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Anglija Stiprina Taikos 
Užtikrinimą

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Automobilių darbininkai 
nelinkę į unijas, parodo da
viniai iš pastarų balsavimų 
tarp 38,338 darbininkų Det
roito automobilių dirbtuvė
se. Iš to skaičiaus 24,273 
darbininkai ant balsavimo 
lakštelių pareiškė kad jie 
nepriklauso jokiai darbinin
kų organizacijai.

Gal but dauguma bijo vi
sai pasisakyti, nenorėdami 
turėti nesusipratimų su sa
vo darbdaviais.

Automobilių darbininkus 
žada aplankyti Amerikos 
Darbo Federacijos prezi
dentas Green. Jis Detroite 
Bus Vasario 23 d.

CIevelande lankysis Va
sario 17 d.; St. Louis, Mo., 
Vasario 18 d.; Milwaukee, 
Wis., Vasario 19; ir South 
Bend, Ind., Vasario 20.

Washingtone, Kongrese, 
kova už 30 valandų darbo 
savaitę jau prasidėjo. Or
ganizuoti darbininkai pa
statė darbo savaitės su
trumpinimą, pirmutiniu sa
vo reikalavimu. Industrijų 
atstovai prieš tai pareiškė 
savo pasipriešinimą. V ai
džia iš savo pusės rodo no
ro darbo valandų klausimą 
pastumti Į šalį, jei bus ga
lima.

Alabama valstijoje 1934 
metais angliakasyklose už
mušta 32 darbininkai. 1933 
m. buvo užmušta 22.

Toledo, O. — Stiklo dar
bininkams pakelta algos 5 
nuoš. ir vietos didelės stik
lo išdirbystės 1000 darbi
ninkų nutarė nestreikuoti.

CIevelande žinios surink
tos iš 100 didesnių dirbtu
vių parodo kad Gruodžio 
mėnesį jose dirbo 59,998 
darbininkai, o Sausio mė
nesį — 64,035 darbininkai.

Pittsburgh, Pa. — Pasi
baigė streikas stiklo išdir- 
bystėse Ford City ir Greig- 
tone, 4,000 darbininkų gavo 
5 nuoš. daugiau algų ir su- 
gryžo dirbti.

Prancūzijoje keliose vie
tose kilo dideli streikai del 
numažinimo algų. Sustrei
kavo valdžios arsenalui ir 
laivų būdavo j imo darbinin
kai. Atsibuna susirėmimų 
su policija.

Užsimušė 11 žmonių. Iš 
Karaliaučiaus į Berliną su 
keleiviais skridęs Vokiečių 
lėktuvas, žemai skrisdamas, 
atsimušė į kalną ir užmušė 
11 žmonių.

SUSITARĖ SU PRANCŪZIJA, IR KVIEČIA 
KITAS VALSTYBES PRISIDĖT GELBET 

VIENA KITĄ LAIKE ORO ATAKŲ

Vokiečiai Atsisako Ta 
Pasiūlymą Svar

styti

Londonas. — Anglijos vy
riausybė Vasario 5 d. pa
kvietė Vokietiją, Prancūzi
ją ir Belgiją prisidėti į An- 
glijos-Prancuzijos sudary
mą militarišką karo aviaci
jos sąjungą.

Prancūzija ir Anglija su
tarė viena kitą užtarti ir 
be jokio atidėliojimo leisti 
karišką oro laivyną į pagal
bą jeigu kuri kaimyniška 
šalis jas pultų. Tokią pat 
pagalbą viena kitai duotų 
ir tos kitos užkviestos vals
tybės, ir jos pačios gautų iš 
Anglijos ir Prancūzijos, jei 
susidėtų į tą sąjungą.

Šita sutartis sudaryta ge
resniam užtikrinimui Euro
pos taikos.

Vokietija tačiau tuo tar
pu tą pakvietimą atmetė ii* 
atsisako jį svarstyti.,

Anglija ir Prancūzija su
tinka duoti Vokietijai karo 
spėkų lygybę, jeigu Vokie
tija priims tam tikras išly
gas, sutiks sugryžti į Tau
tų Sąjungą ir prisidės į ka
riškų spėkų mažinimo apta
rimo konferenciją.

Italija pritaria Anglijos 
sumanymui, tik tuo tarpu 
atsisako ginti Angliją iš oro 
jeigu kuri kaimyninė šalis 
užpultų.

Anglijos ir- Prancūzijos 
programe ineina ir numa
tymas kad Vokietija ir Len
kija taikytasi prie Prancū
zų os-Italijos sutarties Ro
moje, kuri rūpinasi palaiky
mu taikos centralinėje Eu
ropoje.

VARŽO PREZIDEN
TO VEIKIMĄ

Washington. — Atstovų 
Butas perleido Roosevelto 
$4,880,000,000 bedarbės nai
kinimo bilių, bet Senate ei
na tąsynės už suvaržymą 
prezidento teisių tų pinigų 
sunaudojimui. Senato r i a i 
nori atimti nuo prezidento 
autoritetą sunaudoti sava
rankiai keturis bilijonus do- 
larių, kada $880,000,000 bus 
išnaudota tiesioginiam šel
pimui.

Tarybas tuo rekalu veda 
Demokratai ir Republiko- 
nai atstovai. Jeigu jie at
ims iš prezidento tą teisę, 
tada jie galės patiekti dar
bų savo draugams su riebiu 
užmokesčiu, gi dabar, Pre
zidentas turi teisę skirti į 
vietas savo geriausius rė
mėjus ir leisti tiems dar
bams kurie prezidentui iš
rūdys reikalingiausi.

Šiaip Suv. Valstijų Kon
grese visi dalykai eina vė
žio žingsniu. Svarbių klau
simų aptarimui turi mažai, 
ir prie jų eina labai lėtai.

Pačios ad-minist r a c ij o s 
patiektas programas už
kliuvo komisijose ir apsup
tas neaiškumais.

Pensijai skirs tik $15
Kongresui paduota nauji 

persergėjimai kad Prezi
dentas Roosevelt nedasileis 
jokio senatvės pensijos pa
didinimo kaip tik $15 į mė
nesį. Kongrese eina agita
cijos už $30 į mėnesį pensi
jos, bet prezidentas pasiry
žęs tą atmesti jeigu atsto
vai ir perleistų.
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PREKYBA SU UŽRUBE- 
ŽIAIS PAKILO

Washington. — Prekyba 
su užsieniais 1934 metais 
davė Suv. Valstijoms $478,- 
000,000 pelno, pirmą kartą 
tiek daug nuo 1930 metų.

Viso eksportuota 1934 m. 
į užrubežius už $2,133.000,- 
000 kas reiškia 27 nuoš. 
daugiau negu 1933 metais. 
Importas siekė $1,655,000,- 
000, arba 14 nuoš. daugiau 
negu 1933 metais.

Pernai importuota aukso 
$1,106,671,000 vertės.

SVARBUS PASITARI
MAS

Berlinas. — Hitleris ir 
buvęs Vokietijos sosto įpė
dinis Wilhelmas turėjo pa
sikalbėjimą, kuris esąs la
bai svarbios reikšmės.

Wilhelmas yra buvusio 
kaizerio vyriausias sūnūs.

BONŲ BILIUS TUOJ 
BUS SVARSTOMA

Washington. — Kalbama 
kad neužilgo Atstovų Bute 
bus paimtas svarstyti ka
reivių bonų bilius.

16 PRIGĖRĖ AUDROJ
Jeru^alemas. — Tris die

nas siautė smarki audra vi
soje Palestinoje iš kurios 
priežasties prigėrė 16 Ara
bų paskirose šalies dalyse.

ATĖMĖ KOMUNISTŲ 
GINKLUS

Paryžius. — Vasario 7 d. 
ginkluoti komunistai iš sa
vo sueigų vietų rengėsi ei
ti ant valdžios įstaigų, bet 
iuos užpuolė policija, atė
mė ginklus ir 1,200 arešta
vo. Jie rengė demonstraci- 
ia pagerbimui žuvusių riau
šėse darbininkų ir protes
tui prieš valdžią.

SOVIETAI SMARKIAI 
APSIGINKLAVĘ

Sovietų Unijos kongrese 
Maskvoje Rusijos karo vi
ce komisaras Tukačevsky 
padarė pranešimą apie so
vietų karo spėkų išdidini
mą pastarų trijų metų bė
gyje. Tos žinios tiesiog ste
bina.

Per tris metus pridėjo 
dar 340,000 vyrų į kariume- 
nę. Mekaniškas karo reik
menis nekuriuose skyriuose 
padaugino net iki 800 nuoš.

Sovietų submarinų skai
čius yra penkis kartus di
desnis negu buvo keturi 
metai atgal. Oro karo spė
kos padauginta daugiau ne
gu trigubai; sunkioji arti
lerija — daugiau negu dvi
gubai, ir tankų skaičius — 
daugiau negu septynis sy
kius.

Šių ir 1936 metų kariu- 
menės užlaikymui paskiria 
1,500,000,000 rubliu, arba 
$750,000,000.

Rusija dabar turi gata
vos kariumenės 940,000 vy
rų.

Tas milžiniškas sumas iš
spaudžiama iš žmonių, iš 
šalies gyventojų. Nors so
vietai iš vienos pusės bau
ginasi Japonija ir sako tam 
tikslui turi stiprintis, bet 
iš kitos pusės jie baugina 
Japoniją ir verčia ją stip
rintis. Komunistų pastan
gos užkariauti Aziją pro
pagandos pagalba eina jau 
keliolika metų, dėlto kad 
Rusija dar vis nebuvo ga
na galinga ginklu užimti 
Kiniją. Sovietų carų di
džiausias sapnas yra užka
riauti ir susovietinti Kini
ją, tada turėtų pusę pasau
lio savo rankose. Teisybę 
sako Japonijos karo minis- 
teris: “Sovietų valdžia skel- 
jia taiką, bet sovietų armi
ja nuolatos didinama. Meš 
turime rengtis prieš juos 
atsispirti.”
Reikalauja prašalinti Japo

nų kariumenę
Sovietų Rusijos premje

ras Molotov Vasario 1 d. 
pareikalavo kad Japonija 
ištrauktų visą savo kariu
menę iš Maudžurijos, palie
kant tik gelžkelio sargybą. 
Sako, Japonija sulaužė su 
Rusija padarytą sutartį po 
1905 metų karo. Rusija iš
laikius visus savo pažadus.

MALARIJA PRAŽU
DĖ 30,000 ŽMONIŲ
Colombo, Ceylon. — šio

je tirštai apgyventoje salo
je Indijos okeane siaučia 
malarijos plėga, kuri sako
ma nuo Lapkričio mėnesio 
paėmė arti 30,000 gyvasčių. 
Apie milijonas gyventojų ja 
serga. Visoje saloje vaiz
dai baisus: vienur tėvai lai
doja savo vaikus, kitur vai
kai tempia savo tėvų lavo
nus į duobes; vietomis išti
si kaimai drėbso apie na
mus sergančių žmonių, ne
galinčių pasijudinti, lau
kiančių mirties.

ANGLAI LAKŪNAI PA
DARĖ REKORDUS

Londonas. — Anglijoje 
orlaivininkystė už 1934 me
tus užima pirmą vietą tarp 
kitų valstybių oro komuni
kacijos taikos laiku. Ang
lai lakūnai pralakstė per 
metus 47,000,000 mylių. Iš 
to viso praskraidymo, užsi
mušė tik 28 asmenys 19-ko- 
je nelaimių su lėktuvais.

Prasčiausias Anglų ore 
istorijoje metas buvo 1926, 
kuomet įvyko 54 nelaimės 
ir užsimušė 85 žmonės.

TYRINĖJA KIEK STERI
LIZUOTA

Vokietijos valdžia įsakė 
surinkti žinias kiek pernai 
tapo sterilizuota vyrų ii 
moterų, tikslu išnaikinti ša
lyje esančius silpnapročius 
ir šiaip nepagydomus ligo
nius. Spėja kad bus pada
ryta operacija bent porai 
šimtų tūkstančių asmenų.

AUKSAS PASIEKĖ
AUKŠTĄ LAISPNĮ

Aukso gabenimas į Suv. 
Valstijas neapsistoja. Šio
se dienose dar atgabena jo 
$130,000,000 vertės.

Visas aukso turtas val
džios ižde dabar siekia $8,- 
300,000,000. Senų dolariu 
vertybe imant sudaro su 
mą $4,900,000,000.

HITLERININKŲ BY
LOS EIGA KAUNE

Teisiamieji Hitlerininkai 
Nori Papirkti Liūdi- , 

ninkus

(Tsb. pranešimas)
Kaunas. — čia plačiai kal

bama kad valstybės išdavimo 
byloje teisiamieji Klaipėdos 
krašto Hitlerininkai nori pa
pirkti svarbesnius liudininkus. 
Įdomu kad šios kalbos paskli
do prieš pat liudininkų apklau
sinėjimą. Joms pagrindą davė 
pačių teisiamųjų (iki teismo 
buvusių laisvėje) elgesys. Kau
no restoranuose galima dažnai 
matyti stambesnius teisiamuo
sius girtaujant su liudininkais.

Sakoma kad prisidengę “vaišė- 
šėmis” stambesni teisiamieji 
nori pinigais papirkti liudinin
kus. Be to, asmenys kurie tu
ri su byla bei jos eiga reikalų, 
pasakoja kad į kai kuriuos liu
dininkus daro įtaką teisiamieji 
naziai bei jų agentai. Jie pri
kalbinėja liudininkus atsisaky
ti duotų parodymų, pažymint 
teisme kad jie “užmiršo” ką sa
kė tardytojui. Be to, jie agi
tuojami pasakyti teisme kad 
parodymai pas tardytojus ir 
policijoje išgauti per prievartą.

Sausio 21 d. valstybės išda
vimo byla, po dviejų savaičių 
pertraukos, vėl prasidėjo. Liu
dininkai klausinėjami toliau. 
Susidomėjimas kuodidžiausias.

KAIP LIETUVOJE KOVOJAMA SU 
NEDARBU

KOMUNISTAI AUSTRI
JOJE RENGĖ PER

VERSMĄ
Austrijoje šiose dienose 

susekta komunistų ruoštas 
perversmas nuversti dabar
tinę fašistų vyriausybę.

Sakoma kad prie sukili
mo buvo dėjęsi ir pačios 
valdžios tarnautojai ir ne- 
kurie viršininkai.

Komunistai nerims iki 
nebus priimta griežtos prie
monės juos išblaškyti.

Aukso klausimo išspren
dimas Suv. Valstijų Aukš
čiausiame teisme vėl liko 
atidėtas. Sakoma kad tei
smas paskelbs savo nuo
sprendį pirmadienį, Vasa
rio 11 d.

NUTRUKO DERYBOS SU 
SOVIETAIS

Pereitą savaitę Amerikos 
vyriausybėje padaryta du 
neapgalvoti žygiai: vienas, 
neprisidėta į Tarptautinį 
Tribunolą; antras, nutrauk
ta su Rusija derybos už ka
ro skolų atlyginimą.

Atsimetant iš Tarptauti
nio teismo parodyta kad 
Amerika nenori su kitomis 
šalimis dalyvauti ir kelia jų 
nepasitikėjimą.

Nutraukimas derybų su 
Rusija reiškia sugadinimą 
santikių su ta šalimi, iš ku
rios galėtų tikėtis daugiau 
biznio.

13 METŲ MOTINA
Denver, Colo. — Viena 

trylikos metų mergaitė pa
gimdė kūdikį, bet mergai
tės tėvai patvarkė taip kad 
kūdikis iš jos atimta ir ji 
jo nematys, kūdikis atiduo
ta kitiems žmonėms. Kū
dikio tėvas, 43 metų vyras, 
nuteistas 20 metų kalėjimo 
už užpuolimą tos mergaitės 
ir išgėdinimą.

Kaunas. — šymet Lietuvoje 
nedarbo klausimas nėra toks 
ištrus, lyginant jį su kitais 
netais. Prie viešųjų darbų 
5ausio mėnesio viduryje dirbo 
apie 2000 žmonių. Sunkiausias 
dalykas tai aprūpinti miestų 
bedarbius- darbu ir uždarbiu. 
Tų šią žiemą busią iki 8000. 
Prie viešųjų darbų jie visi dar
bo negali gauti, nes dideliems 
darbams suorganizuoti tuo tar
pu nėra pinigų.

Kaimuose stambesni ūkinin
kai dar ir dabar nusiskundžia 
kad negali gauti laukų darbi
ninkų. Del to, manoma, netru
kus surašyti visus miestų be
darbius ir jų daliai darbo pa
rūpinti kaimuose, pas stambes
nius ūkininkus.

Šių metų viešų darbų fondo 
plane paskirta 800,000 litų ak
mens tąsymo ir skaldymo dar
bams; 500,000 litų žemės dar
bams. Viešųjų darbų fondo 
vyriausias tikslas — ne tiktai 
suteikti bedarbiams darbo bet 
kartu žiūrėti kad tas darbas 
butų produktingas ir kra tui 
naudingas.

Vykdant viešuosius darbus, 
daugiausia dėmesio kreipiama Į 
kelių tvarkymą. Taip pat no
gima kad bedarbiai ne tik už- 
iirbtų bet ir . išmoktų bent ku
rios specialybės.’ Tuo tikslų 
manoma išbandyti namų (sto
gams dengti gontų gamybą.

Pažymėtina kad, šiuo metu 
Lietuvoje jau veikia savotiš
kos darbo stovyklos.

Kauno miesto bedarbiai. Kre
tingos apskrityje ja dirba ak
mens paruošimo darbus. Gal
vojama darbo stovyklas įreng
ti ir Lietuvos inteligentams be
darbiams, kurių kas kart vis 
daugiau atsiranda.

Lietuvoje anksčiau buvo la
bai svarbus svetimšalių darbi
ninkų klausimas. Jų gana d?.ug 
dirbdavo įvairiuose fabrikuose. 
Dabar svetimšaliams darbinin
kams darbo leidimai jau neduo
dami. Specialistai svetimšaliai 
turi per dvejus metus pramo
kyti savo specialybės Lietuvį 
darbininką ir tada pats svetim
šalis turi pasitraukti. Svetim
šaliai darbininkai yra labai var
žomi ir mažai kur gauna darbo. 
Dėlto, jų skaičius paskutiniu 
laiku žymiai sumažėjo. Tsb.

PELNINGA LIETU
VOS UŽSIENIU 

PREKYBA
Kaunas. — Nežiūrint dabar 

sunkesnių laikų, Lietuva su 
užsieniais, nors susiaurintai, 
gana sėkmingai prekiauja.

Nors valstybės yra apsitve
rusios aukštais muitais ir ki
tais varžymais, vis tiktai Lie
tuvos žemės ūkio gaminius pa
vyksta, kad ir žemomis kaino
mis, parduoti užsieniams.

Sakysim, Gruodžio m. 1934 
m. iš Lietuvos buvo išvežta j 
užsienius įvairių prekių už 14,- 
781,000 litų, o į Lietuvą iš už
sienio įvežta už 9,587,600 litų. 
Tuo budu, to mėnesio užsienio 
prekyba davė Lietuvai 5 mili
jonus litų. pelno.

Per visus 1934 metus iš Lie
tuvos išvežta prekių už 147,- 
245,300 litų, o iš užsienių Į 
Lietuvą įvežta už 138,690,100 
litų. Taigi, 1934 m. Lietuvos 
užsienio prekyba davė pelno 
8,555,200 litų. Tsb.

Pranui Klimaičiui 50 
Metų Amžiaus

Kaunas. — Sausio 5 d.. suėjo 
50 metų amžiaus žymiam Lie
tuvos publicistui ir visuomenės 
veikėjui, Pranui Klimaičiui. .f)

Jisai gimė 1885 metais, ša* 
kių apsk.,' Sintautų vai. Kuri 
laiką nąokytoja^b, bet( susii’gęs 
džiova šio užsiėmimo turėję at
sisakyti. 'Tada jis įgijo matiį 
ninko vardą ir • skirstydamas 
laukus apkeliavo visą Lietuvai 
Didžiojo karo metu, kaip kari
ninkas, buvo frontuose. Su- 
gryžęs į Lietuvą, kurį laiką 
kovojo su Lenkais, • būdamas 
šaulių fronto vyriausiu vadu. 
Po to, tris metus buvo Lietu
vos šaulių Sąjungos vjršinim 
ku. Iš kariumenės išėjo atsar- 
gon 1925 metais majoro laips
nyje. Jo mėgiamiausias dar
bas — publicistika, ši darbą 
dirbo dar “Varpo”, “Vilniaus 
žinių” ir “Ūkininko” laikais. 
Vėliau buvo “Musų Rytojaus” 
redaktoriaus padėjėju. Dabar 
Pr. Klimaitis gyvena Klaipėdo
je, kur dalyvauja visuomeninia
me darbe ir bendradarbiauja 
vietos spaudoje. Tsb.

—Sąjunga žydų karių, da
lyvavusių Lietuvos nepriklau
somybės kovose, nutarė įvesti 
propagandą ir kovoti prieš Ru
sų kalbos vartojimą žydų tar
pe. Sąjunga netrukus žada lei
sti savaitraštį Lietuvių kalba.

—'Draugija Užsienio Lietu
viams remti išrašo užsienių 
Lietuvių skaitykloms už 1000 
litų Lietuvos laikraščių.

—Lietuvos Aero Klubas stei
gia civilinę oro eskadrilę, kuri 
busianti pavadinta Dariaus-Gi
rėno vardu. ■ Tsb.

I
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ĮPITTSBURGHO PADANGE
ĮKAtP MINĖSIME LIETUVOS 
g NEPRIKLAUSOMYBĖS 
F SUKAKTUVES

Lietuvių Vaizbos Butui atsi
šaukus j Pittsburgh© Lietuvių 
•draugijas su kvietiniu prisidė
ti prie Lietuvos nepriklausomy- 
ibės 17 metų sukaktuvių minė
jimo, atsiliepė viso 20 draugijų. 
Sausio 15 d. tų draugijų atsto
vų susirinkime liko išrinkta ko
misija šventės rengimui iš šių 
asmenų: P. Pivaronas, J. Vir
bickas, K. Šinkūnas, S. Baka- 
nas, J. Rūkas, M. Marcinkonis, 
J. L. Senulis, A. Palūpis ir J. 
Zinkus. šie asmenys sutvar
kys gražų programą.

Dalyvaus Lietuvių choras va
dovaujamas J. L. Senulio, už
kviesta Ukrainiečių choras, ir 
dalyvaus sekanti Lietuviai so
listai: A. Sadauskas, V. Paule-1 
kiutė, S. Zelenauskaitė, J. Plu- 
kiutė, M. Grinienė, p-lės Rajau-' 
skaitės, p-lės Kazečionaitės, M. 
Marčiukoniutė, J. Vainausko 
orkestras, smuikininkas K. Sa
vickas. Kalbėtojai: Dr. Mikas 
Bagdonas iš Washington©, tei
sėjas R. Smith, J. K. Mažiuk- 
na, Adv. J. Šulcas, Adv. B. Oni- 
škov (Ukrainietis), Kun. X. M. 
Žukauskas ir kiti.

Taigi programas bus gana 
įvairus ir platus. Visų Lietu
vių priedermė rengtis dalyvau
ti tose iškilmėse.

Visų draugijų kurios prisidė
jusios prie šio rengimo, prašo
ma kuolabiausia garsinti kad 
visuomenė atsilankytų į musų 
Tautos Šventę.

Ta visa iškilmė bus Lietuvių 
Piliečių Klubo salėje, ant Jane 
street, S. S., sekmadieni. Vasa
rio 17 d., pradžia 8 vai. vakare.

. Rengimo Komisijos Narys
1 J.- Virbickas.

SMAGUS VAKARAS PITTS
BURGH E

Šio sekmadienio vakare, Va
sario 10 d., Šv. Jurgio parapi
jos salėje, 105 South 19 St., 
S. S., rengiama koncertas ir 
juokų programas. Pelnas eis 
parapijos naudai.

Programą sudarys komedi
jos, “Poni Pipsė ir Panelė Tip- 
sė” ir “Kryžiokas”. Taipgi 
bus pasakyta monologas ir dai
nuos parapijos choras. Prie 
to bus solo ir dueto dainų.

Programo pradžia bus 7:30 
vai. Komit.

MUŠTYNĖS TARP PRIE
ŠINGŲ UNIJŲ

Wilkes-Barre, Pa. — Pereitą 
savaitę ištiko muštynė tarp se
nos angliakasių unijos narių ir 
naujosios. Muštynėse penkioli
ka žmonių primušta tain kad 
jie be žado buvo nuvežti i ligo
nines. Muštynė įvyko ties No. 
3 šaftu, South Kiles-Barre ka
syklos, kuomet jaunesnėsės 
unijos nariai dideliu buriu už-1 
puolė kitos unijos narius.

Peštynės tarp vienos ir kitos 
unijos narių tęsiasi virš metus 
laiko prie įvairių kasyklų.

Jaunesnėj! unija yra komu-! 
nistų padaras. Jie užveda ko-I 
vą prieš pačius darbininkus ir Į 
tuoj neturės laiko kovoti prieš 
kapitalistus. Komunistų tikslas 
yra patiems pasiimti vadovau
ti angliakasius ir iš jų naudo
tis.

■J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras

Užrašę “Dirvą”, “Vienybę” if 
kitus tautinius laikraščiur, 

130 CONGRESS AVE. 
WATERBURY. CONN.

“MARGUTIS”

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

“MARGUTIS”
6812 So. Western Ave.

T _■ Chicago, Ill. .

GERAS PELNAS VALSTIJAI 
NUO AUTOMOBILIŲ

Harrisburg. — Pennsylvania 
valstijos iždas bėgyje 1934 me
tų surinko iš automobilistų už 
važinėjimo leidimus ir gasolino 
taksų $64,100,000 sumą, kurią 
beveik visą praleido taisymams 
ir dirbimams kelių.

Pirmą kartą nuo 1930 metų 
valstija gavo tokias dideles in- 
eigas iš automobilistų.

Prie 'tų ineigų nuo automobi
lių savininkų, valstijos kelių de- 
partrhentas dar gavo iš federa- 
lės valdžios $18,890,000 kelių 
taisymui ir užlaikymui.

1935 metams federalė val
džia šiai valstijai paskyrė ke
lių taisymui ir prižiūrėjimui 
$9,590,000. Valstija turi pri
dėti nuo savęs tiek pat paru- 
pinimui bedarbiams darbų prie 
kelių.

PHILADELPHIA, PA.
DĖMESIUI PHILADELPHI- 

JOS IR APIELINKĖS LIETU
VIŲ. Vasario 16 diena — Lie
tuvos r.periklausomybės paskel
bimo ir Dr. Jono Basanavi- 

I čiaus n irties diena — jau vi
sai art'. Pasitikime kad visi 
ją atsiminsite ir susirinksite 
prideramai paminėti. Iškilmė 
atsibus šeštadienio vakare, Va
sario 13-tą, šv. Jurgio salėje, 
ties Salmon ir Venango gatvių.

Kaip Nepriklausomybės pa
skelbimo diena taip ir Dr. Jo
no Basanavičiaus mirties die
na — jis mirė Vasario 16 d., 
1927 m. — yra mums svarbios 
paminėt:.

Prie to gi, šiuo atveju, savo 
atsilankymu pagerbkime ir ki
tą musu tautos pažymų asme
nį, gyvą kankinį,. Vysk. Teofi
lių Matulionį, kuris dalyvaus 
su mumis musei tautos šventės 
paminėjimo programe, pasaky
damas atitinkamą prakalbą.

Šį iškilmingą vakarą rengia 
Philadelphijos Lietuvių Krikš
čionių Sąryšis. Be kalbų, pro
grame bus muzikos, dainų ir 
kitų pa'vairinimų, o po visko 
šokiai. Tat visi kurie skaito- 
tės Lietuviais prašomi dalyvau
ti ! Programas prasidės lygiai 
7:30 vai. vakare.

Už Rengimo Komisiją: 
Kazys Vidikauskas, 

Kazys Dryža.

DAYTON
$20.00 LIET. KAMBARIUI. 

Pittsburgh© Universitete Lie
tuvių Kambario naudai iš šios 
Lietuviui kolonijos pasiųsta dvi
dešimts dolarių. TMD. mote
rį! 8-ta kuopa paaukavo $15 ir 
SLA. 1 '5-ta kuopa — $5.

“D.” Rep.

PIETŲ AMERIKA
IŠTREMIA LIETUVIUS

SAO PAULO, Brazilija. — 
Brazilijos prezidentas Getulio 
Vargas pasirašė dekretą, ku- 
riuomi ištremiami iš Brazilijos 
kaipo pavojingi visuomenės 
tvarkai Lietuviai: Augustinas 
Jankus, Juozas Miniakas ir 
Liudvikas Puodžius. Tai vis 
valdžių vartymo rezultatai. O 
rodos Lietuviai kartą turėtų 
suprasti jog gringų politikavi
mas visuomet liūdnai baigiasi 
arba kalėjimu, netekimu darbo 
arba ištrėmimu. “A.L.”

MIRĖ LIETUVIS
BUENOS AIRES, Argentina. 

Gruodžio 14 d. po sunkios ligos 
mirė Jonas Macas, kilęs iš Jur
gaičių kaimo, Gruzdžių v., Šiau
lių ap. Buvo 32 metų amžiaus, 
paliko žmoną ir du mažu kūdi
kiu didžiausiame varge. Velio
nis atvyko Argentinon 1928 m. 
ir dirbo prie įvairių darbų; pa
starais metais buvo be darbo 
ir jautėsi nesveiku. Laidotu
vių lėšoms padengti nuoširdus 
Lietuviai prisidėjo su aukomis.'

“A.L.”
1

DETROIT
DAUGIAU APIE VELIONĮ 

KAJETONĄ šNUOLį
Sausio 27 d., Eleose, Mich., 

pasimirė Lietuvių tautinės sro
vės veikėjas Kajetonas šnuo
lia. Palaidotas Sausio 29 d., 
Evergreen kapinėse. Velionio 
kūnas buvo pašarvotas grabo- 
riaus C, Steponausko koplytė
lėje, kur atsilankė paskutiniam 
atsisveikinimui daug Lietuvių.

Velionis visą savo gyvenimą 
Amerikoje priklausė prie šių 
didžiųjų organizacijų: Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje, Tė
vynės Mylėtojų Draugijos ir 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sandaros, taigi nuo tų organi
zacijų kuopų; SLA. 200 kp., 
ALTS. 29 kp., TMD. 68 kp., bu
vo prie karsto padėta gražus 
vainikai, ir gražus vainikas 
nuo velionio artimesnių draugų.

Velionis šnuolis buvo neve
dęs, taipgi neturėjo šioje šalyje 
artimesnių giminių. Prieš tris 
metus neteko darbo, apart to 
sunkiai susirgo ir 1932 metais 
turėjo pasiduoti operacijai. Iš 
visli pusių suspaustas, turėjo 
atsidurti Eleose, valstijos prie
glaudoje, kur ir mirė. Bet ka
dangi velionis priklausė Lietu
viškose organizacijose tai ne
žiūrint kad neturėjo giminių ir 
nepaliko jokio turto, rupesniu 
jo draugų, ypatingai graboriaus 
C. Stepanausko, tapo 'palaido
tas gražiai. Laidotuvėse daly
vavo skaitlingas buris Lietuvių. 
Išlydint iš koplyčios atsisveiki
nimo kalbelę pasakė F. Motu
zas, gi ant kapinių kalbėjo 
Adv. J. P. Uvickas ir Dr. J. Jo- 
nikaitis.

Kajetonas šnuolis gimė 1877 
metais Lietuvoje, Šiaulių aps., 
Radviliškio vai., Karčiunų kai
me ; ten augo, baigė Radviliš
kio liaudies mokyklą ir rodos 
ten pat tarnavo valsčiaus rašti
nėje sekretoriaus padėjėju. Vė
liau buvo gavęs kokią tai tar
nybą prie Libavo-Romno gele
žinkelio. 1899 metais buvo iš
važiavęs į Peterburgą, iš kur 
vėl sugryžo į Lietuvą, ir 1902 
metais atvyko į šią šalį. Apsi
stojo kasyklų srityje, Wilkes- 
Barre, Pa. Vėliau buvo nuva
žiavęs į kasyklas Illinois vals
tijoje, o 1916 m. atvyko į Det
roitą, ir čia per visą laiką dar
bavosi Lietuvių tarpe. Čia te
ko jį pažinti ir drauge darbuo
tis. Velionis pasakojosi kad 
pradėjo darbuotis Lietuviams 
nuo to kaip Wilkes-Barrej susi
pažino su A. B. Strimaičiu, ku
ris pažadino ją prie Lietuvybės, 
ris pažadino jį prie Lietuvybės. 
TMD., o vėliau ir ALTS., ir to 
pasekmėje tapo sąmoningai su
sipratusiu Lietuviu.

Velionis labiausia pasižymėjo 
logika ir rimtu protavimu, ar 
tai rašydamas ar kalbėdamas. 
Niekad neišsišokdavo, jo kiek
vienas žodis, darbas ar žygis 
buvo rimtai ir nuodugniai ap
galvotas.

Lietuvių kalbą velionis mo
kėjo gana gerai, taisyklingai; 
rašinėdavo straipsnius daugiau
sia bėgančiais Amerikos Lietu
vių bei Lietuvos reikalais, ir ži
nutes, kas tilndavo “Tėvynėje”, 
“Dirvoje”, “Sandaroje”, “Vie
nybėj” ir kituose laikraščiuose. 
Kartą man pasakojo Jonas Se- 
kys jog prieš 25 metus, kuomet 
tarp Amerikos Lietuvių buvo 
mažai apsipažinusių su rašyba, 
velionis K. šnuolis buvo tarta 
kviesti SLA. organo “Tėvynės” 
redaktorium.

BALTIMORE. MD.
JARŲ SIDABRINĖS VESTU

VĖS. Sausio 26 d., vakare, 
Lietuvių salėje įvyko Petro ir 
Katrinos Jani dvidešimts pen
kių metų vedybinio gyvenimo 
minėjimo pramoga. Apart to, 
apie tą patį laiką sukako 30 
metų kaip p. Jaras atvyko į 
Ameriką ir 20 metų kaip jis 
darbuojasi Amerikos Lietuvių 
judėjime. Tuos tris nuotikius 
pp. Jarai sudėjo Į vieną, ir mi
nėtame vakare sukvietė savo 
gimines, kaimynus ir draugus, 
ir gražiai pamylėjo.

Amerikos visuomenei Petras 
Jaras yra žinomas iš jo bend
radarbiavimo “Dirvai”, “San- j 
darai”, “Vienybei” bei kitiems 
Amerikos Lietuvių laikraš
čiams; iš jo veikimo Sandaro
je, Susivienijime Lietuvių A- 
merikoje, ir abelname Ameri
kos Lietuvių judėjime. Gi vie
tiniams Lietuviams abu pp. Ja
rai yra žinomi kaipo malonus 
ii- idea!ingi žmonės ir nenuoal- 
sųs Lietuvybės rėmėjai.

Kaip puikus ir nuoširdus pp. 
Jarai yra kaip žmonės, taip 
graži ir vaišinga buvo jų su
kaktuvių puota. Tik lakštin
galų liežuvilį ir gervės pieno 
nesimatė!

Kaip turtingi buvo stalai taip 
gražus svečiai prie jų sėdėjo, 
kartu su mylimais jubilentais. 
Iš Jarų giminių Baltimorėje 
esančių buvo: Jani sūnūs, vie
natinis, Vytautas — šešių pė
dų ir pliuso — su žmona, Elzy- 
te; ponios Jurienės sesuo, Ag
ne, ir jos vyras, Bronius, šku
liai ; Tarnas Pilipauskas su žmo
na. jaunosios Jarienės tėvai, ir 
kiti. Jš Bostono, iš Jarų gimi
nių, buvo Marijona Arentienė 
ir Magdalena Valatkienė. Gi 
draugų buvo perilga litanija 
suminėti.

Adv. Nadas Rastenis jubile- 
antams teikia tostą, ir visi kar
tu prisideda. Prasideda vaišės. 
Svečiai sotinasi, veidai kaista, 
liežuviai miklėja, renkasi drą
sa. “Dar no vieną.... dar po 
vieną. ...”

Visiems pasisotinus ir pasi
šnekučiavus, Adv. Rastenis vėl 
prabilo; tik taurės rankoje jau 
neturėjo. Jis sveikino jubile- 
antus su dvidešimts penkių me
tų jųdviejų vedybinio gyvenimo 
sukaktuvėmis; suminėjo p. Ja
ro nenioalsumą Lietuvybės- 
darbe, ir abiejų Jarų gerašir- 
dingumą ir draugingumą ir lin
kėjo ilgiausių metų. Po to Adv. 
Rastenis perstatė Juozą Gutau
ską, Jeną Galinaitį, Stasį But
kų, Simą Leonavičių, Kastan
tą Matuliauską, Antaną Kure- 
laitį, Kazį Kučauską, ir mane 
pačią, kurie sveikinome jubi- 
leantus ir linkėjome jiem svei
katos, laimužės ir ilgų metų. 
Po to buvo paprašyta p. Jaro 
prabilti. Jis dėkojo visiems už 
atsilankymą; sakė kad 30 me
tų Amerikoje buvimas dar ne
nusibodo; Lietuviškas veikimas 
per 20 metų, nors ir su Lietu
viškos šeimos ergeliukais, ne- 
įsipyko; ir vedybinis gyveni
mas, su džiaugsmais ir varge
liais, neįkirėjo. Tai, atnaujin
damas vedybinį “kontraktą” 
ir ant toliau, nebėgs iš Ameri
kos ir nesitrauks iš Lietuvių 
veikimo, kaip ir pirmiau.

Kaip visuomet “moteris pas
kutinį žodį taria”, tai ir čia po
niai Jarienei buvo suteikta ta 
teisė. Ji, kukli ir prielanki, su 
skaisčia šypsena, ir net su aša
ra... džiaugsmo ašara... ant 
veido, dėkojo svečiams už pri
ėmimą kvietimo, ir už'jų skal
sius linkėjimus.

Čia Bistricko orkestras pa
leido stygas į darbą, o mes sa
vo kojas. Šokame; šokame ir 
šokame; šokame ir dainuojame, 
dainuojame ir šokame.

Pirma valanda ryto. Stalai 
vėl pilni kitokių valgių. Sėda
me prie stalų, bet daugiau kal
bame negu valgome. Bet išsi
gerti tai kur kas lengviau. Tai 
vis, “Dar po vieną, dar po vie
ną. ... ir dar po vieną....” 

Atsiranda ant stalo ir ves
tuvių ragaišis, papuoštas trejo- 
mis-devyniariomis gyvu daržo

vių. Tas gestas visus pakute
no smagiu juoku, o svogūno 
galybė kai kuriems ištraukė 
net ir ašaras. Dalykas gražiai 
ir originaliai išėjo.

Visko pakako. Keliamės nuo 
stalų ir šokame—dar linksmiau, 
dar smagiau....

Keturios valandos ryto; bai
giame gražias Sidabrines Ves
tuves. Gryžta naujavedžiai, 
pasveikinti ir apdovanoti; gryž
ta svečiai karališkai pamylėti.

Petruli, Katriute — ilgiausių, 
ilgiausių meteliu judviem!

Julytė. I

Politinio nusistatymo velio
nis buvo kaip uola demokratas. 
Jo idealogijos kelrodžiu buvo 
Dr. Vincas Kudirka. Velionis 
griežtai laikėsi ALTS, princi
pų.

Apie Amerikos sportą bend
rai velionio nuomonė buvo nei
giama, bet vieną sportą jis la
bai mėgo, tai beisbolą, kurį sek
davo spaudoje ir eidavo lošimo 
pamatyti.

šiuo pasitenkinu trumpai pa
pasakojęs velionio gyvenimą ir 
veikimą per 33 metus gyveni
mo Amerikos Lietuvių išeivi
joje. Nežiūrint kad jis visą sa
vo čia gyvenimo laiką buvo iš
tikimas savo tėvynei Lietuvai, 
tuo pačiu kartu buvo ir geras 
Amerikos pilietis, pilietybę pri
ėmė 1904 metais. Uoliai sekė 
Amerikos spaudą.

Broli Kajetonai, tu dirbai ir 
viską sudėjai ant tėvynės au
kuro, tu buvai mums reikalin
gas, mes ilgai tavęs pasigesim, 
tavo gražius darbus minėsime 
ir laikysim pavyzdžiu. Tegul 
buna tau lengva ši žemelė.

F. Motuzas.

Manau nėra to Amerikiečio 
kuris nebūtų girdėjęs to var
do. Tai‘sala New Yorko val
stijose ribose, kurioje gyvena 
daug šios šalies garsenybių, 
kurių vardai iš dienos į dieną 
linksniuojami Amerikos laik
raščiuose. Bet ar daug kas ži
no kad šioje garsioje klimatu 
ir gamtos grožiu vietoje gyve
na ir Lietuvių L— abejoju. O 
jų gyvena nemažai.

Siaučiant krizei arba depre
sijai, daug žmonių pradėjo dai
rytis kelių pabėgti iš didmies
čio vargų. Ir bene ta svarbi 
priežastis bus kad ir Long Is
land susilaukė daugiau gyven
tojų. Vieni čia pirkosi ukius, 
kiti rengėsi biznius. Nors že
mė čia brangi (o arti milijo
nierių apgyventų vietų už jo
kius pinigus neparduoda pa
prastam žmogui), bet visgi ra
dosi tokių kurie rizikuodami 
pirkosi ir bandė gyventi. Pa
sekmė to — visi patenkinti.

Biznieriai ne visai džiaugia
si. Be lengvesnio kaip did
miesčiuose materialio gyveni
mo, jie džiaugiasi švariu oru, 
klimatu, kurs skaitomas visose 
Suvienytose Valstijose gerumo 
atžvilgiu trečiuoju. Bet vasa
rą tai tiesiog pasakiškai jautie
si, kaip kai kurie Lietuviai 
mėgsta sakyti, kaip vidurvasa
rį Palangoje. Maudymosi vie
tos, smiltys, netoliese bakūžės, 
krūmokšniais apaugusios tik
rai vilioja akį.

Gyvuoja čia ir Lietuvių pat
riotizmas. Iš Brooklyn© atsi
kėlė ir keletas veikėjų, kurie 
sugeba gana pasekmingai vei
kti ir čia, nors vienas nuo ki
to gyvena už keliolikos mylių.

Pažymėtini energingi veikė
jai bene pirmiausia iš Lietu- 
tuvių šioj saloj apsigyvenęs p. 
Spurga, vėliau atvykusių pp. 
Augimas, Lapė, šliakys, Jokū
baitis, Baltus, Treigys ir dau
gelis kitų, kurie mielai šiuo ar 
tuo prisideda prie Lietuvių vei
kimo. Tai tiesiog gražu kuo
met matai tarpe jų tokią san
taiką, lengvą susikalbėjimą 
bendrais ^reikalais.

Pasekmingai nuo pats įsi
steigiamo čia gyvuoja Lietuvių 
Piliečių Klubas, SLA. 333 kuo
pa ir Vaizbos Buto skyrius.

Man rašant šiuos žodžius 
Long Island yra balta. Apy
storis sniego sluogsnis dengia 
viską. Rodos imk roges ir va
žiuok dainuodamas, “Oi tu, jie- 
va, j ievuže....” P. L.

JONAS VALAITIS LANKĖ
SI BOSTONE. Lietuvių radio

RANKDARBIŲ PARODA. 
Lietuvos ir Estijos rankdarbių 
paroda Detroite 'tapo iškilmin
gai atidaryta Vasario 2 d., 2 
vai. po pietų, Kearn’s krautu
vėje, devintame aukšte. Iškil
mėse ir parodos atidaryme da
lyvavo gana skaitlingai Detroi
to Lietuviai. Atidarymo apei
gose dalyvavo Detroito vysku
pas, Lietuvos Konsulas iš Chi- 
cagos, A. Kalvaitis, ir daugiau 
svečių vietinių, kaip Lietuvių 
taip svetimtaučių. Sveikinimai 
ir kalbos buvo pasakyta mies
to mayoro ir valstijos guberna
toriaus atstovų.

Iš pirmos dienos matyti pa
rodoje žmones įdomaujančiais! 
išstatytais išdirbiniais, kuriuos 
perkasi, ypač svetimtaučiai tuo 
dorfiisi ir išklausinėja viską, ir [ 
perkasi atminčiai.

Paroda tęsis savaitę laiko ir 
užsidarys Vasario 9 d.

Varguonėlis.

LONDONAS, Anglija
LIETUVIŲ VEIKIMAS.

Gruodžio 29 d., Šv. Onos mo
terų draugija surengė vaiku
čiams eglaitę ir vakarėlį. Bu
vo suvaidinta vieno veiksmo 
veikalukas, “Tris Kart Bandy
tas” ; mergaitės pašoko kele
tą tautiškų šokių. Paskui at
vyko Kalėdų Diedukas ir išda
lino vaikučiams dovanėlių. Po 
tam buvo arbatėlė. Vaikučių 
buvo maž-daug 80.

Dėka priklauso Šv. Onos dr- 
jos valdybai už surengimą va
balėlio. Taip pat Kaziui Čibi
rui ir Kun. Petrauskui už pri
sidėjimą ir p. Kajeckienei už 
atsilankymą ir vaikučiams do-Į 
vanotas saldaines.

Sausio 6 d., Sporto Klubas 
surengė koncertą-vakarėlį, ku
rio pelnas buvo skiriamas vai
kučių vakarėlio išlaidoms pa
dengti. Buvo suvaidinta dvie
jų veiksmų komedija, “Gavau 
žmoną”, ir vieno veiksmo vai
zdelis, “Kalėdų Laimė”. Vyrų 
choras ir bendras choras gra
žiai sudainavo keletą dainų. 
Programas ir vakarėlis gana 
gerai pavyko. Atsilankė apie 
pora šimtų žmonių.

Sausio 13 d. buvo parapijos 
susirinkimas, tapo- išrinktas 
naujas parapijos pirmininkas, 
P. Bulaitis. Paaiškėjo kad pa
rapija dar gana stipriai stovi.

Sausio 14 d. buvo Sporto 
Klubo metinis susirinkimas. 
Tapo išrinkti: naujas pirminin
kas, K. Valaitis, ir naujas iždi
ninkas, J. Baru lis ; sekretorius 
liko tas pats, J. Lindžius. Iš 
susirinkimo paaiškėjo kad klu
bo kasa jau paaugo nuo poros 
šilingų 1934 metų pradžioje iki 
virš 20 svarų sterlingų šių me
tų pradžioje. Taip pat klubas 
daug pažangos padarė bendrai, 
ir dabar veikia plaukimo, fut
bolo, dviratininkų ir dramos 
sekcijos. Jonas Lindžius.
Kalbinkit savo draugus skaity- 
i “Dirvą” — jie turės sau di

delio pasitenkinimo iš jos.

programų vedėjas, buvęs “Vie
nybės” redaktorius Jonas Va
laitis Vasario pirmose dienose 
lankėsi Bostone, dalyvavo lai
dotuvėse savo dėdės, Jono Va

BROOKLYNO - N Y. IR N. J. 
ŽINIOS

LONG ISLAND, N. YJnew yorko tautinių or
ganizacijų CENTRAS

Brooklyne, Sausio 25 d.. Dr. 
B. K. Venciaus namuose, įvyko 
New Yorko Tautinių Organiza
cijų Centro Tarybos pirmas po
sėdis. Dalyvavo draugijų at
stovai ir atstovės, išsirinko 
Centro valdybą ir reikalingas 
komisijas.

Valdybon ineina: pirminin
ku — J. Sagys; vice pirminin 
ku — Amanas Alekna; proto
kolų raštininku — J. Jurkevi
čius: turto raštininku — Anta
nas Kairys; iždininku — Juo
zas Antanavičius.

Komisijos numatyta sekan
čios ir išrinkta šie asmenys:

Organizativė komisija: Dr. 
B. K. Vencius, A. Alekna, J. 
Antanavičia.

Dailės ir Meno: M. Antaria- 
vičia, Stella Jurevičiūtė, Alena 
Kulbokienė, K. Jurkevičius, A. 
Revukas.

Sporto: A. Kairys, F. Gir
nius.

Spaudos: A. Alekna, J. An
tanavičius, A. Kairys, J. Sagys.

Kiek ilgiau tartasi ir disku- 
suo'ta nustatymas šiam Cent
rui tinkamo užvardijimo. Vi
sų sutikta ant sekančio pava
dinimo: New Yorko Tautinių 
Organizacijų Centras. Angliš
kai vadinsis: Lithuanian Natio
nal Organizations’ Centre of 
New York.

Pasiskirsčius pareigomis, ir 
pasitarus kitais skubesniais 
klausimais, daeita vėlyvos va
karo valandos, todėl eilė nepa
baigtų klausimų išspręsti ati
dėta kitam susirinkimui.

Jaunuoliai esanti taryboje 
pasiryžę tęsti pradėtą veikimą 
rimta eiga. Visi savo kalbose 
reiškė pasitenkinimo kad pavy- 
vo pradėti subęndrinimas vei
kimo jaunuolių atžvilgiu. Ir 
yra aiški viltis kad jaunimas 
galės daug kultūringų darbų 
nuveikti. Atlikimui to, jie tu
ri daug dvasinių jiegų, turi rei
kalingą mokslą ir prie to ener
giją. Dalis iš jų yra jau žino
mi visuomenėje kaipo veikėjai. 
Kai kurie yra baigę universi
tetus, kiti dar laiko, treti bai- 
bę šiaip aukštesnes mokyklas, 
ir tt.

Reikia tikėtis kad Lietuvių 
visuomenė neužilgo susilauks 
iš jų rimtų vadų.

J. Svyrimas.
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“DIRVA ”
6820 Superior Ave 
Cleveland, Ohio.

Už naujas prenumeratas savo 
arba kitiems užrašant, mokant 
pilną metinę prenumeratą $2, 
po senovei duodame $2 vertes 
knygų dovanų. Kalbinkit sa
vo draugus užsiprenumeruoti 

“Dirva”.
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PAŽINK LIETUVĄ
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

DUSETOS
Miestelis su gražia gamtiš

kais vaizdais apielinke
Dusetų miestelis randasi 

Zarasų apskrityje, prie di
delio ir gražaus Sartų eže
ro. Į Zarasus iš Dusetų 
yra gana toli, maždaug 30 
kilometrų. Zarasai tai gra
žus nemažas miestelis sto
vįs ant Zaraso ežero kran
to. Pro Zarasus, prie pat 
miestelio, teka nedidelė upė 
Šaltupė, o antroje Zarasų 
pusėje teka kita daug di
desnė upė. Ištolo Zarasai' 
atrodo lyg stovėtų vande
nyje. Nors Zarasai stovi 
aukštoje vietoje bet palygi
nus su apielinke, atrodo pa
skendę tarp kalnų ir van
dens.

Zarasų apskritis yra ne
mažas. Jame yra keletas 
nevisai mažų ir gražių mie
stelių. Gražiausias ir di
džiausias yra Dusetų mies
telis. Dusetų miestelis ran
dasi labai gražioje lygumo
je, prie didelio, šakoto ir 
daugeliu salelių pasipuošu- 
sio Sartų ežero. Miestelis 
stovi ant smėlėto ežero pa
kraščio, kas teikia mieste
liui savotiško grožio, o ypač 
vakare, kada namų šešėliai 
ir iš jų sklindanti šviesą 
atsimuša lygiame ir žydria
me ežero paviršiuje. Pro 
pat miestelį teka nemaža 
gražiais krantais Šventoji- 
Dusetos upė, kuri prie pat 
miestelio, pietų pusėje, įte
ka į Sartų ežerą. Patekė
jus ežeru, už kokios poros 
kilometrų, upė vėl išteka iš 
ežero į šiaurę, nuo Dusetų 
miestelio, prie gražaus Jas- 
koniškių miško, nutekėda
ma per lygias žalias pievas.

Kadangi Dusetų miestelis 
yra gražioje vietoje tai į ji 
ir jo apielinkes vasarą su
važiuoja daug vasarotojų.

1934 METU BONU 
KUPONAI

“Dirva” priima Lietuvos 
boinj kuponus 1934 ir ank
stesnių metų už pilną jų 
vertę už knygas ir prenu-

Atvažiuoja aukštų svečių 
iš Kauno ir kitų Lietuvos 
miestų ir miestelių. Daini
ninkas Kipras Petrauskas, 
kuris žmoną turi iš gražio
sios Dusetų apielinkes, ža
da statytis sau vilą vieno
je iš gražiausių Sartų eže
ro salų.

Į šiaurės vakarų pusę prie 
Sartų ežero randasi tarp 
medžių paskendęs Pakači- 
nių vienkiemis. Ten gyve
na ir dirba naujos tikybos 
ir naujų idėjų skelbėjas Vi- 
suomis-Pudlauskas. Jo mok
slas vadinasi “Visuomybė”. 
Ten yra ir gražus vasarna
mis, kuriame buna daug va
sarotojų.

Į pietų pusę nuo Dusetų, 
už kokios poros kilometrų, 
yra gražus šilelis, pro kurį 
irgi teka Šventoji-Dusetos 
upė. Tame šilelyje ir upėje 
vasarą nuolat skamba ir 
skamba vasarotojų dainos 
ir juokai.

Miestelis išgrystas. Vi
duryje miestelio stovi gra
žus, didingas laisvės pamin
klas, apsodintas gėlėmis, 
medeliais ir gražia tvorele. 
Paminklas stovi kryžkelėje. 
Iš rytų pusės eina vieškelis 
į Zarasus ir Antalieptę. Iš 
pietų į Rokiškį ir Užpalius, 
o iš šiaurės — Obelių ir ki
tų miestelių linkui. Duse
tų miestelyje yra keletas 
didelių ir gražių namų, ne 
tik medinių bet ir mūrinių. 
Namai daugiausia Žydų, 
bet yra ir šiaip Lietuvių ir 
ūkininkų gyvenančių mies
telyje, o kiti išsikėlę į vien
kiemius. Yra daug įvairių 
krautuvių, kurios irgi dau
giausia yra Žydų rankose. 
Bet paskutiniu laiku jau ir 
Lietuviai pradeda Žydais 
neapsileisti. Yra jau dvi 
didelės, gražios ir turtin
gos manufaktūros krautu
vės priklausančios Lietu
viams. Be to, Lietuviai tu
ri keletą smulkių krautu
vių. Ypač tvarkinga ir gra
ži vartotojų b-vės krautuvė 
“Ąžuolas”, kuri turi savo 
namus. Žmonės susipratę 
i r perka daugiausia pas sa- 
vus-Lietuvius.

meratą.
“DIRVA”

6820 Superior av. Cleveland, O.

Savivaldybė taipgi turi 
savus namus, kuriuos nese
nai atremontavo.

VIENYBES 
Prenumeratos Vajus

Visi kviečiami dalyvau.i “Vienybės” vajuje, 
kuris tęsis visą laiką nuo dabar iki Sausio 31 
dieną 1935 metų. Ler.kty niuo j antienas pre

numeratų rinkėjams skiriama

Trys dovancs pinigais
1 — $50; 2 — $35; 3 — $15

ir daug dovanų knygomis. Be to duodama 
ir komisas nuo prenumeratų.

Klauskite smulkmenų

LITHUANIAN PRESS CORPORATION
Publishers of Vienybė

193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Per vidurį miestelio eina 
trys didelės, tvarkingos ir 
gražios gatvės: Vytauto, 
Būgos, ir Vilniaus. Savi
valdybė, bažnyčia ir klebo
nija yra Būgos gatvėj. Baž
nyčia mūrinė, aukšta, gra
žaus gotiko stiliaus. Vidus 
Lietuviškas: gražiais tau- 
tiškais-Lietuviškais raštais 
ir spalvomis išpuoštas. Du
setų bažnyčia yra vieninte
lė Lietuvoje pasižyminti to
kiu dideliu tautiškumu-Lie- 
tuviškumu. Klebonijos na
mai irgi gražus, dabar nau
jai atremontuoti. Duseto
se visada gyvena du kuni
gai, o kai kada ir trys.

Žydai irgi turi didelę gra
žią maldyklą ir mokyklą.

Dusetose yra keletas siu
vyklų, kirpyklų, kepyklų ir 
malūnų, iš kurių vienas ga
rinis ir moderniškai įreng
tas. Yra ir daug kitų nau
dingų ir gerų dirbtuvėlių. 
Be to, Dusetiškiai gali pa
sididžiuoti murine moder
niškai pastatyta ir įrengta 
garine pienine.

Miestelis turi didelę gra
žią pradžios mokyklą, ku
rioje dirba keturi mokyto
jai. Mokyklos rūmai medi
niai bet dideli ir gražus. 
Juose yra didelė graži salė, 
kurioje ruošiami įvairus pa
silinksminimai, vakarai ir 
įvairus susirinkimai. Nuo 
šų metų Dusetų pradžios 
mokykla pavadinta Būgos 
vardu. Mat, 1934 metais 
Gruodžio 2 d. sukako de
šimts metų' nuo mirties to 
didžio Lietuvių mokslinin
ko ir kalbininko, Kazio Bū
gos. Kadangi K. Būga yra 
gimęs ir augęs Dusetų apie- 
linkėj, Pažiegių vienkiemy
je, todėl Dusetiškiai rūpi
nasi mokyklos aikštėje pa
statyti gražų paminklą, įs
teigti jo vardų muzejų ir 
skaityklą, kurioje butų vi
si leidiniai kuriuose jis ra
šė. Be to, numatoma įstei
gti draugiją tirti Prof. K. 
Būgos gimtinės apielinkei. 
Paminėjimui jo mirties su
kaktuvių buvo išrinktas ko
mitetas. Paminėjimas įvy
ko Gruodžio 2 d. Rytą Du
setų bažnyčioje buvo už a. 
a. Prof. K. Būgą pamaldos. 
Paskui iš Kauno atvykę kal
bininkai ir Prof. K. Būgos 
mokslo draugai padarė pla
čius pranešimus apie jo 
nuopelnus Lietuvių tautai.

Dusetų apielinke yra da
vus. ne vieną profesorių K. 
Būgą, bet daug ir kitų di
delių ir garbingų žmonių 
musų tautai seniau, ir la
bai daug šiais laikais. Iš 
šios apielinkes buvo kilęs 
poetas-dainius Vienažindis- 
Vienožinskis ir kiti.

Mokytoja R. Markely tė- 
Morkunienė.

Kas platina “Dirvą” — tas 
platina Apšvietą.

METINĖ PRENUMERATA

($) TIKTAI VIENAS DOLERIS ($)
Naujiems Amerikos Lietuvio Skaitytojams 

ir dar Reikšmingas

SIENINIS KALENDORIUS DOVANAI
Amerikos Lietuvis bebartinės kripties 8-niu puslapių laikraštis.

SKAITYK, ŽINOSI, KAS PASAULY DEDĄS
Įdėk Vieną Dolerį ($1) Konvertap ir pasiųsk žemiau paduotų adresu, 

o laikraštis Tamstą lankys per Ištisus Metus

AMERIKOS LIETUVIS
14 Vernon Street — Worcester, Mass.

UŽSIENIO LIETUVIU
METRAŠTIS

Rašo KAROLIS VAIRAS.

Kaunas. — Draugija Užsie
nio Lietuviams Remti Kaune 
jau atidavė spaudai visais at
žvilgiais Įdomią knygą — met
raštį. vardu ‘TASAULIO LIE
TUVIAI”. Pranešdamas apie 
tai užsienio Lietuviams, no
riu pažymėti kad man teko su
sipažinti su Įvairiais straips
niais skiriamais tai knygai, ir 
drąsiai galiu pasakyti kad Įdo
mesnės ir svarbesnės knygos 
kurioje butų taip plačiai gvil
denama visi klausimai liečianti 
užsienio Lietuvių gyvenimą, 
dar neturėjome. Sveikintinas 
yra žygis, kuriuo rodoma rim
tos pastangos susirūpinti Lie
tuvos išeivių būkle ir įimtai 
gvildenti jų gyvenimo ir kovos 
problemas. ‘

Toje p. P. Rusecko knygutė
je, kurios turinis jau žinomas 
užsienio laikraščių skaityto
jams iš mano rašinių, buvo lyg 
ir pranešta kad Lietuvoje yra 
gyvas susidomėjimas užsienio 
Lietuvių gyvenimu. Dabar lei
džiamas metraštis yra platus 
ir visapusiškas dalykas. čia 
gvildenama Įvairus klausimai, 
jieškoma būdų jiems rišti, kal
bama apie išeivijos santikius su 
tėvyne, apie jų priaugančios 
kartos likimą, apie išeivių kolo
nizavimo galimumus, apie jų 
kovą už išsilaikymą, ir kultū
rą.

Metraštis “Pasaulio Lietu
viai” bus knygos formato, apie 
300 puslapių didumo. Jį reda
guoja D. U. L. R. sekretorius 
P. Ruseckas. Ji bus gražiai 
iliustruota. Išėjus iš spaudos, 
knygos kaina bus 6 litai. Iš- 
anksto užsiprenumeravu šieji 
gali ją gauti už 3 litus 50c. 
Užsakymus ir prenumeratą rei
kia siųsti Draugijai Užsienio 
Lietuviams Remti Kaune.

Knygos turinis
Metraštyje bus sekanti sky

riai :
1. Bendras Skyrius, kur lie

čiami bendri musų išeivijos 
klausimai: D. U. L. R. uždavi
niai ; Dariaus ir Girėno užsie
nio Lietuvių diena; viso pasam 
lio Lietuvių kongresas ir są
junga; ekskursijos Lietuvoje; 
laikraštis užsienio Lietuviams.

2. žiemių Amerika: Ameri
kos Lietuviai ir jų tautinė są
monė ; Amerikos Lietuvių kul
tūros darbai; pirmosios Ameri
kiečių gentkartės problemos; 
Amerikos Lietuvių Legionas; 
Amerikos Lietuvių jaunimas; 
Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje; Lietuvių Rymo-Katali- 
kų Susivienijimas Amerikoje; 
Amerikos Lietuvių socialistų ir 
komunistų organizacijos; Tėvy
nės Mylėtojų Draugija; Ameri
kos Lietuvių vaidmuo kovose 
už Lietuvos nepriklausomybę; 
Kanados Lietuviai.

3. Pietų Amerika: Brazi
lija; Brazilijos Lietuvių kultū
rinė veikla; Lietuviai Brazili
joje; Lietuviai Urugvajuje; 
Argentinos Lietuvių namai; 
Argentinos Lietuvių veikla.

4. Afrika, Azija, Okeanija: 
Pietų Afrika; Azijos ir Okea
nijos Lietuviai.

5. Eurazija: Lietuviai S.
S. S. R.; Mintys apie užsienio 
Lietuvius.

6. Vakarų Europa: Angli
jos Lietuviai; Prancūzijos Lie
tuvių kova tautiškumui išlai
kyti; Ispanijos Lietuviai; Prū
sų Lietuviai; Vokietijos Lietu
viai ; Susirinkimininkai ir Lie
tuviškumas Prūsų Lietuvoje; 
Lenkijos Lietuviai; Varšavos 
Lietuviai.

7. Pabaltijo Valstybės: Suo
mijos Lietuviai; Estijos Lietu
viai; Latvijos Lietuviai iki Di
džiojo Karo; Latvijos Lietu
viai dabar.

8. Kolonizacija: Kolonizaci
jos galimybės Britų imperijo
je; Lietuvių kolonizacijos gali
mumai Argentinoje; Tukumo 
Provincija kolonijos atžvilgiu; 
Prie Lietuvių kolonijos proble
mos Brazilijoje.

9. Akademinis Skyrius: A- 
kademinis D. U. L. R. skyrius: 
užsienio Lietuvių studentija; 
Amerikos Lietuvių Institutas.

10. Informacijos: Pilietybė 
ir turto įsigijimas Lietuvoje; 
Emigrantams įstatymų bei tai
syklių ištraukos; Amerbiuro 
informacijos atvykstantiems Į 
Lietuvą; Užsienio Lietuvių lai
kraščiai ; bibliografija apie už
sienio Lietuvius; Lietuvos pa
siuntinybių ir konsulatų adre
sai; SLA. pildomoji taryba ir 
kuopos; SLRKA. centras ir 
kuopos; Chicagos ir New Yor- 
ko Lietuvių organizacijos, ir k.

Rašo įžymus žmonės
Viršuj suminėtus straipsnius 

parūpino geriausi Lietuvos pu
blicistai susipažinę su Lietuvos 
išeivijos problemomis, būtent: 
Alseika, Abraitis, Babickas, Ba
lutis, Daudžvardis, Daukantas, 
Gaurilius, Gavėnas, Gineitis, 
Jankus, Janulionis, Jatulis, Jur- 
gėla, Jurgelionis, Kalvaitis, Ka- 
sakaitis, Kemėšis, Mačiulis, Ma- 
jienė, Mankus, Oronevskis, Ol
ler, Pakštas, Palaikis, Palekai- 
tis, Pažėra, Puskunigis, Rome
lis, Račkauskas, Ruseckas, Ry- 
zelis, Rondomanskis, Skipitis, 
Saveinis, Sruoga, Sužiedėlis, 
šalna, šalčius, Vabalas, Vairas. 
Variakojis, žmuidzinas ir kt.

šitą D. U. L. R. leidinį tu
rėtų sveikinti visi kam tiktai 
rupi Lietuvos išeivių gyveni
mas. Neabejoju kad užsienio 
spauda malonės paraginti savo 
skaitytojus užsisakyti knygą ir 
tuo budu padės D. U. L. R. 
toliau dirbti jos naudingą ir 
kilnų darbą.

METRAŠČIO ‘PASAULIO LIE
TUVIAI’ PRENUMERATA 
Metraštis “Pasaulio Lietu

viai”, apie kurį kitu straipsniu 
plačiau praneša užsienio Lietu
vių spaudai Karolis Vairas, bai
giama spausdinti.' Užsisakan
tiems išanksto kaina 3 litai 50 
centų. Išėjus iš spaudos kny
gos kaina bus 6 litai. Knyga 
iliustruota, apie 300 puslapių 
didumo. Prenumeratą geriau
sia siųsti pašto perlaidomis 
(money order) arba per ban
kus, Draugijai Užsienio Lietu
viams Remti, Kaunas, Lithua
nia. Būtinai reikia pridėti pil
nas antrašas siuntėjo.

NEBŪK ŽILAS!
Stebuklingos Gyduolės, kurios Pa

naikina žilintą, Plauką Slinkimą ir 
Pleiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėti kiekvienas kuris žyla, slenka 
arba pleiskanuoja plaukai. Nėra 
nieko už jas geresnio iki šiol išras
ta. Kreipkitės npatidėliodami ilgiau. 
Kaina $2. Jeigu nebūsit pilnai pa
tenkintas, jums pinigai bus sugrą
žinti.

J. SKINDER Dept. C 
357 \V. 63 St. Chicago, III. į

DARBAI CHICAGOJE
Iš Washingtono eina žinios 

kad, surinktomis statistikomis, 
nekuriose vietose elektros kai
na siekia net 343 nuoš. jos pa
gaminimo kainos. Nėra abe
jonės kad elektros kompanijos 
lupa iš žmonių didžiausius pi
nigus už tą patarnavimą. Bet 
sakoma elektros kainos bus su
mažinta dar šioje kongreso se
sijoje.

Chicagoje nors darbai ir pro
dukcija žymiai padidėjo, bet 
darbininkų labai daug randasi 
be darbo. Mat, mašinerija at
lieka žmonių darbus. Nesenai 
vienas Chicagos Universiteto 
profesorius pareiškė kad plie
no liejyklose moderniškos ma
šinos atlieka -visą darbą. Pa
vyzdžiui, kur dirbo 100 žmo
nių dabar tik 4 darbininkai at
lieka ir padaro darbo tiek pat.

Atrodo kad bedarbės praša- 
linimas tik tada bus galimas 
kada bus sutrumpinta darbo 
valandos. Sulyg dabartinės sis
temos, moderniškos industrijos 
žmonės turėtų dirbti tik 23 va
landas savaitėje ir prie dabar
tinių techniškų įrengimų per 
23 valandas dirbdami pagamin
tų tiek produktų kiek 20 metų 
atgal dirbdami 12 valandų per 
dieną ir 6 dienas savaitėje.

Todėl ir 30 valandų savaitėje 
darbas ar butų perilgos valan
dos. Bet 30 valandų darbo sa
vaitė panaikintų dabartinį be
darbių skaičių. Kad valdžia tuk 
rėš įvesti 10 valandų darbo sa
vaitę nėra reikalo abejoti.

Blogumas 30 valandų darbo 
savaitės yra tame kad trum
pos valandos skaudžiai atsilieps 
į mažas industrijas, mažas pra
monės Įstaigas. Sistematiškai 
ir gerai įrengtose dirbtuvėse 
trumpos valandos nepadarys 
skirtumo, bet mažoje įstaigoje 
dikčiai atsilieps. Bet ką dary
si, nėra to gero kad nebūtų ir 
blogo.

Amerikoje ateis toki laikai 
kad žmogus bus daudžiamas už 
tai kad perilgas valandas dir
bo. B. F. Simons-Simokaitis.

“DRAUGO” METINIS 
KONCERTAS

Vasario 3 d. Chicagos Lietu
vių auditorijoje Įvyko dienraš
čio “Draugo” koncertas. Pub
likos buvo pilna salė, nors ne 
tiek kiek kitais sykiais būda
vo. Mat, senųjų žmonių skai
čius diena iš dienos mažėja. 
Chicagoje Lietuvių miršta tiek 
kad kartais viena diena buna 
apie desėtkas laidotuvių.

Koncerto programe dalyva
vo dainininkas Justas Kudirka, 
O. Juozaitienė, Dainos Choras 
ir kiti chorai. Verta pastebėti 
kad vienas dainininkas sudai
navo net dvi Rusiškas dainas, 
“Dubinuška” ir dar vieną.

Nedaugelis likusių knygų su gražiais tvirtais 
apdarais nupiginta: su persiuntimu $1.00,

KARAS! 20-to amžiaus KARAS ant žemės, ore, jurose.
Durtuvų grumtynės, nuodingi gazai, lėktuvų pašovimas, artilerijos griau
smai, žmonių susprogdinimas ir kitos karo baisybės vaizdžiai aprašyta 
W. T. SCANLON’O parašytoje ir 1-ma premija Amerikoje apdovanotoje 
karo apysakoje

“Dirva” 6820 Superior Ave. Cleveland, O.

Pabaigoje koncerto jungtinis 
choras, vedamas p. Siaurio, su
dainavo “Vilnius” (Žilevičiaus), 
ir Lietuvos Himną. Rep.

SLA. 322 KP. ŠOKIAI
SLA. 322 kuopa surengė šo

kius Vasario 2 d. Holywood 
Inn salėje, šokiai gerai pavy
ko, buvo daug jaunimo.

SLA. 6-TAS APSKRITIS 
MERDĖJA

Kitados garsus, trukšmingas 
SLA. 6-tas Apskritis Chicagoje 
dabar gyvuoja tik iš vardo. 
Mat, kas gimė tas ir gyvena, ir 
ką gi darysi....

Nesenai tas Apskritis laikė 
savo konferenciją ir posėdyje 
buk nutarė kad delegatams va
karienių daugiau nepirks. . . .

Taip esant, apskričio suva
žiavimas reiškia suvalgė “pas
kutinę vakarienę”, kaip ir buvo 
pasiūlymas, ir ši vakariene jau 
buvo “paskutinė”. Kalbant a- 
pie paskutinę vakarienę, buvo 
prisiminta ar nebūtų gerai iš
rinkti Judošių.

Kaip greitai toks pasiūlymas 
buvo duotas, tuoj vienas žymus 
Chicagos sandarietis pasiūlė ir 
kandidatą. To kandidato mes 
nematom reikalo įvardinti. Tik 
reikia pasakyti kad redakto
riui tokia vieta labai netikus. 
Tik verta pastebėti kad sanda- 
riečiai vis daugiau ir daugiau 
pradeda pažinti kad jų “vadai” 
Chicagoje nėra tokie “šventi’.’ 
kaip apie juos buvo manyta.

Gerai, nors ir vėlokai, bet 
geriau negu niekados. Laikas 
ateis ir daugiau kas pamatys 
praeities nešvarumus bei veid
mainystes. Sandarietis.

NUŽUDĖ UNIJOS VADĄ
Vasario 4 d. tapo nušautas 

Chicagos kino filmų operatorių 
unijos vadas, vadintas “caru” 
toje industrijoje, Thomas E. 
(Big Tom) Maloy. Jis važia
vo automobiliu pasivažinėti pa
ežerių, su savo draugu, dentis- 
tu, kaip prie jų privažiavo ma
žu automobiliu trys vyrai, ir 
du jų paleido šuvius iš šautuvų 
į galvą. Maloy sukrito sėdy
nėje, su beveik visai suplaišy- 
ta galva. Dentistas spėjo su
laikyti automobilį ir išsigelbėti 
nuo susimušimo. Jis nenuken
tėjo nuo šūvių, tik automobi
lio stiklai jį apibraižė kuomet 
nuo šūvių sutiškėjo. Užpuoli
kai greitai prasišalino ir dingo.

Maloy vadovavo filmų opera
torių uniją ir labai griežtai ap
siėjo su filmų teatrų savinin
kais, kurie nenorėjo užlaikyti 
unijistus filmų mašinų opera
torius. Sako jis seniau turėjo 
santikius su Al Capone ir buvo 
priverstas dalintis alga su tuo 
garsiu kriminalistu. Maloy ėmė 
algos $50,000 į metus.



FEDERACIJA NIEKUO NEPASIŽYMĖJO Karoliui Vairui-Račkauskui

Pernai metą, Am. Liet. 
Katalikų Federacija, delei 
atsilankymo Kan. F. Ke
mėšio, — matyt norėdama 
jam pasirodyti kad ką nors 
“veikia”, — pasiskelbė kad 
ji su niekuo nesiskaitys ir 
visą Vilniaus vadavimo ak
ciją Amerikoje vadovaus 
viena. Ir nesiskaitė.

Šiose dienose gauta pra
nešimai kiek kuri kolonija 
sudėjo aukų Vilniaus reika
lams bėgyje 1934 metų. Ta
me darbe aktiviai veikė 51 
kolonija, iš kur bendrai au
kų (su Vilniaus pasais ir 
ženkleliais ir aukomis) su
dėta $829.74 suma.

Federacijos “didelio pasi
darbavimo” aukos' Į tą su
mą neineina. Federacijos 
skyriai susiuntė savo aukas 
tiesiog Į Federacijos centrą 
Chicagoje, — viso net $141!

O turėjo puikiausią pro
gą surinkti net kelis tūks
tančius dolarių, nes visuose 
beveik Federacijos skyriuo
se lankėsi Vilniaus Geleži
nio Fondo atstovai, taigi 
buvo proga publiką sutrau
kti ir aukų gauti.

Tokią progą turint, Fe
deracijai turėjo būti sarma
ta jeigu butų surintus tik 
tūkstanti dolarių, dabar gi, 
nei poros šimtelių nesu- 
krapštė....

Todėl šiuomi reikia saky
ti kad Federacijos vadai sa-

Po Teismo
Socialfašistų “Naujienos” 

praneša buk James-Janu
šausko byltl prieš ALTASS 
esanti išmesta iš teismo.

Tai nieko nepaprasto, so- 
cialistpalaikėliai dabar ga
lės vėl aukas rinkti ir vėl 
bus “gišeftas”.

Išeivybe iš Lietuvos
1934 metais iš Lietuvos 

išvažiavo Į užsienius 1519 
žmonių. Daugiausia išva
žiavo Žydų Į Palestiną — 
646; Į Pietų Afriką — 267; 
Į Suv. Valstijas — 177; Į 
Braziliją — 136;.i Argen
tiną — 131; Į Uragvajų — 
61; Į Kanadą — 55; Į kitus 
kraštus — 46 asmenys.

1933 metais iš Lietuvos Į 
kitus kraštus išvyko 1300 
žmonių. (Tsb.)

Islandija panaikino prohi- 
biciją. Sala Islandija, kuri 
randasi šiauriniame Atlan- 
tike tarp Grenlandijos ir 
Norvegijos, šiose dienose 
panaikino prohibiciją, kurią 
turėjo per 20 metų. Bet 
degtinę grąžinus, mažai kas 
pasigėrė pirmą dieną.

30 Metų Literatūrinio 
Darbo

V. K. Račkauskas

Šių metų pradžioje žy
miam Lietuvių rašytojui ir 
publicistui Karoliui Vairui- 
V. K. Račkauskui, suėjo 30 
metų literatūrinio darbo.

Šios sukaktuvės. Lietuvos 
spaudoje ir literatų draugi
joje buvo tinkamai paminė
tos.

Dabar V. K. Račkauskas 
gyvena Kaune, bendradar
biauja Lietuvos ir Ameri
kos Lietuvių laikraščiuose. 
Be to, baigia spaudai reng
ti du didžiulius verstinės li
teratūros veikalus, praneša 
Tsb.

APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. Sirvydas.

Estai Nemano Gryžti prie 
Demokratinio Seimo

Ir kita tauta, su kuria
Lietuviai (Pabaltijo sąjun
gos saitais) savo likimą ma
no rišti, Estai, taip pat kaip 
ir Latviai ir Lietuviai, ma
tyti, nesiruošia žengti atgal 
ir vėl demokratini seimą 
valstybėn įsivesti. Didelį 
nepasitenkinimą savo de
mokratiniu seimu Estų tau
ta pareiškė referendumu 
(visos tautos balsavimu), 
kuris įvyko Spalių 15-16 d.. 
1933 m. Už seną tvarką 
tebalsavo 157,000, o už nau
ją, pataisytą konstituciją, 
balsų sumesta net 416.000.

Ši nauja konstitucija ap
karpo seimo galią, atstovų 
skaičių nuo 100 sumažino 
iki 50, ir, šalimai to, pa
rūpino kraštui valstybės 
galvą, prezidentą, kuriam 
davė daug galios.

Tačiau, matyt, ir ši kon
stitucija nebus vykinama. 
Žinia į “New York Times” 
(Sausio 20) sako, Estijos 
ministerių kabinetas nuta
ręs naujosios konstitucijos 
nevykinti. Partijų valdžia 
ir politiškas seimas, sako, 
jau atgyvenęs savo dienas. 
Demokratiją tautai daug 
tvirčiau užtikrins seimas 
rinktas taip vadinamu kor- 
poratyviniu budu, kur at
stovai renkami ne apskriti
mis bet nuo pramonės, pre
kybos, darbininkų, profesi- 
jonalų, ir tam panašių ofi
cialių draugijų, sąjungų ar 
darbo unijų. Šitokį būdą 
seimą rinkti turi Italija.

Kada 1933 metais Estuo-

JOS LIKIMAS

Ištikro, jei tikėti i posakį, “Dievas tyčia 
mums siunčia vargą kad pažinus musų verty
bę”, tai žemiau sekantis apsakymas bus supras
tas. Bet jeigu jai lemta šitaip baigti šioj že
mėj gyvenimo dienas tai nežinau kaip tai išaiš
kinti. Juk ji tokia dar jauna, tiek daug gražių 
svajonių jos galvelėje begimstančių . .. .

vo tokia “su niekuo nesi- 
skaitysim” taktika tik labai 
pakenkė: pakenkė žymių 
kolonijų vieningam veiki
mui, pakenkė patriotingų 
grupių prikvietimui Lietu
vos svečių, ir pakenkė au
kų surinkimui.

Kaip negudrus buvo Fe
deracijos vadai ir kokią 
klaidą jie padarė su Vil
niaus Geležinio Fondo at
stovų pasisavinimu jau bu
vo “Dirvoje” rašyta tuoj po 
Prof. Kemėšio išvažiavimo. 
Tą “Dirvos” pareiškimą pa
tvirtina dabar aukų atskai
tos.

Kitą klaidą Federacijos 
galvos padavė, kuomet pri
sidėjo prie rėmimo socialis- 
tiško “skridimo”, suteikda
mi kelis tūkstančius dola
rių savo gerų katalikų pi
nigų parėmimui cicilikų or
gano.

Reiškia, Federacija pasi
tarnavo Amerikos Lietuvių 
katalikų ir tautininkų su- 
'kiršinimui, o gausiai parė
mė slidžiausius katalikys
tės priešus.

ŽIEMOS NUOTAIKOJ
(Lietuvos kalių poezija)

Krinta snaigės sidabrinės,
Puošiasi gamta.
Žengia vora paskui vorą —
Žengiam mes greta!

Žydi medžiai vainikuoti
Baltu sidabru —
Kaip smagu ir miela žengti
Mums žiemos keliu!

Gelia šaltis —■■ musai veiduos
Kraujo rausvumą,
Bet širdyse tiktai juokas,
Tiktai šypsena!

Ei, pirmyn, per kliūtis, broliai!
Žengkime smagiai!
Tada dar skaidriau mums juoksis
Širdys ir ledai!.........

Ten už spindinčio rajono
Du-du-du-du-du! —
Bėgkim, broliai, pasinerkim
Tarp žiemos žiedų!

Tegul šypsosi žiemužė,
Puošia mus ledu —
Tyra, šviesi mus dalužė —
Džiaugkimės kartu!

Musų širdys — gyvas plienas!
Kliūtys — tik niekai!
Kur tik žengiam, nūn mums šypsos
Vien balti žiedai!

“Karys’. Antanas Kaškauskas.

Atliuosuoja Įstatymus Aš
Aš KELEIVIS

keleivis amžinas,

se nauja konstitucija tapo 
nubalsuota, krašte žymų 
vaidmenį ėmė vaidinti taip 
vadinami “Laisvės iškovo- 
tojai”. Tačiau, pasirodė, po 
šiuo vardu slėpėsi neaiškus 
Vokietijos nazių ir net Ru
sų komunistų asmenys, ku
rių tikslas buvo Estijos ne
priklausomybę pražudy t i. 
Todėl Kovo 12, 1934 m., po
litikos vadas Paets ir Gen. 
Laidoneris ministerių kabi
netą prašalino, areštavo į 
500 “laisvininkų”, uždarė 
virš 300 fašistinių ir komu
nistinių kuopų ir įvedė tau
tinę diktatūrą. Dabar, kaip 
aukščiau minėta žinia skel
bia, ši diktatūra sieks poli
tines partijas visai išnai
kinti, o jų vieton įvesti “mo- 
derniškesnį” būdą seimą 
rinkti ir valstybę tvarkyti.

Tokiu budu, kaip užsie
nio politikoje Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos darbuotė 
vienoda kryptimi vyksta, 
taip pat, matyti, ir jų vi
daus politinė santvarka vie
nodomis mintimis bandoma 
pagrysti. Lietuva buvo pir
mutinė šalis atsikratyti so
cialistų raugo ir partijų į- 
rankio, seimo; Estija buvo 
antra, Latvija paskutinė.

Maskvoje suvažiavusiame 
Sovietų Unijos kongrese pa
daryta pasiūlymas padary
ti nekurtuos palengvinimus 
sovietų konstitucijoje, nes 
iki šiolei visų Rusijos žmo
nių visos teisės žiauriai su
varžytos taip kad tik ko
misarai gali jas savo ir par
tijos naudai vartoti, o kiti 
visi turi elgtis kaip diktuo
jama. Tarp kitko ineina 
pasiūlymas duoti lygią at
stovybę miestams ir apskri
tims, tiesioginį rinkimą at
stovų į sovietų kongresą, ir 
slaptą balsavimą, ko iki šiol 
Rusijos balsuotojas neturė
jo: reikėdavo kelti ranką už 
tą komisarą kuris buvo nu
rodyta.

Nuo pirmos žemėj dienos 
Nemačiau aš savo laimės 
Niekur auštančios aušros.

Nemačiau ir nežinojau
Kur tos laimės man jieškot, 
Į kurių namų ar rūmų 
Man duris pabaladot.

Ir taip klaidžiojau, jieškojau,
Bet surast jos negalėjau, 
Nes savyje aš tą laimę 
Nuo pirmos dienos turėjau.

Taip prabilo mano laimė: 
“Tu manęs čia nejieškok, 
“Jokių rūmų bei pirkelių 
“Durų tu nebaladok.

“Tik skubėk, skubėk prie kryžiaus, 
“Susikaupk, paskęsk maldoj, 
“Ir rasi tu mane skaisčią 
“Savo nemarioj sieloj!”

Šaukotas. Jenas Morkūnas,

‘JAUNOJI LIETUVA’
Iš Brooklyn, N. Y., atsiųsta 

naujai pradėtas leisti žurnalas, 
“Jaunoji Lietuva”. Pirmas nu
meris išėjo Sausio mėnesi. Jo 
leidėju esanti Lietuvių Radio 
Valanda, kurią vadovauja Vin
cas Matusevičius. Redaktorius 
neskelbiamas, žurnalo pradžio
je sutalpinta Lietuviškų' raštų, 
antroje dalyje telpa keli Ang
liški straipsniai. Visas žurna
las taikomas jaunimui.

Žurnalas yra didelio forma
to, 30 puslapių didumo, gražiai 
atspausdintas. Linkėtina jam 
gauti skaitytojų ir paramos 
iš jaunuolių.

Antrašas: “Jaunoji ■ Lietuva”, 
390 Lorimer St.,. Brooklyn, N. 
Y. Paskiro numerio kaina 15c.

Ji buvo šešiolikinė kuomet pirmą syk Įžen
gė gimnazijom Niekuo ypatingu nepasižymė
jo, bet buvo už kitas tiek laimingesnė kad vie- 
nas tos pačios mokyklos mokytojas pradėjo jai 
reikšti meilę ir jai baigus kelias klases vedė ją.

Marytė jį mylėjo karšta, pirmutine meile. 
Ir jis jai buvo daugiau ne vien mylimuoju. Jis 
buvo aukštesnėsės mokyklos mokytojas, mieste
lio gerbiamas ir mylimas kaipo vienas rimčiau
sių pedagogų. Taipogi gaudavo gerą algą.

Taigi jai jis buvo meilė, vardas ir duona. 
Argi ji negalėjo būti laiminga? žinoma, ji 
džiaugėsi tuo. Smagu dar jai buvo matant 
drauges pavydint jai tokio vyro.

Jie namuose vienudu ir tarnaitė. Ji moka 
ponia būti. ,0 ir vyras neleistų jai jokio darbo 
dirbti. Taip Lietuvoje priimta kad vyrui turint 
gerą darbą žmona neprivalo dirbti.

Prasideda jai ilgesio dienos. Skaito kny
gas, daugiausia menkos vertės romanus; vaiz
duotėj pasijunta princesos gyvenimu gyvenanti 
ir nusimina gryžus Į ręalybę.

Daugelis ją miestelyje vadina gražiausia 
poniute. Vyro draugai bučiuoja jai rankutes, 
visuose parengimuose ji sėdi pirmųjų eilėje. Vi
sų gerbiama, arba, gal geriau bus pasakius, visų 
jai rodoma pagarba.

Juo tolyn tuo ji pradeda jus'tis vis nelai
mingesne. Daug įdomiau jai lieka laikas pra
leisti svetimųjų tarpe. Dažnai vyras gryžęs iš 
gimnazijos randa ją užtinusiom akim. Paklau
sus to pi’iežasties, ji dar daugiau apsipilia aša
romis. Ji baisiai nebepatenkinta savo padėtimi. 
Juk jai galėjo būti lemta gauti geresnis vyras. 
Tiesa, ji gerai suprato kad kaipo asmuo nega
lėjo būti geresnis, bet galėjo būti aukštesnės 
kategorijos žmogus, galėjo būti garsus visoje 
Lietuvoje. .. . Ypatingai nusiminė tada kuo
met jos draugė baigus mokyklą nuvyko į Kau
ną, ten susipažino su garsiu mokslininku asme
nyje generolo, susimylėjo, susivedė.... Ji pa
ti pasijuto nieku esanti prieš aną, kuri automo
biliais važinėja, dvarą turi.... Visiškai jai žu
vo ramybė....

Jos vyras buvo rimtas, savistovus, bet Ma
rė jam darė didžiausią įtaką. Ji jam buVo gy
venime ta del kurios viską buvo pasirengęs da
ryti, kad tik ją patenkinus. Be jos, jam rodė
si, nustotų prasmės pats gyvenimas.

Ji tai žinojo ir elgėsi taip kaip norėjo. Ji 
patapo poniutė kuriai vargu kas begalėjo įtikti. 
Dažnai mainė tarnaites, kitu supratimu, be jo
kios priežasties.

Praslinko taip pora metų. Meilė jai tapo 
pamiršta, į vyrą žiurėjo tik kaipo į tokį kurs 
privaląs stengtis visus jos norus patenkinti, ja 
rūpintis visada. Visi pinigai tik per jos ran
kas buvo praleidžiami. Vasaros atostogos tik 
Palangoj leidžiamos. Ji matė ton ponias tu
rinčias savo vilas ir pati krimtosi negalinti tu
rėti. Pradėjo išmetinėti vyrui kad tas visai ne
progresuojąs; kad sunku esą gyventi su arti 
penkiais šimtais litų mėnesiui; ji norinti turėti 
to ir to. . . .

. Taip ji kankindamosi dar daugiau kankino 
vyrą, ir kuomet ji belaukdama šeimos padidė- 
jant vis daugiau ir daugiau tapo nesugyvenama, 
jis įpuolė į susigraužimą. Leidžiant Palangoje 
atostogas jis vieną rytą išėjo jūron maudytis ir 
nebegryže.

Isteriškai ji klykė kuomet jo lavonas buvo 
rastas ir tuščiame ligonines kambaryje pašar
votas. Dabar tik ji pamate kiek jis jai bran
gus buvo, kiek mylimas, svarbiausia kaip labai 
šiuo momentu reikalingas. Pinigų ji teturėjo 
porą šimtų litų. Vėliau valdžia dar jai išmo
kėjo aštuonis šimtus litų, kaipo vienkartinę 
mokytojo našlei pašalpą.

Gryžo vargšė pas tėvus, kurie ją priglau
dė; bet daug šelpti negalėjo; Patys buvo pa
skendę skolose ir ūkio darbuose.

danti galvoti apie saužudystę, be‘t dukrelės vaiz
delis jai greit tas mintis išblaškydavo. Ji turi 
gyventi del jos, jos pareiga išauginti dukrytę 
taip kad nepasektų motinos pėdomis. Su smulk
menomis ji svajoja papasakoti jai visą savo gy
venimą.

Bet likimas nebuvo jai perdaug žiaurus. 
Šiek-tiek pamiršus jai savo vyro tragišką mirtį, 
pradėjo jai pirštis to paties miestelio nuovados 
viršininkas. Tai buvo gražus', simpatingas vy
ras ir ne viena mergelė veltui stengėsi patrauk
ti jį savo pusėn. Marė, jauna našlelė, biedna ir 
su dukrele, be didelių pastangų gavo jį sau vyru.

Ar mylėjo ji jį? Į tai sunku atsakyti. Vie
na aišku, ji prie jo jautė patraukimą ir svajojo 
vėl atgauti pirmiau jau prarastą gerą gyveni
mą. Ji tuo buvo tikra ir tik gal del to pirmą 
dieną po vestuvių pasijuto apsivylus.

Jis buvo kitoks. Tai buvo vyras norįs sa
varankiškai tvarkytis ir Marės diktatūra netu
rėjo jam reikšmės. Ir kada ji bandė ir ašaro
dama ir pykdama priversti vyrą vykdyti jos no
rus, jis perbalsiai Suriko:

“Nori gyventi žmoniškai, gyvenk; nei tau 
nei tavo dukteriai nieko netruks. Bet nevedžio- 
si manęs už nosies ir aš neisiu del tavo kaprisų 
skandintis”. Dar tykiau pridėjo: “Kaip pasi
klosi, taip išmiegosi”.

Po tokio monologo užtrenkė duris ir išėjo 
į darbo įstaigą.

Jai gyvenimo sąlygos nebuvo blogos. Taip 
pat kaip ir su pirmu vyru gyvendama, turėjo 
tarnaitę. Piniginis stovis Marei nebuvo žino
mas, nes tuo tik vyras tesirūpino. Draugų daug 
neturėjo ir į jų namus niekas be jo padėjėjo ne
ateidavo. Dažniausia ji viena namuose būdavo, 
nes vyras kur tai vis reikalais išbūdavo išėjęs 
ištisas dienas ir vakarus.

Darydama palyginimą tarp pirmojo ir da
bartinio jos šeimyninio gyvenimo, rado skirtumą 
kaip dienos nuo nakties. Savymeilė, dėka jos 
pirmojo vyro, joje buvo suleidus šaknis gana 
giliai. Paskutinieji išgirsti žodžiai įtikino ja 
kad ji tuose namuose ne visagalė. Pasijuto ver
ge, kankine. .. . Stebėtinai kvailos mintys pra
dėjo lysti jos jaunon maža ko patyrusion gal
velėm Pradėjo vyro neapkęsti, būti savyje už
sidarius.

Pasekmė to — ji atsiskiria nuo vyro. Pra
džioje įtik šiaip su dukrele pabėga pas tėvus: 
vėliau priėmus reformatų tikybą gavo formalų 
persiskyrimą per teismą.

Jau senai ji turėjo išsidirbus planą savo 
tolimesnio gyvenimo. Tik dabar ji perkratinė
jo jį, persvarstė, na ir pripažino geriausiu. O 
tai buvo visus viliojanti šalis — Amerika. Ji 
nusprendė vyro atsikračius dumti ten iš vargo 
tėvynės, jieškoti laimės už jurų-marelių. Ame
rika — laimės šalis. Tai vienintelė pasaulyje 
šalis kurioj vargo nesą. Tai visi gerai žiną. 
Nueina ten paprasčiausias mulkis, gryžta pasi
putusiu ponu. Barsto dolarius, puikiausia dė
vi; peikia Lietuvos viešbučius, restoranus. Vis
kas jiems, sugryžus iš tos šalies, Lietuvoje atro
do taip mizerna. O ji pamokyta, susipratus. 
Gal ir labai lengvai prisikrautų dolarių.... Gry
žus į tėvynę nusipirktų Kaune namus, Pnlangoj 
vilą, ir tuomet. . . . tuomet butų kiti dalykai.

Manau nesvarbu čia jums girdėti kaip, ko
kiais keliais ji vyko į šią šalį, bet užteks pasa
kius ji atvyko ir rūpestingo veideliu pažvelgė 
į visai jai naują pasaulį.

Apsistojo Simson miestelyje, Pennsylvani- 
jos valstijoje, nes tik ten ji turėjo porą pažys
tamų angliakasių. Jie stengėsi jai padėti, bet

(Pabaiga ant 5-to pusi.)

Gimus jai gražiai, sveikai dukrytei, ji pra
dėjo verstis prekyba. Savo tėvų klėtyje įsitai
so krautuvėlę,!kurioj prekių buvo už penkis šim
tus litų, liet žmogui jon inėjus’tik silkių statine 
akin krito. Silkėmis daugiausia ir prekiavo. Su 
niekuo iš buvusių savo draugių-ponių nebesu- 
ėjo. Jei ir sutikdavo kurią tai tik ašaromis ap
sipildavo. Labai dažnai dukrelę užmigdžius, vie
na sėdėdavo patamsyje ir svajodavo. Ji skai
tė save kaltininke vyro mirties, save smerkė už 
tai ir .kankinosi. Daugelį kartų buvo beprade-

Graži istorinė apysaka iš Lietuvos Kuni
gaikščio Vytenio laikų, apie du broliu, ku
rie kūdikystėje perskirti užaugo vienas ki
to nepažinodami, paskui kariaudami susi
rado, vienas jau buvo krikščionis ir savo 
žmones žudė. Knygelė 40 pusi. Parašė 
K. S. Karpius. Su prisiuntimu 18c. (Pri
imama. Suv. Valstijų pašto ženkleliai).

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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(Atminimui Mares Kindarienės, kuri 
šitą legendą papasakojo)

Pasakoja musų seni tėveliai jog tarpu 
girelių Lietuvos plačiųjų, tarpu šilelių jos 
aukštųjų, kur nei senas žmogus nevaikš
čiojo, nei jaunas bernelis žirgelio neman- 
dravojo, nei daina mergelės lelijėlės gar
siai neskambėjo, esanti lygi lygumėlė: to
je lygumėlėj žalioji pievelė, viduje tos pie- 
vužėlės didis dvarelis: aukšti rūmai dan
gų remia, žali vyšnių sodai saulę temdo.

Tame dvarelyje, tame didžiajam gy
vena skaisčioji mergelė, jaunoji karalaitė, 
tokia daili ir patogi kokia dar nei daino
je nedainuota, nei sapnelyje nesapnuota.

Kai skresną žingsnį jauna žengia — 
kaip baltoji gulbelė plaukia šviesų vaka
rėlį tylu ežerėliu; kai vaikščioja po klėte
lę — lyg tas baltas debesėlis padange slan
kos giedringą dienelę. Kai žodelį taria— 
lyg lakštelė lakštuoja, lyg Strauja upelė 
grudžia, džiurdziana, plakdindama Vilne
les apie kietus akmenėlius, kalbindama ža
liosios pievelės gėleles, lyg lapeliai skam
ba, vėjo pasupami tyliam kaitingosios va
sarėlės vidurdienį.

Gelsvosios kaselės — kaip lino bruk
tas šukuotas valaknėlis, mėlynos akelės — 
kaip jo žiedužėlis, kaip ryto padangių gied
rios giedrumėlės.

Kur akele meta, ten aušrelė teka, kur 
pėdelį stato, tai ten dygsta rožės ir lelijė
lės, iš ten verčias šaltas šaltinėlis tyraus 
vandenėlio, kaip ašarėlių.

Kai jauna nusijuokia, dienelė prašvin
ta, nuo dangaus dumbluoto debesėliai nyk
sta ....

O kai atsikėlus ankstąjį rytelį, o kai 
nusiprausius gailiaja rasele pažiūri per 
langelį — tai šviesi saulelė, skaisti ir rau
dona, ja padabojus,'pavydi jos gražumė
lių, jos tų skaistumėlių, pamačius ir pa
vydėjus tai pabalsta kaip tas lapelis.

Gelsvą kaselę susimasčius, aukso vai
nikėlį nusipynus, ant glosnios galvelės už
sidėjus, kai išeina ant dvarelio, vario du
reles darydama, per aukso slenkstelį per
žengdama, kai eina per kiemelį į vyšnių 
sodelį — margos baltos peteliškės, kaip 
sniego skuteliai, tai lakioja mosuoja aplink 
jos galvelę. ...

Iš šalių tolimųjų, ten kur už girelių, 
už tų siūbuojančiųjų, už marelių mėlynų
jų, per kalnelius kuoaukščiausius, per klo- 
neles kuogiliausias, per nemunėlius, per 
dunojėlius tai lekia, tai skubinasi audrasai 
vėjelis, kad padabotų, kad pamatytų jau
nąją mergelę, skaisčiąją karalaitę. Ir be
lėkdamas, ir beplaukdamas, sparneliais 
bemosuodamas, žmonių vargdienėlių, poš- 
nios artojėlių, rugių pjovėjėlių veidelius 
bešluosto, petelius beglosto šaltu paputi- 
niu, oro pajudinimu.

O kai tik pamato tai saulelė motulė, 
kaip skaisti mergelė paraudonavus nuo di
džios gėdelės, kad yra už ją gražesnė ir 
dailesnė, — nuleidus skaisčią aukso gal
velę į žemą žemelę, iš padangių klėtelės 
už aukštų girelių, už šaltų vandenėlių tai 
ana slepiasi....

Po vyšnių sodelį bevaikščiodama, po 
žaliąjį beviliodama, užeina užlipa jauna ka
ralaitė ant stataus kalnelio, ant tokio sta
taus ir aukšto jog jo viršūnėlė slepiasi to
li debesėlyje. Nuo tos viršūnėlės matomi 
užburti pasauliai, puikus, stebėtini, kad 
apie juos nieks nei nesapnavo, nei godele 
negodojo.

Tasai auksinis kalnas stovi tarp ūks
mingų sodelių, tarpu augalotųjų liepelių, 
tarpu žaliųjų vyšnelių ir stovėdamas švie
čia, kaip mėnuo, žverblančia viršūnėle. Vi
si vadina tą kalną “svajonių kalnu”.

Vai nelaimingas tas žmogus vargdie
nis, vai nelaiminga ta valandėlė kurią jis 
pamato tą statų kalną! Nėra jam ramu
mo šiame šviesiame pasaulyje. Dieną 
naktelę ir godelės godosis ir sapneliai sap 
nuosis apie viršūnėlę, apie spindulinę kal
no to aukštojo....

Ir dieną ir naktį, kol trumpo amželio, 
lips ant aukštybių jo neužlipamųjų, kur 
amžinai guli užburti turtai be skaičiaus,

be galo.... Kur žaidžia vėjai vakariniai, 
kur žaidžia sapnai vasariniai.

Lips ten iš kur matomos sapnų šale
lės, satdėtos sapnų karalybės....

O užlipusiam nėra jau nei viešo kele
lio, nei siaurojo takelio atgalio žemyn; 
kas matė užburtus pasaulius, kas stovėjo 
ant spindulinės viršūnėlės to aukštojo kal
nelio — tam nematyti, tam nesidžiaugti 
šviesia saulele, žaliaja girele šitame skau
smų pasaulyje....

Užlipus, užėjus siauru takeliu, vejele 
sodintu, baltais perlais barstytu, — ant to 
aukštojo kalnelio, ant jo žibančios viršū
nėlės, atsisėda jaunoji karalaitė auksalio 
kėdelėj, ima balton savo rankelėn ginta
rų kanklelius, mielai skambančius, ir ty
liai dainuoja ramumo dainą, dainą vaka
rinę ....

Lyg užburtų jurų audrios bangeles 
verkia, lyg užburtų girelių medžiai ūžia, 
lyg milžinupės verčia savo vandenėlius iš 
aukštų kalnų į gilias klonis — plaukia ai
dų, skamba gaidų Vilnelės, supdamos liū
liuodamos mažus paukštelius žaliose ša
kelėse, po plačiaisiais lapeliais, migdyda- 
mos žvėrelius giliuose urvuose, judinda
mos jausmindamos širdelę jaunoje kruti
nėję, linksmindamos nubudusius nuvargu
sius šviesa svajonėle linksmesnės buite- 
lės... .

Vai ir nutilsią visas pasaulis, kaip ap
miręs, kaip išmiręs; ir žmonės, ir žvėrys, 
ir mažieji paukšteliai klauso beklausyda
mi vakarinės dainelės....

O gaidos plaukia ir plaukia, kaip vil
nys Nemunėlyje, kaip bangos Dunojėlyje; 
tai graudžia ūžia, kaip tamsi audrelė, tai 
skamba tyliai, kaip šaltas šaltinėlis, kaip 
skaudus lietutis; ir beuždamos, ir beskam- 
bėdamos, pasakėlę pasakoja, porytėlę po
rina apie tuos pasaulius kur pati gimė — 
auksinius, straublėtus....

Klauso ką kalba dainelė, visi — ir se
nas senelis, ir jaunas bernelis, ir skaisčio
ji mergužėlė, balta lelijėlė. Klauso tylėda
mi, klauso minėdami praeituosius laike- 
lius, kas dūsaudamas, kas linksmai svajo
damas .... Daug daug kiekvienam pasako
ja toji užburta dainelė....

Vienam ji kalba apįe skausmus skau
dulius, apie sunkiosios buitelės-kelelį erš
kėčiais klotą, ašaromis lietą, apie vargin
gą dalelę. ... Ir skamba tada dainelė, lyg 
šimtas verkia, vargelyje augant, lyg šim
tas verkia vargelyje gemant....

Kitam dainuoja toji dainelė apie sau
lėtą ateities takelį, apie rožės žiedelius, le
lijėlės gėleles, kurioms kelelius jam klo
ja, vainiką pina, laiminga buitelė.... Ir 
taip jam skamba toji dainelė, lyg šimtas 
lakštuoja lakštelių plačiojoj girelėj, lyg 
šimtas liūliuoja mažų veversėlių žalioje 
pošnelėj....

Kaip gegulė kukuoja, kaip raiboji ža
liame berželyje tupėdama dainuoja tre
čiam daili karalaitė — ir šneka jam gin
tarų kankliai, kaip skundžiasi žuvus nie
kais jo jaunystėlė, kaip verkia nykstančios 
svajonėlės, kaip uliuliuoja vargelio daine
lė visam amželiui vargti, be vieko žūti.... 
Ir sunkus jam dainelės aidas, kaip sun
kios aukštųjų kalnelių uolos, vai, ir šalta 
jam toji dainelė, kaip lygiam lauke šiaurus 
vėjelis; vai spaudžia spaudžia tam liūdną 
širdelę, lyg smeigia aštrus jiešmų ašmenė- 
liai, lyg degina dėmės jausmeliai.

(Bus daugiau)

O dabar, mano mieli ir 
mano mielos, pasakysiu vi
sai neparaudęs’ ir nei au
sų nepakrutinęs, nei uode
gėlės nekilstelėjęs, kad už
baigimui mano “antro šo
kimo” per tvorą (pardon: 
“antro skridimo”) dar rei
kalinga iš visuomenės su
kelti penkis tūkstančius ža
lių popieriukių, neskaitant 
į tą skaičių tų skaitlinių ku
rios kaštuos tuos penkis 
tūkstančius sugraboti.

Jeigu pirmiau suaukavot 
32 tūkstančius popieriukių, 
pabūklui už kurį mokėjom 
18 tūkstančių popieriukių, 
tai butumet tikri asilai ir 
atšaltkulniai jeigu nesumes- 
tumet dar apie S tūkstan
čius popieriukių — tos su
melės tai gal butų gana, 
nors neužtikrinu kad skri
dimo neatidėsiu dar kitai 
vasarai. Kuo ilgiau atide- 
di tuo daugiau gali žaliu
kių surinkti, ir visuomenei 
pasidaro skridimo reikšmė 
svarbesnė (arba branges
nė). Supa Garba.

Rankos Kitų Kišenėse
Kaimietis: — Musų ap

skrities viršininkas ir žie
mą pirštinių nedėvi. Turbut 
labai karšto kraujo žmo
gus. «

Jo kaimynas: — Kur ten 
karšto kraujo. Žinok kad 
jo rankos visada musų ki
šenėse!

Viena dar Užmiršta
Padėjėja: — Ponas direk

toriau, kodėl tamsta iki šio
lei neapsi vedėt?

Direktorius: — Ak, pa
nele,'mart visos atsisakė pa
kalbintos už manęs tekėti.

Padėjėja: — Na, tai po
nas dar visų neklausėte.

JOS LIKIMAS

Pasoga Sulyg Pasirinkimo
Ūkininkas: — Tai tu, žen

teli, nori vesti mano dukte
rį? Taigi iškalno pasakau: 
pati jauniausioji gauna pa- 
sogos 5000 litų, senesnėj i — 
10,000 litu, o pati seniausi 
— 15,000 litų.

Jaunikis: — O dar senes
nės nėra?

Pertoii Laiškas Nueis
Pašte Panevėžyje senu

kas kaimietis siuntė laišką 
sunui į Ameriką. Užlipdė 
pašto ženklelių ir duoda 
laišką pašto tarnautojui.

— Perdaug, tėve, ženkle
lių priklijavai. Butų per
pus mažiau užtekę, — pa
stebėjo valdininkas.

Senukas: — Vaje, ponu
li, kas dabar bus? Gal dar 
galima nuplėšti juos? O 
taip laiškas labai toli nu
eis....

Puškinas ir Kulka
Rusų poetas Puškinas ko

voje su Kaukazo kalniečiais 
buvo lengvai sužeistas. Par
nešus į ligonių palatą prie 
jo buvo pašaukti chirurgai.

Ilgai jie žiurėjo žaizdą, 
knaisėsi mėsoje, nuo ko po
etas kentė.

— Ko jus ten jieškote?— 
pagaliau neiškentęs paklau
sė poetas.

— Nagi kulkos.
— Kad jus devyni raguo

čiai! Kodėl manęs anksčiau 
neklausėte? Kulka pas ma
ne kišeniuje!

Nešvari Barzda
Kartą Graikų išminčius 

Diogenas atėjo pas turtin
gą pirklį. Kalbėdamas su 
pirkliu, jis panorėjo nusi
spjauti. Apsidairė — vi
sur švaru, žiba. Neradęs 
kur nusispjauti, spjovė pir
kliui į barzdą. Pirklys klau
sia:

— Pasakyk man, išmin
čiau, kodėl spjovei man į 
barzdą?

— Todėl kad tavo rūmai 
išpuošti auksu, brangiais
kailiais, ir apsidairęs nera
dau nešvaresnės vietos kaip 
tavo barzdoje.

(Pabaiga nuo 4-to pusi.)
patys sunkiai dirbdami, maža mokėdami Ang
liškos kalbos, neturėjo galimybės to padaryti. 
Nuvedė ją į darbo agentūrą, kuri pasiuntė ją 
su tokia sena žyde į New Yorką. Ta žydė ve
žėsi dar kitas penkias mergaites, bet tos kitos 
buvo čia augusios, ir, turbut, ne Lietuvaitės, 
nes visą kelią tik Angliškai tekalbėjo, ir nors 
žyįę aiškino joms Marytės tautybę, nei viena į 
ją neprakalbėjo Lietuviškai. Marytei rodėsi jos 
žiūrinčios į ją kaip į laukinę.

Lietuvoje net ir tuo laiku kuomet ji silkė
mis varė prekybą buvo visų gerbiama ir tik po
nia ją vadino. Matė su savimi dukrelę, džiau
gėsi ja. Bet dabar.... Motinai ją palikdama 
žadėjo tuojau čia atvykus persiųsti pinigų, gra
žių drapanėlių. O ir laivakortei ji skolinosi. 
Nesunkiai gavo, nes ir daugelis gauna važiuoda
mi į Ameriką. Juk ką gi reikš šioje šalyje gy
venant persiųsti, ir su gerais nuošimčiais! Bet
dabar jos veidelis niaukėsi. Vis klaikesnės min
tys jos galvelę slegia, ši laimės šalis jai rodo
si vergų šalimi. Bent jos padėtis tikrai vergiška.

ILGIAUSI LIETUVIŠKI ŽODŽIAI įįj

Štai dar desėtkai ilgiausių 
Lietuviškų žodžių. Jie, kaip ir 
pirmiau jau paskelbtieji, vieni 
yra taisykliški, kiti “iškimšti” 
bereikalingais pridėčkais. Nors 
tie su pridėčkąis žodžiai skam
ba Lietuviškai, bet jeigu jie ne
si vartoj a kalboje tai už juos 
dovana nebus skiriama. Dova
ną gaus tik tie kurių žodžiai 
bus taisykliški, nors jie nebus 
•tokie ilgi kaip tie kurie “iškim
šti”.

Kitame numeryje pasibaigia 
ilgiausių žodžių kontestas ir 
jau bus paskelbta laimėtojai.

Tilps žodžiai dar tų kurie 
išsiuntė pirm šito paskelbimo.

Po šito jau prašome daugiau 
žodžių nesiųsti, nes daugelis 
pasitaikys tų pačių. Kiekvie
nas iki šiol turėjot progą savo 
žodžius prisiųsti, kurie pavėla
vot, tai jūsų kaltė.

J. šermukšnis iš Baltimore, 
Md.:

Nebesilinksminantis 
Neįgyvendinantysis 
Nusibankruti jusiančiam 
Nenusisekusiančiam 
Nebesusivaldydamasis 
Sudemoralizuotojantis 
Šiurpulingiausias 
Neatleidžiamiausioji
Pranas Vaitkus, iš Detroit, 

Mich.:
Neprisilinksminome
Neužganapadarymas 
Nepasipatenkinamiausias 
Neužsiganėdinamiškumas

M. Tanfulaitienė, Wilkes-Bai’) 
re, Pa.: ,

Komunistiškiausiasis Ę
Susiorganizavimasis f įjj
Nebeveidmainiaudamasis | 
Neužsiprenumeravusiųjų ' 
J. W. Petraus, Cleveland, O.': 
Mielaširdingiausias
J. G. Malinskas, Poland,-O.': 
Tutunkevičius i p
Marcinkevičius U I
Matulevičius F'fl
Andriuškevičius 7 j
Mrs. M. Shaulis, Niagara 

Falls, N. Y.:
Antikrikščioniškumas '
Deki įstijanizaci jos
T. Pauliukevičius, Cleveland,; 

Ohio:
Viešpataujančiomis ■ 
Prakilnaširdingumas ' 
N eužsistanavi jančios
Juzė Žilienė, Cleveland, O.:
Užsiprenumeruokit 
Nebeatsikartosianti 
Neveidmainiaudamas 
Pasidarydavome 
Ųžsiganėdinimas

’A. Gudžiunienė, San Fran
cisco, Cal.: HL -

BesivaikščiojantiemS * ~

ANTANAS OLŠAUSKAS
Įdomus iliustruotas aprašymas apie vieną musų 
laikraštijos ir knygų leidimo pionierių, Antanėj 
Olšauską, nuo jo pradinių vargingų dienų Lietu
voje ir kaip jis patapo žymiausias Amerikos Lie
tuvių laikraščio “Lietuvos” ir daugybės Lietu
viškų knygų leidėjas. Didelio formato knyga- 
albumas, 11x13 colių dydžio, 56 puslapių, ant 
gražaus popierio, puikiais viršeliais. — Išleido 

J. J. Bachunas, Tabor Farm. Sodus, Mich.
Kaina su prisiuntimu tik 50c. 
Reikalaukit pas leidėją arba 

Reikalaukit “Dirvoje”

SAP.XLXYKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykaa, 

gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
sapną. Kiekvienas privalo jį turėti savo 
namuose.

KAINA Su prisiuntimu 75c.
Reikalaukit “Dirvoje” C.

Lietuviškos Mįslės
Miške gimė, miške augo, 

žmonėms kepures trauko.
—Kryžius.

Stuk-stuk stovai, devinto- 
vai, aukštuos krūmuos rai
bi gaidžiai gieda.

— Vargonai.
Sužvingo žirgelis ant au

kšto kalnelio, su sidabrine 
uodega. — Varpas.

Juodas gaidys ant tvoros 
tupi, uodega iki žemei, bal
sas iki dangaus. —Varpas.

Septynios mylios tilto, 
gale to tilto žolynas, visam 
svietui džiaugsmas.

—Gavėnia, Velykos.
Užu tilto trys lelijos, kai 

tos lelijos pražys, visas svie
tas pragys. —Velykos.

Plauna žydams grindis, valo langus. .0,
Dieve brangus, kaip sunku jai.... O alga tik 
dvylika dolarių mėnesiui. Vėliau žada daugiau 
mokėti, bet tuo tarpu tik tiek, nes nemokanti 
darbų. Susikalbėti ji susikalba, nes jos ponia 
iš Rusijos žydė. Nieko jai negali primesti, duo
da neblogai ir valgyti, ir sekmadieniais leidžia 
išeiti kur norint, bet, kaip ir visi žydai, moka 
žmogų išnaudoti.

Beveik per mėnesį laiko Marytė išmoko vi
sus darbus; jau net ir “košer” mėsą padaro, ir 
įvairius valgius gamina, bet apie algos pakėli
mą negirdi kalbos, žydė skundžiasi menkomis 
pajamomis, sunku jai esą ir tiek mokėti, bet tu
rinti tai daryti del jos silpnos sveikatos.

Kaip graudu Marytei visa prisiminus. O, 
kaip gerai ji dabar mokėtų gyventi.... Mo
kėtų būti dėkinga likimui, kad tik jis nors kiek 
šviesesnę ateitį jai pažadėtų.

Gyvenimo ratas vietoj nestovi. Sukdama
sis jis suka drauge ir žmogaus lemtas šioje že-
mėje praleisti dienas. Kartais įvyksta netikėtu
mai ir mažutėlė vilties kibirkštėlė joje tebesto
vi. P. L.-Biržietė.

..................... ................................................................................ .. ...... .............. ..
i Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoje, Inč. į

Kelionės, Dokumentų, Pinigų siuntimo reikalais — Į 
kreipkitės pas šiuos Lietuvius, Agentų Sąjungos na- ■ 
rius, šiais antrašais:

(4/

AMBRAZIEJUS J................. 168 Grand St., Brooklyn, N. Y.
‘AMERIKOS LIETUVIS’,. . 14 Vernon St., Worcester, Mass. 
ATLANTIC TRAVEL SERVICE, K. Sidabras, Prop.

342 West Broadway, So. Boston, Mass. 
........  678 N. Main St., Montello, Mass. 

... 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 
.......■ 1730—24th Street, Detroit, Mich. 

........ 1739 So.’ Halsted St., Chicago, Ill. 
....... 433 Park Street, Hartford, jConn. 

.............. 197'Adams! St., Newark, N. J. 
. 1200 Carson St. S. S., Pittsburgh, Pa. 
BUREAU, 193 Grand St. Brooklyn, N.Y. 

. . 1921 Carson St. S. S., Pittsburgh, Pa. 

...130 Congress Ave., Waterbury, Conn.

BARTKEVIČIUS P., 
‘DIRVA’ ...............  ..
MOLIS P....................
‘NAUJIENOS’ ........
SEKYS J................
TREČIOKAS- A, S. .
VARAŠIUS a. 
VIENYBĖ TRAVEL 
WASHNER C. J. . . . 
ŽEMANTAUSKAS J

Reikalaukite kelionės knygelių, paaiškinimų bei kitos literatūros iš viršminėtų Agentų. Kreipdamiesi 
j šiuos Agentus busit sąžiningai aptarnauti, paremsi! Lietuvių prekybą, kartu ir patys save, todėl— 
SAVAS PAS SAVĄ! Liet. Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoje, Ine...........................................................................

Anna Miller, Weirton, W< 
Va.,

Niekuonepermaldaujančia  il
sias

Wm. Matusavich, Oakville4 
Conn.:

Apsiverkšlenusiomis
Kontrabandininkystė ’
Piktžodžiaujančius
Jurgis Valiulis, iš Pittsburgh^ 

Pa,:
Atsisveikinimds
Apsipačiavimas 
Nepasiganėdinantis 
Apsisunkinimas
Jonas Stanionis, iš 

Mich.:
Susivienijimas
Visųskaisčiausioji
Visųypatingiausias 
Užganapadarymas 
Atsistatydindamas 
Prisipažinimas 
Neprisipažystantieji
J. Visockas, Palmerton, Pa.", 
Kontrarevoliucijonieriumis 
Besilinksmindamas 
Kuonogrečiausiomis

ifS

W &
' M

yj

Detroit,

• 1-1

Jonas Liutkus, iš Brooklyn,
N. Y.:

Kuoatžagareiviškiausias
Piktžodžiaujantieji
Apsileidėliai IJ’Uil
Nesusi valdantieji
šiaudadušiškiausias $ I J| 
šiaudadušiškumas y
Nepriklausomingumas " Įį j 
Nepaliečiamybė * if
Jaunalietuvis ' V® )

(Bus daugiau)
•** ***•**•♦**♦•*•••** v*^*£***",>4********J***‘**'****,i* •****• *♦•*■♦**♦* *5* *** 
A • ***

Atsilankykit pas mus pasi- * 
$ rinkti sau geriausi £

FONOGRAFĄ 1 
$ už $10.00 ❖

X Mes turime išleisti visus 
į kokių tik yra geriausių ži- Ą 

nomų išdirbysčių. Ž
|KOLLIE’S music HOUSE j 
J 9738 Lorain Avenue jį 
£ Atdara vakarais iki 8 vai. jį 
j Matysit tikrai puikių pirki- J 
5 nių. $
♦J* ♦£• **« »J* •J* ♦J* %* •J* *1* *♦**»**♦'•

DIDELĖ LIETUVIŠKA!
VAISTINĖ

C. Pakeltis Pharmacy! 
1117 E. 79th Street 

(Kampas Pulaski Ave.)J
Pranešu savo tautiečiams lead 

mano aptieka perkelta nuo 8121 
Sowinski avenue į naują vietą, 
1117 East 79th Street. Taip 
kaip ir praeityje, užlaikome vi
sokias namines ir importuotas 
gyduoles nuo visokių ligų, kaip 
tai nuo aštriojo užsisenėjusio 
Reumatizmo, nuo visokių žaiz
dų, dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo viduriu, ko
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė
jimų, visokių, lytiškų ligų,^ner
viškumo,’nemigės ir visokių ki
tokių ligų. • (18)J

C. PAKELTIS APTIEKA!
1117 E. 79 St. Cleveland, O, 
Telef. ENd. 8533 ENd. 8534 
Aptieka atdara 7 dienas savaitėje. 
(Ypališkai mans galit matyt nuq 

9--12 ryto ir 5—11 vakare),



v GERB. SPRAGILAS

GERB. SPRAGILAS IŠLĖ
KĖ ISTORINĖN KE
LIONĖN. MANO SA

VO TIKSLĄ PA
SIEKTI.

Gerb. Robotas pasirodė la
bai naudingas, nors abu 

nepasiėmė parašiutų.
Didelės, liūdnos išleistuvės 

> — niekas nežino kokį liki
mą musų oro karžygis 

i sutiks ir kur jo mandri 
galvelė nulinks. .

Štai ir atėjo ilgai laukta 
Grabnyčių diena, ir visi ku
rie netikėjo gerb. Spragilo 
skridimui, patys savo aki
mis persitikrino kad išpil
dyta tas kas žadėta už vi
suomenės pinigus atlikti.

Išleistuvės ir išlėktuvės 
įvyko nuo Erie ežero ledų. 
Ežero krantą ir ledą buvo 
nugulę tūkstančiai Klyvlan- 
diečių ir visi savo akimis 
matė pradžią to istoriško 
žygio.

Gerb. Spragilo naujausios 
moksliškos konstruk c i j o s 
milžiniškas plieno paukštis 
pakėlė savo išdidžią galvą, 
išskėtė galingus sparnus ir 
pakilo į dausas — pakilo ir 
pasuko i tą šalį, į rytus, Į 
.ten iš kur saulė teka, ir pa
sakęs sudiev didelėmę mi
nioms slaptai susirinkusių 
palydėtojų, išsileido kelio
nėn kuri atneš jam arba di
delę garbę, kokią sutiko tik 
keletas, arba mirtį, kuri pa
ėmė Į savo glėbį daugybę 
tokių narsių oro karžygių 
kaip gerb. Spragilas!

Sudiev Klyvlandas! Alo 
Kaunas! — buvo paskuti
niai gerb. Spragilo žodžiai, 
ir po to daugiau nebuvo jo 
girdėti, nes suužė galingas 
motoras, supurpė didis pro
peleris, moksliškais šriubais 
prišriubuotas — ir už kelių 
minutų lėktuvas su visomis 
savo moksliškomis dalimis 
dingo iš žiūrėtojų akių.

Atsisveikiant dar, gerb. 
Spragilo šonkaulis atsibu
čiavo ir apsiašarojo, gerb. 
Tetulė įdavė nuvežti į Prie
nus pinigų ant mišių; drau
gas Stepas dantim sugriežė 
patyręs kad gerb. Spragilas 
nelėks į “darbininkų rojų” 
bet į Lietuvą; ir visi kiti 
mojo ir ilgai ilgai žiurėjo 
kaip palengva milžiniškas 
plieno paukštis tolinosi, ny
ko ir išnyko iš akių. ...

Liūdnas tai buvo vaizdas, 
visi ašarojo ir linkėjo gerb. 
Spragilui laimingos kelio
nės. Visi buvo labai su
sirūpinę kodėl gerb. Spra
gilas nepasiėmė parašiutų.' 
Bet tas gabus oro karžygis 
žinojo ką darė: jis moksliš
kai išrokavo kad žiemą, ši
tokiais blogais orais skren
dant, kada vandenys užša
lę, kada okeanas pilnas le
dynų ant kurių galima nu
sileisti, parašiutas pasida
ro nereikalingas. Bet gerb. 
Spragilas pasiėmė radio lei
stu va ir priimtuvą, ir turės 
pasikalbėjimus su namais 
ir praneš apie savo kelionę, 
.todėl ir jus visi žinosit kaip 
jam seksis.
Kaip oroplanas prirengtas

Gerb. Spragilas skrenda 
su sustojimais iš Klyvlando 
į Kauną (tikriau sakant į 
Slabadą sale Kauno). Ke
lionė eis per Labradorą, 
Grenlandiją, Islandiją, Nor-i 
vegiją, ir paskui, virš Balti- Į

jos jurų, į Klaipėdą, o iš ten 
į Kauną.

Oroplanas įrengtas sulyg 
vėliausių moksliškų specifi
kacijų, ir turi visas šių die
ni: gyvenimui reikmenis.

Duoną ir pyragus kelio
nei laiku prisiuntė Newar- 
ko Žiugžda ir Picburko Pi- 
varonas, o Klyvlandietis 
Blaškevičius pridėjo visą 
kašę dešriukių ir šokolado, 
ko labai užsigeidžia lakūnai 
kada patenka virš vande-’ 
nų.

Gerb. Robotas turi visas 
kitas reikmenis: kirvį ledui 
prakirsti, meškerę žuvims 
išsitraukti, skarvadą žuve
lėms kepti; turi šautuvą 
nuvyti perdaug smalsias 
žuvėdras, ir atsiginti meškų 
jeigu ant ledynų nusileidus 
jos norėtų ateiti pasidalint 
dešriukėmis; turi pečiuką 
pietums gamintis, turi ša
kutes, peilius ir šaukštus 
ir net dantims krapštukus 
— nepražiurėta nei men
kiausia reikmenis.

__ Oroplanas lekia baisiu 
smarkumu, apie 60 mailių į 
valandą!

Kadangi redakcija nei 
reporteriai nežino kaip to
liau kelionė einasi tai tapo 
paskirta specialus reporte
ris, kuris prie radio tupės 
dienas ir naktis ir klausys 
gerb. Spragilo apsakymų iš 
kelionės eigos ir viską per
duos skaitytojams taip kaip 
gerb. Spragilas apipasakos.

Pirma kelionės diena
Orogramas iš gerb. Spra

gilo kelionės pirmą dieną, 
per Grabnyčias, Vasario 2:

Pakilus į orą, musų oro
planas išdidžiai skrido ir 
misliau kad pasieksim pa
tį Labradorą, iš kur jau pa
kiltume į Grenlandą, ale, 
del labai smarkaus skridi
mo, ba darėm apie 59 mai- 
les Į valandą, musų motoras 
pradėjo kaisti, ir buvom 
priversti nusileisti Paines- 
villėj, 35 mailės nuo Klyv
lando. Nusileidom labai pa
sekmingai, tiktai truko vie
nas rato gumas.

Gerb. Robotas vėl pradė
jo su manim argumentus 
del garbės už pasekmingą 
nuskridimą į Kauną. Aš 
vėl jį nuraminau, pasakyda
mas kad jis yra mano pirk
tas padaras ir todėl neturi 
jokio balso skridimo reika
le.

Vasario 3 d.: Šiandien iš- 
budom anksti, prieš saulės 
tekėjimą, ir pasirengėm pa
kilti į orą, tęsimui savo ke
lionės. . Per naktį motoras 
pusėtinai atvėso ir galėjom 
vėl tęsti skridimą. Apžiu- 
rinėjant motorą patyriau 
kad karburetoriai buvo pri
sivėlę, mekanikai neatliko 
gero darbo.

Oras pradėjo gėrėt Ame
rikos pusėj, tai pasukom 
“Meteorą” į Kanadą, jieš- 
kodami šaltesnės oro sro
vės ir stiprių vakarinių vė
jų, kurie pagelbėtų mums 
skristi. Tik nelaimė, vėjai 
putė iš pietų ir nešė mus 
į šiaurę, kliudydami grei
tesnį skridimą. “Meteoras”

Gerb. Spragilo oroplanas METEORAS, kuris su gerb. Spragilu ir gerb. Robotu Vasario 4 d. papuolė j 
nežinomą katastrofą. Gal atsiras sveiki ir gyvi, o gal reikės šauktis “antro skridimo” kad lėktų į 
Labradoro girias surasti musų oro karžygių lavonus ir parvežti. Laukiam baisių-liudnų žinių....

per visą dieną darė bendrai 
po apie 55 mailes į valandą.

Nakvoti nusileidom prie 
James Bay, kuri turbut už- 
vadinta pagarbai garsaus 
lakūno, kuriam neduota iš
skristi.

Prasikirtom lede aketę, 
pasigavom žuvų — ir bro
lyčiai, matytumėt kokių čia 
žuvų durnų esama — pa
čios mums į skarvadą šoko! 
Turėjom''kovą su meško
mis, kurios atėjo pas mus 
prie aketės dalintis, žuvimis. 
Pavakarieniavom,. ramiai 
užmigom.

Vasario 4. Per naktį ūžė 
smarkus vėjai, siautė audra 
ir smarkiai šalo tai moto
ras gerokai atvėso ir šį ry
tą turėjom bėdos iki pra
dėjo jis veikti ir propėleris 
suktis.

Prieš mus guli didelė tuš
tuma sniegynų ir . amžinų 
miškų — tai kelionė iš Ja
mes užlajos į Labdarodą, iš 
kur mus vilioja Atlantiko 
platybė ir artimesnis pri
siartinimas prie musų ke
lionės galo.

Vakar vakare turėjau 
pasikalbėjimą orogramu su 
Grenlandijos Lietuvių Ae
ro Klubu, kurie laukia mu
sų didžiausiu nekantrumu. 
Turi surinkę ir aukų.

Prieš išskridimą šian
dien susisiekiau su Labra
doro Lietuvių Aviacijos die
nos komitetu, kurie musų 
labai laukia ir būtinai už
prašė kad atskridę parody
tume savo oro gabumus ir 
padarytume mirties kilpų..

2 vai. po pietų: Skren
dam per amžinus, šimtame
čius Labradoro miškus, ar
tinamės prie Hebrono mie
stelio, kur mus laukia pa
sitikti Lietuvių komitetas 
su keptom silkėm ir bul
vėm. Net seilė varva pa
misimus apie tokią skanią 
vakarienę!

Pasitikim kad pasieksim 
Hebroną ir rytoj galėsim 
daryt ore mirties kilpas. 
Šaltam ore .skrendant, mo
toras dirba~puikiai.........

Bizzz, burrrr, barkšt.... 
tarkšt.... ir gerb. Spragi
lo pasikalbėjimas nutruko!

Kas galėjo atsitikti? Ne
jaugi motoras sprogo, ai’ 
moksliški sriubai propele
rio neišlaikė?.... Nelai
mė Nejaugi “Meteoras” 
peržemai lėkė, užkliuvo už 
medžių viršūnių ir žuvo! O 
gal Eskimosai juos nušovė?

Gerb. Šonkaulis aiktelė
jo ir nualpo, reporterio šir
dis sudrebėjo! Baimė ap
ėmė kad toks narsuolis žū
tų nepasiekęs savo tikslo, ir 
prapultų giriose amžinai, 
kur nei jo kaulų žmonės 
nesurastų....

Tūkstančiai žmonių su
dėtų aukų žūtų amžiname 
sniege!

Bet nenustokim vilties, 
palaukim, gal gerb. Spra
gilas dar nežuvo. Žiūrėkit 
ką reporteris turės praneš
ti kitam numeryje.
Už $3 metuose pralinksminsi! 
visą kaimą — išrašyki! saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

AKRON
“PASAULIS BE MOTERŲ”, 

šio šeštadienio vakare, Vasario 
9 d., Akrono Lietuvių* Draugiš
kas Klubas rengia pirmą didelį 
savo vakarą šiais metais. Va
karo programas, susidės iš dau
gelio didelių dalykų. Pirmiau
sia, bus dviejų aktų komedija, 
vardu “Pasaulis be Moterų”; 
paskui, A. L. D. Klubo choras 
padainuos keletą gražių dainų; 
toliau, bus keletas linksmų da
lykų ; dar toliau, keletas žy
mesnių Cleveland© ir Youngs- 
towfno artistų atliks savo pro- 
gramo dalį; o po visko, bus 
smagus šokiai.

Tas parengimas įvyks žino
moje vietoje, šv. Petro parapi
jos salėje, 1414 East Ave. Tai
gi neužmirškit dienos, šeštadie
nio, Vasario-Feb. 9, pradžia 
7:30 vai. Publiką prašome at
eiti laiku, nes programas bus 
pradėtas 7:30 vai. Koresp.

3 CENTAI
Rašydami “Dirvos” Redak
cijai arba Administracijai 
kokius paklausimus visada 
įdėkite 3c pašto ženklelį.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, O.

y ATVIRAS LAIŠKAS IR KVIETIMAS
CLEVELANDO LIET. DRAUGIJOMS

IR VISUOMENEI
Lietuvių Salės Pagražinimo komisija, kartu su Lietuvių Salės Direktorių 

Taryba, ir toliau varo musų Salės išgražinimo ir išpuošimo darbą.

' Kaip jau visiems žinoma, apatinėje salėje įdėta didedis, dvigubai ilgesnis 
už senąjį, baras, prie kurio daug lengviau daryti biznis draugijoms kurios sale ir 
baru naudojasi. Taipgi, apatinė salė perdaryta kad galima visą apačią naudoti, 
ir jau visai kitokis patogumas laike parengimų, kada sueina daug publikos.

Bet dar pats apatinės salės išgražinimo darbas nėra baigtas — dar bus 
sudėta puikios naujos grindys (flooras), kad ir apačioje butų galima mažus baliu
kus rengti ir šokti be išsisukimo kojų; bus sudėta naujos, gražios lubos su naujo
mis puošniomis lempomis, ir sienos gražiai ištaisytos. Šis visas darbas pasiryžta 
atlikti greitu laiku.

Bet tam viskam reikalinga visų Cleveland© Lietuvių maža finansinė pa
rama — tik po keletą dešimtukų nuo kiekvieno, — ir darbas bus baigtas. Taigi 
užprašome draugijų narius ir visuomenę atsilankyti į SALĖS IŠPUOŠIMO NAU
DAI rengiamą vakarą, sekmadienį, Vasario-February 24 d., programo pradžia 5 
vai., įžanga tik 35c. Šio vakaro pelnu galima jau bus nupirkti medis grindims — 
o darbą jau yra tokių kurie paaukos. Bet ateikit visi, praleiskit salės naudai ke
lis dešimtukus, ir netrukus musų apatinė salė, taip kaip viršutinė, išrodys gražiai, 
ir nebus sarmata atsivesti savo svečius draugus Amerikonus ar kitų tautų žmones.

Kada salės gražinimas bus pabaigtas, bus surengta visiems rėmėjams to
kios puikios pabaigtuvės kokui dar Cleveland© niekas nerengė!

Visus širdingai užkviečiame
LIETUVIŲ SALĖS IŠPUOŠIMO KOMISIJA.

(Tėmykite ‘Dirvoje’ platesnių pranešimų vėliau).

t

S M I’. I Iv A T A
Rašo F. M. LAIT, M. D., 1155 E. 79th St. Cleveland, O.

ANEMIA
Anemia reiškia kraujo stoką. 

Musų kraujas yra skystimas 
kuriame plaukioja milijonai 
skrituliukų, raudonų ir baltų, 
bet daugiausia raudonų. Jie 
suteikia spalvą musų odai. Rau
dona kraujo medega vadinasi 
hemoglobin. Anemija reiškia 
stoką hemoglobino arba skritu
liukų, arba abiejų elementų.

Užduotis raudonų skrituliu
kų yra paimti iš plaučių oksi- 
geną ir išnešioti ji po visą kū
ną, ir parnešti į plaučius kitą 
gasą, kuris yra iškvepiamas 
lauk.

Gyvenimas raudonų skritu
liukų nėra ilgas, išviso tik ke
lios savaitės. Organizmas pa
rūpina tolydžio naujus, jaunus 
skrituliukus. Kūnas turi dar
bavietę kur jie yra dirbami di
delėje daugybėje', greičiau ne
gu Fordo automobiliai. Juos 
gamina kaulų smegenys.

Kada nubėga daug kraujo iš 
priežasties sužeidimo ar opera
cijos, kaulų smegenys pasku
bina savo darbą ir kraujas 
greitai sugryžta j savo norma
li stovį. Jeigu kraujo bėgimas 
yra nuolatinis arba tankiai at
sikartoja, kaulų smegenys ne
spėja pagaminti gana skritu
liukų, neigi randasi gana mėde- 
gos hemoglobinui. Kartais li
ga sunaikina skrituliukus ir kū
nas nespėja juos pagaminti. 
Kartais netinkamas maistas 
gali būti priežastimi anemijos. 
Kūdikiai perilgai maitinami 
vien pienu gauna anemiją. Se
niau tankiai duodavosi matyti 
merginos tarpe 14 ir 20 metų 
amžiaus su stoka hemoglobino 
kraujuje. Ta liga vadinama 
chlorosis delei žalsvos veido 
spalvos, šiandien ta liga 
didelė retenybė.

Stoka kraujo raudonumo 
Įima matyti iš veido, ypač 
lupų, bet tikrąg kraujo stovis 
galima pažinti paėmus žmogaus 
kraują ir palyginus jį su vidu

yra

ga- 
ant

tinišku. Tas duoda supratimą 
apie jo raudonumą. O skritu
liukus reikia suskaityti.

Įdomus apsireiškimas yra 
taip vadinama pragaištinga ane
mija, kurioje skaičius raudonų 
Skrituliukų, kartais nupuola iki 
dešimčiai procentų vidutiniško 
skaičiaus. Kaulų darbavietė 
nespėja pagaminti gana skritu
liukų. Perpylus kraują tokiam 
ligoniui iš sveiko žmogaus, jis 
greitai atsigriebia, bet pagerė
jimas buna laikinas. Toki žmo
nės paprastai neturi rūgšties 
skilvyje. Matomai skilvis pri
sideda prie išdirbimo skrituliu
kų.

šiandien toki ligoniai pasi
taiso ir gana gerai jaučiasi jei
gu juos maitini jaknomis. ži

DIDELES IMTYNES 
atsibuna kiekvieną trečiadienio vakarą

CENTRAL ARMORY
E. 6th ir Lakeside Ave. Prasideda 8:15 vai.

(Šioje vietoje imtynes bus kiekvieną trečiadienio 
vakarą per visą žiemą)

Vasario-Feb. 13,1935
Smagiausia laiką praleisti imtynėse — sueina 
šimtai vyrų ir moterų — visi turi malonumo! :
DALYVAUJA ŽYMIAUSI PASAULINIAI

IMTIKAI
Lietuviai ir kitų tautų vyrai. ..’Jį

Karolis Požėla, promoter. Jonas Jarus, Asst. Promoter.

noma, apart jaknų jie turi nau
doti gerai kontroliuotą maistą. 
Geriausias maistas nuo anemi
jos yra mėsa, daržovės ir vai
siai. Reikia manyti jog geres
nis supratimas apie maistą su
mažino skaičių paprastos ane
mijos.

Prie progos reikia paminėti 
jog yra žmonių kuriems susi
žeidus nubėga nepaprastai daug 
kraujo. Ištraukus dantį, toks 
žmogus gali numirti nuo krau
jo bėgimo. Ant laimės tokia li
ga yra gana reta, bet pasitai
kius padaro daug nesmagumo. 
Liga pasitaiko pas vyrus, bet 
yra perduodama motinos, taip 
sakant yra prigemama sunaus 
nuo motinos. Perpilimas krau
jo tokiuose atsitikimuose sutei
kia greičiausią pagalbą. Krau
jas nereikalauja būti giminin
gas, bet turi sutikti su ligonio 
krauju, sumaišius į krūvą abie
jų kraują.
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SVIESTO IR KIAUŠI
NIU ŪKIS LIETU

VOJE
— 1934 
Lietuvoje 
kuriuose 

gamybos

m. sviesto 
padidėjo, 

rajonuose 
sąlygos ne-

Tai daugiau- 
Bendrai

vių pajamų. Manoma kad ir 
1935 metais tos pajamos bus 
pastovios, nes sviesto 
ypatingų sunkumų tuo 
nenumatoma.

1934 metais taip pat 
prasiplėtė ir kiaušinių

ūkyje 
tarpu

ROKIŠKYJE PASIEL-I
GTA SU KUNIGAIS 
“AMERIKONIŠKAI”

arą

įeina 

mo! 

fA/

15 vai.

idienio

ioter.

metais 
jau 
nes 
rin- 
vie-

žymia! 
ūkis. 

Per visus metus supirkta ir į 
užsienius išvežta apie 25 mili
jonai kiaušinių. Kiaušiniams 
buvo nustatyta tvirtos kainos, 
kurių kiaušinių supirkinėjimo 
punktai prie pieninių turėjo 
laikytis. Kaip visada taip ir 
1934 metais kiaušinių daugiau
sia tiekė šiaurės Lietuva, o ma
žiau Suvalkija, bet ir čia pada
ryta pažanga.

Prieš keliolika metų Lietuvo
je sviesto ir kiaušinių ūkis ne
buvo žinomas, 
maisto dalykus 
savo reikalams, 
duodavo vidaus 
tesniu mastu sviesto ir kiauši
nių ūkis buvo pradėtas varyti 
tik prieš kelis metus. Per 
trumpą laiką jis, palyginti, ga
na gerai išsiplėtė ir susiorga
nizavo. Dabar šią ūkio šaką 
Lietuvoje tvarko pieno perdir
bimo bendrovių centralinė są
junga, “Pienocentras”. Tsb.

žmonės šiuos 
gamindavo tik 
arba juos par-
rinkoje. Pla-

Kaunas.
gamyba 
nors kai 
del sausrų
buvo palankios, 
šia palietė Žemaitiją, 
paėmus, Lietuvos ūkininkai ga
na energingai statė pieną į pie
nines. Ypač pasirodė energin
gai ir gamybą padidino Biržų, 
Panevėžio ir Rokiškio rajonai.

1934 metais “Pienocentras” į 
užsienius išvežė 182,000 dvigu
bų centnerių. Tai yra žymiai 
daugiau negu 1932 ir 1933 me
tais.

1934 metais Lietuvos svies
tas visai neteko Vokietijos rin
kom Savo laiku ten Lietuva 
išveždavo apie 80 nifo'šu savo 
sviesto. Paskutiniais
Vokietijos rinka Lietuvai 
tokios reikšmės neturėjo, 

■ buvo surasta naujų sviesto 
kų Lietuvos sviestui, pirmą 
tą užima Anglija. 1934 metais j1 
į Angliją Lietuva išvežė apie| 
75 nuoš. savo sviesto, arba 145,- * 
000 cnt. Be to dar nemažai N 
sviesto išvežta į Belgiją, Pran-1

Cekoslovskij,. Palesti-1 ž Ukio Mok k|as 
ną ir kitus kraštus. J

Lietuvos ūkininkai iš pieno I Lanko lolJU
turi nors nedidelių bet pašto-' Kaunas. — Keliant .žemės 

ūkio kultūrą, dar prieš 16 metų 
Lietuvoje pradėjo steigtis ir 
žemės ūkio mokyklos. Išpra- 
džių žmonės į jas keistai žiū
rėdavo, mažai kas jas lankyda
vo, nes sakydavo kad žemę arti 
kiekvienas mokės ir be specia
laus mokslo. Juo toliau 
daugiau Lietuvos ūkininkai 
dėjo suprasti žemės ūkio 
kyklų svarbą. Kasmet šias 
kyklas lanko vis daugiau 
nimo.

'1000- 
, 125,0.

žemės ūkio mokyklos Lietu
voje yra valdžios ir privatinių 
asmenų laikomas. Mokslas tiek 
vienose tiek kitose lygiai išei
namas. Aukštesniajam žemes 
ūkio mokslui eiti Lietuvoje yra 
trys mokyklos. Fredoje. Bel
vedere ir Gruzdžiuose. Aukš
toji žemės ūkio mokykla yra 
Dotnuvos žemės Ūkio Akade
mija. Akademija turi 350 
dentų, jų tarpe apie 150 
denčių.

Baigusieji žemės ūkio 
kyklas vėl gryžta į kaimą ir 

savo 
Tsb.

NO
PA N

DR. HUGHES
Scniau 'buvęs ant St. Clair

dabar randasi

43rd ir Superior Ave
Geriausias darbas už pri
einamas kainas. Jeigu tik 
yra Dentisterijos darbas, 
aš ją atlieku.
Mielai suteiksiu savo drau
gams Lietuviams ir jų 
draugams gerą išegzami- 
navimą ir patarimą.

DR. HUGHES
4303 Superior Ave

VALANDOS 
Nuo 9 ryto iki 8 vak.

(Išskyrus sekmadienius)

STONIS
Didžiausia ir Gražiausia

LIETUVIŠKA VALGYKLA
Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS

6824 Superior Ave.

Pernai jose buvo 
mokinių, o šymet

savo mokslą pritaiko 
ūkiuose.

juo 
pra- 
mo- 
mo- 
j atl
api e 
jau

stu-
stu-

mo-

Rusų

OLEKA-ŽILINSKAS 
PARYŽIŲ

Kaunas. — Paryžiaus 
artistų trupė, vadovaujama Če
chovo, pakvietė buvusį Valsty
bės Teatro direktorių Oleką-ži- 
linską prisijungti prie trupės 
kuri netrukus vyksta gastro
liuoti Į Ameriką. Oleka-Žilin
skas į Paryžių jau išvyko. ‘S.’

—Pernai iš Lietuvos į užsie
nius per Klaipėdos uostą išvež
ta bekono už apie 30 milijonų 
litų.

[■illiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiHiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiniuHiūimiiiiiii^ 
WILKELIS FUNERAL HOME 

Licensed Funeral Director
6522 Superior Avenue |

NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI. f
Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgales ir noro. Vienok - 

musu patarnavimas, užjauta, simpatija ir priclakumas yra visiems ~ 
lygus, be tsižvelgimo į kaštus. E

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo- E 
dern iškas. E

s HĖnderson 9292 =
mmhiiuiuii iiiiiiii iihiihihuiiiiiiiiiiiiiii miiiiiini m mniiiiiiiiiii iiiuiiimniiiiiniiič 
iiiiiiimiimimfimiiiirmiiiimimiiiiiiiiiiiiiiir.iiiiiiimiiiimriiiiiiiiiiiiiiiiimii’

(JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė)
Lithuanian Funeral Home

Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 
kambarius leidžiame dykai.

Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit 
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei
tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo
nių pervežimui j ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin
gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa
sirinkimo. Reikale telefonuokit.

6621 Edna Avenue ENdicott 1763

Rokiškis. — Rokiškio parapL 
jos Lietuviai sukilo prieš Pra
lotą Kum Labanauską ir jo vi
karą Baltrukėną. Bet nežiū
rint to, jie norėjo parapijoje 
vistiek pasilikti. Tada parapi- 
jonys ėmėsi griežtesnių prie
monių, ir Gruodžio 2 d. užpuo- 

i lę sakyklą neleido kunigams 
pamokslo sakyti.

' Tada kunigai parašė vysku- 
1 pui melagingą laišką, buk Ro- 

kiškiečiai nepriima jokio kuni
go. Gruodžio 16 d. Vyskupas 
Paltarokas atsiuntė savo atsto
vą, kuris Rokiškiečiams atve
žė tokio turinio laišką: “Liūdi 
dangus, tai tegul liūdi bažnyčia 
ir žmonės”, 
čiai paskelbė gedulą. 
Rokiškio bažnyčioje nėra 
mos, neskambina varpais, 
groja vargonais, ir net laikro
dį kuris buvo bažnyčioje su
stabdė.

Tačiau gedulą veikia tik sek
madieniais, o šiokiomis dieno
mis pamaldos laikomos po se
novei, nes šiuo laiku daug žmo
nių miršta ir nebūnant pamal
dų klebonui nuneštų į dieną 
apie 300-400 litų.

Viršminėti abu kunigai iške
liami iš Rokiškio, tai parapijo- 
nys labai nudžiugo.

Naujas klebonas iškilmingai 
sutiktas

Rokiškio parapija gavo nau
ją kleboną. Jam sutikti buvo 
padaryta bromas įvažiuojant į 
miestą; buvo iškeptas gražus 
tortas ir pastatyta vyno bute
lis. Nemažas pulkas “sukilė
lių” ir naujas vikaras Kun. Ku
ba naują kleboną sutiko prie, 
bromo, išgerta po vyno stiklelį, 
pasakyta keletas sutikimo 
bu, pagiedota “Ilgiausių 
tų”.

Pral. Labanauskas nors 
v o klebonijoje, bet nesirodė.

Naujas klebonas jmadžią .pa
rodė gražią. Visiems nori būti 
geru dvasininku ir su, visais 
gyventi santaikoje.

Klebonijos sodne randasi šal
tinis, iš kurio prieš karą kapų 
rajono gyventojai žiemos laiku 
semdavo vandenį. Bet Pral. 
Labanauskas sodno vartelius 
užrakino ir gyventojai šaltinio 
vandens negalėjo gauti. Nau
jas klebonas tuos vartelius ir 
šaltinį vėl davė žmonėms lais
vai naudotis.

Parapijos reikalai inėjo į 
normali gyvenimą, bet prieš 
Pral. Labanauską judėjimas 
nemažėja. Mat, jis sukiršino 
žmones ir atsisveikinimo atmin
tį paliko teismo bylas.

Pral. Labanausko bylos
Pral. Labanauskas patraukė 

septynis parapijomis teismo at
sakomybėn už nedavimą jam 
pamokslo sakyti, ir “Lietuvos 
žinių” atsakomingą redaktorių 
už aprašymą Rokiškio parapi- 
jos riaušių. Per abi bylas šau
kiama virš 100 liudytoji!, ku
riuos stato kaltinamieji.

Visi liudininkai stoja liudyti 
prieš pralotą, kurie šioldu ar 
tokiu budu yra. nukentėję nuo 
praloto. Liudytojai liudiji apie 
tai kad jo iniciativa išėji į el
getas 123 ūkininkai; kid jis 
valdžios žemę dalino tik brost- 
vininkams i 
pinigus; kad geriau savi 
koše valdžius parapijos turtą, 
išvaikė komitetą, kad smarkiai 
mėgo kortavimą. Visi jo dar
beliai keliami aikštėn.

Rokiškietis.

KĄ MUMS REIŠKIA 
VASARIO 16-TA

Vyskupas bažny- 
Dabar 
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V.V.VAY.V.W.V.Y.W.W 
į MAISTO PARODA 
į Public Hali 
į ATDARAS LIANDEN 
į VASARIO 7 iki 5
į (išskyrus sek madini į) 
į 1 dieną iki 11 vaktre

Gražus Muzikaliai l’ro- 
gramai Kasdien

Tūkstančiai Sampdių

VESTUVĖS šEŠTADENIOį
VAKARE 5

z migi: . . . 2ic. S

šiais metais Vasario 16-tą 
sueina 17 metų kaip musų tė
vynė Lietuva tapo nepriklauso
ma. Tas 17 metų laikotarpis 
prabėgo labai greitai. (Rodos 
visai nesenai perbėgo žibia vi
są pasaulį kad Lietuva pasiskel
bia laisva ir nepriklausoma val
stybe, bet žiūrint ątgaL,matai 
kad prabėgę visas 17 metų.

Viso pasaulio Lietuviai kur 
tik jų randasi, šiuo laiku mini 
savo, tėvynės nepriklausomybes 
paskelbimo dieną. Mums Ame
rikos Lietuviams ta diena .turė
tų būti tiek svarbi kiek yra 
musų broliams ir sesutėms gy
venantiems pačioje Liteuvoje, 
nes ir mts, nors išsisklaidę po 
visą pasauli, vistiek žinome ir 
norime būti tikrais Lietuviais

Minėdami nepriklausomybės 
šventę, niekuomet i/egalėsime 
pamiršti ir musų sostinę Vilnių 
ir Lenkų 
savo brolius Lietuvius, 
neša 
suose 
mitinguose, todėl, išneškime re
zoliucijas protesto, smerkime 
Lenkus grobikus, kurie išplėšė 
Lietuvos širdį Vilnių ir laiko 
apie trečdalį Lietuvos žemės.

Kalbant apie Vilniaus grobi
kus, kiečiausio Lietuvio širdis 
krauju teka; patys Lenkai žino 
kad Vilnius yra Lietuvos širdis, 
Lietuvių statytas miestas, kur 
daug Lietuvių kraujo ir prakai
to pralieta per šešis šimtus me
tų. Anksčiau ar vėliau Vilnius 
turės gryžti prie Lietuvos, ne- 
nežiurint kad Lenkija yra daug 
galingesnė už Lietuvą.

Tačiau šiandien minėdami 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo, dieną, turim'nepamir
šti ir kitą musų tautai labai 
svarbų klausimą, tai kito Lie
tuvių krašto — Klaipėdos — li
kimą. Taip pat turime išnešti 
rezoliucijas ir pasiųsti iiVokie- 
tijai, kadangi mums. >yi;a labai 
aišku kaip Vokietija npri pasi
elgti su Lietuviais.

Lietuva yra i..„i 
gyventojų

valdomame , krašte 
kurie 

Lenkų priespaudą. Vi- 
parengimuose,- visuose

maža šalis, jos. 
gyventojų skaičius' (nedidelis 
ir jiems yra sunku su,^ent tau
ta -kariauti. .. Ijjgtm ui££ »gy,v,ę-. 
iiant svetimose sąlysęTupi Lie
tuvos likimas "tiek Riek ir' Lie
tuvos’ žmonėms, ir musų parei
ga yra jiems visame padėti ir 
visuose reikaluose juos gelbėti.

Pas mus- ClevclarrdrNepri- 
klaifsomybėfe dieha -h^Ahinrirja- 
Vasario 10, ir visi vietiniai ir 
apielinkiu Lietuviai esat kvie
čiami dalyvauti, atsilankydami 
Lietuvių salėn nuo 5 vai. va- 
kare. ’ A * 1

‘ Tą'paft diena iškilntfKbus Lie
tuvių Darželyje prie fjr. Jono 
Basanavičiaus ^paminkįo', nuo 2 
vai. po pifetų lygiai.

Jonas Jarus.

MAISTO PARODA
Frank Parker, garsus radio 

tenoras, bus svarbiausias pub
likos patraukėjas metinėje Cle- 
velandc Maisto Parodoje, kuri 
ddbar jau atsibuna Public Au
ditorijoj. Parker dainuoja kas 
popietis ir vakare, ir dainuos 
šio šeštadienio vakare laike vie
šų vestuvių kurias parodos ren
gėjai iškelia vienai Clevelandie- 
čių porai didelėje auditorijos 
estradoje.

Norintieji dalyvauti parodo
je gali Įsigyti įžangos tikietus 
nupiginta kaina iš savo maisto 
krautuvių. i

MATYMO APSAU
GOJIMAS

Mokyklos ir kolegijos turėtų 
vadovauti matymo apsaugoji
mo pastangose, sako Dr. Wil
liam E. Wickenden, prezidentas 
Case School of Applies Sciense.

“Dikčiai perdaug mes krei
piame atidą į knygą, arba, kas
dieniniame darbe, i savo darbą, 
visai užmiršdami apie šviesą 
kuri turi būti naudojama”, sa
ko Dr. Wickenden. “Gal but 
taip yra kad mes palikom mok
slą perdaug globoje mokytojų 
ir literatų ir negana inžinierių 
globoje. Kaip ten nebuvo, šis 
naujas matymo apsaugojimo 
vajus užvestas vadovybe Cleve
land Sight Saving Council buvo 
pradėtas daugiausia inžinierių, 
ir nauja studijavimo lempa mo- i 
kykloms ir kolegijoms buvo iš
tobulinta nacionalio inžinierių 
komiteto, ■ kurių pirmininku yra 
mano kolega Case fakultete, 
Prof. Henry Baldwin Dates”.

Tyrinėjimai parodė tarp 46,- 
000 studentų kad 40 nuošimtis 
jų turi prastą regėjimą. Daug 
to ,prasto regėjimo pasekmių 
butų galima išvengti vartojant 
ui .MtA’

AL S1RAT GROTTO CIRKAS

Vasario 18 d. prasidės pen
ktas metinis milžiniškas Al Si- 
rat Grotto Cirkas miesto audi
torijoj, ir tęsis iki Kovo 2 d. 
Grotto atgabena Į Clevelandą 
šymet didžiausi cirką kokis tik 
galima surengti po stogu.

šiame cirke dalyvaus patys 
žymiausi visame pasaulyje ži
nomi cirko aktoriai. Tarp žy
miausių bus Great Gretonas 
pragarsėję vaidintojai aukštai 
vielomis; Flying Randolls ir
Warner Eros. Teatruose

“Devil Dogs of the Air”, di
delis ža vejantis paveikslas ir 
tikras įpėdinis buvusio pragar
sėjusio paveikslo “Here Comes 
the Navy”, su vikriais juokda
riais, Pat O’Brien . ir Jameą 
Cagney, bus pradėta rodyt Hip
podrome Theatre šį šeštadienį, 
Vasario 9 d

Tas paveikslas, kuris yra pa
gamintas Cosmopolitan išdirbė- 
jų ir perduodamas per Warner 
Brothers į žmones, yra vienas 
iš pažymiausių drąsumo darbų 
ore. Paveikslas gamintas su 
pagalba Suv. Valstijų karo lai
vyno aviacijos korpuso. Ineina 
1000 Marinų, kurie atlieka tam 
tikras dalis.

Tarp daugelio scenų, kurie 
žiūrėtoją žavės yra milžiniški 
manevrai Suv. Valstijų kariško 
laivyno, skraidymas didžiojo 
lėktuvo U. S. Mahon, šaudymas L 
lėktuvų nuo kariško laivo mil-1! 
žino U. S. Saratoga, ir vaizdai'

“Dirvos” Redakcija priima ir 
talpina pranešimus apie vietinį 

j Lietuvių judėjimą, nemokamai. 
Pranešimai turi būti parašyti 
trumpi ir tik apie patį dalyką-

Juozas Pečiulis
Užlaiko Gražią Alinę ir 

Valgyklą
Užlaiko geriausj Stiprų 

Alų, geriausios rūšies Vy
nų ir skanius valgius ir 
užkandžius.

Užprašo visus Clevelan- 
do Lietuvius atlankyti jo 
įstaigų, busit maloniai Lie-

tuvitkai priimti, o gėrimų ir užkan
džių kožnas gaus pagal savo skonio. 

Taipgi, kada prireikia alaus į na
mus, visada čia jo galit gauti.

1248 East 79th Street
Netoli Superior Avenue

——~:----------- z~r------------

Flying Heralds; Bombay, In-i 
dijos Gumo žmogus; Crisiani j 
Trupė, garsiausi arklių jodinė- 
tojai; Aerial Smiths ir Aerial 
Shuberts, ir daugybė kitų.

Bus daug klaunų, gražuolių, 
visokių žvėrių, gyvulių, ir gar
sus liūtų ir tigrų lavintojas] 
Clyde Beatty su savo 35 liūtais 
ir tigrais.

Perstatymai bus kasdien po 
du kartu, nuo 2:15 ir 8:15, iš
skyrus sekmadienį.
moderniškų atakų iš oro, van
dens ir žemės!

Per visą paveikslą eina gra
žus romansas vienos mergaitės 
su tais dviem vyrais.

Warner Brothers neužilgo 
gamins filmą “Page Miss Glo
ry”, kuriame žymiausia žvaigž
de bus Marion Davies. Ji ne
senai apleido Metro ir perėjo 
į Warners.

Lake teatras tapo uždarytas 
ir jeigu kas norėtų nuomoti tą 
teatrą savo reikalams gali pa
sinaudoti.

Uptown ir Variety teatruo
se matysit taip pat gražias fil
mas, todėl lankykitės tuose sa
vo kaimyniškuose teatruose.

Mr. Lamm tapo nesenai pa
skirtas vedėju Uptown teatro. 
Jis ruošia daugelį pagerinimų 
kaip patarnavime taip ir pa
veiksluose. Mr. Lamm turi il
gų metų patyrimą teatrų rei- 

[ kainose. Jis tapo atkeltas iš 
Variety teatro, kur jo įpėdiniu 
liko Mr. Cost.

Ofiso Valandos:
nuo 2 iki 4; nuo 7 iki 8

Dr. Peter P. Palsis
Lietuvis Gydytojas

8 I 02 Superior Ave.
Telefonai 

Namų: HEnd. 1373 
Ofiso: GArf. 1373

Kas Norit Skolinti ant
1-mo Mortgage

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

Kreipkitės
P. P. MULIOLIS 

6606 Superior Ave.

VISOKIOS
APDRAUDOS-INSURANCE 
reikalais kreipkits pas mane 
Apdraudžiu namus nuo ugnies, 
tornados, taipgi namų baldus ir 
automobilius; prie to apdraudžiu 
nuo sužeidimų ir parūpinu kitokią 
apdraudą. Jeigu baigiasi jūsų 
apdrauda ant namo ar kitko, duo
kit man ją atnaujinti. Vietoje 
kreiptis kur kitur tuo reikalu, 
paveskit saviems Lietuviams.

C. F. Petraitis
6702 SUPERIOR (viršuje)

Telef. II End. 5699

DIDELĮ ir nuostolingą gaisrą 

šiandien turėjo Jones šeima, 

telefonu, Joneses be abejonės 

butų gaisrą nugalėję.

Gaisras nesilaiko jokių taisy
klių, nežiūri i gyvastis 
ir Į turtą. Bet vyrai ir 
mašinos, pašaukti tele-

Kitame gi 
1973 buvo 

Bukit ga

lonu, nutroškina ugnį pirm 
negu ji spėja prasiplėšti.

Viename Ohio mieste, 53% 
visų gaisrininkų šaukimų bu
vo per telefoną, 
mieste, 1700 iš 
pranešta telefonu,
tavi sutikti nelaimes su tele
fonu savo namuose.

Telefonas namuose kaštuoja tik 9 centai Į dieną

THE OHIO BELL TELEPHONE CO.
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LANKĖSI “DIRVOS" RE
DAKCIJOJE Kun. E. šteigma
nas, Youngstowno Lietuvių pa
rapijos klebonas. Clevelande 
buvo atvažiavęs su reikalais. 
Sakė kad pribus į prakalbas 
Clevelande šį sekmadienį, pami
nėjimui Lietuvos nepriklauso
mybės 17 metų sukaktuvių.

Kun. šteigmanas parodė savo 
miesto Anglišką dienrašti, ku
riame įtalpinta jo fotografijos 
besidarbuojančio savo bažny
čios skiepe, kur jie nori įrengti 
nuosavą bažnytinę salę.

Kadangi dabartiniais laikais 
nėra iš ko samdyti darbinin
kus tai pats klebonas su savo 
parapijonu talka dirba. Jiems 
į talką stoja ir Amerikonai.

Vienas Youngstowno teisė
jas, Clifford Woodside, su savo 
draugais rengia Lietuvių para
pijos naudai vakarą Kovo 1 d. 
Central Auditorijoj, kur teisė
jas surengia “juokų teismą" ir 
kitokių palinksminimų publi
kai. Prie programo prisideda 
ir kiti. Tiki ta vakarą padary
ti pusėtinai pelno.

Kun. šteigmanas prašo ir sa
vo draugų Clevelandiečių pa
gelbėti paremti tą vakarą.

Kun. E. Šteigmanas yra nuo
latinis “Dirvos” skaitytojas ir 
pareiškė kad “Dirva” yra ge
riausias Amerikos Lietuvių tau
tinis laikraštis.

TAKSAI DAUG PAGELBĖS. 
Valstijos įvesti 3 nuoš. taksai 
ant pirkinių sakoma bėgyje 1 
metą laiko duos apie $80,000,- 
000 ineigų, vietoje numatytų 
60 milijonų dolarių.

Iš tos sumos Clevelando sri
čiai teks apie $8,000,000 palai
kymui mokyklų ir kitu reikalų 
kuriems iki šiol pinigų truko.

BIRUTA ŽIURIENĖ jau ke
lintą savaitę leidžia Floridoje: 
ji su vaikais apsibuvo Melbour
ne Beach. Žada išbūti ten iki 
Balandžio menesio, • kada pra
dės pas mus oras atšilti.

Atveža Vainiką iš 
Pittsburgh©

Buvęs Clevelando Lietuvių 
katalikų veikėjas, Alekas Ba
nys, dabar gyvenantis Pitts- 
burghe, praneša Lietuvos Ne- 
prigulmybės minėjimo rengimo 
komitetui Clevelande kad jis 
pribus į Clevelandą ir dalyvaus 
musų, patriotinėse iškilmėse. 
Jis taipgi praneša kad atveš 
puiku vainiką padėjimui prie 
Dr. Jono Basanavičiaus pamin
klo Lietuvių Darželyje. Taip
gi atveš Lietuvių salei specia- 
lei padarytą iš elektriškų lem
pų žiburį.

Alekas Banys, per eilę metų 
darbavęsis su Clevelandiečiais, 
jau kelintas metas gyvenantis 
Pittsburghe, kur jį pašaukė jo 
darbas, neatsigryžta nuo Cle
velando, jau kelintas kartas da
lyvauja musų patriotinėse iš
kilmėse, prisidėdamas žymiai 
ir su aukomis Lietuvos reika
lams.

Ir kitų kolonijų Lietuviai ga
lėtų tą padaryti — prisiųsti sa
vo vainikus prie Dr. Jono Ba
sanavičiaus paminklo. šymet 
gal jau bus pervėlu, bet tą ga
ištų padaryti kas metas, o Cle- 
velaridiečiai, kurie minėdami 
Vasario 16-tą visada aplanko 
Dr. Basanavičiaus paminklą ir 
padeda ten vainikus, kartu su ( 
savo vainiku nuvežtų ir jų vai
nikus ir prie gražių iškilmių 
padėtų. Vainikai paprastai ve
žama nuo Lietuvių salės, tau
tiškomis spalvomis aprėdytuo
se automobiliuose, kuriuose sė
di po kelias Lietuvaites apsivil
kusias tautiškais rūbais, kurios, 
nuvažiavus į Darželį, gražioje 
rikiuotėje neša vainikus į kal
nelį prie paminklo. Kalnelis 
jau buna nustojęs minios Lie
tuvių, visi laukia iškilmių. Prie 
paminklo pasakoma trumpos 
patriotinės kalbos.

I LIET. DEMOKRATŲ KLU
BO reguliaris mėnesinis susi
rinkimas bus laikomas ketvir
tadienio vakare, Vasario 21 d., 
nuo 8 vai., Lietuvių salėje. Vi
si nariai prašomi pribūti.

Valdyba.

NAUJAS ADVOKATAS. Iš
laikė Ohio valstijos advokatų 
kvotimus Jurgis Baltrukonis, 
žinomų Baltrukonių sūnūs.

Linkėtina jaunam advokatui 
geriausios kloties ir rimtai dir
bti Lietuvių tarpe.

LIETUVIŲ SALĖS IŠPUO
ŠIMO naudai vakaras rengia
mas visu smarkumu. Kurie 
turite nusipirkę arba pereitą 
rudenį gavę Salės dovanų gavi
mo tikietėlius, atraskit juos ir 
turėkit gatavai atsinešti į sa
lę. Tikietėliuose aiškiai pasa
kyta kad tas vakaras bus sek
madienį, Vasario-Feb. 24 d 
Rengkitės visi atsilankyti, pa
dalinki! savo draugams tų ti- 
kietėlių, gal jie bus giliukingi 
ir gaus sau dovanas.

Tą salės išpuošimo naudai 
rengiamą vakarą remia biznie
riai aukaudami dovanas. Tai
gi ir publika prašoma nepagai
lėti keliu dešimtukų ir .rengtis 
dalyvauti. (Skaitykit laišką 
ant 6-to pusi.).

BIRUTĖS BENDROVĖS me
tinis susirinkimas bus laikomas 
Penktadienio vakare, Vasario- 
Feb. 8 d., nuo 8 vai., Lietuvių 
salėje. Visi šėrininkai prašo
mi atsilankyti. (6) Vald.

REVIEW OF “ČIGONAI”
THE GYPSIES

Uncensored
Side Glances

SILVER STANDARD
Mr. and Mrs. Kiedis, celebrated 

their twenty-fifth Anniversary at
BY PETER SKUKAS By K. J. M? the Baranauskas homestead. Among 

the gifts were $25 in silver from

UŽSIMUŠĖ LIETUVIS. Jur
gis Vainaravičius, 43 m. amž., 
nuo 1424 E. 80 St., pereito šeš
tadienio į sekmadieni naktį gry- 
žo iš svečių, ir gryžtant namon 
užvažiavo automobiliu į apsau
ginį stulpą ant Superior avė. ir 
vietoje užsimušė. Laidotuvės 
įvyko trečiadienį.

Velionis buvo nevedęs vyras, 
gero apsiėjimo ir veiklus Lietu
vių draugijose. Buvo nariu A. 
Liet. Piliečių Klubo, Šv. Jurgio 
draugijos ir LRKSA. 50 kuo
pos, kurių visų valdybose tu
rėjo vietas.

Artimų giminių Amerikoje 
neturėjo. Lietuvoje liko moti
na ir šiaip giminės.

PAPIGINTI RUBAI IR KI
TOKĮ REIKMENYS. Kramer 
& Reich Co. vyriškų rūbų ir ki
tokių dėvėjimo reikmenų krau
tuvėje, 7062 Superior avenue, 
šiuo tarpu atsibuna didžiausias 
papigintomis kainomis išparda
vimas. Visi šeimynos vyriškiai 
nuo mažo iki suaugusio ras ten 
sau tinkamų reikmenų už kai
nas kokiomis neparduoda jokia 
kita krautuvė. Pirkit savo kai
myniškoje krautuvėje.

SANDAROS 18-TOS KUO
POS metinis susirinkimas bus 
laikomas antradienio vakare, 
Vasario 12 d., Baltrukonių na
muose, 2112 St. Clair avenue. 
Pradžia 8 vai. vakare. Visi na
riai prašomi susirinkti.

M. švarpa, pirm.

27 UŽMUŠTA. Automobiliu 
nelaimėse Clevelando srityje 
iki Vasario 4 d. užsimušė arba 
užmušta 27 žmonės.

Daugiau vietinių žinių 
telpa ant 7-to pusi.

KORTAVIMO IR ŠOKIŲ VA
KARĖLIS. Moterų Labdarybės 
Draugija rengia gražų, pasilin
ksminimo vakarą sekmadienį, 
Vasario 17 d., Naujos parapijos 
salėje. Vakarėlis bus su pui
kiomis dovanomis ir skaniais 
užkandžiais. Įžanga ypatai tik 
25c. Prie įžangos tikieto lai
mėsi! gyvą dovaną (tik nekal
bančią). Pradžia 6 vai.

Gerbiami Clevelandiečiai — 
atsilankykit į šį pasilinksmini
mą, nes bus paskutinis paren
gimas prieš Užgavėnias, todėl 
komisija stengiasi kuopuikiau- 
sia viską parengti ir bandys 
jus gerai pavaišinti. Pelnas 
eis naujai parapijai.
Kviečia komisija ir pirm. J. S.

Members of the LDD (Lithuanian 
Workers Society) 23 Chapter covert
ed themselves into gypsies while 
presenting this drama - with - song 
stage offering last Sunday at the 
Cleveland Lithuanian Hall. A group 
of elderly people they are and un
der the hardworking Mr. Krasnickas 
they promoted an outstanding play.

Cleveland has been recently going 
song dj-ama . mad for in the last 
year or so nearly every play has 
the inclusion of song in one form 
or another consequently causing a 
shortage of soloists.

These sun-punished people, the 
Gypsies, are well remembered by 
our older folks. Lithuania was one 
of the many countries in whiA these 
wandering Nomads became transients 
for a time. So the composer-writer 
of “Čigonai”, Mr. S. Simkas, an 
outstanding writer of Lithuanian 
music and one-time director of the 
Lithuanian State Opera, in the 
country of Lithuania had the distinct 
inspiration to put in song and word, 
the loves, .the births, .and the,deaths 
of these carefree humans whose like
ness to those others in the majority 
are queer, .whose indifference to 
duty and possession are foreign. 
These are depicted artfully in the 
tragic scenes of “Čigonai”.

Although only a two-scene drama 
it was packed, so packed with human 
pathos, with human develtry, with 
human weakness and at times with 
human joy that the seconds were 
crammed with much action com
manding constant attention that made 
up for the less-than-two-hour stretch 
and in return giving quality instead 
of quantity.

Happy carefree people, dancing 
and playing in the wood of a 
wealthy Lith. landowner (Dvarinin
kas) where their encampment was 
stationed, this play begins to un
ravel a string of events which lead 
to a fierce love tyrst. as only they 
can express it. Era, S. Kane, is the 
object of affection, of her husband 
N. Skirbant, the leader of the 
Gypsies and the law, of the feudal 
lord or landowner, and a minor love 
affair with one of her tribe, Mr. F. 
Panzeris.

The tribal witch, in the form of 
B. Russell, forcasts dire results from 
such a mix-Up and who wouldn’t with
out even the aid of witchcraft in 
such an aglommeration of loves? 
Oil, oil trouble and boil would aptly 
paraphrase her unhappy forebodings.

A love child of Era and Garija 
(Landowner) causes complications 
when Era’s love flies out of the 
window for her husband, Roto (N. 
Skirbant) in the direction of Garija, 
handsome illict lover of hers. With 
her love so d'verted her husband be
comes very dissatisfied being just a 
“pastumdėlis” (unwanted) for her he 
demands the how and wherefore of 
their lost affection. With a shoulder 
shrug she resists his attempting 
kiss. By the way, he is ignorant 
of the fact that the child is nut 
his, for he loves and caresses it as 
his own. What a difference a nay 
ma1-— if he would have known the

truth. Proving the words of the 
witch “Meile yra seni plepalai” which 
means translated, love is all the 
bunk. In a fit of brutal anger, 
Era, chokes her illict child to death. 
Her husband reveals the misdeed, 
has her put out where she presses 
a knife into her shapely mortal 
coil while her husband dies broken
hearted.

Then saddened song by the tribe 
display ability of the gypsies to 
change the tempo of their emotions 
which, in brief ends the drama 
“Čigonai”.

Commendable work on the mam 
parts conducted with dramatic ex
cellence and with song-compelling 
interest. N. Skirbant preformed 
probably the best I had ever seen 
him perform. Dance, the heart of 
the Gypsies was admirably por
trayed by Aldona Rugienis and Len 
Ontario who dance to the tribe 
guided by the compassionate strains 
of the “Wine Song”, a part of the 
Caravan musical score. Other dan
cers are the Dubinskas sisters, H. 
1'homas, T. Kieliene and S. Hontz. 
At the piano Aldona Wilkelis and F. 
Thompson with a violin, who also, 
later played for the very successful 
dance.

Mr. Krasnickas, and the Mirta 
Choir, are deserving of credit for 
the success of the production, es
pecially the former for he either 
acted or directed the singing blind 
of gypsies during the entire time.

(Next week we will continue this 
article with more attention toward 
the Gypsies and their quaint cos
tums.

AKRON

Važiavimas j Lietuvių Darželį prie Dr. .Jono Basanavičiaus paminklo 2 v. po pietų

Visu Lietuvių širdys ir mintys atkreiptos j Vilnių — kur Vasario 16, 1918, buvo paskelbta Nepriklausomybe

UKRAINAI DALYVAUS NEPRIKLAUSO
MYBES MINĖJIME

Sekmai Vasario-Feb. 10 d.
Rengia CLEVELANDO LIETUVIU KATALIKIŠKŲ DRAUGIJŲ SĄ

RYŠIS BENDRAI SU TAUTINĖMIS DRAUGIJOMIS

iAetįtvįu saleje
Pradžia lygiai 5 vai. vakare. Įžanga visiems tik 25 centai

PO RROGRAMO BUS PASILINKSMINIMAS.

WHAT? WHEN? WHERE?
Fun, laughter, pathos, tears, songs, 

dancing, that’s what is in store 
for you in Akron on Saturday, Feb. 
9th. For that is the day the A. L.- 
S. C. will sponsor its first big event 
of the year. Big, because it will 
consist of big things. First, and 
foremost, will be the two act comedy, 
“The World Without Women”. This 
we can say without fear of con
tradiction, will tickle your funny
bone until you break into tears. 
However, don’t take our word for 
it. Come down and prove it for 
yourself. Add to this the talents 
of several Cleveland and Youngs
town artists who will perform in 
their characteristic roles. Then in
termingle this with a few choral 
numbers by the A.L.S.C. chorus, and 
several variety features. Finally 
top all this off with a dance to the 
enchanting strains of one of Akron’s 
better know orchestras. And what 
have you got? Nothing else but 
the gala A.L.S.C. event in Akron 
this Saturday, Feb. 9, beginning 
at 7:30, and taking place at St. 
Peter’s Hall, on 1414 East Ave 
(After entering Akron just follow 
route 5, you can’t miss.)

So come down, everyone, young 
or old or from near or far. Remem
ber the A.L.S.C. motto: All for fun 
and fun for all.

Pinch-hitter

GAVO
Pinigus Lietuvoje, 
tus per “Dirvą” 

ypatos:

siųs 
šios

It’s Happening in 
YOUNGSTOWN

The Yougstown Lithuanian Social 
Club is still marching along, and the 
future looks bright. That’s the old 
spirit, gang, keep it up! • After get
ting acquainted with everybody at 
that Akron get-together and eating 
all those Weiners and sauerkraut, we 
came back with new “wim, wiger, 
and witality.”—To that snoopy Pinch
hitter, in case he should be interest
ed, Rose Lucas wants him to know 
she ate only ten weiners.

The latest thing on the program 
is a Valentine Dance. Red hearts, 
paper lace, soft lights, dancing with 
your best girl to dreamy waltz 
music—that’s what we’ve got in 
store for “youse guys and youse 
gals.” What swell opportunities for 
little o.e Cupid and his darts. Just 
confidential’.y, some of ’em have hit 
a couple of Akron boys and Youngs
town girls already.

We are asking the Alliance and 
Akron Social Club and the Cleveland 
crowd to help us put this dance 
over. It’s our first serious attempt 
and the committee is hard at work 
on final plans. Who’s on that 
Committee? Well, there’s Walter 
Andrews, the chairman, also the 
guy who does everything which 
everybody else forgets to do; Anne 
Subonis, our efficient secretary, but 
don’t get the idea that she hasn’t 
got wha. it takes, just because she’s 
efficient; our blond charmer, Stella 
Kaulis, whose nickname is “Ducky” 
wh’ch describes her perfectly; that 
handsome foot ball player, Vic Su
bonis, who is kind of bashful, but 
I promile to introduce you girls— 
l:ne forms on the right; and Rose 
Lucas vho has promised not to 
sing at the dance. How can we 
fail with such a Committee!

O.K. Akron, Alliance and Cleve
land, we’ll be all set to greet you at 
our Valentine Dance. Date—Sat 
Feb. 16, place—Lithuanian Progres
sive Clu), 628 Franklyn Avenue.

Youngstown is going to attend 
the play “The World Without Wom
en” in Akron Saturday and we're 
going to bring along our own girls 
just to flay safe. Who wants to 
dance wiih another man?

To K. J. M.—Listen, you man of 
mystery—you’re getting our girls 
all excited. They can’t even sleep 
nights tiying to figure out who 
vou are. Could you, by any chance 
have sonething to hide ?

How about giving us the low-down 
on him, Mr. Editor?

“Cotty” Kalenda and Eddy Tomu- 
lonis are still talking about the 
swell time they had in Akron.

Don’t forget. Gang! There’s r 
meeting Friday. Feb. 8 at 8:00 at 
the Lithtanian Hall on Franklyn 
Ave. Be there because it’s impor
tant. Pnspective members are in
vited to come down and look us 
over.

There B to be a mass meeting 
of all yomg folks who are not al
ready menbers of the Club at th° 
Rt. Francs Church Hall, Sunday. 
Feb. 17. Further details to be an-

AT THE OPERETE “ČIGONAI” 
Lithuanian Hall, Cleveland

Knowing that those interested in 
finding who Mrs. M’s K. is, by either 
looking for a person with smoked 
glasses plus a beard, or the person 
Pinch-hittei- of Akron described, 
I had very little difficulty in doing 
my sluething in the raw.

Only once was my identity at stake 
and that was when one of the girls 
who had one beer to many remark
ed: “Who’s name are you putting 
in your date-book now, Bill?” I 
soon cleared myself out of that one, 
with no harm being done. Here’s 
what was in that little gossip book. .

o o o
WHY?

C. F. Petraitis, insurance sales
man attending įhe affair all by h:s 
lonesome. Next time bring- the Miss 
and the Mrs., Charley. They are 
good dancers and besides, a couple 
a more admissions would help.

GUESS WHO
Where there’s smoke there must 

be a fire, and sure enough H. T. S. 
and M. Z. two likable young ladies, 
were trying to hide the fatimas they 
were dragging on under their chairs. 
Not over my dead body will you 
get away with anything like that 
youse gals.

BASHFUL
The young Miss who passed out 

the programs, was the just recently 
graduated sister of Sofia Kane. 
Name, Mae—School, East High— 
Age, 17—He’ght 5ft 4. etc. Sofia 
is there anything else you like to 
know about your sister. Just ask.

NOT BAD
The chief of the Gypsy tr’be, 

Norbert Skirbant, did some very fine 
acting on the stage. He was feel
ing pretty fine off stage also, but 
you can’t blame him, after all those 
congratulations, and have one on 
me invites.

SCOTCH - LIT11U A NIA N
Julius Krasnickas, certainly had 

the fitting part in the play. He was 
the feudal land owner. He was as 
free with his land, on stage as he 
was with, his complimentary passes 
off stage.

. . AH-HUII
Honorable mention to Aldona 

Rugientis for her something new in 
dancing at the hall. It certainly 
made the boys sit up and take note. 
It opened the males eyes and the 
females mouths.

MISSING
The ever-pleasant faces of Mr. 

and Mrs. Ramanauskas in the cheeck 
ng room. Not only did we miss 
their faces but also their tact in 
knowing which goes to whom, and 
whom goes where, the latter coming 
in handy for yours faithfully’s in
formation.

YES AND NO
Altho, the Dubinskas sisteres are 

as unlike as January and June, that 
is physically speaking, they certain
ly can harmonize in song and dance. 
What say.

WON’T DO
Mr. J. V. Mitchell, making a very 

game attempt to frustrate the idea 
that old rocking chair’s g-etting him,

Baltimore, plus a silver dinner set. 
I see where I’m going to scout about 
for a mother for my children, so I 
can slip in on a golden anniversary, 
mebbe.

NO!
The Urbsaitis brothers refusing to 

sing at the “Čigonai” affair because 
their mentor Benny Velička was 
absent. They probably figured they 
couldn’t hit it off as good as they 
did at the S. L. A. affair when he 
was present.

TERRIBLE
The Youth’s Forum looking like 

a typographical error last week, vas 
iss los, K. S. did my picture frighten 
you?

SIDE GLIMMER
In the year 46 B. C., Julius Augy. 

Caeser exclaimed: “Countrymen lend 
me thy ears.”

In the year 1935 A.D‘. Franklin 
D. Roosevelt dictates: “Taxpayers, 
lend my thy purses.”

THROUGH THE EDITOR’S HAIR
Who is this K. J. M.? That’s the 

query we have come face-to-face 
multitudinous number of times. To 
be sure he is slick. .. .works incog
nito. .. .doesn’t dance and counts 
his drinks. Those in the know here 
reported quite accurately at Akron 
his identification but his flittiness 
is a bit exaggerated. .. .if not over
rated. His excitation of the girls 
is the disguised flux of magnatism 
emanating outwardly inwardly there
by causing that jittery biliousness, 
slue-gish ways of response often 
afflicting maidens in the state of 
love. Men, all types, question us 
about his actual horsepower seeking 
to learn, as from the “Fountain of 
Youth”....to divulge if pass'ble his 
extraordinary control over his wave
lengths of magnetic forces. He is, 
By-stander, respected by all who 
know him....loved by all the fems 
who come within his wavelength.... 
and admired by his world of men.

CLEVELAND CURRENT EVENTS
At the Lithuanian Hall

' Beginning Saturday, Feb. 9th
Saturday, St. George’s Society 

Card Party and Dance.
Sunday, Lithuanian Day Celebra

tion.
Monday, K. of L. 25 Chapter 

Meeting.
Wednesday, St. Casmir’s Society 

Meeting.
Thursday, Republican Club meet

ing, Inter. Bible Students meeting.
Friday, St. George’s Society meet

ing.

EDITOR’S NOTE: Announce
ments of any personal or social 
interest will be cordially accepted. 
Send or phone yours in.

by celebrating his birthday one even- ou

K. of L. SPOTLIGHT

The K of L choir has been re
hearsing for several weeks, for the 
special occasion of singing at Lith. 
Independence Day, on Feb. 10, 1935. 
This choir is under the direction 
of Mrs. P. Luiza. We are sorry, 
that more of our members didn’t 
attend rehearsals.

K. of L’s—Lest you forget Card 
Party and Dance, which is to be 
given by us, on Feb. 20. Bring your 
friends and parents, so that we may 
get better acquainted with them 
I’m sure they will all have a de
lightful evening, both young and

nounced.

ing, and then trying to imitate a 
butterfly on the dance floor, at 
this shindig. Oh how the old dear 
must have suffered the next week.

HERE AND THERE

TETE-TA-TETE
Mr. C. E. Yocus, sputtering and 

motioning like a one-man revolution, 
to one of his old croney listeners. 
From the motions it seems as if 
C. E. is of the opinion that President 
Roosevelt has buttered his bread 
and now he should lie in it or 
thoughts to that effect.

Also, we are giving away prizes! 
This is our first occasion of the 
year, and I feel it is our duty in 
helping to make this affair a suc
cess.

Remember, this is FEB. 20, on 
WEDNESDAY EVENING, so, I 
hope you all cooperate.

Let's not forget the “Valentine 
Party,” which is to be held at 
Nellie Greene’s home Sat., Feb. 9.

This is something entirely new! 
Different! Aren’t you curious? 
Bring your friends for a gala even
ing.

Ann Usalis.

Gerbiamieji! Visų musų pareiga yra dalyvauti paminėjime metinės di
džiausios musų tautos šventės — Nepriklausomybės dienos, taigi visi atsi
lankykite. Pelnas šio viso parengimo skiriamas pusiau: Clevelando Lie
tuvių Kultūriniam Darželiui ir Lietuvos reikalams: Klaipėdos nuo Vokie
čių gynimui ir Vilniaus iš Lenkų vadavimui. (Kolektavimo nebus.) 
Kalbės žymus kalbėtojai svečiai: Kun. E. Šteigmanas iš Youngstown, O., 
Juozas Tysliava (“Vienybės” redaktorius) iš Brooklyn, N. Y., chemikas 
P. J. Žuris, K. S. Karpius, Adv. P. V. Česnuįis, Kun. A. Karužiškis.
Taipgi kalbės vienas Ukrainietis kalbėtojas, ir Ukrainiečiai prisidės prie iš- 
pldymo programo su dainomis ir savo tautiškais šokiais. Lietuvišką pro
gramo dalį išpildys žymesnės vietos scenos spėkos.

Ona Pacejunienė .......... Lt. 59
Povilas Minkevičius .... $5.00 
Kazys Paškevičius .... $5.00 
Ona Matulionienė ......... $5.00
Alena Marcinkevičienė. . $5.00 
Gabrielius Jonaitis .... $5.00 
Marcelė Skaisgirienė . . $8.00 
Antanina Leinionienė . . $15.00 
Leonardas Poderskis . . $25.00

Kreipkitės vėl:
6820 Superior Ave. Cleveland

DARBININKAS reikalingas pa
prastam darbui farmoje apie 

namus. Gali būti apysenis ar
ba jaunas vyrukas. Kreipkitės 
pas Povilas Gudis,

112510 Taft avė. Cleveland,

Our nevest members are Anne. 
Kazokaitis, Mary and Eddy Lucas 
all of Sha-on and Charles Aurila. 
Glad to hive you folks! Eddy is 
an importmt addition to any Club, 
being one if those people Who get 
things dom.

Innocent By-st under.

; dfiso telefonas
ENdicott 1378

; Namų
CLerwater 1951-J

j DR. A J. KAZLAUGKAS
! GYDYTOJAS IR
! CHIRURGAS

690! Superior Ave.
> Valandos 1—3 ir 7—8 p. p.

Pirkit Dabar!
IR TAUPYK1T PINIGUS 

Naudokitės musų didžiausiu Išpardavimu 
VYRAMS IR VAIKINAMS 

SIUTU - OVERKOTŲ 
SKRYBĖLIŲ, REIKMENŲ 

Nepaprastai nupigintomis kainomis! 

THE KRAMER & REICH CO.
7002 Superior Ave. kampas Giddings Road


