Vyrų 
Vyrų 
Vyrų 
Vyrų 
Vyrų 
Vyrų 
Vyrų 
Vyrų

Vaikų 
Vaikų 
Vaikų 
Vaikų 
Vaikų 
Vaikų 
Vaikų 
Vaikų 
Vaikų

Krautuvė atdara kas
THE KRAMER & REICH CO.

7002 Superior Ave. kampas Giddings Road

g'liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^  

| DELLA C. JAKUBS f 
| (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktore) = 
| Lithuanian Funeral Home š

= Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų E 
E kambarius leidžiame dykai.

Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit 
= teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- =
E tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo- =
= nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- =
E gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa- |
= sirinkimo. Reikale telefonuokit. =
= 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 =
5imiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiimi»iniiiiiiiiiimnHimuiii.nuiiiiir'yiimiiiiiniiiiinin*

♦J
Užsirašyk tuojau S

“AMERIKOS LIETUVI” METAMS ir ♦t
Gausi gražiai spalvuotą istorinį H

Amerikos Lietuvis yra bepartiviškos krypties savaitinis 8-nių pus- §
lapių laikraštis. Prenumeratos kaina Suv. Valstijose $1.50. §

Usienyje ir Kanadoje $2 metams. H

Pageidautume kad ir Tamsta su jų raštais susipažintumei.
Jam bendradarbiauja žymus Amerikos ir Lietuvos rašyt. H

“Amerikos Lietuvis” »
g

14 Vernon Street ------ Worcester, Mass. H

tai daliai

OHIO

in 66401105 East Ęisth St.

Krautuvei Garadžiui

Štai yra pilnas šildymo įrenc'm-is k”-’- 
nei vietos nei laiko. Jis kabo nuo lubų, dirba automa
tiškai, nuolatos teikia vienodą^ patogią šilumą apšildy- 
damas ir cirkuliuodamas visą kambario orą.

Tinkamai patalpinus vieną ar daugiau šių labai at- 
sakanči ir naudingų šildymo prietaisų, beveik nebus 
apribojimo kiek daug vietos jais galima apšildyti — 
ir kokią tik norima temperatūrą galima turėti vienodą, 
automatiškai palaikomą.

Prie Humphrey Heater’io nereikalinga turėti jokio 
vandens šildymo prietaisų, jokių kuro sandėlių, jokių 
šilumos pervedčjų kuriuose šiluma žlunga. Nėra jofcių 
darbo kaštų, ir niekam nereikia nieko prie jo dirbti— 
tam tikru thermostatu kontroliuojama ir jis palaiko 
reikalingą šilumą ir išvengia visokių nusiaikvojimų ko
kie esti su kitais šildytuvais.

Humphrey Heater kaštuoja labai mažai, ir jo ope- 
ravimo kaštai nedideli. Leiskit mums išaiškinti jums 
kiek tas ateieitų ar tai jūsų krautuvėje, garadžiuje ar 
dirbtuvėje.

Vienas iš šių šildytuvų gal kaip tik 
ir yra tinkamiausias tam kampui, ar 

jūsų įstaigos kurią sunkiau
sia apšildyti.

d
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KAS GIRDEI CLEVELARDE-APIEUNffiE «
PITTSBURGHE
APSILANKIUS MANO 49 M. GYVENIMO CLEVELANDE

Rašo N. F. Martišauskas, Vienas iš Pirmiausių šio miesto Lietuvių Ateivių.
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4186—Atdara vakarais Š

KAIP ŠYMET ŠVĘSIM 
NEPRIKLAUSOMY

BĖS DIENĄ
Šymet Lietuvos Nepriklauso

mybės Dieną Clevelando Lietu
viai apvaikščios iškilmingiau 
negu kitais metais ir pirmą 
kartą taip gražiai.

Štai kaip maždaug nusta
tyta šventės programas bendros 
komisijos susirinkime Sausio 
16 d. “Dirvos” redakcijoje (ko
misiją sudaro tautinių draugi
jų atstovai ir Liet. Kat. Dr-jų 
sąryšio):

1— Iškilmė bus rengiama sek
madienį, Vasario 18 d. (nes 16 
Vasario išpuola šiokia).

2— Nuo 2 vai. prie Lietuvių 
salės rinksis automobiliai parė
dyti tautiškomis ir Amerikoniš
komis vėliavomis ir lygiai 3 v. 
visi demonstrativiai važiuos i 
Lietuvių Kulturinį Darželį, su 
vainikais. (Dalyvauti gali kas 
tik turi automobilį ir nori išsi
puošti jį tautiškai).

3— Darželyje prie Dr. Basa
navičiaus paminklo bus sudėta 
vainikai paprasta iškilme, kaip 
jau kelios tokios buvo daryta: 
iš pakalnės vainikai bus neša
mi į kalną prie paminklo, tau
tiškais rubais pasipuošusių Lie
tuvaičių. (Vainikus gali dova
noti ir šiaip draugijos arba pa
vieniai, bet reikia juos atvežti 
į Lietuvių salę prieš 3 vai.)

(Mergaitės ir vainikai bus 
visi vežami viename automobi
lyje.)

4— Prie Paminklo bus pasa
kyta trumpos kalbos (vistiek ar 
lis ar snigs).

Po ceremonijų Darželyje, 5 
vai. po pietų publika pradės rin
ktis į Lietuvių salę, kur bus 
gražus kalbų ir dainų progra
mas.

Kalbėti užkviesta: Kun. E. 
šteigmanas iš Youngstowno, 
Kun. A. Karužiškis, K. S. Kar
pius, P. J. Žuris, Adv. P. V. 
Česnulis (kalbėtojų sąrašas dar 
ne pilnas).
■ Dainuoti pakviesti: Domicėlė 
ir Alvina Salasevičiutės, Elena 
Grigiutė, Adelė Kavaliauskie
nė, Stasė Greičienė, Adelaide 
Miliauskaitė, Juozas ir Petras 
Luizai, Norbertas Skirbantas, 
Julius Krasnickas.

Įžanga tą vakarą į progra
ma bus tik 15c.

Visi kiti prašomi tą dieną ne
rengti kokių smulkių, mažos 
vertės vakarėlių kad ir po prie
danga Nepriklausomybės minė
jimo.

Visi Clevelando ir aplinkinių 
miestelių Lietuviai kviečiami 
rengtis dalyvauti Darželyje ir 
Lietuvių salėje. Kom.

KONCERTAS IR BALIUS. 
Lietuvių -mažų namų savinin
kų sąjungos skyrius 41. rengia 
dideli koncertą ir balių Lietu
vių salėje, šį sekmadienį, Sau
sio 21 d. Pradžia 5.30 vai. po 
pietų. Įžanga 30c., šokiams— 
25c. Programas bus įvairus ir 
smagus, taipgi bus smagus šo
kiai. Kviečiame visus dalyvau
ti. Komisija.

LIETUVIŲ KULTŪRINIO 
DARŽELIO Sąjungos svarbus 
metinis susirinkimas bus lai
komas šio penktadienio vakare, 
Sausio 19 d., Lietuvių salėje, 
nuo 8 vai. Visi draugijų at
stovai prašomi atsilankyti, nes 
bus rinkimas naujos Darželio 
valdybos ir bus aptarimas iš
kilmingo paminėjimo Lietuvos 
Nepriklausomybės Dienos ir 
Dr. Basanavičiaus mirties su
kaktuvių, kas išpuola tą pačią 
dieną. Vietos draugijos rengia 
tam tinkamas iškilmes ir pel
ną žada įkirti Darželiui, taigi 
Darželiui reikia prie to aktiviai 
prisidėti.

Susirinkime prašomi daly
vauti nauji nariai ir seni atsto
vai, kaipo pavieniai. Vald.

SALĖS BENDROVĖS meti
nis susirinkimas. Lietuvių Sa
lės Bendrovė laikys metinį šė- 
rininkų susirinkimą Lietuvių 
salėj, 6835 Superior av., antra
dienio vakare, Sausio 23, nuo 
8 vai. Visi šėrininkai prašomi 
dalyvauti šiame susirinkime, 
nes bus išduota raportai ir ap
tariama daug svarbių dalykų.

Jurgis Brazaitis, pirm. 
Juozas Luiza, sekr.

Operete “Birutė” Gra- 1 
žiai Pavyko

Pereitą sekmadienį pastaty
mas “Birutės” Lietuvių salėje 
visapusiai gerai pavyko. Statė 
ją muzikas Vincas Greičius su 
pagalba Kultūros Dr-jos choro, 
vietinių solistų ir Akrono Lie
tuvių Draugiško Klubo. Lietu
vių salė buvo pilna žmonių, nes 
visi įdomavosi šiuo populiariš- 
?.u istorišku Miko Petrausko 
reikalu, kuris pirmą kartą bu- 
”o Clevelande statytas scenoje.

Roles turėjo sekanti: Birutės
— Stasė Greičienė; jos tėvo — 
E. Malaveckas; Birutės brolių
— J. W. Bendleris ir Norbertas 
Skirbantas; Keistučio — -Juo
zas Sadauskas; Seno vaidylos— 
Julius Krasnickas; Berniuko— 
Danielius Derus; Lizdeikos, kri
čių krivaičio — Jonas Brazau
skas; krivės — Jonas Rakaus
kas ; Kryžiuočių: F. Panzeris, 
Ignas Visockas, Pins Janušai- 
tis, F. J. žuris, V. Janušaitis. 
Vaidylutėmis buvo: Elena Gri
giutė, Stasė Ivinskaitė, Adelė 
Rakauskaitė. Prie to viso di
delis choras.

Dainuojamas dalis turėjo: S. 
Greičienė, F. Panzeris, Skirban
tas, Krasnickas, Bendleris, Ele
na Grigiutė ir Stasė Ivinskaitė.

Visi savo dalis atliko gana 
nuosekliai; poni Greičienė ypač 
gražiai ir nuosekliai atidainavo 
wvo dainų dalis ir visą rolę at
liko nusidavusiai.

Iš kalbančiųjų aktorių ge
riausia atliko Jonas Brazauskas 
kaipo krivių krivaitis ir Juo
zas Sadauskas Keistučio rolė
je.

Už choro labai nusisekusį dai
navimą kreditas priklauso pa
čiam Greičiui, nes choras buvo 
tikrai gerai sumokytas, ir per 
visą veikalą kur tik dainavo at
liko visai gerai, nors choras bu
vo sulyginamai didelis ir iš vi- 

i sur sugraibytas, ne paties Grei
čiaus visą laiką lavinamas.

Programo vedėju buvo Ona 
Mihelichienė, kuri 'savo įžangi
nėj kalboj pasakė daugiau apie 
Miką Petrauską, ‘Birutės’.kom
pozitorių ir apie vietos inteli
gentų būrelį kurie su Dr. Vit
kum priešakyje išleido tą ope
retę knygoje 1928 m.

Po programo apatinėje salė- 
;e visiems artistams ir keletui 
šiaip svečių buvo surengta va
karienė, kur buvo pasidalinta 
mintimis ir vakaro įspūdžiais 
ir padaryta pareiškimų kaslink 
p. Greičių visos šeimos, kuri 
nasišventus muzikai ir darbuo
jasi musų kolonijos meno kėli
me. Reporteris.

MOTERŲ LABDARYBĖS D- 
JA rengia didelį programą ir 
šokį, kuris atsibus naujos pa
rapijos salėj (18022 Neff rd.) 
sekmadienį, Sausio 28 d. šia
me programe dalyvaus labai 
pragarsėję Trys Grybai (Pet
kas Luiza, Jonas Kazlauskas ir 
lurgis Lukas), o prie jų bus 
Vorcertinė dalis, kurioje ineis 
Moterų Labd. Dr-jos choras ir 
kiti žymesni dainininkai.

Pradžioje vakaro bus suvai
dinta labai juokinga komedija, 
“Kas ‘Bosas’?”, o po visų pro
gramų Luizos orkestras gros 
šokiams.

Gerbiamieji, visi žinot kaip 
puikiai Mot. Labd. Dr-ja suren
gia tokius vakarėlius, taigi pra
šome visus atsilankyti, ir atsi
veskite savo vaikučius, duokit 
jiems progą apsipažinti ir pa- 
nėgti- Lietuviškus parengimus, 
ir galite užsitikrinti kad ne tik 
suaugusieji pasilinksminsit bet 
su jais ir jaunieji. Visas pel
nas skiriamas parapijos nau
dai.

šis parengimas yra pirmas 
šymet šioje salėje, taigi nepa
mirškit Sausio 28 d. naujos pa
rapijos salėje.

Alvina Salasevičiutė, 
Dr-jos Koresp.

16 UŽMUŠTA. Clevelande ir 
mskrityje nuo pradžios metų 
iki Sausio 16 d. automobiliais 
užmušta 16 asmenų.

Policija varo smarkų vajų ne
atsargių automobilistų gaudy
mui.

GRETA GARBO _
vaidins

“QUEEN CHRISTINA”
Labai puiku kalbanti filmą 

Po pietų ir vakarais

Ohio Theatre
Rezervuotos vietos 60c ir aukš.

Iš Lietuvių Moterų Klu
bo Darbuotės

Lietuvių Moterų Klubas Cle
velande turi apie 35 nares. Pas
kutiniam susirinkime buvo iš
rinkta nekurios naujos valdy
bos narės. Ona Mihelichienė 
tapo išrinkta pirmininke aštun
tą kartą pagretu, 1-ma vice pir
mininke išrinkta Kostacija Pa- 
vilonienė, 2-ra vice pirm. — 
Susan DeRighter, sekretore — 
Anelė Luiza, iždininke — Leona 
Peckaitis, iždo globėjomis — 
Adelė Young ir L. Šukienė. Re
porteriais Ona Karpius ir Ona 
Valionis. Lietuvių Darželio at
stovais Ona Mihelichienė ir Ju
lė Laučius.

Klubo veikimai pereitą metą 
verti paminėjimo, nes Klubas 
įrengė Lietuvių Skyrių Visų 
Tautų Parodoje miesto audito
rijoje, kur dalyvavo virš 20 
tautų. Darbavosi surengime 
banketo Dariaus ir Girėno pa
gerbimui Hollenden viešburyje, 
ir finansiniai prisidėjo prie to 
istoriško nors nelaimingo skri
dimo.

Lietuvių Moterų Klubas dar
buojasi visuomeniškoje, kultu- 
tūriškoje ir labdarybės srityse. 
Klubas prisidėjo finansiniai pa
rėmimui politiškų vajų įvairių 
kandidatų, kaip Lietuvių taip 
ir Lietuvių draugų. Daugiau
sia paaukavo kaipo paskira gru
pė Lietuvių Kultūriniam Dar
želiui: jau davė $25 ir dar ižde 
turi paskyrę $50 tam tikslui 
kaip tik ateis reikalas Darželį 
paremti.

Praeitas Kalėdas Klubas pra
leido virš $50 labdarybės reika
lams, nuperkant batukų, koji
nių ir kitų rūbų Lietuvių bied- 
niems vaikams. Paaukavo $10 
Lietuvių kambariui Pittsburgho 
Universitete.

Tie yra tik keletas iš dides
nių Moterų Klubo nuveiktų 
darbų. Klubas atliko daugeli 
kitų smulkių dalykų, kurių su- 
žymėjimui užimtų daug vietos.

Nežiūrint savo gausaus au- 
kavimo, Klubas dar turi ižde 
pusėtinai pinigų. Už tai ačiū 
priklauso klubo valdybos su
manumui ir visų narių gausiam 
parėmimui. Linkėtina Moterų 
Klubui gyvuoti ir plėsti savo 
naudingus darbus.

Lietuvių Moterų Klubas ren
gia “Vokišką vakarienę” ir kor- 
tavimo balių .sekmadienį, Vasa
rio 25 d., Šv. Jurgio parapijos 
salėje. Prasidės 3 vai. po pie
tų. Vakarienė bus nuo 6 vai. 
Tikietai tik 35c. Ateikit pa
tirti kokia ta “Vokiška vakarie
nė” bus. Narė Ona.

VISO CLEVELANDO SENŲ 
GYVENTOJŲ rinkimą ir jų ap
rašymus pradėjo ir “Cleveland 
Press”, panašiai kaip padarė 
“Dirva” naujų metų sutikimo 
vakare. To dienraščio bendra
darbis Theodore Andrica šiose 
dienose jau paėmė iš “Dirvos” 
redakcijos vardus ir antrašus 
seniausių Lietuvių kurie daly
vavo “Dirvos” parengime. Tą 
“Press” paminėjo, parašydamas 
kad toks darbas tarp Lietuvių 
jau atlikta pastangomis “Dir
vos” redaktoriaus K. S. Kur
piaus.

Cleveland Press renka po du 
seniausius asmenis iš kožnos 
Clevelande esančios tautos (jų 
priskaito apie 30). Kada visi 
bus tinkamai išrinkti ir jų ap
rašymai bei paveikslai sutalpin
ti, Press iškels banketą visiems 
ir seniausioms įteiks tinkamas 
dovanas.

Cleveland News renka poras 
kurios turėjo “auksines vestu
ves” — išgyveno vedę po 50 
metų ir daugiau. Yra kelios 
ooros ir iš Lietuvių kurios ga
li stoti į tą pakvietimą. Reikia 
pasiųsti vardus ir antrašus — 
“The Golden Wedding Editor”, 
Cleveland News, City.

PADĖKA. Aš Ona Samuo- 
lienė turėjau didelę ir sunkią 
operaciją Polyclinic Ligoninėje, 
per pastangas Dr. J. J. Kame- 
šio išlikau gyva. Dabar jau
čiuosi gerai ir kasdien einu ge
ryn. Labai širdingai tariu ačiū 
Dr. Kamešiui ir ačiū lankyto
jams už apsilankymą ir už gra
žias gėles, kuriomis mane ap
dovanojo. Ona Samuolienė.

PARSIDUODA
Gera valgykla, su visais įtaisy

mais. Geroj Lietuviškoj kolonijoj. 
Biznis gerai išdirbtas nuo 1925 me
tų. Kaina prieinama. Kreipkitės 
tuoj. (4)

6603 WADE PARK AVE.

Sausio 7 diena buvo smagi 
diena tuomi kad turėjau pro
gos aplankyti didelę Lietuvių 
koloniją Pittsburghą ir sueiti 
tuos savo draugus kuriuos įsi
gijau tenai gyvendamas prieš 
keturioliką metų. Progą ap
lankyti Pittsburghą suteikė tą 
dieną įvykęs Moterų Klubo pa
rengimas Lietuvių Tautinės Pa
rapijos salėje, kur su “Dirvos” 
redaktorium p. K. S. Karpium 
buvom užkviesti kalbėti ir da- 
sidėti į programą su Clevelan
do artistais. Taigi pasiėmę sa
vo “šonkaulius” ir dainininkę 
Eleną Grigiutę anksti tą rytą 
autombiliu išvažiaVom Pitts
burgho link.

Pittsburghą pasiekėm apie 1 
vai. po pietų ir nuvažiavom į 
namus vienos iš rengėjų, p. Ra- 
jauskienės. Panelės Rajauskai- 
tės išbėgusios mus pasitiko ir 
linksmos įsivedė į namus. Už
tikome jas berengiančias pie
tus. Mums bešnekučiuojant at
važiavo ir antras autombilis 
musų būrio Clevelandiečių, tai 
broliai Luizai, sesutės Salasevi- 
Siutės ir kartu p. Salasevičienė, 
kuri pasinaudojo proga atlan
kyti Pittsburghą.

Visiems susirinkus, musų šei
mininkė p. Rajauskienė pradė
jo kviesti mus prie stalo pie
tauti, o mus kaipo iš ilgos ke
lio ir gerai išalkusiems daug 
ragint ir nereikėjo.

Po pietų, apie trečią valandą 
pradėjom traukti į salę, kuri 
randasi netoli p. Rajauskų gy
venamų namų. Salėje jau bu
vo gražus buris publikos ir vis 
dar rinkosi daugiau, ir iki pro
gramas prasidėjo salė buvo pil
na.

Programo vedėju buvo plačiai 
Amerikoje žinomas tautininkas 
sandariečių veikėjas P. Pivaro- 
nas. Pivaronas yra senas šios 
kolonijos gyventojas, plačių 
pažiūrų biznierius, ir mažai es
ti tokių parengimų, labdaringų 
ar tautinių darbų prie kurių p. 
Pivaronas nebūtų prisidėjęs, ir 
jis tuomi yra žinomas net Lie
tuvoje kaipo duoslus tautietis.

Programas pradėta su Lietu
vos Himnu ir po to sekė visa 
eilė dainininkų ir kalbėtojų. 
Programas užsitęsė apie porą 
valandų laiko. Po programo 
prasidėjo bendra vakarienė sa
lėje, kurioje dalyvavo visa pu
blika. Baigiant vakarieniauti, 
p. Pivaronas pradėjo perstati
nėti svečius ir vietinius veikė
jus ištarti po keletą žodžių, ir 
visi kalbėjusieji pareiškė savo 
pasitenkinimą tokiu draugišku 
ir smagiu parengimu.

Prie progos noriu tarti kele
tą žodžių apie Kun. M. Žukau
ską, šv. Jurgio parapijos kle
boną. Antrą kartą jį turėjau 
progą sutikti ir tik pirmą kar
tą jo publišką kalbą girdėti. 
Tai yra inteligentiškas, plačių 
pažiūrų žmogus ir tikras tau
tietis, mylintis savo tautą, sa
vo gimtinę šalį ir savo žmones, 
veikiantis visų Lietuvių gero
vei. Pas jį nėra skirtumo ko
kių pažiūrų žmogus yra, bi tik 
geras Lietuvis. Geistina butų 
kad musų kunigai visi tokie bu
tų.

Po vakarienės dar magaryčių 
buvo ir šokis, nors Pittsburghe 
sekmadieniais šokti draudžiama.

Pittsburghe yra nemaža Lie
tuvių kolnija, yra gerų biznie
rių, veikėjų ir profesionalų ir 
inteligentų. Tik gaila kad ta
me visame gražiame būryje yra 
įsimaišę ir keletas erštų, taikos 
ardytojų ir Lietuvių gyvenimo 
demoralizuoto jų, kurie vaikšti
nėja po gerų žmonių namus ir 
bando jiems prikalbinėti viso
kių nebūtų nesąmonių ir ati
traukti juos nuo rimtų tautos 
labui darbų. Jie siūlo jiems 
senus nudėvėtus prižadus kurie 
jau yra visuomenei atsibodę 
klausyti. Tokiems gaivalams 
nerupi tautybės likimas, jiems 
tik rupi kad sudarius kokią su
irutę ir joje sau žuvauti.

Taigi butų laikas geros va-

(Tęsinys iš pereito num.)

Skyrius III.
Jieškojimas Clevelande Lietuvių

Į pabaigą Spalių mėnesio, 1885 metais, ka
da sutarėme jieškoti Clevelande Lietuvių, pir
miausia pasiryžau stovėti ant šventoriaus prie 
Lenkų šv. Stanislovo bažnyčios, kuri buvo maža 
medinukė, toj vietoj kur dabar stovi didelė mū
rinė ant Forman avenue, Newburge. Po sumai 
vėl stoviu prie vartų. Na ir nutėmijau vieną 
žemaitį nuo Kražių. Iš jo kalbos supratau kad 
ne Lenkas. Bet jis nieko nežinojo kaip tik sa
kė kad čia buvo šliubas Lietuvio su Lenke, ir 
jog vestuvėse su Lenkais apsimušė, tai jis ne- 
nenorįs išsiduoti kad Lietuvis, ii' nieko nežinąs.

Na, manau sau, jeigu taip tai čia turi bū
ti ir daugiau Lietuvių. Pranešiau apie tai savo 
draugams, Martišiui ir Vilkutaičiui, jiedu duoda 
man kelis centus apmokėjimui tramvajaus ir 
būtinai siunčia jieškoti Lietuvių. Nors miestas 
tada buvo mažas, turėjo 150,000 gyventojų, bet 
pėkščiam nebuvo galima suvaikščioti. Miesto ru- 
bežius rytiniame krašte buvo Wilson avenue (da
bartinė E. 55th gatvė). Tramvajai buvo trau
kiami arkliais ir mulais. Veik kožnoj gatvėj 
tramvajai buvo kitokios kompanijos ir paskirai 
kožnai reikėjo mokėti, vis po 10 centų už važia
vimą. Tik Tom L. Johnsono tramvajų linija bu
vo 5c važiavimas. Važiavo be konduktoriaus: 
priešakyje buvo durys ineit ir išeit. Važnyčia 
vienas viską prižiūrėjo, mulus ir pinigus. Pini
gus reikėjo mesti į tam tikrą dėžę. Ant kitų li
nijų konduktorius vaikščiodavo ir rinkdavo iš 
pasažierių pinigus ir ant ilgo popierio ką kabo
jo ant jo krutinės, iškirpdavo skylutę paženk
lindamas kiek surenka (tada jie daug nuvog
davo sau). Tas man nebuvo galvoj, reikėjo tik 
jieškoti Lietuvių.

Jau praėjo savaitė, šeštadienis, o dar nieko 
gero neturiu.

Tą vakarą, apie 5 valandą, užtikau tą šeimą 
ką duktė ištekėjo už Lietuvio. Tai buvo New- 
burge pas vielų dirbtuves. Davė man antrašą: 
Commercial street, pas Cleveland Provision Co. 
skerdyklas. Inėjęs į vidų pradėjau kalbėti Lie
tuviškai. Man pasakė kad jos vyras kalba Lie
tuviškai. Jis tuoj parėjo, pasirodė labai drau
gingas žmogus, vadinosi Mikas Dereškevičius. 
Nusiprausė, parsinešė už 5c blekinę alaus, paval
gėm, užsidegėm po cigarą. Sako, palauk, pareis 
burdingieriai (įnamiai), nuves parodyt daugiau 
Lietuvių. Na parėjo ir jie: Juozas Šarskis (va
liuosi Joe Black) ir Juozas Vladislavičius (Vo
las). Tiedu pasisveikino su manim, bet dau
giau nieko, tik šoka džiką ir Angliškai šneka, ne
turi laiko su manim kalbėtis, rengiasi į teatrą. 
Mat buvo jauni vyrukai. Tada pats Dereškevi
čius nuvedė mane pas Juozą Kulikauską ant 
Race street, tuoj už šieno turgavietės. Ten gy
veno ir keturi ar penki įnamiai. Kulikauskas 
turėjo apsikontraktavęs tris namukus, priešaki
nis buvo mūrinis, kiti du mediniai. Pats gyve
no ir kitus nuomavo trims šeimoms.

Čia radau namie jo brolį Praną Kulikauską 
(jis mirė Kovo 22 d. 1931 nu). Po vakarienei, 
tas nuvedė mane ant Merchant avenue (West 
LOth st. S. W.), pas Andrių Juodišių. Šis gerai 
gyveno savo diktame name, ir turėjo karčiamą. 
Pas jį taip pat gyveno vyrai įnamiai: Bernotas 
Gražulis, Juozas Viltrakis, Pranas Račiūnas. 
Visi gerai pasilaiką prie centų, nes gerai uždir
bo. Viltrakis, Gražulis, ir beje Kazys Mašiotas, 
dirbo kirvinyčioje, į savaitę pasidarydavo nuo 
$20 iki $28 (dirbo po 60 valandų). Nors buvo 
labai pavojingas darbas, bet ten greičiau prasi
gyvendavo. Kurie godžiai dirbdavo nuo stauki] 
tie padirbę tris-keturis metus visi išmirė nuo 
džiovos. Tekino kirvius užsėdę ant tam tikrų

ožių. To negana, goduoliai pritaisydavo kilpas 
prie kojų nuo grindų ir visa spėka traukdavo 
prie akmenio taip kad ugnis ir durnai maišėsi 
aplink tekintoją. Tie visi dagyvenę apie 40 me
tų amžiaus išmirė.

Račiūnas dirbo prie upės, lentų iškrovime 
iš laivų. Ten dirbant pasidarydavo kaip kurią 
dieną iki 7 dolarių. Tiek uždirbdavo ir tie ku
rie bodavo iš laivų anglis arba geležies rudą, 
žinoma, darbo nebuvo kasdien. Prie laivų išlio- 
davimo dirbantieji darbininkai vandens neger
davo, nes bačka alaus kaštavo $6.00, degtinės 
galionas (gorčius) 30 centų. Tik 1886 m. deg
tinė pakilo iki $1.50 galionui, nes Sherman law 
pravedus tapo uždėta taksų $1 ant galiono deg
tinės.

šiaip kituose darbuose darbininkai uždirb
davo jo $1,00, $1.15, $1.20, o jei katras gauda
vo $1.30 už 10 valandų dieną tai skaitėsi smar
kus vyras. Vielų traukėjai taipgi padarydavo 
po $5 į dieną. Prie budavojimo ir kitų amatų 
labai retas gaudavo $3 už 10 valandų.

šeštadienio vakarais sueidavo į namus, kas 
turėdavo atsakantį kambarį, susidėdavo pinigų 
bačkai alaus (retai kada degtinei), pašokdavo, 
padainuodavo, nežiūrint ar žydas, ar Prūsas, bi 
tik Lietuviškai kalbėjo, visi buvo draugais.

Dabar gryškim atgal pas Juodišių. Jis bu
vo vedęs su Lenke, taigi ten sueidavo Lenkių 
mergų ir jos plakdavosi prie Lietuvių. Ten bū
davo šokių, bet prie karčiamos buvo degtinės, 
taigi iš to kildavo ir kivirčių. Kuomet susiėjo 
su jais ir pirmesni du mano draugai, Martišius 
ir Vilkutaitis, šokiams tankiausias Vilkutaitis 
pagrieždavo smuiką, aš turėjau armoniką, pa- 
bosuot ja bent kas galėjo. Muzikantams nerei
kėdavo prisidėti prie gėrimų pirkimo, viską gau- 
davom dykai, kartais dar mums ir primokėdavo.

1886 metais pirmas Lietuvis vedė Lenkę — 
tai buvo Pranas Račiūnas, žiemą laivai neina, 
nėra darbo, nei kapitalo. Jis buvo turtingų tė
vų, papratęs laisvai iš namų gyventi. Toji Len
kė turėjo apie $500 pinigų, taigi gavo gerą pro
gą ir su ja apsivedė.

Tą patį metą pavasarį atvažiavo pas savo 
vyrą Joną Vilkutaitį iš Lietuvos jo žmona su 
sunum Vincu, kuris buvo kokių pusketvirtų me
tų. Buvo smagu jų sulaukti, ir į stotį jų pasi
tikti nuvykau ir aš. Einant namon pas Kuli
kauskus, paėmęs ant rankų panėšėti tą gražų 
vaikutį, tada išsitariau: “Tėvai, iš tavo sunaus 
butų dailus kunigutis!” Vilkutaitis atsakė: 
“Juokų nėra, mano dėdė yra kunigas ir dar ki
tas giminė, ir jis gali būti.”

Ot aš ir nuspėjau: šiandien jis yra klebonas 
Clevelando Lietuvių šv. Jurgio parapijos, Kun. 
V. G. Vilkutaitis, pašventintas kunigu Gruodžio 
18 d. 1909 m.

Taip pat tą vasarą atvažiavo pas Kulikaus
ką viena Lietuvaitė, 17 ar 18 metų amžiaus. Ji 
netrukus ištekėjo už Juozo Viltrakio. Ji dabar 
rodos jau ištekėjus už trečio vyro.

Toliau, atvažiavo Kulikauskų sesuo, apie 12 
metų amžiaus, ir dvi Kunčaitytės. Matilda Kuli- 
kauskaitė ištekėjus už Juliaus Vitkausko. Ma
rė Kuncaičiutė ištekėjo už Prano Savicko (Sa
vage). Jų sūnūs dabar yra Clevelando polici
jos kapitonu. Toliau sekant, Bernotas Gražu
lis apsivedė su Lenke.

1887 m. Liepos 5 d. Nikodemas Martišaus
kas taip pat apsivedė su Lenke. Po poros mė
nesių Pranas Kulikauskas paėmė Lenkę. Nie
ko kito nebuvo galima daryti, ėmė kas kokią 
gavo, nes Lietuvaičių nesirado.

Martišausko ir Jono Martišiaus vestuvėse 
griežė Jonas Vilįutaitis su Pranu Kulikausku, 
šiedu abu ėmė šliubą viena diena. Tuo laiku 
jau Martišausko vestuvėse buvo L. P. Baltruko- 
nis. (Bus daugiau)

lios Lietuviams nuo tokių po
nelių saugotis ir jiems parody
ti duris kada jie ateina su me
lagingomis žiniomis, o imti 
skaityti gerus tautinius laikraš
čius, eiti tautybės keliu, auklė
ti jaunimą Lietuviškoj dvasioj, 
o ateityje visi turėsime kuo pa
sigerėti savo nuveiktais darbais.

Jonas Jarus.

“Dirvos” Redakcija priima ir 
taJpina pranešimus apie vietinį 
Lietuvių judėjimą, nemokamai. 
Pranešimai turi būti parašyti 
trumpi ir tik apie patį dalyką.

J. J. LAZICKAS !
JEWELER — RADIOS

6407 Superior Ave.
Prie E. 66th Street
—ENdicott 4638—

~~K. STONIS
Didžiausia ir Gražiausia

LIETUVIŠKA VALGYKLA
6824 Superior Ave.

Taipgi užlaikau savą mėsinyčią
1310 Russell Road i

SAUGUMUI
DEGINKIT LEMPĄ PER VISĄ NAKTĮ

Tik už vieną centą . . . jus galit turėti 
apsaugą 25-watt lempos per 10 valandų
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