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IR DARBININKŲ ŽINIOS

AM. DARBO FEDERACI
JA DERASI SU PRE

ZIDENTU
Washington. — Vasario

11 d. pas Prezidentą Roose- 
veltą atsilankė Am. Darbo 
Federacijos atstovai su Fe
deracijos prezidentu prieša
kyje apkalbėti svarbius dar
bininkus liečiančius klausi
mus. Kalbant apie darbi
ninkų organizavimąsi, Roo
sevelt pasakė kad nors ad
ministracija pastūmėja ko- 
lektivio tarimosi darbininkų 
su darbdaviais principą, fe- 

| 't>*» deralė valdžia negali imtis 
priversti darbininkus ir 
darbdavius organiz u o t i s. 
Prez. Roosevelt sako, rei
kia turėti kantrybės jeigu
tam tikrose šakose, kaip pa- 
veizdan automobilių indus
trijoje, negalima darbinin
kų suorganizuoti.

Užsimušė 10 darbininkų. 
Fort William, Ont., Canada. 
Dešimts darbininkų iš 22 
važiavusių i susirinkimą 
užmušta kuomet brokas su
simušė su traukiniu netoli 
čia.

Per Sausio mėnesį visose 
Amerikos automobilių dirb
tuvėse buvo padaryta 306,- 
000 automobilių. Gruodžio 
mėnesį buvo padaryta 185,- 
819. O Sausio mėn. 1934 m. 
buvo išdirbta 163,811.

Buffalo, N. Y. — Taxi 
cabų šoferiai nubalsavo ap
šaukti general] streiką. Vi
so jų yra-apie 300.

Quitman, Ga. — Sprogus 
gariniam katilui dirbtuvė
je užmušta trys darbininkai 
ir šeši kiti sužeista.

Septyni prigėrė. Aachen, 
Vokietija. — Vienoje ang- 
liakasykloje staiga užplū
dus vandeniui prigėrė sep
tyni darbininkai.

Clevelande, 425 darbinin
kai Cleveland Chain dirb
tuvėje, ant Broadway prie 
Turner road, laimėjo strei
ką, kuris tęsėsi nuo Gruo
džio 3 d. Gavo padidinti al
gas ir. gryžo dirbti.

Cleveland Welding kom
panijos 300 darbininkų su
streikavo reikalaudami di
desnių algų ir pirmenybės 
senesniems darbininkams.

1,000 angliakasių strei
kuoja. Timisoara, Ruma- 
nija. — Tūkstantis anglia
kasių sustreikavo ir pagra
sino badauti kasykloje, ne
išeidami Į viršų, jeigu ne
bus išpildyta jų reikalavi
mai.

Europoje įvairių kasyklų 
darbininkai pradėjo šitokiu 
būdu streikuoti daugelyje 
vietų. I

DVYLIKA PRISAIKINTU SPRENDĖJU PRI
PAŽINO JĮ KALTU LINDBERGHU KŪ

DIKIO PAVOGIME IR NUŽUDYME

Flemington, N. J. — 
Vasario 13 d., po 11 va
landų svarstymo, prisai- 
kinti sprendėjai pripaži
no Vokieti Bruno Haupt- 
manną kaltu nužudyme 
Pulk. Lindbergho vaiko, 
kuris buvo išvogtas iš 
Lindberghų namų apie 
*rys metai atgal.

Hauptmann nuteistas 
mirti elektriškoje kedėje 
savaitę Kovo 18 d. Pa
duota apeliacija Į aukš
tesni teismą.

Bruno Hauptmann yra 
pasižymėjęs kriminaliais 
rekordais Vokietijoje, ir 
slapta- Amerikon Įsiga- 
vęs. Turi žmoną ir 14 
mėnesių kūdikį.

EUROPOJE SIAUČIA 
BLOGAS ORAS

Geneva, Šveicarija. —Be
veik visoje Europoje ir net 
Azijoje praeitą savaitę už
ėjo baisios sniego audros, 
smarkus vėjai, dideli lietus 
ir smarkus šalčiai.

Gripas ir influenza siau
čia Lenkijo1' Rumanijoj, Is
panijoj ir Prancūzijoj.

Šalčių užklupti vilkai bė
ga į kaimus jieškoti maisto

NUSKENDO KARIŠ
KAS LĖKTUVAS

RIAUŠĖS VIENNOJE
Vienna, Austrija. — Va

sario 12 d. Austrai socialis
tai. surengė paminėjimą di
delės kovos socialist!} su 
k'ariumene, įvykusios Vas. 
1934 metais. Policija nelei
do socialistams demonstruo
ti, iškilo susižaudymas, ka
me vienas socialistas nušau
ta, du sužeista, ir sužeista 
du policijantai.

Valdžia laukė tos socia
listų ' demonstracijas tikėda
ma smarkesnių susirėmimų.
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ITALIJA EINA Į KA
RĄ PRIEŠ ETIOPUS
Roma. — Premjeras Mus

solini įsakė sumobilizuoti 
250,000 kareiviu ir pasiun
tė 50 kariškų lėktuvų į Eri
trea, po naujų ištikusių su
sirėmimų Italijos kareivių 
su Etiopijos kareiviais prie 
Italijos teritorijos Afrikoje 
rubežiaus,

Italija reikalauja Etiopi
ją suvaldyti savo kareivius 
ir neduoti jiems užpuldinė
ti Italų, kurių jau dikčiai 
išžudyta visos šios žiemos 
susirėmimuose.

BANKRUTAVO PRAN
CŪZŲ “FORDŲ” Iš- 

DIRBĖJAS
Paryžius. — Prancūzijos 

pigių automobilių išdirbėjas 
Citreon šiose dienose ban
krutavo ir 20,000 jo darbi
ninkų neteko darbo.

Sakoma kad Citroen per
daug leidė pinigus net ne- 
’•pikalingiems dalykams: jis 
buvo paėmęs ir apšvietęs 
elektros ugnimis garsų Ei
felio bokštą Paryžiuje, ant 
kurio buvo šviesomis išve
džiota jo automobilio gar
sinimas. To bokšto apšvie
timui tik už vieųą naktį už 
elektrą reikėdavo išmokėti 
po $600. Jis rengė visokias 
automobilių keliones tyry- 
nuose Persijoj ir Afrikoj, ir 
užlaikė puikiausius “ekspo
zicijų rūmai” Paryžiuje ir 
Belgijoje, kas viskas ėdė 
pinigus. Pagaliau Citroen 
firma neišlaikė ir bankru
tavo, užtraukdama visai ša- 
’iai dideli smūgį.

VOKIEČIAI SVAJOJA 
APIE GALYBĘ

Berlinas. —Vokietija tu
ri noro įsitaisyti kariumenę 
iš 400,000 vyrų, kurią suda
rytų iš dabartinių “šturmi- 
nių kareivių” organizacijų, 
esančių paskiruose mies
tuose.

Toliau, Vokiečiai svajoja 
apie įsitaisymą sau kariško 
oro laivyno kuris butų ly
gus jei ne didesnis už sovie
tų Rusijos oro laivyną.

Visi Vokiečių planai su
daryti sau armiją priklau
sys nuo pasekmių susitari
mo su Prancūzija, kuri sa
vu keliu susitarus su Ang
lija gintis nuo oro priešų.

Kaip dabar išrodo, Vo
kietija pradeda rodyti noro 
kalbėti su Prancūzija ir 
Anglija jų nustatytais Eu
ropos taikos klausimais 
nuo ko pereitą savaitę buvo 
atsigryžę.

RASTA DAR SENESNIS 
MIESTAS

Pennsylvanijos universi
teto tyrinėtojai Mesopota
mijoje praneša atradę ten 
likučius dar vieno miesto, 
kuris tikrina yra senesnis 
negu. 1932 metais atrastas 
“seniausias miestas”, ku
riam amžius buvo nustaty
ta 3250 prieš Kristų.

Dabar atrastas miestas, 
esąs dar 1,000 metų senes
nis.

HITLERININKŲ BY- 
LOS EIGA KAUNE

Vokiečiai Stengiasi Me
lavimais Išsisukinėti 
nuo Valstybės Išda

vimo Kaltės

Kaunas. — Nuo Sausio 7 d. 
iki 21 Kaune svarstoma valsty
bės išdavimo byla buvo per
traukta, nes susirgo keliolika 
kaltinamųjų, keli gynėjai ir da
lis teismo narių. Dabar, vi
siems pasveikus, byla nagrinė
jama toliau. Kaltinamųjų tar
pe jaučiama ypatingas nervin
gumas, nes jie mato kad liudi
ninkų parodymai neina jų nau
dom Tiesa, kai kurie liudinin
kai bandė išsisukinėti ir meluo
ti, bet teismas bemeluojančius 
sugavo. Meluojantieji liudinin
kai atiduoti apigardos teismo 
valstybės gynėjo žinion, kad 
juos patrauktų atsakomybėn ir 
nubaustų už neteisingus paro
dymus teisme.

Jau anksčiau buvome prane
šę kad nazių agitatoriai bando 
dalyti tam tikrus spaudimus Į 
liudininkus kad šie teisme už
sigintų savo parodymų kuriuos 
davė anksčiau teismo tardyto
jui. Bet jiems gintis gana sun
ku, nes teisme yra daugybė Įro
domos medegos. Pagaliau, be- 
išsisukinėjantieji liudin inkai 
vis dėlto turi pasakyti teisybę,

nes už melavimą bijo gręsian- 
čios bausmės.

Nuo Sausio 21 d. klausiami 
liudininkai patvirtino daug tei
siamųjų nusikaltimų. Liudi
ninkų parodymus ypatingai 
Stengiasi nuneigti Sassas, Rop- 
pas ir Neumannas. Jie po ke
lis kartus teisinasi, bet taip 
suktai kad teisybė čia pat ma
tyti. Vienasį liudininkas pa
tvirtino kad Sass su savo ben
drais važinėjo į Berliną ii* no
rėjo pasimatyti su Hitleriu, ta
čiau jie pasimatė tik su Hitle
rio pavaduotoju, šis liudinin
ko pasakymas buvo skaudžiau
sias smūgis Sassui ir jo grupės 
teisiamiesiems, nes anksčiau vi
si gynėsi kad su Berlinu jokių 
santikių nepalaikė. Tai buvo 
šalto vandens kibiras visam 
Sasso grupės . majam suo
lui, kuris dar susinerva
vo ir jsikarščiavv Tsb.

Sovietai Užpirks Lietu
voje 100,000 Kiaulių
Kaunas. — Patirta kad klau

simas apie Sovietų Rusijos už
pirkimus Lietuvoje šimto tūk
stančių kiaulių įgijo tikreny
bės formą. Sovietų prekybos 
atstovas Lietuvai, kuris tuo 
klausimu buvo nuvykęs Į Mas
kvą, gryžo atgal Į Kauną. “S.”

San Francisco, Cal.—Va
sario 12 d. vakare, Suvie
nytų Valstijų kariškas diri
žablis Macon nukrito j Pa- 
cifiką laike skraidymo, kuo
met jo valdytojai neteko 
kontrolės, ir nuskendo. Nu
krito iš 1,250 pėdų aukštu
mos, tačiau 81 iš 83 jame 
buvusių karininkų spėjo iš
sigelbėti. Nelaimė ištiko 
dirižabliui skraidant virš 
vandenų, apie 110 mylių j 
pietus nuo San Francisco.

Aplink buvusiems kariš
kiems laivams duota SOS 
gandas ir trys pribuvo ir 
išgelbėjo dirižablio žmones, 
tik du turbut nuskendo su 
dirižabliu, kuris nuėjo 50 
sieksnių gilumom

Macon leidosi žemyn ne
visai staigiai, nes spėjo ja
me buvę vyrai apsidėti gel
bėjimosi diržus.

Ketvirtas žuvo
Macon yra ketvirtas Suv. 

Valstijų kariškas dirižablis 
žuvęs vienokiu ar kitokiu 
budu pastaru keliolikos me
tų bėgyje. Kiti dirižabliai 
buvo Shenandoah, Akron ir 
ZR-2. Visi jie kaštavo virš 
$10,000.000 ir galima sakyt 
ta didelė suma pinigų nu
mesta į balą. Su kitais žu
vo po kelioliką vyrų, tik 
Macon prarado du vyru.

Prez. Roosevelt patyręs 
apie šio dirižablio žuvimą 
pareiškė kad tuo tarpu su
laikys budavojimą daugiau 
tokių lengvesniu už orą lėk
tuvu karo tikslams.

Dirižabliai Akron ir Ma
con buvo pabudavoti vienas 
po kitam Akrone, Ohio, ir

ŠELPIMO REIKALAUJA 
20 MILIJONŲ ASMENŲ

Washington. — Valdžios 
spėjimas kad šią žiemą pa
šalpų reikalaujančių skai
čius pasieks 20 milijonų as
menų išsipildė. Apie penki 
milijonai šeimų dabar gau- 

uašalna iš valdžios. Prie 
to apie 800,000 pavienių as
menų valdžios pašalpą ima.

Valdžia tiesioginai šelpi
mui tų žmonių išleido per 
pusantro meto $2,990,629,- 
404.

Prezidentas Roosevelt no
ri užbaigti tiesioginį šelpi
mą ir duoti žmonėms dirb
ti, užvedant įvairius darbų 
projektus.

VAIKŲ DARBO ĮSTATY
MAS ĮSIGALIOJA '

Washington. — Federalė 
valdžia priėmė vaikų darbo 
kontroliavimo įstatymą, ta
čiau iki šiol dar 23 valsti
jos jį priėmė. Reikalinga 
dar 13 valstijų padarymui 
jo pilnagaliu įstatymu. Vi
suotinos gerovės direkto
rius Msgr. Ryan ragina val
stijas paskubėti tą įstaty
mą užtvirtinti.

buvo didžiausi ir naujausi 
tos rūšies lėktuvai. Akron, 
žuvo Atlantike Boland. 4 d. i 
1933 metais, su 73 vyrais, i

BYRD GRYŽTA
Adm. Richard E. Byrd 

kuris per beveik porą metų 
gyveno pietinio žemgalio 
srityje su savo tyrinėtojais, 
dabar jau apleido tą šaltą, 
teduotą pasaulio dalį ir gry- 
žta atgal į Suv. Valstijas. 
Byrd atliko porą rizikingų 
kelionių už šimtų mylių nuo 
savo žmonių ir laivų, savo 
tyrinėjimams vesti, tačiau 
laimingai gryžo. Jis palai
kė radio susisiekimą su vi-

Ši buvo jo antra kelionė 
į pietų žemgalį.

su pasauliu.

12 UŽMUŠTA
Dallas, Texas. — \Vasario 

9 d. čia praėjo smarki vėt
ra, kurioje žuvo apie de- 
sėtkas negrų ir pora baltų 
žmonių.

18 UŽMUŠTA
Maskva. — Netoli Sara

tovo, prie Volgos upės, iš
tiko trečia skaudi Rusijos 
gelžkelių nelaimė penkių 
savaičių bėgyje. Susimušė 
prekinis traukinis su pasa- 
žieriniu ir užmušta 18 žmo
nių.

PENSIJOS REIKTŲ TIK 
MILIJONUI

Washington. — Adminis
tracija apskaičiuoja kad vi
soje šalyje žmonių kuriems 
reiktų mokėt senatvės pen
sija tėra apie milijonas, to- 
del, sako, valstijoms atsi
eitų tik anie $111,000,000 
į metus pensijų mokėjimas.

Nekurie kongreso atsto
vai skaičiavo kad pensijų 
įvedimas kaštuotu kasmet 
apie $450,000,000.

Rooseveltas pritaria sky
rimui senatvės nensijos po 
$15 į mėnesį iš federalio iž
do ir ragina valstijas pridė
ti po $15 iki $20 kiekvienam 
savo ribose esančiam pen
sijos reikalingam seneliui.

RADO GYVŪNO LIEKA
NAS NUO 30 MILIJO

NŲ METŲ
Kalifornijoje, garsi a m e 

mirties klonyje, atrasta li
kučiai milžiniško prieš-isto- 
riško gyvūno, kurį vadina 
titanothere, mirusio toje 
vietoje apie 30 milijonų me
tų atgal.
JAPONIŠKAS ALUS VO

KIETIJOJE
Japonijos bravorai grąsi- 

na Vokiečiams atėmimu už- 
rubežinių rinki} savo pigiu 
bet labai geru alum.

Surinktos žinios parodo 
kad Japonija parduoda Vo
kietijoje bonkose alų pigiau 
negu kad Vokiečių brovarai 
moka už perkamas tuščias 
alaus bonkas.

Mooney vis nepaleidžia
mas. Suv. Valstijų aukš
čiausias teismas prieš mė
nesį laiko patvirtino Tarno 
Mooney įkalinimą, ir šiose 
dienose tą savo nuosprendį 
užtvirtino. Mooney laiko
mas kalėjime jau 18 metų 
už jam primestą sprogimą 
ir nužudymą’ keliolikos, as
menų 1916 metais.

TURKIJOJE ĮVEDĖ 
PAVARDES

Iki šiol Turkijoje žmonės 
turėjo tik po vieną vardą, 
ir jeigu kas norėjo ką at
skirti ar pažymėti turėdavo 
pridėti paaiškinimą jo ama
to ar ko panašaus. Paveiz- 
dan, Aga kurpius, Hodži 
kumpanosis, ir tt. Nuo šių 
metų pradžios visi Turkijos 
piliečiai turėjo pasirinkti 
sau nuolatines pavardes, 
kurios eis ir ant jų vaikų, 
panašiai kaip turi Europo
je.

Pats Turkijos diktatorius 
Mustapha Kemal gavo sau 
pavardę iš šalies seimo, i)’ 
vadinsis Kemal Ataturk, 
kas reiškia “visų Turkų tė
vas”.

LIETUVIAI LAIMĖJO
Washington. — Stalo te

niso (ping-pong) tarptauti
nėse rungtynėse Londone 
Lietuvos komanda Vasario 
8 d. nugalėjo Suv. Valstijų 
komandą 5 prieš 0. “Daily 
Sketch” rašo kad tai buvo 
pirma rungtynių sensacija.

Ohio vieškelių patruliai yra 
veiklus ir gerame ir blogame 
ore, ir jie gatavi kaip suvaldyti 
netvarkius važinėtoj us taip ir 
suteikti pagalbą nelaimėje. 1. 
Patrolmenai gatavi stoti vieš
kelių darban nežiūrint prasto

oro. 2. Suteikia mandagią in
formaciją apie kelius. 3. Su
žymi automobilių motorų nu
merius, susekimui pavogtų au
tomobilių. 4. Pirmutinė pagal
ba sužeitam automobilio nelai
mėje žmogui,
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įPITTSBURGHO PADANGE

yra 
nu- 
dvi- 
ne-

stėsi, linkėdami jaunai porelei 
kuoilgiausių metų ir kuolinks- 
miausio sugyvenimo.

Pr. Pūkas.

ir išsiųsti Į centrą. Bet 
rezoliuciją reikėjo pasira- 
kuopos pirmininkas atsi- 
rašytis. Tada rezoliucijos

MINĖS LIETUVIŲ DIENĄ, 
Šv. Jurgio parapijos klebonas 
Kun. J. čižauskas rengia pami
nėjimą Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktuvių Vasario 17 
d. Bus gražus programas, dai
nuos parapijos choras, kuriam 
vadovaus pats klebonas. Bus 
kalbų ir kitokių pamarginimų.

DALYVAVO P R O .GRAME 
Plunksnos Karys.

SLA. 40-TOS KUOPOS VEI
KIMAS. Pittsburgho kolonijo
je didžiausia SLA. kuopa 
40-ta. Tos kuopos veikėjai 
sistatė 1935 metais kuopą 
gubai padidint. Bet visa
laimė kad niekaip negalima su
laukti to kontesto paskelbiant.

Sausio mėnesio susirinkime, 
kuriame dalyvavo virš 70 na
rių, buvo apkalbėta pakėlimas 
SLA. nariams mokesčių lėšų 
fondui. Po apkalbėjimo nutar
ta išrinkt komisiją parašyt re
zoliuciją centro valdybai prieš 
mokesčių pakėlimą. Komisijon 
inėjo J. Baltrušaitis, K. Leliu- 
šis ir J. Virbickas. Rezoliuci
ją turėjo pasirašyti kuopos val
dyba 
kada 
šyt, 
sako
komisija pasirašo ir pasiunčia 
ją į centrą.

Dabar, Vasario 2 d. susirin
kime, pakilo karštos diskusijos 
del kuopos pirmininko A. Vai
noros nekoperavimo su kuopa. 
Tapo pravaryta tarimas kad 
jeigu ateityje kuris kuopos val
dybos narys nesilaikys kuopos 
nutarimų turės rezignuoti iš 
kuopos valdybos. šiuo tarpu 
dar nei vienas nerezignavo, ma
tyt visi sutinka dirbti išvien.

Toliau, kuopa nutarė prieš 
užgavėnes, sekmadienį, Kovo 3. 
surengti draugišką vakarėlį L. 
M. D. salėje. Pelnas šio vaka
ro eis kuopos naudai, kadangi 
Gruodžio 30 d. rengto kuopos 
vakaro pelnas, $44.30, atiduota 
Lietuvių Kambario fondui.

Visi kuopos nariai bei narės 
prašomi atsilankyti tą vakarą, 
šokiams gros A. Kaulakis, ir vi
siems užtikrinama geras pasit 
linksminimas. Kiekvienas pra
šomas atsivesti savo draugus. 
Labai pageidautina kad tikie- 
tus jsigytumet iškalno. Paren
gimo komisija susideda iš šių: 
V. Kaličienė, E. Saveikienė, M. 
Zdankienė, A.
M. Šinkūnienė, J. Virbickas ir 
K. Šinkūnas.

APIE LIETUVOS IR ESTIJOS 
RANKDARBIŲ PARODĄ 
Šią įspūdingą parodą atidarė 

Vasario 2 d., 2 vai. po pietų, 
Ernst Kern Co. Store, parodos 
vedėjai, rengėjai ir atstovai 
Lietuvių ir Estų iš Detroito ir 
Chicagos.

“Penkioliktas procentas Det
roito žmonių uždarbių pinigų 
paeina iš Europos”, pasakė Har
vey Campbell, ekzekutivis vice 
prezidentas Detroito Board of 
Commerce, kuris dalyvavo vai
šėse Book Cadilac Kotelyje, są
ryšyje su Baltic States Exhibit 
atidarymu. “Mes parduodame 
savo prekes jiems, į užrube- 
žius, taigi palaikymui draugiš
kumo, turime pirkti 
ir paiemti parodą”, 
reiškė jis.

Vaišės ir kalbos 
buvo nuo 12:30 vai.

Po Campbell, sekė
to ir Ernst Kern, krautuvės sa
vininkų; po jų, kalbėjo 
vis Adv. J. P. Uvick, 
parod >s organizatorius, 
cialis 
tijos 
hard; 
vaitis
cagoje.

Iš viešbučio, po vaišių, 30 da
lyvių nuvyko į Kern’s krautu
vę, ki.r 9-me aukšte, 2 vai. po 
pietų, įvyko parodos atidarymo 
iškilme. Ten buvo išdėta 
kųs Lietuvių rankdarbiai: 
taras, 
žiniai,

Čia 
kalbos.

jų prekes 
toliau pa-

viešbutyje

kalbos Ot-

Lietu- 
toliau, 

komer- 
ir Es- 
Bony-

atstovas Lietuvos
Amerikoje, Lduis 
ir pagaliau Antanas Kal-
Lietuvos Konsulas Chi-

Viktorą vičienė,

J. Virbickas,

KAS MUMS LABIAUSIA REI
KIA ATLIKTI 1935 METAIS
Pittsburgho Lietuviai turi 

didelęmižduotį 1935 metais:
Reikia pabaigt rinkliavą pen

kių tūkstančių dolarių Lietuvių 
Kambario įrengimui Pittsburg
ho Universitete. Dar būtinai 
reikia surinkti apie $3,000.

Prisidėti kviečiami ir visos 
plačios Amerikos Lietuviai, vi
sos organizacijos, pavieniai as
menys, veikėjai, profesijonalai 
ir tt.

Aukas siųsdami rašykit čekį 
vardu: Lithuanian Memorial 
Room Fund, o siųskit: V. Zam- 
bliauskas, 31 Minooka street. 
Pittsburgh, Pa.

pui- 
gin- 
dro-

PHILADELPHIA, PA.
IŠKILMINGOS VESTUVĖS. 

Vasario 3 d., Šv. Kazimiero baž
nyčioje tapo surišta moterys
tės ryšiu jauna Lietuvių pore
lė, Juozas Barauskas su Teofile 
Mačiulioniute. šliubą davė Kun. 
Dr. V. Martusevičius. Pabro
liai ir pamergės buvo: A. Bali- 
lionis, A. Barauskaitė, K. Bati
kas, M. Karpavičiūtė, J. Balnis, 
E. Čepuliutė, A. Naujokas, T. 
Kiveriutė, S. Barauskas, A. ša- 
paila, J. Genvilaitė, K. Mockus, 
Adelė Barauskaitė.

Į bažnyčią daug žmonių su
sirinko pamatyti vestuves.

Vestuvių pokilis įvyko para
pijos salėje, kur dalyvavo virš 
trys šimtai svečių. Atsilankė 
ji* abu parapijos kunigai: kle
bonas L Valančiunas ir vikaras 
V. Martusevičius. šokiai ves
tuvėse buvo daugiausia Lietu
viški, prie šaunaus brolių Bali- 
lionių orkestro. Tarpuose buvo 
dainuojama Lietuviškos dainos. 
Tąi- buvo šimtprocentinės Lie
tuviškos vestuvės. Didelė pa
garba priklauso kaip jaunave
džiam taip ir jų tėveliams už 
garbingos Lietuvystės išlaiky
mą. Pfisilinksminę svečiai skir-

audiniai,- mezginiai, 
ir Estijos daiktai, 
buvo kitas programas 

Lietuvių orkestras su- 
Amerikos ir Lietuvos

himnu.;. Vyskupas J. M. Mi
chael Gallagher davė palaimi
nimą; po to, Detroito miesto 
mayoro atstovas Raymond Kel
ly atidarė parodą. Kalbėjo J. 
P. Uvick, Bonyhard ir Kalvai
tis. Konsulas Kalvaitis kalbė
jo Lietuviškas, kadangi daugu
ma publikos buvo Lietuviai.

Šv. Jurgio parapijos choro 
narės, Bukšaitė ir Juodsnukai- 
tė, sudainavo “Kur Bakūžė Sa
manota”, ir kelios poros mer
gaičių, tautiškuose rūbuose, šo
ko Lietuviškus šokius, pianu 
joms skambino Kun. J. čižaus
kas. Kai kurių Lietuvių at
vaizdai tilpo vietos Amerikonų 
laikraščiuose. Detroito žiedas.

kų iš parapijos chorų, šie svar
besni dainininkai kurie per ra
dio dainavo, tuo laiku nedaly
vavo bažnytiniame chore. O 
ir ne tik “išrpoko kokį soio pa
dainuot”, bet per metų metus 
puošia musų vakarus savo i 
nomis, ir dalyvauja po šiai 
nai.

Toliau, korespondentas 
kiša1 “garbės jieškojimą”. 
garbė kuri žmogui priklauso 
eina jam jos ir nejieškant. 
abejo, jie yra verti garbės, 
tarpe yra ir čia gimusių, ku
rie taip gražiai Lietuvišką kal
bą vartoja, net malonu klausy
ti. Jie pašvenčia savo laiką 
dainai, nors turi savo kasdieni
nius užsiėmimus, kad palinks
minti kitų Lietuvių 
sias sielas, nors ir ] 
vargę, ir tuomi gali 
Nes ne visi žmonės 
dainuoti.

Ar ne sarmata A. 
būnant Lietuviu taip 
užsipulti ant Lietuvių 
kų mylinčių dailę? 
ma kritika yra sveika, bet ne 
tokie aprašymai kaip jo.

Vėl Sausio 18 d. “Draugo” 
num. rašo, “Laisvamaniams ne
patinka tiesos pasakymas’’.... 
P. Banionis nežino kad jo to
kia negraži “tiesa” nepatinka 
ir daugeliui katalikų.

Gal kai kuriems nepatiko K. 
Nausėdo iškalba. Bet ar žmo
gus gali visiems įtikti? Kam 
nepatinka gali užsukti radio ir 
neklausyti, taip juk visi daro.

Katrie myli dailę ii- dainą, ne
reikia kaip “Pilypas iš kanapių 
išlyst”. Kada jie dainuoja ta
da juos žmonės pažysta. Neti
kiu į tai kad kol galiu dainuot 
sėdėt namie ir duot tai Dievo 
dovanai-balsui rudyti, geriausia 
yra jį išnaudot. Mylint dainą 
taip kaip aš ją myliu, lengviau 
ją išdainavus negu laikyt pri
slėgus savo krutinėję.

Man prisimena, kada giedo
jau bažnytiniame chore, klebo
nas sakydavo, “Ne man giedat, 
Dievui”. Atrodo ir čia taip 
pat: ne p. žuronui dainuojam, 
bet Lietuviams.

Kaslink “šiaudinių katalikų”, 
kuris buna perkarstąs tai lai
kui bėgant, aplinkybės priver
čia ataušti.

VILNIAUS AKCIJOS 
VYSTYMĄSI AME

RIKOJE 1934 M.

BALTIMORE, MD

dai- 
die-

pri- 
Ta 
at-
Be

, .i y

atrodo;

$' 97.50
373.70

lite- 
........ 10.70

“KAIMO KERMOŠIUS”. Va
sario 1 d. Dainos Draugija bu
vo surengus Lietuvių salėje ba- 
zarą, pavadino ji “Kaimo Ker
mošius”, Į kurio surengimij na
rės buvo {dėjusios daug suma
numo, daug naujo, ko dar nie
kad nėra buvę kituose bazaruo- 
se. Užtai publika, kurios bu
vo diktokai, turėjo užtektinai 
smagumo, o draugija padarė 
kelis desėtkus dolarių pelno.

BROOKLYNO - N Y. IR N. J 
ŽINIOS

BROOKLYN, N. Y

jaunuoliai

musų vei- 
jau Ame-

suvargu- 
patys nu- 
pasirodvt. 
gali solo

Banicniui 
skaudžiai 
darbinin- 

Nors sako-

Geriau būti “vė
sesniam” ir nepiktinti žmonių, 
kaip* tie kurie skaitosi gerais, 
“karštus” katalikais ir daug 
nemalonumų pridaro, daug jau
smų užgauna*.

Perskaičiau tą antrą kores
pondenciją ir manau sau, “Kas 
tac per žmogus kuris taip .nu
rašo?” Atsirado keli kurie ge
rai tą korespondente žino. Jei 
jis nepaliaus šmeižęs musų Det
roito geriausias meno jiegas, 
daugiau sužinojus apie jį vi
siems pranešiu.

Radio Dalyvė.

TORONTO, ONT
DARBAI. Sunkus laikai be

darbiams ir skurdžiai gyvenan
tiems, ypač žiemos metu. Kuo
met vasaros metu darbai ant 
laukų užsibaigia ir darbininkai 
suvažiuoja i miestą, bedarbių 
skaičius žymiai padaugėja. To
ronto)' bedarbių skaičius yra 
ypač žymus, ir jų tarpe nema
žai Lietuvių.

Nor; Kanados valdžia skelbia 
-per laikraščius ir radio kad ge
rėja laikai ir darbai eina geryn, 
bet tikrenybėje to pagerėjimo 
visai nematyti.

MINĖS VASARIO 16. Šv. 
Jono draugijos vardu smarkiai 
ruošiamasi prie paminėjimo 17 
metų sukaktuvių Lietuvos ne
priklausomybės. Kiek žinoma 
programas bus gana įvairus.

MIRĖ. S. Murauskas, jau

BEREIKALINGI KABINĖJI 
MAIŠI. Gruodžio 28 d., “Drau
ge” tilpo straipsnis tūlo A. Ba- 
nionio, kuris manė tik keletą 
žodžių )>arašyti apie “laisvama
nio” ' žurono duodamą radio 
programą; bet iš tų kelių žo
džių išsivystė visas straipsnis. 

Kuomet p. Žiūronas pradėjo 
Lietuviškus radio programus jis 
dirbo pats vienas, be choro; jo 
tikslas buvo kelti Lietuvių me
ną Detroite. Graži mintis, bet 
mėgink, žmogau, pakelt kada 
yra Jaugiau ardytojų negu pa
dėjėjų. Aiškus pavydas. ■

Ju1^ p. žuronas iš Chicagos] nuolis 20 metų, pasimirė Sausio 
neatsi. ežė radio stoties, jų yra ] 25 d., šv. Mykolo ligoninėj. Ve

lionis sirgo jau trys metai, tu
rėjo širdies ligą. Palaidotas 29 
d. Sausio, su bažnytinėmis ap
eigomis iš Šv. Juozapo Anglų 
parapijos. Paliko nuliudime 
motiną, vieną seserį ir tris bro
lius, visi gyvena Toronte. Il
sėkis amžinai šaltoje žemelėje.

E. N.

čia pat. Matydamas kad musų 
muzikai snaudžia, niekas nepra
deda, jis turėdamas laiko, su 
pagalba keleto pritarėjų ir pra
dėjo O kaslink J. Žurono kal
bos, sužinojęs kad jo 
patinką, jis paskyrė 
bė'toja.

Kaslink kalbinimo

kalba ne- 
kitą kal-

dainimn-

9.00

105.10

223.1C

Vilniaus akcijos komitetų bei 
skyrių Amerikoje 1931 metais 
buvo ?; 1932 metais 17; 1933 
m. — 27; 1935 m. — 51.

1934 metais tų 51 komitetų 
darbas, suglaudus, taip 
■Vilniaus pasų išplatinta

975 už .......................
Vilniaus ženklelių už 
Parduota V. V. Š. 

raturos už ....
Prenumeratų “Musų 

Vilniui” ...............
Aukos V. V. S-gai ir 

V. G.'Fondui ....
Aukos badaujantiems 

Vilniečiams ......
Bendrai ................... $829.74
Gi 1933 metais bendrai buvo 

sudėta $529.71, o 1932 m. net 
$891.20. Ko atsieksime 1935 
metais ?

A. L. R.-K. Federacijos cen
tro paskelbtomis žiniomis, Už 
Vilniaus pasus bei ženklelius 
bei Vilniaus našlaičiams. Fede
racijos centran (Chicago) at
siųsta bendrai $141.36; o iki 
1934 m. galo gal ir daugiau, ši 
suma neįskaityta Į $829.74. 
Tuo budu, imant bendrai Fede
racijos ir kitų pastangas, Vil
niaus akcija 1934 metais čia 
pasireiškė vaisingesnė kaip 
1933 metais, ir net pralenkė 
1932 metus.

Kas 1934 metų veikime už
sitarnavo pirmųjų vietų šiomis 
ir Federacijos paskelbtomis ži
niomis? Ir štai kas j 
Pirmoji vieta tenka

Hartford, Conn.
Antroji

Cleveland, Ohio 
Trečioji

Didž. New Yorkui 
Ketvirtoji

Philadelphia, Pa.
Penktoj i

Binghamton-, N. Y.
Gi 1933 metais pirmoji vie

ta, kaip žinome, buvo pripažin
ta Binghamtono Lietuviams, o 
antroji vieta teko Brooklyno 
Lietuviams.
Kitų Vilniaus Akcijos Darbu 

Apžvalga
Čia pirmoje vietoje stovi 

svarbus įvykis: tai Vilniaus Ge
ležinio Fondo delegacijos at
vykimas asmenyse Kan. F. Ke
mėšio, P. Babicko ir Docento 
B. Vitkaus. Jie aplankė 52 vie
tas, pradedant New Yorku ir 
baigiant Chicago, ir pasakė 
bendrai imant virš 100 prakal
bų. Atstovai 
nepasigailėjo, 
silankymo pasekmėje sustiprė
jo Vilniaus akcija Amerikoje, 
imant bendrai. Delegacijos y- 
patingas nuopelnas yra kad ji 
laimėjo A. L. R.-K. Federaci
jos centro aktyvumą Vilniaus 
akcijos tikslams. Tat Federa
cijos centro stojimas prie rea
laus ir aktingo darbo yra an
tras svarbus 1934' metų reiški
nys Vilniaus akcijos dirvoje.

Galop 
tas kad 
je Jono 
lyn, N. 
sau įgaliotą talkininką, 
sutinka, skyrių kviečiamas, ap
silankyti įvairiose vietose del 
Vilniaus klausimo ir Vilniečių 
Lietuvių padėties paaiškinimo 
ir Vilniaus pasų bei ženklų pla
tinimo. Laikui bėgant tokių 
p. Steponaičio pasekėjų turbūt 
atsiras ir daugiau. Prie šios 
progos prisimintina kad p. Ste
ponaitis yra parašęs gražų te
atrai) veikalą, “Už Vilnių”, o 
kompozitorius J. Žilevičius yra 
sukomponavęs tam veikalui 
muziką, nes tame veikale yra 
daug gražių dainelių.

Iš viso ko matosi kad 
niaus akcija Amerikoje auga ir 
plečiasi. Skaitlius asmenų jau 
įsigijusių Vilniaus pasus didė
ja: 1932 metais Vilniaus pasus 
įsigijo 1042 amenyš; 1933 m. 
— 1121; 1943 — 975, ir dar 
per Federaciją spėjama bent 
250, bendrai apie 3388 asme
nys.

Juk tai, gerbiamieji, galin
gas Vilniaus akcijos piliečių Le
gionas! Lietuvos žmogus.

VAKARIENĖ. Vasario 3 d. 
D. L. K. Mindaugo pašalpinė 
dr-ja turėjo savo metinę vaka
riene Lietuvių salėje, su Įžanga 
SI. Vakarienė buvo šauni, bu
vo visokių skanių valgių, net ir 
Lietuvių mėgstamos košelie- 
nos. Svečių dalyvavo virš 400, 
kurie po vakarienei prie 
muzikos dar linksminosi 
valandai ryto.

MOTERŲ BAZARAS. 
rio 8 d. Lietuvių Moterų 
tiškas Klubas buvo surengęs 
bazarą, kurio pelną skyrė Lie
tuvių salės naudai. Bazaras 
puikiai pavyko ir salei liks ne
mažai pelno. Mat, moterys tai 
vis moterys, kur tik jos pasi
judina ten padaro ir naudos. 
Už tai joms priklauso didelis 
kreditas. Dalyvis.

ĮSPŪDINGAS POKILIS DA
RIAUS-GIRĖNO LITUANI

KOS KUBO.
Senuoliai į šoną — 

ateina!
Kai kurie senieji 

kėjai išsireiškia kad
likos Lietuviams neilgai liko 
Amerikoje gyvuoti. Tačiau, 
geriau tėmijant musų jaunuo
lių veikimą labiau įsitikini kad 

senuolių pesimistiškumas 
klaidingas, žmonės kurie 
mąsto ir kalba, jie mato- 
neapsidairo kas aplink juos

Jie tur-

pasirodo:

$114.64

104.25

101.05

67.35

59.10

savo energi  j os 
Delegacijos at-

paminėtinas ir tas fak- 
V. V. Sąjunga asmeny - 
Steponaičio (iš Brook- 
Y.) įsigijo Amerikoje 

kuris

Vil-

geros 
iki 1

Vasa- 
Pilie-

TAUTOS ŠVENTĖ. Vasario 
17 d., Baltimorės Lietuvių Dr- 
jų Taryba rengia Lietuvos ne
priklausomybės minėjimo iškil
mes Lietuvių salėje. Progra
mas bus įdomus. Dainuos vieš
nia dainininkė, Radio City ar
tistė, p-lė Elena Sadauskaitė iš 
New Yorko, ir Baltimorės Lie
tuvių Dainos Choras vedamas 
p-lės Lelijos Geležiutės. Daly
vaus vietos Lietuvių Skautų 
grupė, vedama V. Račinsko, pa
gerbime Amerikos ir Lietuvos 
vėliavų. Kalbės Adv. Nadas 
Rastenis, Dr. Jonas Bučnis, Dr. 
Juozas Benešiunas, Dr. Juozas 
Laukaitis, Dr. Edvardas Mili- 
nauskas, Jonas Čėsna ir Tarnas 
Grajauskas. Įžangos nebus.

ŠOKIS. Penktadienį, Vasa
rio 15 d., Lietuvių Demokratų 
Klubas rengia “Valentine”’ šo
kį, Lietuvių salėje.

KORTAVIMAS. Vasario 23 
d., bus kortąvimo vakaras nau
dai Lietuvių salės. Kortavi- 
mas šį sykį bus didžiojoje sa
lėje, todėl bus pakankamai vie
tos smagiai pakortuoti

Ant. Kurelaitis.

YOUNGSTOWN. O
JAUNIMAS KRUTA. Musų 

kolonijos jaunimas, pasekdamas 
Akrono Lietuvių jaunimą, suor
ganizavo Youngstowno Lietu
vių 'Draugišką Klubą. Prie or
ganizavimo darbavosi Lukoše
vičių šeimos nariai, kartu su 
savo draugais. Klubas jau da
lyvavo Akrone keturių koloni
jų Lietuvių jaunimo suvažiavi
me trys savaitės atgal, sugry- 
žo su daugiau energijos, dau
giau noro dirbti.

Dabar, šio šeštadienio vaka
re, Vasario-Feb. 16 d., Y. L. D. 
Klubas rengia smagų vakarą, 
platesniam susipažinimui vietos 
ir apielinkių jaunimui. Šis pa
rengimas išpuola Lietuvos ne
priklausomybės dienoje, taigi 
jaunimas kartu paminės ir sa
vo tėvų šalies tautos šventę.

Parengimas įvyks Liet. Pro- ] 
gresivio Klubo salėje, ant Fran- : 
klin avė. Pradžia 8 vai.

žada atvažiuoti Akrono
Klubo nariai ir gal bus Cleve- 
lando ir Alliance kolonijų sve
čių. Nenarys.

L. D

1934 METU BONU 
KUPONAI

“Dirva” priima Lietuvos 
bonų kuponus 1934 ir ank
stesnių metų už uilną jų 
vertę už knygas ir prenu
meratą.

“DIRVA”
6820 Superior av. Cleveland, O

• tas 
yra 
taip 
mai 
veikiama ir daroma.

; but nežino kad kasdien gimsta 
nauji kūdikiai.

Štai Vasario 3 d. man teko 
vėl būti liudininku džiuginančio 
ir įspūdingo patriotiško Lietu- 

, višku atžvilgiu parengimo, ku
ris buvo surengtas pastango- 

. mis išimtinai musų jaunuolių. 
Truputį daugiau kaip metas lai
ko atgal, keletas jaunų vyrų ir 
merginų suorganizavo Dariaus 
ir Girėno atminčiai Lituanicos 
Klubą, it kokį gyvą paminklą. 
Suburę į tą klubą gražų skai
čių jaunimo, šiose dienose įsi
gijo klubui leidimą (čarterį) ir 
surengė savo klubo “krikšty
nas”.

šį kartą jaunimas sumanė 
savo klubą ir savo tikslus su
pažindinti ir suaugesniems vei
kėjams ir visuomenei. Tas da
vėsi pilnai, atsieketi. Prie žmo
nių kupinos salės įvyko įspū
dingas klubo užvardijimas. Vi
sa apeigų tvarka buvo vedama 
pačių jaunuolių.

Klubo pirmininkas, Jonas Na
vickas, gražia Lietuviška kal
ba pradėjo vakarą, perstaty- 
darnas vakaro ir viso pokilio 
šeimininką Joną Jurkevičių pa
sakyti kalbą, ir kai šeiminin
kas tai atliko, perstatė Kazį 

. Jurkevičių toastmasteriu, pa
vesdamas jam vesti programą.

Toastmasteris ėjo prie pro- 
grame nustatytos tvarkos, pra
dėjo klubo “krikšto” apeigas, 
pirmiausia perstatydamas kū
mus, J. Garšvą ir P. Minikienę. 
Kūmams pradengus Amerikos 
ir Lietuvos vėliavas kurios den
gė Dariaus ir Girėno paveiks
lą ir klubo leidimą, orkestras 
sugrojo Amerikos ir Lietuvos 
himnus, visai publikai giedant. 
Pabaigus himnus giedoti, tapo 
visi dalyviai nufilmuoti. Už
kandžiaujant pasakyta kalbos 
Perstatyta kalbėti šie: Adv. St. . 
Briedis, Dr. B. K. Vencius, J. 
Antanavičius, J. Sagys, K. Trai
naitis, J. Ginkus, A. Alekna. ; 
P. Gustas, Mockevičius. Masių- < 
lis, Osv. Bagdonas ir Kuodis.

Baigiant kalbas toastmaste
ris pakvietė visus dalyvius pa
gerbti Darių ir Girėną atsisto
jant.

Klubo pirmininkas Jonas Na-

vickas pasakė kad ateinančią 
vasarą klubas pasiryžęs siųsti 
savo delegaciją į Lietuvą ir 
nuvežti vainiką ant kapo Da
riui ir Girėnui.

Tarp kalbų buvo ir dainos. 
Dainavo M. česnavičiutė ir K. 
Kraučiunas.

Jonas Bajalis, klubo lyderis, 
sugrojo koncertina keletą gra
žių muzikos gabalėlių.

žmonių atsilankė tiek daug 
kad, noiĮs salė nemaža, prisiėjo 
stalus rengti net du kartu sve
čių pavalgydinimui, taigi ne- 
kurie kalbėtojai ir dainininkai 
turėjo dviem atvejais kalbėti 
ir dainuoti.

Iš šito pokilio pasidaro aiš
ku kad musų jaunimas jau pra
deda vienas žingsnis po kito 
užimti visuomenės vadovybe.

J. Svyrimas.

ELIZABETH, N. J

Sausio 27 d., Jono ir Agotos 
Narušių sukako. 20 metų vedy
binio gyvenimo. Pagerbimui jų 
šiuo įvykiu, jų draugai ir drau
gės surengė jiems nežinant “ne
lauktą pokilį”. Surengimo vy
riausi sumanytojai buvo, pla
čiai musų kolonijoje veikiantis 
Ignas Budreckis, Makutėnienė 
ir Goštautienė. Svečių buvo 
virš 60, ne tik vietinių bet ir 
iš kitų kolonijų.

Buvo pasakyta ir kalbų, ir 
buvo teikiama dovanos nuo vi
sų svečių. Moterų Klubo vardu 
įteikė S. Brazaitienė, Goštautie
nė, jubileantės sesuo Venskie- 
nė ir kiti. Po vakarienės buvo 
šokiai ir Įvairus žaidimai. Vis
kas įvyko jubileantų gražioje 
salėje, griežė gera muzika.

Ta proga tenka prisiminti ir 
apie pačius jubileantus. J. Na
rušis yra plačiai žinomas apie- 
linkėje kaipo, veiklus Lietuvių 
Atstatymo Bendrovės šerinio- 
kų eilėse, Laisvės Svetainės ir 
kituose tautiniuose darbuose. 
Ramus, tykus, bet daug ir svei
kai galvojantis. Kaipo biznie
rius yra visų mylimas ir sėk
mingai veda biznį. Ypatingai 
remia Lietuvos reikalus visomis 
pajiegomis ir laikas nuo laiko 
atsilanko Lietuvoje pasigerėti 
jos pirmynžanga. Poni Naru- 
šienė taip pat veikli moteris or
ganizacijose ir uoliai remia dar
bus ir medeginiai visus gerus 
sumanymus. Abu priklauso 
prie daugelio draugijų ir yra 
aktivųs jų nariai.

Šiuomi sveikinu ii’ palinkiu 
jubileantams ilgo ir laimingo 
gyvenimo, ir kad įkvėptų savo 
sunui ii* dukrelei gryną Lietu
višką dvasią ir širdingumą sa
vo tautai, kaip yra patys tėvai. 
Nors dar sūnūs ir duktė jauni, 
lanko mokyklas, bet kalba ir 
skaito gražiai Lifetuviškai.

Draugas.

“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. Kalbinki! sa
vo draugus užsiprenumeruoti 

“Dirva”.
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Musų Kultūrinio Gyvenimo Klausimai — 
Amerikos ir Lietuvos Politikos Reikalai 

Chicagos Lietuvių Judėjimas ir 
įvairios Žinios

LIETUVIŲ TRIBŪNA VISOKIOS CHICAGOS
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Chicagos antrašas:

Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

LUOKĖ SUDEGĖ, O VAR
NIUS APSEMS LUKŠTO 

EŽERAS
Legenda Atgyja. — Lukšto 

Gintaras ir 20 kilogramų 
lydekos, ir tt.
Po Luokės gaisro, Var

nių pamaldžiosios moterėles 
vėl pradėjo kalbėt kad Var
nius apsemsiąs Lukštas, nes 
ežero vanduo stovįs daug 
aukšiau negu miesto bažny
čių bokštai. Toje pačioje 
legendoje kalbama kad vie
na bažnyčia jau esanti eže
re paskendus, ir žvejų tin
klai užkliūva už bokšto vir
šūnės, o kai skamba bažny
čių varpai, ežere esą girdė
ti paskendusios bažnyčios 
varpų atgarsis....

Lukštas tai didžiausias 
Žemaičių krašto ežeras. Iš 
jo audros metu išmetama 
gintaro, kurio sudėtis esan
ti tokia pat kaip Baltijos 
juros gintaro. Žvejai čia 
kartais pagauna nepapras
tai didelių žuvų, ypač lyde
kų, kurios sveria daugiau 
20 kilogramų.

Šiaip Varniai primena 
garbingų savo ganytojų 
vyskupų Valančiaus, Mer
kelio Giedraičio ir istoriko 
Simano Daukanto laikus. 
Miesto gatvės siauros, pur
vinos, o namai sulinkę, ap
samanoję. Visi čia didžiuo
jasi tik prisiminimais. Pa
rodo bažnyčios požemyje 
gulinčius karstuose išbalza
muotus vyskupus, pasigiria 
kad vyskupą Giedraitį ža
dama paskelbti šventuoju, 
tuo budu Varniai pagyvės 
maldininkų atsilankymais, 
didžiuliais atlaidais ir Įš- 
naujo pagarsės ne tik Lie
tuvoje bet ir plačiame ka
talikų , pasaulyje.

Be to, Varniškiai, dar tu
ri parodyti caro paminklą 
ir papasakoti apie kunigai
kščių Oginskių ruoštas pa
rodas, žemaitukų arklių 
lenktynes ir dūdų orkestrą, 
kuriam užgriežus drebėda
vę bažnyčios ir miestas. .. .

Čia stovėjo Rusų dragū
nų kuopa, kuri vyko 
sinti Kražių 
metais.

Varniuose 
eityje buvo 
talijonas ir 
stovykla. 
“Sekm.”

sukilėlius
mal-
1893

netolimoj 
drausmės 
koncentracijos

pra
ba-

A. Svajus

Buniškiai, Pašviesčio 
kalnas, Bagdoniškis
Buniuškiai yra 13 vala- 

lų 32 ūkininkai, Rokiškio 
apskričio, prie Obelių, Su
bačiaus, Jūžintų, Kriaunos 
kelių. Į Obelius — 10 kilo
metrų, į Kriaunas — 4 ki
lometrai; į Jūžintus — 14 
km., į Rokiški — 14 km.

Prie kelio Į Dagilių ir La
šų dvarus ir Jūžintus, bei 
Kriaunas, Buniuškių lauke 
prie Biržupio upelės (įte
kančios už 3 km. į Sartų 
ežerą) yra Pašviesčio kal
nas. Kalnas susideda iš 
žvirgždų. Virš jo nearia- 
riama, dabar ima žvyrą ke
liams taisyt. Nėra žinių iš 
kur kilęs šiam kalnui Pa
šviesčio vardas. Vieta gra
ži: matos miškų, kalnų, ma
tos Sartų ežeras, pakalnėj 
Pabiržupės pievos - pelkės 
supančios praeitį savo pa
davimais.

Iš seno eina padavimai 
kad kokio tai karo metu 
esanti pinigų skrynia už
kasta ant Pašviesčio kalno, 
o tos skrynios raktai esą 
įmesti į šaltinį šalę kalno. 
Bijodavo naktį vienas eiti, 
nakties gulėti. Rubus gu
lint nutraukdavo, vaidinda- 
vosi. Keliu važiuodami, pa
sakoja, tas ir tas matydavo 
tai aviną, tai ožį, tai ponai
tį. Viena mergina, sako ir 
pavardę, Karusė Kišunaitė, 
17 metų amžiaus, kokie 55 
metai atgal, toje vietoje ga
nius žąsis. Pamačius apie 
12 valandą dienos kad gra
ži, puikiais rubais apsivil
kus, su skrybėle ant galvos, 
panytė ateina artyn ir at
kišus lupas nori siekti ją 
bučiuoti. Mergaitė labai iš
sigandus, žąsis paliko ir 
ėmė bėgti namon, Buniuš- 
kiuos (1-4 km.). Parbėgus 
susirgus ir sirgus ilgą lai
ką. Daktarai gydę, bet vis- 
tiek likus viena koja raiša, 
pritraukę koją.

Kiti matę Pašviesčio kal
ne degant pinigus.

Netoli Pašviesčio teka u- 
pelė Biržupis, kaip viršuje 
minėjau. Prie Biržupio se
niau buvo miškas, ką liudi
ja pelkėje ir rąstų liekanos, 
bei pasakos.

Netoli vieškelio prie La
šų ir Dagilių dvarų (dabar 
išparceliuoti) yra tiltas. 
Nuo tilto į pietus, prie Birž- 
upio, buvę juodalksnių. Prie

vieno juodalksnio esą už
kasta dvi bačkelės pinigų, 
kai buvęs karas su Prancū
zais. Tai pasakojęs senas 
25 metus Rusų kariumenė- 
je tarnavęs kareivis. Tam 
Rusui sakęs Prancūzas ka
reivis. Ta vieta netoli Sar
tų ežero.

Bagdoniškio dvare gyve
na Roemeriai ir pats Vy
tauto Didžiojo universiteto 
rektorius M. Roemeris.

Pasakoja kad Bagdoniš
kio miške, Gojuje, esą san
dėlis Lenkmečio ginklų. To 
sandėlio viršuje esąs paso
dintas ąžuolas. Seniau vie
nam žmogui sakęs koks tai 
Roemerių tarnas, kurs nuo 
Rusų ginklų slėpime daly
vavęs, apie 45 metai atgal 
tame Gojuje užėjęs ąžuoliu
ką ir kaip žemę daužęs, gir
dėjęs! dundėjimas, spėjama 
to požeminio sandėlio-skle- 
po.

Tame miške eidavo pasi
vaikščioti Roemeris (šio tė
vas). Dabar tų ginklų nie
kas nej iešką.

P. Kišimas.

“Lituanica” Padėta
Stikliniame “Karste’

— Dabar naujai pa-
Vytauto Didžiojo 

nors galutinai dar

Kaunas, 
statytame 
muzejuje, 
nebaigtame Įrengti, jau skirs
toma vietos daiktams — Lie
tuvos ir Lietuvių tautos dide
liems žygiams atminti. Tarp 
kitų, nemaža salė paskirta Lie
tuvos aviacijai ir Dariui ir Gi
rėnui. šioje salėje bus įreng
ta žuvusių Lietuvių lakūnų 
skyrius, kuriame bus išstatyta 
lakūnų fotografijos 
mi medega. Salės 
įtaisytas stiklinis 
kambarys, kuriame 
tyta “Lituanica”. 
bus padėti ir visi 
šio lėktuvo rasti 
stiklinis kambaris
kad muzejaus lankytojai nelie
stų lėktuvo ir transatlantinių 
lakūnų turėtų smulkių daiktų. 
Be to, stikliniame kambaryje 
geriau atrodys pati “Lituani
ca” ir lankytojai ją galės kuo- 
geriausia apžiūrėti iš visų pu
sių. Dabar “Lituanica” atsta
toma Lietuvos aviacijos lėktu
vų dirbtuvėse. Tsb.

ir kita įdo- 
krašte bus 
pertvaras- 

bus pasta-
čia taip pat 
prie sudužu- 
daiktai. šis 
daroma tam

APSIVEDIMUI vaikinas 
ško merginos ar moters, ne 
nesnės kaip 37 metų.

A. Rūkas 
3314 Emerald av. Chicago,

jie-
se-

III.
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VIENYBES
Prenumeratos Vajus

JIEŠKOMA Julius Vaitkevi
čius, kilęs iš Plentos k., Slaba
dos vai.. Alytaus apsk., 1929 
m. gyveno Pittsburghe, Pa.

Jieškomasai arba žiną apie 
j j asmenys prašomi sdsižinoti 
su Lietuvos Pasiuntinybe šiuo 
adresu:

Lithuanian Legation 
2622 — 16th St. N. W.

Washington, D. C.

Visi kviečiami dalyvauti “Vienybės” vajuje, 
kuris tęsis visą laiką nuo dabar iki Sausio 31 
dieną 1935 metų. Lenktyniuojantiems pre

numeratų rinkėjams skiriama

REIKALINGA PARDAVĖJAI
Pardavimui Punchboards pc 

krautuves. Wholesale kainos 
didelis komisas, gerai parsiduo
dantis dalykas, sezonas neapsi- 
stoja. Kreipkitės j: (10
McMasters, Box 275, Erie, Pa.

Kaimo “Musų Rytojus” 
rašo kad jau Lietuvos Aero
klubo “valdyba susižino su 
Altass’u ir kitomis Ameri
kos Lietuvių organizacijo
mis bei paskirais žymes
niais asmenimis” tikslu pa
gelbėti Chicagos socialistų 
grupelei baigti “antrą skri
dimą”. Reiškia, Kauno po
nai jau pradės kiršinti A- 
merikos Lietuvius, sumanę 
priversti gelbėti Amerikoje 
nusmukusį Lietuvių socia
listų kromelį.

Tsb. praneša kad jo at
stovas turėjo šiose dienose 
su Lietuvos Aeroklubo pir
mininku pasikalbėjimą apie 
“antrą skridimą”, kuris be 
kitko pasakęs jog “Altass 
yra surinkęs apie 32,000 do
larių, bet tų pinigų gali dar 
pritrukti.”

Jeigu Lietuvos Aeroklu
bas ar jo pirmininkas netu
ri kokio asmeninio tikslo 
gelbėti Amerikos Lietuvių 
socialistų kliką iš visapusio 
bankruto tai lai. pasisako 
kokį tikslą tie ponai turi?

Kauno ponai žino kad pi
nigų “antram skridimui” 
surinkta toli perdaug negu 
skridimui įvykdyti reikėjo, 
ir visi išmėtyta.

Žino kad “antras skridi
mas” buvo grynai socialis
tų grupelės kontrolėje, ir 
kad ant jų guli visa atsako
mybė už aukų suaikvojimą.

Žino kad nuo “skridimo” 
rėmimo yra atsimetę visi 
kiti Amerikos Lietuviai, už 
socialistų sauvaliavimą ir 
žmonių suvedžiojimą “išlei
stuvėmis” ir kitais šposais.

Juk visuomenė tiesiog bu
vo apgauta žadėjimu “iš
skridimo” Rugpjūčio 26 d., 
kuomet tikrai žinota kad 
skridimas neįvyks.

Tai ko tada lenda prie 
Amerikos Lietuvių organi
zacijų ir paskirų žymesnių 
veikėjų?

Jeigu Kauno ponai netu
ri asmeninių interesų gelbė
ti savo draugus socialistus 
Amerikoje, jeigu nėra klai
dinami konsulų ar keno ki
to apie “antrą skridimą” 
kaipo “svarbų ir garbingą 
visų Amerikos Lietuvių da
lyką”, tegul visai nesikiša į 
tą dalyką tai bus sveikiau 
ir jiems ir Amerikos Lietu
viams.

Paikiausias butų pasielgi
mas jei kas nors iš Ameri
kos Lietuvių nusižemintų 
socialistų lyderiukui ir im
tų išnaujo kloti tūkstančius 
dolarių, kuomet $32,000 jau 
išmėtyta.

Aiškus dalykas, socialis- 
tėliams reikia jieškoti išei
ties iš bėdos į kokią įklim
po, ir jie kreipėsi į savo ge-

rus draugus Kaune kad pri
kalbėtų Amerikiečius duoti 
daugiau pinigų “antram 
skridimui”, nes Lietuvos 
ponų tankiai Amerikiečiai 
paklausydavo ir sudėdavo 
desėtkus tūkstančių dolarių 
Lietuvos reikalams. Dabar 
norima panaudoti Lietuvos 
įtaką paskleisti “dvasią” 
išgelbėti socialistų vadus iš 
karšto puodo.

SUIRO PARAPIJOS 
SUSIRINKIMAS

Chicagoje, Vas. 10 d., San
daros salėje, įvyko, kaip skelb
ta, Liet. Taut. Katalikų Baž
nyčios susirinkimas.

Apie 2 vai. p. Nakrošius pra
dėjo susirinkimą, pakviesdamas 
Puišį sukalbėti maldą. Po to 
aiškino susirinkimo tikslą, ku
ris matomai buvo pačiam pra
nešėjui nevisai suprantamas, ir 
į susirinkusius neigiamai pa
veikė.

Nakročius aiškino kad Vysk. 
Mickevičius buvo tikras Tauti
nės Katalikų Bažnyčios apašta
las, kad jis turėjo paruošęs ge
rą ir pilnai atitinkamą konsti
tuciją, bet ji, girdi, likus at
mesta. Tik nepaminėjo kas tą 
konstituciją atmetė. Prisimi
nė Kun. Tautą ir karštai pasi
sakė prieš Kun. Linkų už neti
kusį parapijos tvarkymą. Prie 
to pranešė kad jis pats su po
ra kitų lankėsi pas nepriklau
somą Vysk. Grochowskj, su juo 
esą susitarę ir pasiūlę susirin
kusiems priimti tą susitarimą, 
kuriuo, pasiduodant Lenkų nu
sistatymui, esą reikalinga bus 
aprašyti Lenkams bažnyčią ir 
Vysk. Grochowskiui lengvais 
mokesčiais mokėti.

Taigi pranešimas buvo neaiš
kus ir tikslas Lenkiškas. Susi
rinkusieji pradėjo judėti, šnab
ždėti, ir kai kas sakė: “Nagi 
Nakrošius ir vėl mus veda prie 
Lenkų....”

Atsilankiusius į “Sandaros” 
redakciją, Ark. Geniotį ir Kun. 
Liūtą žmonės pasikvietė į salę 
ir dabar, pasireiškus tokiems 
neaiškumams, susirink u s i e j i 
prašė kad Ark. Geniotis ne
aiškumus nušviestų.

Geniotis kalba: Ištikro pir
mininko kalba neaiški ir stip
riai klaidinanti susirinkusius. 
Tiesa kad Vysk. Mickevičiaus 
nusistatymai buvo tai tikrieji 
Lietuvių Tautinės Katalikų baž
nyčios nusistatymai, kuriuos 
tęsia ir dabar tebetvarko Ark. 
Geniotis ir Sinodas, šio nusi
statymo patariu širdingai lai
kytis ir čia susirinkusiems. Bet 
kaip jau pirmininkas teigiamai 
pasisakęs už Vysk. Mickevi
čiaus nusistatymą ir jo sukur
tą konstituciją, dabar pasiūlė 
pasiduoti globai Lenkų vysku
po Grochowskio ir jam užrašy
ti bažnyčią, tai čia pabrėžiu 
pirmininkas labai paklydo.

Arkivyskupo' korektingos pa
stabos, ypatingai apibudinimas 
Lenkų vyskupo nusistatymų. 
Nakročiui labai nepatiko. Jis 
pradėjo sukrikusiai kalbėti, 
karščiuotis, ir bekalbant pa
reiškė kad Lenkų Vysk. Gro- 
chowskis esąs “geras tautietis 
ir kas jam priešingi tegul išei
na iš salės.”

Ark. Geniotis iš salės išėjo 
ir su juo išėjo visi tautiečiai. 
Salėje liko tik Nakrošius ir ke
li žmonės, kurie gal būti Len
kai, ar gal tik sulenkėję Lie
tuviai ....

Klausimas: kada Lietuviai 
liausis užsiiminėję absurdais?

Lietuvis Katalikas,

LIETUVIAI PASAULI
NIAI VAIKŠČIOJIMO 

ČAMPIONAI
Chicago. — Mes Lietuviai jau 

esam turėję įvairių sportininkų 
ir net pasaulinių čampionų, k. 
t. bokso, golfo, baseball ir ki
tose šakose. Bet štai šį 
tą Lietuviai gali pasigirti 
dviem jaunais Lietuviais 
sauliniais čampionais.

Brolis ir sesuo, Juozas ir 
re šotkai-Rock, gimę Spring
field, Ill., yra pasaulio Walka- 
thon (vaikščiojimo) čampionai. 
Sunku net ir tikėti kad asme
nys gali išvaikščioti ištisai virš 
3200 valandų, bet tai yra tei
sybė.

Reporteriui teko būti kelis 
vakarus ir pamatyti kaip šiedu 
jauni Lietuviai sunkiai vargo 
šio naujo čampionato lenktynė
se ir pagaliau išėjo laimėtojais, 
gaudami Pasaulinio čampiona
to titulą. Po jų laimėjimo, re
porteris turėjo gerą progą apie 
porą valandų pasikalbėti su p-le 
Mare šotkiute-Rock.

Pasikalbėjimas buvo gana į- 
domus, ir štai keletas to pasi
kalbėjusio dalių:

“Kaip tamstai patinka toks 
sportas?” — paklausta jos.

“Tai ne taip jau patinka, bet 
gyvenimas turi būti kuomi nors 
įvairus”.

“Ar senai tamsta su savo 
broliu dalyvaujate toje sporto 
srityje?”

“Jau apie septyni metai. 
Pirmiau, vakarais šokdavome 
įvairiuose teatrų kontestuose, 
kurie tik juos rengdavo.”

“Ar judu iš šokių užsidirb- 
davot sau pragyvenimą?”

“O, ne. Aš dirbau Western 
Electric Co., brolis irgi turėjo 
darbą, šokiai bei dalyvavimas 
kontestuose būdavo vakarais.”

“Ar jūsų tėveliai dar gyvi?”
“Tėvas gyvas, mama jau se

nai mirus. Tėvas dabar sykiu 
su mumis važinėja, ir kur mu
du padarom sutartį šokti tai ir 
tėvui gaunam darbą toje salė
je kur šokam. Užėjus Ameri
koje depresijai, tėvas, kaip ir 
daugelis kitų, buvo be darbo, 
rodos nuo 1928 metų”.

“Ar žinote iš kur Lietuvoje 
jūsų tėvai paeina?”

“Mama labai daug kalbėdavo 
apie Tauragės miestą, Šiaulius, 
Kauną; kiek žinau jie paeina 
kaip sakydavo, iš Kauno guber
nijos.”

“Ar judu mokat Lietuviškai 
kalbėti ?”

“O, taip, aš galiu lengvai su
sikalbėti, mano brolis kalba 
sunkiau negu aš. Mat, mes jau 
keli metai mažai turime progos 
kalbėti Lietuviškai.”

Čia reporteris pastebėjo kad 
jam teko juos girdėti Lietuviš
kai dainuojant.

“Taip, mes bandom 
ypatingai Juozas, tik 
kaip tos musų dainos 
Lietuviškai išeina”.

“Tamsta galėtum 
kur ilgiausia šokote-vaikščiojo- 
te?”

“Taip, New Yorke, 3283 va
landas; Miami, Floridoj, 2400 
valandų; Chicagoj aš išvaikš
čiojau 2715 valandų, Juozas 
2739 _ valandas. Bet kada mes 
pradėjom Chicagoj kontestą, 
Spalių 9 d., Juozas atvyko iš 
Detroito, kur jis dalyvavo kon-

kar
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dainuoti, 
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SVĘS VASARIO 16-TĄ
Chicagoje tautine Lietuvių 

grupė rengiasi švęsti Vasario 
16-tą, Lietuvos Nepriklausomy
bės šventę, Marquette Parke 
srityje. Kadangi paskirose da
lyse miesto bus rengiama ne
priklausomybės paminėjimai tai 
bendro didelio parengimo šiais 
metais Chicagos Lietuviai ne
turės.

Patartina minint Lietuvos ne
priklausomybę nepamiršti mu
sų pagrobtos sostinės Vilniaus. 
Vis galima parinkti aukų ir po 
kelis dolarius surinkus pasiųs
ti Vilniaus vadavimo reikalams, j

reporteris užklausė: 
visada daly vau jat tik 
broliu kontestuose — 
vaikščiojimo?”

Kaip kada su kitais, 
mudu 
tėvas, 
kitaip

1624 So. Western Ave. =
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teste ir jau buvo išvaikščiojęs 
800 valandų. Todėl faktinai šia
me konteste Chicagoje jis be 
pertraukos išvaikščiojo 3539 
valandas”.

Toliau
“Tamsta 
su savo 
šokių ar

“No ne.
bet mums geriau kada 
abu dalyvaujam, tai ir 
sykiu su mumis buna, 
sakant visa šeima.”

“Tai tamsta su broliu 
esate pasauliniai 
Walkathon konteste?”

“Taip, ir mes gerai įpratom, 
jaučiamės gerai, sveiki, todėl 
konkurentų kol kas nesibijom 
ir ateityje.” B. d.

dabar 
čampionai

ADVOKATŲ POKILIS
Chicagos Lietuvių Advokatų 

draugija rengia šokius ir vaka
rienę sekmadienj, Vasario 17, 
Shoreland viešbutyje. Ta pro
ga bus paminėta Lietuvos ne
priklausomybės 17 metų sukak
tuvės. Advokatų draugija tu
ri savo eilėse Įžymius Lietuvius 
veikėjus ir patriotus.

Advokatų Draugijos pirmi
ninkas yra R. Vasalle-Vasiliau- 
skas.

NORTH SIDE LIETUVIŲ KO
LONIJA

Ponai Radžiai Minėjo savo 35 
metų vedybinio gyvenimo 

sukaktuves
Kaip senai Chicagos North- 

saidėj Lietuviai apsigyveno tik
rai negalima pasakyti, tik gali
ma sakyti kad vieni iš seniau
sių tos kolonijos Lietuviai yra 
pp. Radžiai, kurie Vasario 9 d. 
apvaikščiojo 35 metų sukaktu
ves savo vedybinio gyvenimo.

Kazys ir Marijona Radžiai 
yra žinomi kaipo draugiški žmo
nės, linksmo budo ir nepapras
tai darbštus Lietuviškame gy
venime. Jų gyvenimas atrodo 
kaip koks palivarkas, kaip Lie
tuviai paprastai sako. Jie iš
auklėjo šeimą, d.u sunu, Kazį ir 
Bronių, kurie irgi gerai žinomi 
Chicagoje kaipo geri Lietuviai.

Ponai Radžiai nors jau senu
kai, savo darbštumu gal but 
pralenkia ir daug už save jau
nesnius Lietuvius. Būdami pa
tys draugiški, jie turi daugel 
draugų, ir todėl minint jų 35 
metus vedybinio gyvenimo da
lyvavo gana didelis buris drau
gų ir pažystamų.

Kaip reporteriui teko patir
ti, pp. Radžiu pagerbimo vaka
rėlio surengimui daugiausia 
pasidarbavo ponios Pollock ir 
Stanaitienė su keletu kitų. Rei
kia pasakyti kad ponai Radžiai 
yra pilnai verti tokios puotos.

Linkėtina ponams Radžiams 
dar daug ir linksmų, laimingų 
metelių pragyventi. Ponai Ra
džiai yra seni “Dirvos” skaity
tojai. Rep.

NEBŪK ŽILAS!
Stebuklingos Gyduolės, kurios Pa

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

J. SKINDER
357 W. 63 St.

Dept. C
Chicago, Ill.

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

DABAR GALIMA GAUTI “DIRVOJE”

KARAS! 20-to amžiaus KARAS ant žemės, ore, jurose.
Durtuvų grumtynės, nuodingi gazai, lėktuvų pašovimas, artilerijos griau- 
smai, žmonių susprogdinimas ir kitos karo baisybes vaizdžiai aprašyta 
W. T. SCANLON’O parašytoje ir 1-ma premija Amerikoje apdovanotoje 
karo apysakoje
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milžinas, kuris, kaip tiktai 
priešai jį prie motinos že
mės pritrenkdavo, tuojau, 
iš jos naujų spėkų prisigė
ręs, vėl kovon stodavo. Tai 
dvasiai tautos dainium pra
mintas Maironis tinkamą
vardą davė — “Jaunoji Lie

VASARIO
■----------------------------------------- 4-

16-TA
Rengia Lietuviškų
Žodžių Žodyną

Lietuvoje tam tikra ko
misija ruošia leisti Lietu
viškų žodžių žodyną, ir iš 
viso krašto renka net - pas
kirų kaimų ir parapijų žo
džius. Tikslas yra tuos žo
džius surinkti ir išgelbėti 
nuo pražuvimo, ir be to tu
rėti pilnutėliausį žodyną.

Tik reiktų kad kas nors 
Lietuvoje pradėtų susirū
pinti apsaugoti iki šiol kai
miečio pastogėje išlaikytą 
Lietuvišką kalbą nuo naiki
nimo Lietuvos laikraščiuo
se. Skaitant Lietuvos laik
raščius matai juos užterš
tus svetimais žodžiais lyg 
piktomis utėlėmis. Tiesiog 
šlykštu darosi.

Be kasdieninių, neišveng- 
tinų skolintų žodžių, ir bū
tinų tekniškų terminų, laik
raščiuose užtinki ir tokias 
“utėles” kaip: “ekspansija”, 
“eventualiai”, “reminescen- 
sijos” ir tt. ir tt.

Butų gera žinoti kodėl tie 
ar tas asmenys kurie tuos 
žodžius i musų spaudą prie
varta grūda, taip daro:- ko
lų malonumą iš to turi?

Nejaugi tai tik nenugali
ma Lietuviška silpnybė am
žinai pamėgdžioti kitus?

Negražu taip, vyrai.

Gyventojų Skaičius 
Padaugėjo

Paskiausi cenzo apskait- 
liavimai parodo kad Suv. 
Valstijų ir joms prigulinčių 
teritorijų gyventojų skai
čius padaugėjo 4,566,565 
asmenimis nuo 1930 metų 
gyventojų surašo.

Dabar spėjamas visų Suv. 
Valstijų gyventojų skaičius 
yra 141,574,000, iš kurių Į 
15,000,000 gyvena salose ir 
kitose žemėse priklausan
čiose Suv. Valstijoms.

Iš Lenkijos eina gauses
nės žinios kad ir ta šalis la
biau ir labiau linksta prie 
vieno žmogaus valdžios, pa
našiai kaip yra Lietuvoje 
ir kaip viena po kitai Įsive
dė Estija ir Latvija.

Lenkai yra negabiausi 
žmonės valdymesi demokra
tiškai, nes seimai pražudė 
Lenkiją ir kartu su ja Lie
tuvą praeityje. Bet Len
kai vis dar tąsosi po seno
vei, nepripažindami kad ku
ris viena yra geresnis val
dyti už kitą.

Tik mylimo asmens nete
kę, pajuntame savo tragin- 
go nuostolio didumą. Ir 
jei kokios istorinės nelai
mės žaidimu (nuo ko, gink 
Dieve!) nepriklausomos Lie
tuvos netektume, tada tik
rai pasijustume kaip be sau
lės. Lietuvoje ir Ameriko
je, Argentinoje ir Kanadoje 
Lietuviai vaikščiotų it že
mę pardavę. Štai kodėl, di
delio džiaugsmo susikaupi
mu mes kasmet iškilmingai 
Vasario 16-tą ir švenčiame. 
Lietuviui tai džiaugsmo die
na, kurioje, tikrai, garbin
ga ir gimti ir mirti. Juk 
Vasario 16-tą Praamžius 
parinko kaip dieną pas save 
pasišaukti Dr. Joną Basa
navičių, kuris Lietuvą taip 
mylėjo, kuri mes Tautos Tė
vu vadiname, o Cleveland© 
Lietuviai, “Dirvos” redak
toriaus sumanymu, «taip 
gražiai ir stipriai jo atmin
ti Kultūriniame Darželyje 
Amerikoje įamžina.

Nuožmiausia caro monar- 
kistinė sistema, it tamsus 
debesis, Lietuvius slėgė, bai
sus pasaulio karas gaisrais 
sušvito ir bado vilku sustau
gė, bet Basanavičius tvirtai 
tikėjo kad Lietuvių tauta 
atgims — atgims tautiškai, 
kultūriškai, politiškai ir 
ekonomiškai. Jis tikėjo į 
naujos dienos atėjimą, i 
“Aušrą”, ir šituo senovės 
Arijų dievaitės vardu pir
mą Lietuvių laikraštį pa- 
krikštino. Didžiausiu jo gy
venimo džiaugsmu ar tik 
nebuvo ta Vasario 16-ta, 
kada istorija pašaukė jį sa
vo parašą padėti po taip 
mums visiems, brangiu do
kumentu — Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimu.

Brolius Lietuvius ir my
limą tautą prikelti, Basana
vičius daug raštų parašė. 
Bet kai 1927 metų Vasario 
16-tą jo šviesios akys geso, 
jo sielai visųbrangiausiu 
raštu, turbut, buvo to kito 
Vasario 16-tos pareiškimas 
pasauliui kad atgimus Lie
tuvių tauta skelbia savo

Nepriklausomybę, kur pir
mutiniu parašu yra Dr. Jo
no Basanavičiaus vardas.

Nėra linksma Lietuvos is
toriją skaityti. Veik kas 
lape kraujas — kraujas mu
sų pratęvių, narsių jos lai
svės gynėjų, ir kraujas nuo
žmių musų priešų. Rodos 
tai trys milžinai šiaurėje 
Šekspyrinę tragediją Pabal
tijo krašte vaidina — Ais
čiai, Germanai ir Slavai. 
Tragediją tamsią ir niūrią, 
kaip ilgos Lietuvos rudens 
naktys. Kartais tiek tam
su kad didkunigaikštis Kęs
tutis nusimena ir galvoja 
paimti Lietuvių tautą ir 
pasitraukti kur nors toli- 
toli, už jurų-marių, kur pik
ti nevidonai kryžiuočiai ne
pasieks. O Rusų priespau
dos metu, pirmos Lietuvių 
kalba parašytos Lietuvos 
istorinės apysakos “Algi
mantas” autorius, Dr. Pie
taris, svajojo tolimoje Pie
tų Amerikoje rasti tuščią 
žemės plotą ir ten Lietuvių 
tautą perkelti, kad ten lai
svai ir be priespaudos lai
mingai gyventų.

Galingiausios p a s a u 1 io 
valstybės, štai, tik keturis 
metus pasauliniame kare 
pasimušė, o jau visi šaukia, 
civilizacija prapuolus ir vi
sos dorybės žlugę. Tat, ar 
reikia stebėtis jei net ge
riausi Lietuviai nusiminda
vo kada daugiau negu porą 
šimtų metų turėjo kasdieną 
savo kraują lieti ir nuož
mius priešus atmušti? To
se imtynėse tauta pražudė 
geriausius savo sūnūs, sa
vo mokslininkus ir moky
tojus, savo vadus, pirklius, 
išradėjus, rašytojus ir dai
nius. Todėl tai .Kęstutis ir 
buvo nusiminęs, o Pietaris 
— matydamas Lietuvą ver
gijoje Rusų — svajojo Į ki
tą pasaulio kraštą iškelti.

Bet Lietuvių dvasia pasi
rodė gaivi. Po šiaudiniais 
stogais ir Į kaimus suvary
ta, ji vėl energingai pritvin
ko ir savo rolę Aisčių-Ger- 
manų-Slavų istorinėje tra
gedijoje vėl vaidina, kaip 
tas senovės Graikų pasakų

tuva”. Tą vardą savo krau
ju pašventino Darius ir Gi
rėnas, kurie savo drąsų žy
gį ne Chicagai, kurios pi
liečiais buvo; ne Amerikos

Biblija yra vis daugiau
sia Amerikoje skaitoma 
knyga. Jos kas metai par
duoda desėtkais milijonų 
egzempliorių.

Kaip aukštai lekioja pau
kščiai. Arai lekioja iki tri
jų tūkstančių metrų aukš
čio varnai iki 1400 metrų; 
veversiai iki 1000 metrų; 
gandrai iki 900 metrų. Bet 
tai yra tik išimtys, nes pa
prastai paukščiai nelekia 
aukščiau 500 metrų. Tik 
išimtinai kai kurie paukš
čiai trumpam laikui pakyla 
aukščiau.

Aukščiausia žemės pavir
šiuje esanti žmonių sodyba 
yra Kurzoke, Azijoj. Ji yra 
4541 metrų aukščiau jurų 
paviršiaus.

Išsidraikęs tarp kalnų 
Kenčia Vilnius senas.
Ir didžiųjų milžinų 
Dvasios jam vaidenas.
Štai, prieš šimtmečius šešis 
Gediminas joja
Į tą kalną kur Neris 
Vilnelę globoja.
Čia jo mėgiama vieta 
Stumbrų pamedžioti, 
Ąžuolynais padengta 
Per beribį plotį.
Gera čia praleist naktis, 
Nugalėjus žvėrį.
Vilką susapnuoja jis, 
Staugiantį prie Nerio.
Žilas krivis Lizdeika 
Sapną jam išdėsto 
Kad jis čia savo ranka 
Pastatytų miestą.
Busiąs miestas tas garsus 
Kaii) nei jokis kitas, 
Trauksiąs Lietuvius visus 
Žemėj išblaškytus.
Ir įvyko pažodžiu 
Žynio pranašystė, 
Nes miestu garsiu, didžiu 
Vilnius išsivystė.

“M.R.”

Va, du broliai milžinai: 
Algirdas, Kęstutis 
Pažadėję amžinai 
Santaikoje būti.
Iškilmingai ik mirties 
Jie išlaikė žodį, 
Didį pavyzdį, išties’, 
Vienybės parodė.
Priešakyj narsių pulkų 
Vytautas parjoja 
Su didvyrio vainiku 
Žalgirio kovoje.
Ir . apsvaigęs nuo jausmų 
Vilnius čia užsnūdo.
Tik po amžių nuo griausmų 
Armotų pabudo.
Lyg nedrysdams, pamažu 
Pradeda dairytis, 
Žiuri kaip aplink gražu, 
Koks didingas vytis!
Bet su niekšiška klasta, 
Pamiškiais atėję, 
Vilnių pagrobė staiga 
Priešai nelabieji.
Kenčia Vilnius, Jam graudu 
But ne pas savuosius.
Neliūdėk, nes mes visvien 
Tame išvaduosim!

A. V.

Lietuviams, kurių nariais 
buvo, aukavo, bet sakė: “Šį 
skridimą mes -aukojant tau, 
Jaunoji Lietuva!”

Ir Vasario 16-ta yra Jau
nosios Lietuvos šventė. Jos 
dvasiniai tėvai: vieni, kaip 
Daukantas, Valančius, Ku
dirka, jau senai kapuose il
sisi; kiti, kaip Basanavi
čius, Būga, Maironis, Vaiž
gantas, tik nesenai iš mu
sų prasišalino. Bet Jauna
jai Lietuvai jų dvasia pali
ko neišdildomos įtakos. Ji 
musų jiegas kovoms laimi
na. O kovos frontų daug. 
Vokiško dusulio prismaug
ti, dalis musų brolių, Prūsų 
Lietuviai, sustingę miega. 
Vilniaus krašte Lenkai des
peratiškai drasko kiekvie
ną Lietuvių tautiško jaus
mo pasireiškimą. Musų bro
liai Latviai dar musų šir
džių nesupranta ir savo is
torinio pašaukimo nejunta. 
Amerikoje, Argentinoje ir 
Kanadoje musų išeivija tau
tiškai stingsta. Musų jau
nai valstybei stiprių gruo- 
bonių tarpe reikia saugumą 
iškovoti. Darbų daugybė.

Bet tas ’minias pasiryžu
sių ir tautiškai susipratu
sių Lietuvių matydami, ku
rios kasmet iškilmingiau 
Vasario 16-tą švenčia, drą
siai tvirtiname — darbus 
atliksime! Padėk Dieve! 
Vokiečių milijonų stipraus 
ginklavimosi, Rusų daugu
mo, o Lenkų šėlimo nežiū
rint, brolių Latvių ir tal
kių Estų padedami, mes ir 
toliau stipriai savo rolę is
torinėje dramoje vaidinsi
me. Tą rolę, kurią Vydū
nas sako jau virš 700 metų 
vaidiname. Nepailsta prie
šai — nepailsime ir mes!

Mes statysime Jauną Lie
tuvą. Ne senovės tamsių 
ir neišbrendamų balų Lie
tuvą, bet Lietuvą šviesių 
laukų, pilną gerų kelių, ge
rų ūkių, gerų vyrų. Ne bė
rų žirgelių Lietuvą, bet Lie
tuvą kurios padangėmis vy
rai drąsuoliai naujais plie
no paukščiais pas mergelę 
skris. Iš senovės, Dr. Vin
co Kudirkos mums parašyto 
himno įsakymu, mes pasi- 
semsime tik protėvių stip
rybės savo laisvę ginti, nes 
Amerikos Lietuvių dovana 
Tėvynei, Laisvės Varpas, 
gerai sako: “Tas laisvės ne
vertas kurs negina jos.”

Mes pasauliui parodysim 
kad laisvės verti esam, nes 
ją visomis spėkomis ginsi
me. O Vasario 16-ta tai 
visų musų spėkų paroda.

Vyt. Sirvydas.

LIETUVIŠKOS MĮSLĖS
—Aš pats, pati plati, sū

nūs greitas, duktė akla.
Dangus, žemė, vėjas 

naktis.
—Močia didelė, tėvas dar 

didesnis, sūnūs sukčius, že
mė žabale.
Žemė, dangus, vėjas, naktis.

—Apskritas kaip obuolys, 
o viskas ant jo laikosi.

Svietas.
—Alus be putų, duona be 

plutų, graži pana be vaini
ko. Marios, žemė, saulė.

—Kas aukštesnis už gi
rią ir dabina visą pasaulį?

Saulė.
— Gale lauko bačka tru

ko. Saulė užtekėjo.

KRYŽIUOČIŲ PALIKIMAS 
LIETUVOJE

Maždaug prieš 500 metų kryžiuočių 
ordinas dar teriojo Lietuvos žemes. Iki 
šių dienų Lietuvoje dar yra užsilikę jų 
žiaurių darbų pėdsakai. Tai sugriuvusių 
tvirtovių pamatai, šventos salos ir net 
kryžiuočių apgyvendinti žmonės. Veržda
miesi į Lietuvos gilumą, kryžiuočiai pir
miausia užimdavo kalnus, pilis, aukštu
mas ir salas, iš kurių jiems butų patogiau 
daryti tolimesnius puolimus.

Užimtas salas kryžiuočiai pavadinda
vo šventųjų vardais. Mat, jiems po kata
likystės priedanga buvo lengviau kariau
ti, su Lietuva ir plėšti jos ramius gyvento
jus. Dabar Nemuno ir Neries upyne dar 
yra salos pavadintos šventųjų vardais. Vie
na jų yra ties Jurbarku, antra Nemuno ir 
Nevėžio santakoje, trečia — ties Kaunu 
ir Pažaisliu, o kitos — netoli Tilžės. Kiek
vienoje šių salų kryžiuočiai buvo pastatę 
tvirtoves, o jų įgulą sudarė Vokietijos gi
lumos gyventojai. Ilgiau palikę šiose tvir
tovėse, Vokiečiai stengdavosi greta jų esa
mas žemes kolonizuoti, ten apgyvendinant 
įvairius svetimtaučius, daugiausia kryžiuo
čius ordino narius. Nors ilgainiui dauge
lis kolonistų susimaišė su Lietuviais, bet 
vis dėlto kai kur ir liko kryžuočių palikuo
nių, kurie dar ikšiol gyvena buvusių Vo
kiečių tvirtovių apielinkėse.

Nesenai Vytauto Didžiojo Universite
to profesoriai ryžosi ištirti buvusias Vokie
čių tvirtoves. Jie, sudarę mokslinę ekspe
diciją, pirmiausia nuvyko Nemuno ir Ne
vėžio santakon, kur prieš 600 metų, vadi
namoje Dievo saloje, buvo kryžiuočių tvir
tovė. Nusikėlus Nemunu žemyn į vaka
rus, vietiniai gyventojai tyrinėtojams už
rodė kažin kokių mūrų griuvėsius. Pasa
kojama kad prieš didįjį karą tuose griuvė
siuose žmonės rasdavę net auksinių pini
gų. Ši vieta jau daugel metų vadinama 
Senkaunviete. Ji yra prie pat Nemuno. 
Pavasariais pakilęs Nemuno vanduo ją už
pila.

Ekspedicija pasamdė vietinius darbi
ninkus, kurie pradėjo žemę kasti. Visi su 
nekantrumu laukė kas čia bus. Netrukus 
vienas darbininkas išėmė milžiniško didu
mo plytą. Ji buvo kreiva, o paviršiuje bu
vo matyti žmogaus pirštų žymės, įspaus
tos vietos dar buvo rasta smulkių žalvari- 
tos vietos dar buvo rasta smulkių žilvari- 
nių daiktų ir koklių likučių. Ekspedicijos 
vadas Prof. Volteris, patyrinėjęs šią vie
tą, pasakė: “Mes stovime Dievo salos tvir
tovėje, kurią čia prieš 600 metų pastatė 
kryžiuočiai. Per tokį ilgą laiką ta sala 
atsidūrė Nemuno pakraštyje arba vanduo 
ją visai sunaikino. Plytos kurias mes čia 
randame yra labai panašios į Kauno pilies 
plytas.”

Vietos gyventojai apie Dievo salą pa
sakoja daug padavimų. Esą senovėje čia 
stovėjo-graži pilis, o dabar naktimis vaidi
nasi. Todėl apielinkės gyventojai šios vie
tos ištolo lenkiasi. Dalis šių gyventojų pro
tėvių į čia buvo atkelta kryžiuočių. Jų se
nuoliai gerai kalbėjo ir melsdavosi Vokiš
kai, tačiau dabartiniai gyventojai moka 
tik Lietuviškai

Kauno universiteto mokslinė ekspedi
cija netrukus pradės tyrinėti ir kitas Ne
muno upyne esančias imlias ir tvirtoves. 
Tie tyrinėjimai duoda daug medegos Lie
tuvos istorijai. Tsb.

LIETUVIAI IR LATVIAI BENDRAI 
ŠVŲS SAULĖS MŪŠIO SUKAKTĮ

1236 metų Rugsėjo mėnesį bendros 
Lietuvių ir Latvių kariumenės ties Saulės 
miesteliu nugalėjo Vokiečių kalavijuočių 
ordino kariumenę. Ateinančiais' metais 
nuo to istorinio ir labai reikšmingo mūšio 
sueina 700 metų sukaktuvės. Šį klausi
mą apsvarsčius, Lietuvių-Latvių Vienybės 
draugija “Baltija” nutarė Saulės mūšio 700 
metų sukaktuves švęsti bendrai 1936 metų 
Rugsėjo mėnesio 22 d. ■ Tsb

KAIP BAIGIAMA VYTAUTO DIDŽIOJO 
MUZEJAUS STATYBA

Dar 1934 metų pradžioje buvo reikš
ta pageidavimas Vytauto Didžiojo muze- 
jaus Kaune statymą galimai greičiau bai
gti. Buvo svarstoma sumanymas muze- 
jaus statymą atiduoti kreditan atlikti ran
govams. Tačiau paaiškėjo kad atliekant 
darbus kreditan, rūmų užbaigimas, be jau 
apmokėtų darbų,'kaštuos, dar per 800,000 
litų. Tuo tarpu, apskaičiuojant rinkos 
kainomis, galutinam rūmų įrengimui rei
kėjo apie 615,000 litų. Atsižvelgiant į tai, 
buvo' nepritarta kad statyba butų baigia
ma kreditan (skoląn). Lietuvos vyriausy
bė muzej&us statybai pernai paskyrė 300,- 
000 litu. Praėjusių metų pabaigoje paaiš
kėjo kad Vytauto Didžiojo muzejui baigti 
talką nedavė to ko iš jus buvo tikėtasi. 
Todėl trūkstant lėąų, darbų dalį teko su
laikyti. Tie darbai dar kaštuos apie 140,- 
000 litų. , ' t

1934 metais Vytauto Didžiojo komite
tas turėjo apie 402,000 litų pajamų ir apie 
367,000 litų išlaidų. Tas išlaidas sudarė 
muzejaus vidaus įrengimo darbai, įstikli
nimas, elektra, vandentiekis ir tt. Šiuo 
metu komitetas savo kasoje turi tik 15,137 
litus. Jeigu pavyks surinkti dar apie 150,- 
000 litų tai Vytauto Didžiojo muzejus šy- 
met bus galutinai baigtas įrengti.

Dabar Vytauto Didžiojo komiteto pre
zidiumą sudaro:’ pirmininkas — švietimo 
ministeris Prof. J. Tonkūnas, jo pavaduo
tojai: Adv. Z. Tolišius ir dailininkas Ant. 
Žmuidzinavičius; sekretorius — Pulk. Bra- 
ziulevičius, ir iždininkas — Inž. Graurog- 
kas. Tsb.

LIETUVIAI LABAI SENI GARDINO 
GYVENTOJAI

Lenkai mėgsta aiškinti kad Vilniaus 
kraštas yra Lenkiškas, kad daugelį žymes
nių jo vietų jau daugel amžių Lenkai val
do. Tačiau Lenkų tvirtinimų neteisingu
mas dažnai išlenda kaip yla iš maišo. Štai 
šių Naujų Melų proga, Vilniaus Lenkai 
surengė didelę ekskursiją į Gardiną. Tarp 
kitko, jie lankėsi ir senojoj Gardino pilyje, 
čia jus sutiko archeologas Prof. Julkovv- 
ski, kuris darė kasinėjimus pilies šlaituo
se. Prof. Julkowski atvykusioms Vilniaus 
Lenkams pasakė kad Gardino pilis pergy
veno Normanų-Vikingų puolimus 9—10 
amžiuose, kiek vėliau kryžiuočių. Lietu
viai Gardino pilį valdę prieš desėtką šimt
mečių, o vėliau, pagal Horoldės uniją, Gar
dino žemės priklausė apvienytai Lietuvos- 
Lenkijos valstybei. Šis moksliškas ir tei
singas Prof. Julkowskio pripažinimas kai 
kuriems karštagalviams Lenkams nepa
tiko. rsb-

LIETUVOS .
aZEMLAPIAI

30c 2

Graži istorinė apysaka iš Lietuvos Kuni
gaikščio Vytenio laikų, apie du broliu, ku
rie kūdikystėje perskirti užaugo vienas ki
to nepažinodami, paskuikariaudami susi-

■ rado, vienas jau buvo krikščionis ir savo 
žmones žudė. Knygelė 40 pusi. Paraše 
K. S. Karpius. Su prisiuntimu 18c. (Pri
imama. Suv. Valstijų pašto ženkleliai).

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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’ VINCAS KRĖVE

Dainavos šalies Senu 
žmonių Padavimai

■

VAKARINĖ GIESMĖ

(Tęsinys iš pereito num.)

Tai vėl svajoja apie girias siūbuojan
čias, apie pošnias banguojančias, vėjo pa
pučiamas, paukštelių apčiulbamas; apie 
juras be krašto, apie erdves be galo, apie 
kalnus padanges remiančius, baltu sidab- 
rėliu viršūnes dengiančius — ir šaukia jį 
ten kur erdvėj vėjai ulioja, po siūbuojan
čias gireles bevaikščiodami, žaliąsias vir
šūnėles beskaitydami, juras mareles be- 
audrindami.... Vai, tai jam porina, vai 
tai jam pasakoja apie milžinų ginčus, apie 
tuos senus laikus kada šviesiame pasau
lyje gyveno tie milžinai kur tik dainoje 
dabar dainuojami, kur tik pasakoj dabar 
pasakojami, milžinai vyrai, kurie nežino
jo, kurie neprato kas baimė baimelė, sun
ki vergija nedalelė; kurių ranka už no
rus, už troškimus galingesnė, o veikimas, 
o darbai už mintis greitesni: ką godelėj 
nesugodojo jau jų rankos išpildė; kurie 
skirti nemokėjo kas žygis, kad pikta dė
mė ....

Galingi!
Ir jis svajoja, ir jis lakioja su viesu

lais, su vėjais, laisvas, kaip jie, galingas, 
kaip tie milžinai, su audromis kovoja gin
čijasi, mėlynose padangių erdvėse rankom 
žaibus gaudo, perkūno vainikais dabina
si....

O jaunam berneliui tai vis dainuoja 
apie skaisčią mergelę, mergelę lelijėlę, ku
ri gyvena tolimoj šalelėj, aukštoje klėtelėj 
po langeliu sėdi, bernužėlį mini ir jo jau
no laukte laukia ir jo mandro šaukte šau
kia ....

Ir daugel daugel dar pasakoja žmo
nėms toji dainelė....

Vieną linksmina erzina saulėtais sap
nais, auksiniais.

‘Kitą meilės jausmais, audringais gy
venimo verpetais.

Trečiam, kaip peiliais, ardo krutinę, 
kaip jiešmais bado širdį...........................

Ne viena tik žemelė klauso tos dainos 
vakarinės; ne vienoj tik žmogaus širdyje 
garsą randa, atbalsį kelia toji dainelė.... 
Ir padangėje skamba jos aida's ir Dievulio 
angelai klauso jo, neatsiklausydami, neat
sigerėdami. Kai uždainuoja jaunoji kara
laitė, kai pravirksta jos gintaro kanklės, 
kai sumirga balti piršteliai, po stygas be- 
bėginėdami, kaip baltos gulbelės skrajo- 
damos, kaip mažos kregždelės lakiodamos 
— nuplaukia gaidos tolimosna padangės- 
na, sudaužia mėlynuosna aukšto dangaus 
svartuosna, atsidaro svarstą langeliai ir 
Dievulio angelėliai, aukso plunksnas ran
kelėj turėdami, didžion knygelėn žmonių 
darbus rašytų — ilgai, ilgai, per kiaurą 
dieną, per kiaurą naktį besėdėdami, ant 
rankelių berymodami, klauso tos dainos 
vakarinės ir neatsiklauso.

O dangaus langeliai žiba ir blaška, 
kaip kaitrios kibirkštėlės. Ir vadina juos 
žmonės šviesiomis žvaigždėmis; o tai lan
geliai, po kuriais sėdi, per kuriuos žiuri į 
musų žemelę, į musų šalelę balti angelė
liai, nusidėjėlių žmonių sergėtojėliai nuo 
ligų, nuo bėdų, nuo visokių priepuolių; 
skaito žmonių vargelius, dūsavimus, gerus 
ir blogus darbelius, kad užrašius didžio- 
jon knygom...

Ir taip besėdėdami, ir taip bežiūrėda
mi, klauso karalaitės dainelės, klauso ir 
jaučia kad. keliasi jųjų šventoje, jųjų ne
kaltoje krūtinėlėj neišpasakojami jausmai, 
neapsakomas ilgesys, lyg ten jų kas žeme
lėj laukia, lyg ten juos kas šaukia iš auk
što dangaus į žemę žemelę, kur skamba 
dainelės, kur ūžia plačios girelės, kur gy
vena geri ir pikti žmonės.

Ir lyg jiems kas kalba, lyg jiems kas 
šneka kad nėra ten piktų, nėra ten blo
gų, kur sunkų vargelį žmonės vargsta. ...

Klauso, klauso Dievulio angelėliai ir, 
beklausydami, daugel supranta, daugel su
žino O jau supratę, o jau sužinoję, meta 
Dievulio angelai aukso plunksneles, popie
rėlio knygeles, kur užrašinėjo piktų nuo
dėmėles, varguolių vargelius; eina lekia 
prie aukščiausio Dievulio sosto, meldžia 
prašo Dievulį kad piktiems visas nuodė

mėles dovanotų, kad nuvargusiems tylų 
atilsį duotų, o nerimstančiuosius nuramin
tų, verkiantiems ašarėles nušluostytų

— Dievuli aukščiausias, Tėveli bran
giausias, daug nuodėmių žmonės padarė, 
ant žemės gyvendami, tavo žodžių neklau
sydami, Tavo valios nepildydami, Tavo ta
kais nevaikščiodami.... dideliai Tave už
rūstino !.... Betgi, Dievuli, paklausyki 
kaip skundžiasi žmonės, kaip ilgisi Tavęs, 
kaip verkia jo dvaria, trokšta šaukdama 
Tavo karalijos.... Paklausyk, Dievuli, 
koks balsas plaukia nuo žemės į aukštą 
dangų! Kiek ašarų, kiek sopulio, kiek 
skausmų jame! Kai užgirdome jį, musų 
akys ašarom užėjo, rankos sudrebėjo, nei 
rašyti, nei matyti žmonių nuodėmių nega
lime. Dievuli aukšiausias, Tėveli bran
giausias, taip vargsta žmogus!.... Skau
da mums širdelę, Dievuli! Sopa mums šir
dį del žemės gyventojų skausmų ilgesių, 
kad jie taip kenčia be šviesos Tavo.... Ar 
mus visus nubausk, ar ir jiems dovanok...

Susiraukia Dievulis, rūsčiai .pažiūri, 
dangus, kaip apušėlės lapas, sudreba, nu
leidžia galveles angelėliai, nutilsta chorai, 
liaupsindami garbindami aukščiausią Die
vulį, pasaulio didžiausį Valdytoją; nutils
ta šventieji — tik viena toji žemelės daina 
verkia, lyg motinėlė vaiką šarvodama, lyg 
skundžias našlelė laimę minėdama, lyg kas 
ilgisi, lyg skundžias ir meldžia kad aukso 
vartus atkeltų ir jį dangun įleistų....

Skundžiasi žemelė motulė....
Ir, berymodamas ant rankos, Dievas 

ilgai klauso — ir juo toliau, juo šventasai 
Jo veidas šviesyn vis eina.

Pakėlęs galvą, taria Dievulis aukš- 
ciausis:

— Matau, nepražuvo dar žmogus, dar 
neužmiršo manęs — ir neužmirš kol tokia 
daina žemėj skambės.... Skubinkitės, an
gelėliai, tarnai mano mieliausi, pasiunti
niai greičiausi, neškit ramumą žemei, neš
kit atilsį žmonėms — testa žino žmonės 
kad aš jų dar neužmiršau, tegul mato.... 
Štai neškit mano meilės dovaną — sapną 
saldųjį....

— Didis Dievulis savo gerybėj! — su
šunka visas dangus, ir angelai pasikelia 
ir verkdami, ir juokdamies, ašarėles bars
tydami, nusileidžia žemėlen, nešdami žmo
nėms sapną. Ir mato juos žmonės ir ste
bisi, manydami šnekėdami kad tai žvaigž
delės ribuoja — o tai lekia Dievulio pa
siuntiniai angelėliai nešdami ramumą že
melei.

O kai puola jų ašarėlės į marias, juras 
mėlynąsias — ilgai šviečia, ilgai, žiba, kaip 
skaisti ugnelė, kol nusileidžia, kol nuskęs
ta tamsioj gilumėlėj.

O kai užužia audra, kai sutraiškina 
perkūnai, kai sudreba savo pamatuose že
melė, kai sustaugia viesulai, keldami juras, 
drumzdami tamsias gilumėles, pakyla vil
nys iki padangių. O tos vilnys, į kraštą 
beslinkdamos, išneša tas angelėlių ašaras 
ant gelsvų smiltelių, lygiajan krašteliu, 
žmonės renka jas ir vadina baltaisiais per- 
leliais, o tai yra angelėlių ašarėlės....

Visi klauso tos vakaro dainelės, — kur 
dainuoja skaisčioji mergelė, jaunoji kara
laitė, — ir dangus ir žemė....

Ir giria tada neužia.
Seka: UŽBURTAS KALNAS.

per TVORA

ANTANAS OLŠAUSKAS
Įdomus iliustruotas aprašymas apie vieną musų 
laikraštijos ir knygų leidimo pionierių, Antaną 
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

SAPX1XYKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

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

KAINA Su prisiuntimu 75c.
Reikalaukit “Dirvoje”

G820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

gali juk susirinkti čia vieni 
siuvėjai! — padėdamas ran
ką ant savo siuvėjo peties 
pasakė Kipras.

5 "

ILGIAUSI LIETUVIŠKI ŽODŽIAI

Cudai, šposai ar mulkija- 
da? Kauno “Lietuvos Ai
de” žiuriu ir matau: Pasa
kyta :

“Lituanika II — Bal
toji Gulbė”

“Iš Amerikos parvažiavęs 
vienas Lietuvis parvežė L. 
A. K. iš ALTASS’o daug 
laiškų ir nuotraukų. Lėk
tuvas Amerikiečių-Lietuvių 
pageidavimu perkrikštytas 
'Baltoji Gulbė’. Prieš Nau
jus metus lėktuve baigti 
įrengti benzino bakai. Ltn. 
Vaitkus atvažiavusiam į 
Kauną atsisveikinant parei
škė: ‘Birželio viduryj iš A- 
merikos žemyno pakilusi 
'Baltoji Gulbė’ nusileis Kau
no aerodrome”.

Gudai, ar ne? Pereitą 
visą vasarą skaitėm ir lau
kėm su pakilusia dvasia 
'keptos bulbės’ (atsiprašau, 
‘Baltos Gulbės’) išplasno- 
Rugpjučio 26, o tik dabar 
dar įrengti “benzino bakai”, 
ir apie antras “krikštynas” 
padlos man nieko nesakė ir 
i “kumus” nevadino....

(P. S. Argi tas L. A. K. 
— kitaip sakant, Lietuvos 
Aero Klubas — nenujaučia 
kaip jis yra mulkinamas?)

Tėvas
Anglijos karalienė Marė 

apšaukta labai gailestinga 
ir nuoširdžia moterimi.

Ji kiekvieną savaitę lan
ko ligonius ligoninėse . ir 
gimdymo prieglaudas. Vie
noje tokioje prieglaudoje 
karalienę patraukė šviesia
plaukė jauna gimdytoja, 
prie kurios gulėjo puikus 
juodaplaukis berniukas.

— Koks puikus berniūk
štis! — sušuko karalienė.— 
Jo tėvas turbut toks pat 
brunetas.

— Negaliu jums pasaky
ti, jūsų didenybe, atsakė 
mergaitė.

Lietuvos rašytojai išmetė 
raidę “j” iš žodžių “jieško”, 
“jiešmas” ir dar vieno-kito.

Pasiūlau išmesti “j” iš 
žodžių “jie”, “jiems”, “at
naujinimas” ir rašyti: “ie”, 
“iems”, “atnauinimas”.

{Klausimas: Gerb. Per- 
tvorąpasidairęs: Aš pama
čiau kad tie draugužiai ku
rie rengėsi keliauti iš Čika
gos j Kauną, dabar jau da
lina aftomobilius. Tai pra
šau paaiškint ar ir aftomo
bilius taip duos kaip davė 
“antrą lėkimą”?

Jonas Jonaitis.
Atsakymas: Kam klausi 

pas mane: paklausk tų ku
riems pinigus duodat.

Supa Garba.

Antras metelis užstojo 
kaip Lietuvoje pasigarsino 
kad atlietuvins sulenkintas 
ir sukitokintas pavardes, o 
kaip niekas nei krust prie 
to taip nei krust.

Turbut ir pavardes atlie- 
tuvint turės pavartoti tokią 
prievartą kaip daro kada 
reikia taisyt kelius. Lietu
vos žmonės labai nerangus.

Kauno Baliuje
Kartą Kiūrąs Petrauskas 

buvo pakviestas į vieną ba
lių, kuriame galėjo daly
vauti visi užsimokėję įžan
ga.

Sutikęs baliuje savo siu
vėją, gerbiamas dainininkas 
užkalbino jį ir tarp kitko 
paklausė kaip patinka ba
lius.

— Viskas puikiai, {jonas, 
bet.... draugija truputį 
permišri, — rimtai atsakė 
siuvėjas.

— Bet, mano mielas, ne-

Nepaprastas Koncertas
Viename Lietuvos dikto- 

kame miestelyje buvo atva
žiavę tūli Kauno artistai 
koncertuoti. Pavėlavus pa
nelė atsiskubino pas duris 
is klausia prižiūrėtojo:

— Ar jau koncertas pra
sidėjo? Aš bilietą jau tu
riu; malonėk mane įleisti.

— Jokiu budu negaliu, 
panele. Jeigu aš tik prada
rysiu duris tai pusės publi
kos išbėgios. Artistai dai
nuoja Itališkai, o žmonės 
nesupranta ir nori kad dai
nuotų lietuviškai. Artis
tams savo kalba dainavi
mas yra peržemu darbu....

Kur Daugiau Biznio
Tėvas: — Klausyk, sū

nau, savo seno tėvo. Da
bar kai tu išlaikei egzami
nus, patariu tau tapti dan
tų gydytoju.

Sūnūs: — Bet, tėve, aš 
norėjau specializuotis akių 
gydymu.

Tėvas: — Kvailiuk! Žmo
gus turi 32 dantis, o akis 
tik dvi.

PASKUTINIAI ILGIAUSI 
ŽODŽIAI

Talpiname dar pluoštą Lie
tuviškų ilgiausių žodžių (kurie 
yra tarptautiški, ne Lietuviš
ki, nors ir Lietuviškuose laik
raščiuose tilpę, išlenkiame). Po 
šio ilgiausių žodžių sutalpinimo 
daugiau nebus talpinama.

Šie yra gauti dar prieš per
eito “Dirvos” numerio pasie
kimą skaitytojų, kur buvo pra
nešta kad jau daugiau nesiųstų.

Mary Žilink iš Dayton, O.:
Nekrikščioniškomsiomis 
Neprigulmingomsiomsioms
Antanas Jankauskas, 

land, O.:
Raštininkaudamas
Neveidmainiaudamas 
Nusikalstamuosius 
Priešvalstybiniame 
Nepriklausomybės 
Pavakarieniausite 
Aprubežiuojantieji 
Nesusispenduotumet

Ignas Mačiokas, iš Buffalo, 
N. Y.:

Besidairydamasis
Pasišventusieji

Anton Sky, Cardell, Sask., 
Canada:

Kuonoskaitlingiausias
Pasimėgdžiojančios

N. F. Martišauskas, Cleve
land, O. (antru kartu):

Nebepakutavojantiemsiems

Elzbieta Micevičienė, 
land, Wis.:

Neveidmainiaudamas 
Priešvalstybiniame

Juozas Blauzdis, iš McKees 
Rocks, Pa.:

Atžagarei viškunymiausiasai

Bolius Sadauskas, Mahanoy 
City, Pa.:

Nemielaširdingiausioji

Mrs. Joe Davis, Frasier, la.:
Administratyviškas

Petras Gudelis, Rochester,

Cleve-

Ash-

Visakomielaširdingiausioji
Besilaikydamasis

“MARGUTIS”
Skaitykit “Marguti”, 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. 

Chicago, Ill.

Marė Luobienė, So. B of ten'/ 
mass.:

KuonepasekmingiausiaS
Įvairiaspalviai

Petras Račiūnas,
Pa.:

Pittsburgh'^

Nepaliečiamybe
Jausmingumas *
Savimeilystė *
Drausmingumas
Nepasidarbavimas £ * i
Pasiaiškinimas
Marijampolietis j

VI. Vasiliauskas, :iš Akron,
Ohio:

Susidraugiškavusiamiesiems 
Visupasekmingiausiomiemis 
Visusupratlingiausiomiemis
Juozas Bernotas, Weirton,, 

W. Va.:
Nepermaldaujančiausias 
Pasipamokslininkaudamiems 1 
Stanislovaitiennavičius <
Jurgis Vasiliauskas,' Nevį 

Britam, Conn.:
Sukontrrevoliucijonieriuotas
K. Masilionis, Cleveland,-^" 
Nebesibitininkuojamiesi
Kaz. Stupin, Strutherš, O.?7 
Bendramintingiausioji į 
Dievobaimingiausioji 
Dvilinkaliežuvavimas 
Džiaugsmingiausiomis 
Gailaširdingiausioji 
Keturiasdešimtmetinis 
Kiltaširdingiausioji 
Lengvamanstingiausioji 
Paleistuvingiausiomis 
Perspausdininkystėmis 
Penkiasdešimtmetinėmis 
Prisipiktažodžiautojas 
Pasivaikštinėjimuose 
Svetimoteringiausiomis 
Skaistavarekalystėmis 
šešiasdešimtmetinis 
Septyniasdešimtm etinis 
Vynuogininkystingiausioji
žvaigždininkystingiausioji 1

PASTABA
Kadangi suėjo dar tiek daug 

naujų ilgų žodžių, šiame nume
ryje pritruko vietos paskelbti 
laimėtojus Ilgiausių Lietuviškų 
žodžių kontesto. Kadangi kon- 
testas skelbta ilgiausiems Lie
tuviškiems žodžiams, tie kurie 
prisiuntė kad ir ilgus tarptau
tinius, Lietuvių vartojamus, 
žodžiuš negali tikėtis laimėti.

Kitame numeryje tilps išrin
kti laimėjusieji žodžiai ir kas 
juos prisiuntė.

(Bus daugiau)'

• ja
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PAIN-EXPELlER

Greičiausia Kelione į Lietuvą
BREMEN • EUROPA

EKSPRESINIS TRAUKINYS laukia prie laivo Bremer- 
havene ir užtikrina patogų nuvykymų į KLAIPĖDĄ.

Arba keliaukite populiariškais ekspresiniais laivais 

1 HAMBURG - DEUTSCHLAND ■
ALBERT BALLIN - NEW YORK

Malonios apistovos, prieinama kaina. Taipgi nuolatiniai 
išplaukimai gerai žinomais kabininiais laivais.

Patogus susisiekimas gelžkeliais iš Bremeno ar Hamburgo. 

Informacijų klauskite pas vietinį agentų arba

HAMBURG-AMERICAN LINE
NORTH GERMAN LLOYD

___ 1119 Euclid Avenue Cleveland, Ohio ___

Ja
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į Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoje, Ine. Į

i, l

Keliones, Dokumentų, Pinigų siuntinio reikalais — 
kreipkitės pas šiuos Lietuvius, Agentų Sąjungos na
rius, šiais antrašais:
AMBRAZIEJUS J. ................ 168 Grand St., Brooklyn, N. Y.
‘AMERIKOS LIETUVIS’,. . 14 Vernon St., Worcester, 
ATLANTIC TRAVEL SERVICE, K. Sidabras, Prop.

342 West Broadway, So. Boston, 
BARTKEVIČIUS P., ........... 678 N. Main St., Montello,
‘DIRVA’ ............................. -6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio
MOLIS P................................. 1730—24th Street, Detroit, Mich.
‘NAUJIENOS’ .................... 1739 Sb. Halsted St., Chicago, Ill.
SEKYS J................................. 433 Park Street, Hartford, Conn.
TREČIOKAS A. S.................... 197 Adams <St., Newark, N. J.
VARAŠIUS A............... 1200 Carson St. S. S., Pittsburgh, Pa.
VIENYBE TRAVEL BUREAU, 193 Grand St. Brooklyn, N.Y. 
WASHNER C. J.......... 1921 Carson St. S. S., Pittsburgh, Pa.
ŽEMANTAUSKAS J...130 Congress Ave., Waterbury, Conn.

Mass.

Mass.
Mass.

; Reikalaukite kelionės knygelių, paaiškinimų bei kitos literatūros iš viršminėtų Agentų. Kreipdamiesi =
: į šiuos Agentus busit sąžiningai aptarnauti, parem šit Lietuvių prekybą, kartu ir patys save, todėl—■ jS
: SAVAS PAS SAVĄ! Liet. Laivakorčių Agentų Sųjuhga Amerikoje, Ine. =
'i!!l!!!lll!!ll!!llll!l!ll!Illill!l!lll!III!!|||l!Į||lll!Į|!ĮĮ|!lll|IIIIIIII||l!IIIIIIII!ll||III|||||||||IIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllIIIII^

Nuo Peršalime* 
naudokite 

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERI 
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus

iį- Atsilankykit pas mus pasi- •> 
į rinkti sau geriausi -s
į FONOGRAFĄ J

už $10.00 $
Ž Mes turime išleisti visus ❖ 
į kokių tik yra geriausių ži- * 
J nomų išdirbysčių. Ž
.fKOLLIE’S MUSic HOUSE? 
Ž 9738 Lorain Avenue♦ ***
£ Atdara vakarais iki 8 vai. * 
£ Matysit tikrai puikių pirki- ?
❖ nių. §
*«• *♦* *** **• v ****♦■’ *♦* •** *♦* **♦ *♦* •J* **• •$**!♦♦**

DIDELĖ LIETUVIŠKA1 
VAISTINĖ

C. Pakeltis Pharmacy 
1117 E. 79th Street 

(Kampas Pulaski Ave.)!
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 vidurių, ko
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė
jimų, visokių lytiškų ligų, ner
viškumo/nemigės ir visokių ki
tokių ligų.

C. PAKELTIS 
1117 E. 79 St. 
Telef. ENd. 8533 
Ąptieka atdara 7 dienas savaitėje. 
(Ypaiiškai mane galit matyt nuo 

- 9--12 ryto ir 5—11 vakare),

(18)J
APTIEKA
Cleveland, O.

ENd. 8534

)



e DIRVA

NENUSIMINKIT, MUSŲ 
KARŽYGIS GYVAS, IR 
OROPLANAS SVEIKAS

Įlėkė Į debesį varini — nu
truko radio viela — laimė 
kad propeleris nesulūžo.

jt yhradore rodė ore šposus 
Įr darė mirties kilpas.

f Gerb. Spragilas štai kaip 
apsakė apie savo kelionę su 
sustojimais iš Klyvlando i 
Kauną: tįį

Vasario 5 d.: Rytas bu
vo labai šaltas bet gražus, 
tai mudu su gerb. Robotu 
pradėjom taisyt savo oro- 
planą, kuris vakar dieną 
pusėtinai nukentėjo. Labai 
atsiprašau kad negalėjau 
infbrmuoti jus apie savo 
kelionę nuo vakar 2 valan
dos po pietų. Ir labai esu 
patenkintas kad galiu išvi
so jums apie save pasisaky
ti. Beveik neištiko liūdna 
katastrofa, kada lekiant že
mai medžiu paviršunėmis, 
vienoj vietoj iš miško paki
lo debesis varnų ir šovė į 
aukštį. Mat, kvailos išsi
gando musų oroplano, gal 
savo gyvenime nebuvo gir
dėję propelerio ūžimo.

Musų laimė kad jos kilo j 
viršų tai iš apačios iškėlė 
ir mus aukštyn. Propele
ris, prišriubuotas moksliš
kais šriubais, kelias varnas 
nukirto, ir mes iš varnyno 
išsigelbėjom laimingai. Tik 
mano šaltgalviškumas ir 
gabumas išlaikė mus nuo 
nukritimu. Misliu sau: ko 
čia kristi jeigu žioplos var
nos netikėtai iššoko j kelią. 
Mes nulėkėm toliau. Ale 
gerb. Robotas neiškentęs, ar 
supykęs, griebė šautuvą ir 
pykšt! pokšt! šaudo j var
nas, kurios jau buvo užpa- 
šalyje atsilikusios. Jis nu
traukė radio vielas ir tuo- 
mi sutrukdė pasikalbėjimą

taukus ir aliejų; gaudo ju
rų levus ir lupa jų kailius, 
ir užsiima gyvuliukų gau
dymu giriose, kurių kailius 
parduoda

Man padovanojo iš bran
gaus kailiuko darytą kepu
rę, bijo kad ausų nenušal
čiau.

Aviacijos dieną surengėm 
sekmadieniui, Vasario 10. 
kartu su Klyvlandu švęsda
mi ir Lietuvos nepriklauso
mybę.

Labradoro Lietuviai tik 
iš manęs sužinojo kad Lie
tuva jau yra laisva šalis ir 
kad net 17 metų sueina nuo 
pasiskelbimo laisvės.

Mano didelis, nenurami
namas troškimas yra nulėk
ti į Kauną ir ten švęsti Lie
tuvos nepriklausomybę Va
sario 16-tą. Dar turim ke
liolika dienų laiko.

Dabar pasakysiu apie pa
ti Labradorą. Tai yra plo
tas žemės apie 120,000 ket
virtainių mylių, kur amži
nos girios siūbuoja toliau 
nuo pakraščio. Iš rytinio 
šono guli atviras Atlanti- 
kas, o krantai Į jurą yra 
labai skaluoti ir aukšti. La
bai daug buna ūkanotų orų. 
Šaltis čia didelis, ir tas la
bai giliuoja mano oropla- 
nui, ba neduos motorui į- 
kaisti.

Žmonės gyvena mažose 
medinėse bakūžėse, gulsčių 
rąstų, taip kaip Lietuvoje, 
ir stogai samanomis dengti.

Vyrai čia rėdosi panašiai 
i musų vyrus, apsirengian
čius šaltam orui, ir vilki ke
lines. Moterys ir mergi
nos andarpkų nedėvi, ale 
nešioja trumpus, biskj že
miau kelių, iš vieno šmoto 
per galvą užsimaunamus 
apvalkalus, su kailių plau
kais Į vidų, kas joms duoda 
gana šilumos. Avi ilgus 
virš kelių kailinius apava-

dą. Ir dar už tave mokė
jau penkis tūkstančius do- 

’ Tariu visuomenės surinktų 
pinigų, — sakau aš.

— Ateitis parodys, — pa
sakė jis ir nutilo.

Vasario 7: Šiandien po 
pietų ėjom pažiūrėt kaip re- 
vidavoja žuvis, iš kurių iš
spaudžia taukus.

Vienas Lietuvis užsirašė 
“Dirvą” ir prašė kad siųs
tume! jam kasdien, sako 
pridėtų dar tiek, ir užmo
kėjo kiaunių kailiais.

Vasario 8: Šiandien už
ėjo baisi pūga ir nei vieno 
žmogaus nesimato. Tik mu
du su gerb. Robotu išbėgom 
ir pririšom oroplaną prie 
keturių medžių, kad nenu
neštų nuo kranto į vande
nį.

Vasario 9: Pūga, snie
gas ir šaltis nesiliauja: ka
žin kaip rytoj bus su avia
cija.

Aviacijos diena
Štai sulaukėm Vasario 10 

ryto. Pūga apsistojo, tik 
pučia stiprus vakarų vėjas. 
Geras oras išskridimui to
lyn. Rengiamės skraidyt ir 
daryt ore mirties kilpas, pa
linksminimui Lietuvių, Es- 
kimosų ir Indijonų.

Moterys ir vaikai ištepė 
“Meteorą” žuvies taukais, 
sako nelips sniegas ir ledai. 
Jau pradedam skraidymą: 
Aš pasakysiu jiems prakal
bą ir paskui kelsimės į orą 
daryt mirties kilpų.

12:30 vai. — padarėm ke
lias mirties kilpas, nusilei
dom sveiki, ir pradėjau sa
kyt prakalbą kad nenoriu 
jų dolarių....

Vaje! žiūrėkit kas daro
si: vietoj dolarių, jie neša 
man pundus kailių! Ką aš 
su jais veiksiu?

Mat, jie čia pinigų netu
ri, pinigai nereikalingi, tai

Klubas Frederikshaab mie
ste. Iki Grenlandijos yra 
virš 900 mylių, ir jeigu ge
rai viskas seksis nulėksime 
į apie 16 ar 18 valandų.

3 vai. po pietų. Propele
ris dirba gerai, tik motoras 
pradėjo kaisti, nors apie vi
są lėktuvą, ir gerb. Roboto 
nosį, apšalo stori sluogsniai 
ledų. Negelbėjo nei žuvų 
taukai, o gal juos vėjas nu
laižė. Skridimas darosi ke
blesnis, nors prasiblaivė 
miglos. Jau pradeda tem
ti. Pirmą sykį išbandysiu 
savo gabumą aklo skridimo 
ir savo moksliškus instru
mentus. ...

Atsiprašau, gerbiamieji, 
“Meteoras” tiek apšalo le
dais kad nuo visų kraštų 
kab(f barzdos. Oras pašėlu
siai šaltas. Mes nusileidom 
ant ledo lydies. Tuoj pra
dėsim tyrinėt ar ji gana di
delė, ar išlaikys mus, ir į 
kurį kraštą plaukia.... Gal 
į musų skrendamą pusę....

8 vai. vakaro. Jau senai 
sutemę, bet nuo žvaigždžių 
atsispindi ir del sniego ir 
ledo baltumo nėra tamsu.

Labai šalta. Iš ledo ir 
sniego budavojam pašiurę 
nakvynei. Kas toliau bus 
nežinome.

Mano viltis pasiekti Kau
ną Vasario 16 dieną dingo.

Vasario 12: Atsikėliau, 
nuėjau pas oroplaną, gerb. 
Robotas tik sėdi ir nieko 
nedaro. Kyla’jurų audra. 
Ledo lydis pradeda plyšti 
po musų kojų. Meškos at
eina artyn ir dairosi į mus. 
Vėjas pučia į pietus, baisu 
kad mus nenuneštų Į šiltes
nius vandenis ir musų lydis 
nesutirptų....

Kapojam ledus nuo. “Me
teoro” ir bandysim pakilti. 
Turim pasiekt Grenlandiją, 
ba pražūsim.

Nuo to vėl nutilo gerb. 
Spragilo balsas, ir visi prie 
radio buvę ir klausę jo ap
sakymų pabalo, nusigando. 
Nejaugi plyšo ledas po plie
no paukščiu ir musų nar-

AKRON
PAVYKO. Akrono Lietuvių 

Draugiško Klubo rengtas pasi
linksminimo vakaras šeštadienį, 
Vasario 9 d., pavyko visais at
žvilgiais. Gražiai suvaidinta 
komedija "Pasaulis be Mote
rų”. Prie to buvo sudainuota 
gražių dainų patiekta kitokių 
juokų, o po visko buvo šokis.

Dalyvavo svečių iš aplinki
nių miestų.

Draugiškas Klubas tikrai mo
ka surengti gražius vakarus.

RENGIA BALIŲ. SLA. 354 
kuopa rengia balių šeštadienio 
vakare, Vasario 23, pobažnyti- 
nėję salėje, 1414 East Avenue. 
Muzikantai bus iš WJW. Vi
si atsilankiusieji turės gerus 
laikus. Komitetas.

'Hoosick Falls, N. Y.
Lietuvių musų miestelyje yra 

visai nedaug, bet visi labai gra
žiai gyvena, visi turi savo na
mus, ir daugelis yra biznieriai, 
ir daro gerą biznį. Nekurie

taip puikiai gyvena kad turi 
sau prie automobilių ir šoferius.

Vasario 2 d. čia ištiko spro
gimas Johnston Blocke, kame 
užmušta viena 80 metų senu
kė. Gaisras padarė nuostolių 
apie $25,000. J. B.

sus oro karžygis, nenorėda
mas palikti ant ledo vienas, 
nuėjo į dugną su savo ke
lionės pabūklu, kaip daro 
laivų kapitonai, kada jų lai
vai skęsta?

“Dirvą” leidžiant į spau
dą reporteris daugiau žinių 
negavo.

Jeigu ką išgirs nuo gerb. 
Spragilo, reporteris vėl pa
rašys. Laukit kito “Dir
vos” numerio.

ĮGALIOJIMAI
■ reikalingi Lietuvoje pirki- 
> mui, pardavimui, valdymui 
j žemių ir kitokio turto.

Į K. S. KARPIUS 
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
! Rašykit laiškais arba atsi- 

lankykit ypatiškai.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio.

“RIMBAS”
Mėnesinis Kritikos ir Satyros 

žurnalas.
Jame buna daug įdomių ir juo
kingų pasiskaitymų. Prenume- 
nr. 10c. Prisiųsk 10c ir savo 
antrašą, gausi "Rimbą” pama
tymui.

“RIMBAS”
131 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Pirkit Dabar!
IR TAUPYKIT PINIGUS 

Naudokitės musų didžiausiu Išpardavimu *
VYRAMS IR VAIKINAMS j

SIUTU - OVERKOTU >
SKRYBĖLIŲ, REIKMENŲ 

Nepaprastai nupigintomis kainomis! 

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

DIDELES IMTYNES
atsibuna kiekvieną trečiadienio vakarą

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

Vasario-Feb. 20,1935
Smagiausia laiką praleisti imtynėse — sueina 
šimtai vyrų ir moterų — visi turi malonumo!
DALYVAUJA ŽYMIAUSI PĄSAULINIAI

IMTIKAI
Lietuviai ir kitų tautų vyrai.

Karolis Požėla, promoter. Jonas Jarus, Asst. Promoter.
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GARSINIAI JUDAMI PAVEIKSLAI

LIETUVOS VILNIAUS
D
Sei

su jumis, o jus gal mislinot 
kad mums kokia nelaimė 
atsitiko.

Labradoro Lietuvių kolo
niją Hebroną pasiekėm sau
lei nusileidus, ir klaidžiojom 
iki vidurnakčio, ba nebuvo 
matyt jokio orodromo nei 
miesto. Mes mislinom kad 
Hebronas yra tai toks dide
lis miestas kaip Klyvlandas 
ar Kaunas, o čia tik kaime
lis.

Nusileidžiant, pataikėm i 
pat kiemą Labradoro Lietu
vių Aviacijos komiteto pir
mininko Juozo Cibukausko, 
kuris labai nudžiugo mus 
sulaukęs, ir aplėkęs išbudi
no visus savo kaimynus kad 
ateitų mus pamatyti. Visą 
naktį jie nemigo mus sulau
kę, ir mane vaišino ir val
gydino.

Apžiūrinėdami šiand i e n 
savo oroplaną radom moto
rą pilną prisigrudusį var
nų: vienos dar kranksėjo, 
o kitos jau buvo iškeptos.

Čia naktys daug ilgesnės 
negu Klyviande, ba Labra
doras yra labai toli į šiaurę. 
Čia gyvena daugiausia Es- 
kimosai ir Indijonai, o Lie
tuvių yra tik trys šeimynos 
išviso apie 40 asmenų, ba 
turi pusėtinai daug vaikų. 
Lietuviai užsiima tuo kuo 
ir kitų gaudo žuvis, daro

lūs, ir išrodo išsipūtusios 
kaip bačkutės.

Vasario 6.: šiandien at
sikėliau su saule, kuri vė
lai teka, ir vėl ėjau apžiū
rėt savo oroplaną. Prie jo 
nuolat esti gerb. Robotas ir 
keli pasamdyti sargai.

Kada nuėjau pas oropla
ną, gerb. Robotas prašneko:

— Na, gerb. Spragile, ar 
tamsta dar nematai reikalo 
kalbėtis su manim kam pri
klausys garbė už pasekmin
gą nuskridimą? — sako jis.

— Kam garbė priklausys 
aš jau žinau, tai man, ir ne
turėtum apie tai nei užsi
minti. Aš gerai atskridai! 
iš Klyvlando iki čia, ir at
liksiu kelionę toliau, o tu 
tik varnas šaudyk, — sakau 
aš.

— Gerb. Spragile, juokai 
į šalį: matai, ten apačioje 
šių krantų jau guli šalti At- 
lantiko vandenįs, kurių nei 
žiemos šalčiai nenuramina. 
Per juos mes tuoj pakilsim 
lėkti: kas tada atliks dar
bą? Ar nežinai kad dau
guma lakūnų kurie be ma
nęs lėkė, ilsisi dabar ten gi
lumose, kur jų niekas suras
ti negali? — sako jis.

— Nugalėjau visas kliū
tis, nugalėsiu ir šitą, ir už
tikrinu tau kad tu sudarai 
man tik kliūtis, o ne nau-

kailiais aukas man duoda. 
Parsiųsiu savo šonkauliui 
pačius gražiausius, galės 
pasisiudyti kailinius.

Jeigu vėjai bus palankus 
tai rytoj anksti rytą išlėk- 
sim į Grenlandiją.

Vasario 11 d.: Anksti iš- 
budau ir apžiurėjau orą: iš 
apačios labai miglotas, ūka
notas. Rengiamės skristi. 
Reikės labai aukštai pakil 
ti išbėgimui iš miglų. Bet 
rupi kaip surasim Grenlan
diją jeigu taip miglos visą 
kelią bus.

Labai norėčiau pataikyt 
Kaune Vasario 16-tos šven
tei.

Jau paleidžiam motorą, 
jau propeleris sukasi — jau 
oroplanas lekia žeme—tuoj 
kils į orą. Pakilo! Sudiev 
Labradoras, alo Kaunas!

Moterėlės moja skepetai
tėm, nosis brankia, akis 
trina....

Brrr! Šaltas šiurpas su
kratė! Jau mes virš Atlan- 
;iko! Apačioje musų ban
guoja šaltas, pilnas ledų, 
amžinai nenurimstantis, ža
lias viliojantis vandenynas! 
Kas lauks iki ledynai nu
tirps ! Lekiam artyn, ar
tyn Lietuvos!

Musų nusileidimo punk
tas — Grenlandija, kur mu-i 
sų laukia Lietuvių Aerol

Paveikslus rodys Lietuvis Filmininkas

JUOZAS JANUŠKEVIČIUS. JR.
PAVEIKSLAI YRA NAUJI, GAMINTI LIETUVOJ PRAEITĄ VASARĄ, NES 

JANUŠKEVIČIUS TIK PEREITĄ RUDENĮ GRYŽO Iš LIETUVOS

ŠIUO KARTU MATYSITE SEKANČIAS ĮDOMIAS FILMAS:
1. Dariaus ir Girėno žuvimo sukaktuvių metines iškilmes Kaune; jų kimus karstuose;
2. Lietuvos Juros Šventę Klaipėdoje — Lietuvos Prezidentą Smetoną ir jo kalbą;
3. Lietuvos kariumenės manevrus, Kautynes, Atletus, kareivių gyvenimą poligone. — 

Specialiai nufilmuotas Did. Liet. Kunigaikščio Gedimino pėstininkų pulkas.
4. Rodys visą Lenkų okupuotą Lietuvos kraštą: .Vilnių, Švenčionis, Marcinkonis, Gar

diną, Suvalkus ir Seinus.
5. Rodys Tautininkų gegužinę Šunskuose; Lietuvos kurortą Palangą; žvejų gyveni

mą Klaipėdos krašto Nidoje^ Lietuvos sklandymo mokyklą Nidoje; Amerikos Lietuvių ben
drovę “Drobė”, audimo darbus; Lietuvos įdomesnius miestus; ūkininkų gyvenimą, ūkės dar
bus; Lietuvos jaunimą, ir daug kitų gražių ir įdomių vaizdų. Vaikams — “Micky Mouse”.

6. Iš Amerikos Lietuvių gyvenimo rodys “Lituanicos H” krikštynas Chicagoje, daly
vaujant lakūnui James-Janušauskui, ir kitas įdomybes.

Ketv., Vasario-Feb. 28,1935
LIETUVIU SALĖJE

Pradžia lygiai 8:00 vai. vakare. Įžanga suagusiems 35c. Vaikams 15c.
Paveikslai labai įdomus. Pribukit anksti, nes pritruks saleje vietos. Atdara 7 v.
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DIRVA

LIETUVOJE
SUDEGĖ CUKRAUS 

SANDĖLIS
. Kaunas. — Sausio 26 d. ank

sti po vidurnakčio, kilo didelis 
gaisras Marijampolėje — užsi
degė cukraus fabriko sandėlis. 
Gaisro gesinti iš Kauno tuojau 
išvyko trys Kauno ugniagesių 
komandos. Ugniagesiai iš Kau
no i Marijampolę nuvyko Į vie
ną. valandą. Nuvykus i gaisro 
vietą, sandėlis jau degė. Gai
srą jau gesino 9-to pėstininkų 
pulko ir Marijampolės savano
rių ugniagesių komandos.

Sandėlis buvo prie fabriko 
korpuso, apie 400 metrų atstu 
nuo paties cukraus fabriko.

Sandelyje gaisro metu buvo' 
sukrauta apie 38,000 cukraus; 
maišų, apie 76,000 centnerių 
cukraus. Sandėlio stogas nu
degė, liko murai. Begesinant 
dalis sukrauto cukraus permir
ko ir susigadino.

Pačiam cukraus fabrikui gai
sras nepakenkė, tačiau ugnies 
pavojus buvo didelis. “L.A.”

Į Vokiečių spauda reiškia pa
sipiktinimą šitokiais neva prieš 

| vokiškumą pasireiškimais. Vo
kiečiai ir už šitą labiau kaltina 
Lietuvą, nes tai ši nevidone esą 
Įkvėpus visose Baltijos šalyse 
priešvokišką dvasią.

Bet patys Vokiečiai Rytprū
siuose, to krašto tikruosius šei
mininkus Prusus pavergę, da
bar naikina ir nuo amžių Lie
tuviškus vietovardžių pavadini
mus. Tsb.

LIETUVOS ŠVENTĖ
GRAŽIAI PAMI

NĖTA

BALSUOS UŽ PARU- 
PINIMĄ ŠELPIMO 

BEJIEGIV

Vokiečiai Piktinasi!
Kaunas. — Kaip žinia. Lie

tuva jau baigia ruošti vieto
vardžių ir pavardžių atlietuvi- 
nimą. šymet visiems Lietuvos 
gyventojams bus išduodami 
nauji pasai, ir juose bus atlie
tuvinta surusintos, sulenkintos 
ar suvokietintos pavardės. Pa
vardės sutrumpės, nes jose bus 
nubraukta daugybė -evičių ir 
panašių galūnių.

Kaip Lietuvoje pavardės bu
vo daugiausia surusintos ar su
lenkintos, taip Estijoje jos bu
vo suvokietintos. Estai Lietu
vos pavyzdžiu dabar vykdo sa
vo gyventojams pavardžių at- 
estinimą, šalindami jose vokiš- 
kumus.

PARAMA ŠIAURĖS IR PIE
TŲ AMERIKOS LIETU

VIAMS
Argentinos mieste Berisso 

yra daugiau 3000 Lietuvių. Mo
kyklų amžiaus vaikų virš 60. 
Pernai Lietuvių draugijos ‘Min- 
daugis’ rupesniu ir pastango
mis įsteigta pradžios mokyk
la, kurią lanko apie 40 vaikų. 
Nesenai Draugija Užsienio Lie
tuviams remti iš Kauno pasiun
tė tai mokyklai 1,000 litų pa
šalpos ir apie 100 vadovėlių, 
350 litų vertės.

Urugvajaus Montevideo mie
ste Lietuvių Dr. Jono Basana
vičiaus vardo mokyklą lanko 
70 vaikų. Mokykla neturi rei
kalingų baldų ir mokslo prie
monių. Draugija U. L. Rem
ti pernai metų pabaigoje pa
siuntė minėtai mokyklai 2,000 
litų paramos.

Brazilijoje, Sao Paulo mies
te, Dr. Vinco Kudirkos mokyk
lai D. U. L. R. pasiuntė 80 va
dovėlių 210 litų vertės.

Su v. Valstijose, Pittsburghe, 
šv. Pranciškaus vienuolynui ir 
Įvairioms kitoms mokykloms iš
siųsta arti 5,000 vadovėlių už 
8,780 litų. Į New Yorką Pr. 
Bajoro privačiai vedamai vai
kų mokyklai Brooklyne siun
čiama apie 300 vadovėliu.

Pereitą sekmadienį, apvaikš
čiojant Lietuvos nepriklauso
mybės 17 metų sukaktuves. 
Lietuvių salė buvo užsigrudus 
žmonių, ir visi buvo patenkinti 
gražiu programų.

Lietuvių Darželyje
Visa ta diena švęsta kaip pri

dera tautos šventę švęsti.
Pirmą valandą po pietų, prie 

Lietuvių salės pradėjo rinktis 
Lietuviai automobiliais, kurie 
vienų jau buvo aprėdyti Lietu
vos ir Amerikos vėliavomis bei 
vėliavų spalvų juostomis, kiti 
čia pat buvo rėdomi. Dešimts 
minutų prieš 2 valandą, visi su
sėdo į automobilius, ir vaini
kus vežini važiavo į Lietuvių 
Darželi, prie Dr. J. Basanavi
čiaus paminklo. Kadangi šiuo 
kartu buvo tikrai šaltas žiemos 
oras tai' Darželyje nebuvo su 
ėję daug žmonių, bet buri pa
didino kada iš virš 20 automo
bilių išlipo atvažiavusieji ir ap
stojo aplink paminklą. Septy
nios Lietuvaitės tautiškuose ru 
buose prinešė prie paminklo 
tris vainikus.. Paskui trumpa’ 
kalbėjo Darželio Sąjungos sek
retorius K. S. Karpius, svečias 
Alekas Banys iš Pittsburgho 
kuris atvežė vieną vainiką, ir 
pagaliau Darželio Sąjungos iž
dininkas, P. P. Muliolis. Fo
tografas A. S. Bartkus susirin
kusius prie paminklo nufotogra 
favo ir tuo ceremonija baigėsi

Kur kur bet Darželyje visada 
laikomasi punktuališkumo ii 
ten atvažiuojama"'su vainikais 
visada prieš nustatytą laiką 
taigi ir šį kartą kuri<? pavėlavo 
pribūti savo automobiliais prie 
Lietuviu salės prieš 2-rą va
landą, tie turėjo atvažiuoti ■' 
Darželį vieni. Jokio laukime 
nebūna.

Lietuvių salėje
Apie 5 vai. vakaro Lietuvių 

salėn pradėjo eiti Lietuviai sa
vo Tautos šventės apeigoms

KUR SAMOGONKĖ TEN IR
PRAŽŪTIS

DR. HUGHES
DENTIST

Seniau 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)

I Panemunėlio vals., Rokiškio 
' apsk.? randasi kaimai Martiniš- 
kėnai ir Meškėnai. Kaimai sto
vi garsioj senovėj Laukupėnų 
miesto griuvėsių vietoje ir tu
ri po kelis šimtus gyventojų. 
Kaimus supa miškai ir pelkės, 
kuriose vietose gyventojai drą
siai verda degtinę arba “samo- 
gonkę”. Jos nuodai yra bai
sus ir jau jie parodo savo vai
sius žmonėse. Kaimuose nėra 
tokių metų kad vietos ūkinin
kai tarp savęs neužmuštų du- 
tris žmones, o apie išlaužimą 
šonkaulių, sudaužymą galvų 
ir kitokius piktus darbus nėra 
ir kalbos, nes mažai beliko vy
rų kuris neturėtų kokio “gar
bingo” ženklo.

Gruodžio pradžioje, 1934 m., 
be jokios kaltės, senis Dugną 
su dviem savo sunąis, basliais 
vietoje užmušė nekaltą pilietį 
Kazanavičių.*'Nežiūrint to kad 
degtinė šešis vyrus nuvarė į 
kalėjimą, ir už pirmesnes su
keltas muštynes sėdi kalėjime 
desėtkas vyrų, tas neatbaido 
kitų nuo to darbo. Kalėdoms 
beveik visi varėsi sau “samo- 
gonkę”. Tai baisus nuodai.

P. Kriukelis.

| WILKELIS FUNERAL HOME

Licensed Funeral Director
6522 Superior Avenue \ |

NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI. =
Palaidcjimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok £

E musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems K
E lygus, be tsižvelgimo į kaštus. £
— Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo- E 
£■ derniškas. E
S HEnderson 9292 =
r.tf'fiaiuiiiiiiiiiiiu iiiiiiiiiiiuimiiiimitiiitiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiK
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| DELLA C. JAKUBS Į 
~ (JAKUBAUSKIENE — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) E

Lithuanian Funeral Home E
Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų

E kambarius leidžiame dykai. =
Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit

= teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- = 
tas ir geresnis patarnavimas Už kitų. Vežimai ligo-

E nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- =
gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa-

= sirinkimo. Reikale telefonuokit. =
| G621 Edna Avenue ENdicott 1763 E
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Nerūkus salė buvo pilna, pri
truko sėdynių ir visur stovėjo 
stačių žmonių.

Programas kiek užtęsta pra
dėti del to kad apie pusvalandi, 
už uždangos artistus ir komi
tetą klausinėjo ir fotografavo 
visų trijų vietos Amerikoniškų 
laikraščių reporteriai.

Programo vedėju buvo Kat 
Dr-jų Sąryšio pirmininkas Fl. 
Saukevičius. Kalbas pasakė. 
Alekas Banys, P. J. žuris, Kun. 
E. šteigmanas, K. S. Karpius 
Ukrainietis John Pctriwsky ir 
Adv. P. V. česnulis.

Dainų programą išpildė: Lie
tuvos Vyčių 25 kuopos choras 
vedamas Alvinos Luizienės, su
giedojo Lietuvos himną ir po 
to kelias dainas. Toliau, sekė 
solo dainos: Adelaide Miliaus
kaitė, Anelė Kavaliauskienė. 
Norbertas Skirbantas; Sofia 
Kučinskaitė ir Julius Krasnic- 
kas sudainavo duetus; kvarte 
tu dainavo Petronėlė Urbšaitė 
Ona Mačiutienė, Ignas ir Pet
ras Holišiai. Taipgi dainavo ir 
Dainos choras, Juliaus Kras- 
nieko vedamas. Šis choras tik 
dar nesenai susigrupavo ir pa
sivadino Dainos choru.

Pianu akompanavo Aldona 
Wilkeliene.

Paįvairinimas programo bu
vo tai dviejų Ukrainą vaikų, 
Helen ir Bill Muralų, šokimas 
Ukrainiečių šokiai. Vaikai dar 
maži, bet puikiai atliko. Jiems 
akordionu grojo Mihal Gbur.

Adelė Rakauskaitė ir Pranas 
Gailiunas, Kultūros Draugijos 
nariai, pabaigoje perstatė labai 
gražų, patriotinį vaizdelį, Lie
tuvą ir laisvės kovotoją invali
dą. Tada sugiedota Lietuvos 
himnas ir programas baigėsi.

Pittsburghietis Alekas Ba
nys buvo atvežęs salei ant es
trados pastatyti Lietuvos vėlia
vos spalvų lempas, kurios visą 
laiką žibėjo programo bėgyje. 
Jis taipgi paaukavo $5 Vilniaus 
ir Klaipėdos reikalams. Aukų 
ši vakarą nerinkta, bet kadan
gi buvo nors ir maža įžanga į 
salę, ir paskui buvo pilnoj pras
mėj balius su vaišėmis, pelno 
liko $65. Pridėjus prie to $5 
auką, pasidarė $70. Pinigai pa
skirta pusiau: $35 Clevelando 
Lietuvių Kultūriniam Darželiui 
ir $35 Vilniaus-Klai pėdos rei
kalams. Be to, parduota už a- 
pie $10 Vilniaus pasų ir Vil
niaus ženklelių. Rep

Vasario 19 d. bus balsavimas 
Cuyahoga apskrityje 3.2 mill 
taksų aprūpinimui šio apskri
ties bejiegių asmenų, kurių už
laikymui iš niekur pinigų ne
galima gauti, štai kiek jų yra: 
benamių ir apleistų vaikų — 
10,483; džiovininkų — 1,900: 
bepročių ir silpnapročių—6,200 ; 
aklų — 410; motinų gaunančių 
pensijas — 1,255; biednų li
gonių vietinėse ligoninėse — 
(5,000; kareivių ir jūreivių ir 
>ų šeimų — 20,900.

Balsavimas bus už arba prieš 
paskyrimą tos sumos. Jeigu 
butų atmesta biednųjų negalin
tųjų globai pinigų skyrimas 
tai suirtų visa apskrities vie
šo patarnavimo sistema ir vi
same apskrityje apsireikštų di
delė negerovė.

Apskrities valdyba deda vi
sas pastangas gauti iš piliečių 
tą sumą pinigų. Tai yra visuo
menės reikalas,, taip pat kaip 
reikalas rūpintis sveikais be
darbiais arba senaisiais. Fe
derate valdžia negali duoti pi
nigu apskrities biednųjų nega- 
'inčiųjų globojimui, iš valdžios 
gelbstima tik darbo negaunan
tieji. Kiekvienas apskritis tu- 
■i savais vargšais apsirūpinti. 
Miestas reikalauja $6,000,000

Prie minėto apskrities rei
kalo, kuris šaukia apis penkis 
nilijenifs dolarių, dar Clevelan
do miesto taryba nubalsavo lei
sti miesto gyventojams nutarti 
luoti miesto valdybai šešių mi- 
ijonų dolarių sumą miesto rei
kalų vedimui šiais metais.

Nežinia iš kur miesto taryba 
atsirado tokia “geraširdė” kad 
aet ir Demokratai atstovai bal
savo už šešis milijonus dolarių 
dabartinio mayoro Davis admi
nistracijai praleisti virš tų su
mų ką gaus iš reguliarių tak
sų.

Del tų šešių milijonų dolarių 
daugelis svarbių mięsto įstai
gų pasiuntė valstijos seimui 
protestus. Reikalujama kad bu
tų pavelyta balsuoti tik už ke
turių ir pusė milijonų ar pen
kių milijonų sumą, ne daugiau.

Prie to, norėta kad balsavi
mas apskrities biednųjų aprū
pinimo reikalu ir miesto klausi
mu butų daroma tą pačią die
ną, sutaupymui balsavimų pra-

IŠRINKO SEIMO KOMISIJĄ ! 
SLA. 14-tos kuopos susirinkime 
Vasario 5 d. buvo išrinkta SLA. 
seimo rengimui komisija. Ko- 
misijon inėjo šie: K. ,S. Kar
pius, F. Baranauskas, Florence 
Dagilaitytė, F. J. Žuris, A. M. 
Praškevičius, J. Brazauskas ir 
P. Vasiliauskas.

Clevelande yra trys SLA 
kuopos. Visų kuopų išrinktų 
seimo rengimui atstovu susirin
kimas įvyks šį sekmadienį, Va
sario 17 d., nuo 1 vai. dienos, 
“Dirvos” redakcijoje. Atstovai 
prašomi pribūti nevėluojant.

SLA. seimas Clevelande bus 
1936 m. vasarą. Atst.

PADĖKA
šiuomi išreiškiu širdingą pa

dėką varde Liet. Kat. Draugi
jų Sąryšio ir tautinių draugijų 
prisidėjusių prie rengimo Lie
tuvos Nepriklausomybės minė
jimo Vasario 10 d., visiems ku
rie lik kuo nors prisidėjo prie 
tos pasekmingos šventės suren
gimo: chorams, jų vadams, so
listams, muzikantams, darbi
ninkams ir šeimininkėms, už jų 
gerą pasidarbavimą, ir visiems 
komisijos nariams. Taipgi vi
siems tiems laikraščiams kurie 
šią šventę garsino.

F. Saukevičius, 
Liet. Dienos Kom. pirm.

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

vedimo kaštų, tačįįųi miesto 
klausime balsavimas jnatyt bus 
užvilktas ir reikės bąlsuoti an
tru kartu, sudarant dvigubas 
išlaidas.

CLEVELANDAS ANTROJE 
VIETOJE. Per kelis metus ne- 
prisidėjus Clevelando Lietuvių 
kolonija su aukomis Vilniaus 
reikalams, pereitą metą mažu 
pasistengimu užkariavo antrą 
vietą aukų daugumu, nustum- 
dama į šalį kitas net didesnes 
kolonijas. Skaitykit straipsnį 
ant 2-ro pusi.

Clevelandui buvo sunku su 
aukomis Vilniaus reikalams ka
dangi reikėjo dėti visas pastan
gas Lietuvių Darželį įrengti.

Jeigu ne musų Kultūrinio 
Darželio našta, kokios neturi ki
tų kolonijų Lietuviai, galima 
užtikrinti kad Clevelando kolo
nija nei vieną metą neužleistų 
pirmos vietos jokiai kitai kolo
nijai aukomis Vilniaus vadavi
mui.

VAŽIUOSIT LIETUVON ?— 
creipkites į “Dirvos” Agentūrą 
nformacijų ir laivakorčių.

“Dirvos” Agentūra 
6820 Superior av. Cleveland, O

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS
6824 Superior Ave.

Ofiso telefonas
ENdicott 1378

Namų
CLearwater 1951-J

DR. A. J. KAZLAUCKAS
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
6902 Superior Ave.

j Valandos: 1—3 ir 7—8 p. p.

Juozas Pečiulis
Užlaiko Gražią Alinę ir 
e Valgyklą

r
 Užlaiko geriausį Stiprų 
Alų, geriausios rūšies Vy
ną ir skanius valgius ir 
užkandžius.

Užprašo visus Clevelan
do Lietuvius atlankyti jo 
įstaigą, busit maloniai Lie

tuviškai 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

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

Dr. Peter P. Palsis
Lietuvis Gydytojas

8 1 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 
andrauda ant namo ar kitko, duo
kit man ją atnaujinti. Vietoje 
kreiptis kur kitur tuo reikalu, 
paveskit saviems Lietuviams.

C. F. Petraitis 
6702 SUPERIOR (viršuje)

Telcf. HEnd. 5699
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ORGANIZUOJASI PRIEŠ 
KOMUNISTUS

Cuyahoga apskrities Ameri
kos Legionas mobilizuojasi ko
voti prieš komunizmą Cleve
lande. Apskrities Legiono ko- 
mandierius sako kad paskirose 
dalyse Legiono būriai vakarais 
lavinasi ir rengiasi sutriuškinti 
bent kokį komunistinį sukili
mą arba kovoti prieš bent ko
kią prieš-Amerįkonišką grupę 
kurios tikslas, butų nuversti 
šios šalies valdžią.

Kaip tapti Suv. Valstijų 
Piliečiu

“Dirvos” knygynas turi nau
dingą knygelę tiems kurie nori 
apsipažinti su Amerikos pilie
tybės klausimais kurie reika
lingi žinoti norinčiam patapti 
Suvienytų Valstijų piliečiu.

Kaina 25 centai. 
Siunčiant į kitus miestus 30c.

(Siųskit pašto ženkleliais)

“DIRVA”
6820 Superior av. Cleveland, O i

Namų Savininkams
Taisau ir sudedu furnasus. 

/engiu ir taisau stogus ir nuo- 
bėgų rynas.

Darbas geras ir nebrangus.
Home Owners Furnace & 

Roofing Co.
J. W. GRAFF (Lietuvis) 

7313 Myron av. GArf. 9269-R
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Gal Sis Pranešimas 
Bevertis

Pesimistai tikrina mums kad niekas nesiįdomauja ap-

sauga — kad skelbimuose daromi pranešimai apie sau

gumą yra numetimas veltui tiek žodžių. Jie tikrina 

mums kad dauguma žmonių temano jog kitas asmuo 

ne jis bus užmuštas ar suvažinėtas gatvėje, o kiti visi

(sprendžiant iš jų apsiejimų) nepaiso ar jie gyvena

ar ne.

šią pro-Tačiau nepaisant to visko mes panaudojame 

gą pakartoti jums kad gatvekaris yra saugiausia vie

ta miesto gatvėse. Mes operavome taip sakant mili

jonus mylių be vienos mirtinos nelaimės 

Šiais laikais, kuomet gatvėse suvažinėjimų 

kiu pasibaisėtinu daugumu pasikartoja, šis 

škimas verta kožnam prisiminti.

pasažieriui.

skaičius to-

musų parei-

THE CLEVELAND RAILWAY CO
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Štai jau suėjo 15 metų kaip Lietuvių Sale gyvuoja ir tarnauja musų 
visokiems
puošimui, rengiama didelis Koncertas ir Balius sekmadienį, Vasario 24.

kultūriniams reikalams. To paminėjimui, ir apatinės sales iš-

Lietuvių Sales 15 Metų Sukaktuves!
Sekm.Vasario-Feb. 24

LIETUVIU SALĖJE
Pradžia 5 vai. vakare. Įžanga programui 35c. Šokiams 25c.

Šiame parengime privalo dalyvauti visi Cleveland© Lietuviai be pa
žiūrų skirtumo — nes Lietuvių Salė yra vienatinę musų visų pastogė, kur 
visi randame prieglaudą savo kultūringiems darbams dirbti.

LIETUVIŲ SALĖS IŠPUOŠIMO KOMISIJA.

%

■*

CLEVELANDO IR APIELINKĖS ŽINIOS
“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais Editor—Peter Skukas

Youth’s Forum
Phone: ENdicolt 4486 6820 Superior Ave. Cleveland. O.

Lietuvių Salės 15 Metų 
Sukaktuvių Iškilmė 
Sekm. Vasario 24

Litt.uvnJ 'aiėšymet. mini sa
vo 15 .metų gyv-avimoi sukaktu- 
ves? ši salė" formaliai vadinasi 
Cleveland© Liėtbvįų Draugijų 
Sules . Įbendrovė), kadangi ja 
įtaise susidėjusias katalikiškos 
ir tautiškos draugijos, kurios 
tūlos turi sūdė j tįsios net arti 
po tris tūkstančius dolarių. šė- 
rininkais yra daug ir pavienių 
asmenų.

Salės įtaisymo darbas pradė
ta organizuoti 1912 metais, ta
čiau salės namas įsigyta ir sa
lė pradėjo veikti pirmutinėje 
pusėje 1920 metų. Taigi šy- 
met sueina 15-ka metų nuo Cle- 
velando Lietuvių salės tarnavi
mo visokiam Lietuvių kultūri
niam judėjimui.

Penkiolikos metų sukaktuvės 
bus iškilmingai paminėta sek
madienį, Vasario 24 d., pačioje 
salėje. Bus gražus programas, 
kurį sudarys vietos muzikalus' 
jaunimas.

Po programo bus smagus šo
kiai ir vaišės.

Užkvietimas draugijoms. Vi
sos vietos Lietuvių draugijos 
prašomos dalyvauti šiose su
kaktuvėse, ypatingai draugijų 
pirmininkai prašomi dalyvauti, 
pasakyt nuo savęs trumpas kal
bas. ■

šio viso parengimo pelnas eis 
apatinės salės išpuošimui, nes 
per 15 metų taip stovėdama, ta 
salės dalis pasidarė jau pusėti
nai nemaloni. Išrinktas tam tik
slui komitetas smarkiai dar
buojasi rengdamas 15 metų su
kaktuves. “Dirva” dovanoja 
salei visus spaudos darbus rei
kalingus to vakaro garsinimui 
ir nemokamai talpina visus pa
skelbimus.

Tikima kad sukaktuvių pa
minėjime Lietuvių salė bus už- 
sigrudus publikos ir pasidarys 
gerokai pelno. Salės puošimo 
darbai bus baigti šią vasarą.

Praeitą Spalių 7 d. jau buvo 
surengtas vienas vakaras salės 
išpuošimo naudai, davė pelno 
virš $140.

Prašoma visų vietinių Lietu
vių paremti savo salę.

Sukaktuvių Komisija.

ČIGONIŠKAS BIZNIS. Va
sario 3 d. Lietuvių salėje sta
tyta scenoje operetė “čigonai”. 
Joje vaizduota Čigonų meilė. 
Bet Lietuviai apie čigonų mei
lę beveik nieko nežino, čigo
nus pažysta iš jų čigoniško ap
siėjimo.

Taigi, Vasario 8 d., Lietuvių 
salėje atsibuvo tikras čigoniš
kas biznis musų vadinamų ko
munistų. Buvo kalbos ir pro
testai prieš Lietuvos ir viso pa
saulio “kraugerius”. Draugas 
Abekas rėžė “Dirvai”, Grigai
čiui ir kitiems.

Visą vakarą ėjo čikoniškas 
programas: lindimas su viso
kia “literatūra”, traukte trau
kimas žmonėms iš kišenių pi
nigų, ir rinkimas aukų po ke
lis sykius.

Kalbėtojai skelbė apie taiką 
darbininkų meilę, bet kai pra
dėjo dainuoti komunistų himną, 
visa paskelbta meilė per langus 
turėjo išlakstyti, nes visi rėkė 
kiek galėjo, sustoję ir net kum
štis į orą iškeldami! Drg.

MASSMITINGAS DEL AP- 
DRAUDOS BEDARBĖJE

Vasario 19 d. Lietuvių saleje
Manau kad Clevelandiečiams 

jau yra gerai žinomas Bedar
bės, Senatvėje, ir Socialės Ap- 
draudos bilius, kurį Kongresui 
įnešė kongresmanas Lundeen iš 
Alabama, ir taip pat įneštas 
Ohio valstijos legislaituroje.

Nacionalis Kongresas kuris 
įvyko Washingtone Sausio 5, 6 
ir 7 dd., numatė reikalą šauk
ti masinius mitingus tarp įvai
rių tautų grupių, kad suteikus 
daugiau informacijų kaip pa
vieniams taip ir organizacijoms, 
su mintimi padaryti daugiau 
spaudimo į Washingtono val
džią, tą bilių perleisti trumpo
je ateityje.

Tuo reikalu yra šaukiamas 
masinis susirinkimas tarp Lie
tuvių antradienį, Vasario 19. 
nuo 7:30 vak., Lietuvių salėje.

Malonėkite dalyvauti visi be 
skirtumo, kaip draugijų nariai 
taip ir pavieniai, nežiūrint ar 
kur buvo atsilankę delegatai 
kviesti į-massmitingą ar ne. šio 
biliaus pervarymas daugiausia 
priklausys nuo musų pačių, tai
gi pasirodykime kad mes mo
kam rūpintis savo reikalais.

Kalbą šiame vakare pasakys 
P. P. Muliolis ir kiti.

Reikia priminti kad to biliaus 
rėmėjų eilėse yra net didelių 
asmenų kaip kongresm. Mar
tin L. Sweeney, Rabbi Brickner, 
Rabbi Silver, taip pat daugelio 
miestų tarybų nariai ir dalis 
Clevelando miesto tarybos na
riu. Tas parodo kad yra už
tektinai ir gerų rėmėjų to bi
liaus, tik mes turime stoti su 
jais ir reikalauti federalės val
džios tą bilių priimti ir padary
ti įstatymu. Ypatingai svarbu 
daryti Spaudimas dabar kada 
tas bilius svarstomas komisijo
je.

Taigi, nepamirškite Vasario 
19-tos! K. štaupas.

SODALIEČIŲ BALIUS. Šv 
Jurgio parapijos jaunų mergi
nų Sodaliečių draugija rengia 
smagų vakai'ą antradienį, Va
sario 19, šv. Jurgio parapijos 
salėje. Pradžia 8 vai. vakare. 
Įžanga tik 35c. Jaunos Lietu
vaitės užtikrina visiems gerus 
laikus. Komit.

VAŽIUOJA I SVEČIUS. Ona 
Baltrukonienė šios savaitės pa
baigoje išvažiuoja į Baltimorę 
į svečius pas savo dukterį Julę 
ir žentą Adv. Nadą Rastenius. 
Paviešėjus savaitę-kitą gryš.

Massmitingas
Apkalbėjimui Apchaudos Bedarbėje, Senatvėje 

ir kitais visuomeniškais reikalais

Antradienio vakare, nuo 7:30 vai.

. VASARIO 19 n.
LIETUVIŲ SALĖJE

Kalbės P. P. Muliolis ir kiti
Visi Lietuviai prašomi susirinkti į šį massmitingą ir 
išvien pareikšti savo pageidavimą, o nėra abejonės kad 
visuomenės balsas bus išklausytas. Tą reikalauja kitu 
miestų ir visų tautų žmonės, todėl ir mes reikalaukime 
išvien su visais.

Kviečiąs Massmitingo Komitetas.

MIRIMAI CLEVELANDE
Vasario 10 d., ryto metu nu

ėjęs į C. Pakelčio vaistinę, ant 
E. 79-tos gatvės, ten pat po 
keliolikos minutų mirė Klemen
sas Stankus, nuo E. 76-tos gat. 
Jisai namie pradėjo jaustis ne
gerai, taigi ėjo į vaistinę gau
ti pagalbos, bet nespėjo. Dar 
pašaukta Dr. F. M. Lait, bet 
jau buvo vėlu. Mirė širdies li
ga. Liko šeima.

Sausio 30 d. mirė A. Lauri
naitienė. Liko vyras, dvi duk
terys ir sūnūs.

Vasario 7 d. mirė Katrė Me- 
dalionienė, 80 m. amžiaus. Lai
dojimui kūnas išvežtas į Du- 
Bois, Pa., kur gyvena jos vai
kai.

Vasario 8 d. mirė Juozas Ja- 
sinskas, pavienis vyras, apie 41 
m. amžiaus.

Vasario 9 d. mirė Juozas 
Novikas, 60 m. amžiaus.

Daugiau vietinių žinių 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 tik 25c 
Pradžia 6 vai. vakare. Pelnas 
eis naujai parapijai.
Kviečia komisija ir pirm. J. S.

LIETUVOS IR VILNIAUS 
KRAŠTO filmų rodytojas Juo
zas Januškevičius, JT., jau pa
skyrė dieną rodymui savo nau
jų iš Lietuvos parvežtų filmų 
Tai bus ketvirtadienį, Vasario 
28 dieną. Pradžia 8 vai., įžan
ga bus tik 35c., vaikams 15c.

Plačiau apie tai ant 6-to p.

WARNER BROTHERS 
THEATRES

“Devil Dogs of the Air”, yra 
tai labai įdomi filmą pratęsta 
ilgesniam rodymui Hippodrome 
teatre. Daugybė žmonių lan
kosi ją pamatyti. Vadovauja
mas roles šioje filmoje turi 
žymus artistai James Cagney 
ir Pat O’Brien. Prie to, rodo
ma kitos priedinės filmos.

Variety teatre ant Lorain 
avė. ir W. 118 St., ir Uptown 
teatre, St. Clair prie E. 105-tos 
gatvės, yra labai įdomios fil
mos, juokingos ir pamokinan
čios.

REVIEW OF “ČIGONAI” 
THE GYPSIES

BY PETER SKUKAS

Gypsy life, in passing, cannot be 
covered in so short an article as 
this, however certain pertinent and 
interesting facts will be presented 
following last week’s presentation of 
“ Čigonai ”, These vivacious-eyed, 
colorful roamers of the globe cover 
it with the seeping effects displayed 
by a prominent paint company ad— 
“It covers the world”.

The close similarity between the 
words gypsy, Egyptians and our 
business term “gyp” in a way opens 
up vistas of information on these 
nobles of the road. For centuries 
despised by the native countrymen, 
harassed by rulers and punished by 
the elements, these folk continue to 
sustain their peculiar identification 
in a world so indifferent to them and 
their obnoxious habits. There are 
more than a million of these prodi
gals in Europe, dawing freely from 
Bercovici’s excellent book on gypsies, 
with over three-quarters of them 
located in the Balkan states. Their 
origin is as speculative as their 
tongues. Egypt, Persia, Hindu and 
India take credence, but small groups 
probablv existed in other countries.

Mainly their language is connect
ed with Sanskrit, but Greek often 
permeates with dozens of other lan- 
gauges acquired “en route”. They 
often do counting in the Greek lan
guage and if this means little ob
serve the proprietor of an American 
Greek Restaurant. A gypsy-Greek 
battle of wits is keener than a cock
fight in this country. In Hungary 
they were identified as roaming cat
tle-breeders and it seems that today 
they still keep on roaming without 
the aid of cattle. Well, you know 
there must be a little gypsy in every 
human, judging from the way we 
travel here. Ownership and chores 
are the things which have bound 
us to stability of place and has made 
us forfeit a natural joy for manu
factured entertainment: Immunity 
from the world of moderism is the 
anesthetic result of “no possession 
and no duty” philosophy.

■Old gypsies relate the story of 
the four nails used in the crucifixion 
of Jesus. Roman soldiers were given 
a stipend by the crusifier (as the 
warden of Ohio’s prison does for 
each execution) to buy some nails. 
After spending half of the sum for 
wine they had difficulty finding some 
one to forge these nails. The smithys 
refused to make the nails when learn
ing that they were to be used to 
crucify Christ. Finally they went 
outside the city gates to a gypsy 
forger, as there were many of them 
blacksmiths, he took the money “in 
advance” made three nails and when 
he got to the forth one he dunked 
it in the water to cool it but alas 
it sizzled and grew brighter instead. 
He quickly, folded up his temporary 
shop and fled meeting up with the 
same nail in a wheel-rim. This ac
counts, at least fantastically, for his 
ever' roaming and also the reason 
of three nails used to crucify Christ 
instead of four as first planned.

Gypsy marriages reach the highest 
range of ceremonials regarding the 
rituals. They differ with different 
tribes often depending upon the im
agination of the brides mother which 
is quite resourceful from records.

In one group heckling goes back 
and forth until the mother of the 
bride comes to an agreement with 
the boy’s father as to her price of 
the valued daughter. Even today 
the father in giving away his daugh
ter at the altar is in affect preserv
ing part of the old custom. Often 
the bride must dance before the pros
pective husband for a looking-over 
which is sometimes-more than some 
of our generation do in these times 
of boiling love. The ceremony con
sists of cutting slits in the in the 
wrists and tying the two hands of 
the beloveds together permitting the 
blood to mingle freely denoting a 
welding of kinship by blood and in
severable. Another group takes the 
liquid wastes of the two concerned 
mixed together in one bowl with 
some dirt thrown in and churned 
with a ram’s horn. This mixing of 
the water, earth and in open air 
represents the highest in gypsy life 
and likewise these waters cannot 
be separated by any one. Chemists 
in those davs were less proficient 
than jjiose of today.

Immorality of the gypsies is low. 
While they have glossy eyes and 
charm unspeakable they have less 
reason for redlight districts than 
neonie of today because of their 
freedom. Suggestion and repression 
often Iced men and women asunder 
faster than openness. Adultery of 
parties is, as in most states, a ground 
for divorce. Again in one tribe,

Uncensored
Side Glances

By K. J. M?

divorce is as salient a feature as 
birth or marriage. A horse is 
tied to the ground with the “plain
tiff and defendant” walking about 
it. The horse is released and if 
found balky, woe unto the women, 
for she is then proved, seriously 
living in default of her marriage 
vows. She then is under force to 
forever wear a ring to define her 
position in life.

K. OF L. PARTY
A few interesting facts that took 

place at the K. of L. Party. They 
were heard but not seen. Don’t get 
me wrong , I wasn’t hidin’ in Green’s 
clothes closet, this time.
1 WONDER...

Was it the slippery walk or.... 
that made first Frank Swinarskas, 
and then Billy Oxeraitis fall all over 
themselves after the party. Walter 
Krause, (old faithful.) finally got 
them started on the right foot.
NAUGHTY-NAUGHTY

Was it this same Frank seen en
croaching upon Walter’s girl friend 
earlier in the evening. You wanta' 
watch that Frank.

YOUNGSTOWN
Tickets are selling like hot-cakes. 

And why? Because we’ve been hint
ing around that K.J.M. might be at 
our dance ilf disguise. And are all 
the girls having palpitations and 
all the boys collecting weapons ?

We hereby challenge you., K.J.M., 
to appear at our Valentine Dance 
on Feb. 16 at the Lithuanian Pro
gressive Club Hall, 628 Franklin 
Avenue, anytime between 8:30 and 
12:30. You may disguise yourself 
as anyone except Cupid. We are 
inviting the editor of the Forum so 
you can bring him along for a body 
guard. We have nothing against 
you, Mr. Editor.

Confidentially, boys, to the first 
guy to identify this menace to our 
innocent womenhood we give the 
right to strike the first blow and 
more power to your punch. The 
viper! Is this going to be some 
party! We’re even going to have 
Cupid in person, complete with love 
potion and darts. To anticipate your 
needs we shall have marriage-license 
blanks but we’re sorry to say you 
will have to find your own minister. 
So you see, Akron, Alliance and 
Cleveland, we’ve done our best to 
make this a “collosal heart-throb” 
and you’ll be sorry if you miss it. 
We’ll be seeing yuh all at our Val
entine Dunce. We buy, sell and 
trade hearts so bring yours with 
you be they new, slightly used or 
broken.

To you out-of-towners—To get to 
the Hall you must cross South Ave. 
Bridge after reaching town. Turn 
left at the stop light at the end of 
the bridge and then turn right at 
the first side street.
Unofficial Minutes of the Last Meet.

That amateur cartoonist, Benny 
Yorkunas, wields a clever pencil to 
amuse the girls. “Draw me a pic
ture of K.J.M.”, they plead.

Our worthy ranks have been swell
ed by the addition of two new mem
bers, Gusty Orwell and Charley Ne
vers. Charley never says no.

Helen Young volunteered to be a 
hat-check girl at the dance. Check 
your hats and hearts with Helen, 
boys.

Wonder why Joe Yorkunas is al
ways late to club meetings. Can it 
be that some girl can’t help delaying 
a handsome guy like Joe?

Don’t forget, gang, be at the 
hall at 7:30. Friday, February 15. 
The girls will cut out paper hearts 
and the boys will decorate the dance 
hall. Cake and coffee for your la
bors.

o o o

GATHERED WHILE I GAPED
That moody Pete Yenicky must 

have a wooden leg because he didn’t 
dance. That’s all right, Pete, Helen 
has a cedar chest. ,

The Youngstown girls used Fuller 
brush-man tactics to sell tickets for 
their Valentine Dance. They made 
as many promises as Huey P. Long.

Our president has a head like a 
door-knob. It turns easily in the 
hands of those beauteous Akron 
girls.

Did you notice the enticing dimple 
that the Marcy Street Eva was 
flashing?

I missed the nlay because the idea 
of a world without women was so 
gruesome that I got there after the 
final curtain. However, it was told 
to me that the Pinch-hitter acted 
his part in the play nobly though 
his knees shook and his pipe rattled 
between his teeth. Maybe the smell 
of the pipe weakened him.

Personal — Dear K. J. M.: I have 
nothing against you personally but 
my club is out for blood. U you 
don’t_show up for our dance, you 
will be forever branded a coward.

Innocent By-stander.

KNOWS HOW
Nellie Green, certainly makes a 

perfect hostess, according to Hoyle. 
She certainly knows how to make 
everyone feel right in their own 
backyard, even though it was her 
parlor. Three stars also, to Lillian 
Brazis for her helpful assistance.

LITHUANIAN HALL 
Lithuanian Independence Day

WHAT’S THIS?
Did you see what I saw? Martin 

Žitkus, putting aside his radicalism, 
to sell tickets. Marty, you make 
a better salesman that a soap-box 
orator. Nice going, keed.
IMAGINE THIS!

Nellie Green’s big brother, Pete, 
partaking of nothing stronger than 
pop throughout the evening. Whata 
man. I bet he appreciates nice 
flowers, too.
WHO’S WHICH?

It certainly was a difficult task, 
trying to keep the twins, Irene and 
Frances Mack, Collinwood coeds a- 
part. It was like this: After sever
al dances with one, you can make 
fairly good progress with your whis
pering sweet nothing. When you ask 
supposedly the same one for the 
next dance, and continue your bright 
sayings, you’re called fresh thing! 
What a problem.
EXCELLENT

Adele Rakauskas deserves personal 
mention for her fine characterisation 
of the Spirit of Lithuania. Even I 
recognize talent now and then.

JUST AROUND
HEAR YE! HEAR YE!

The editor and also yours trulie, 
received prompt notice from Miss 
Aldona Rugin, via the telephone that 
her name was mjspelled in last 
week’s issue. I hope it’s correct tjiis 
time or she may want, to see me per
sonally in some dark»®lley.
ALWAYS GOOD

I’ve sailed the seas and traveled 
by bus, train, airplane etc. but ne’r 
could I find cigars as fresh as they 
are at the Lithuanian Citizens Club. 
(I should cop a free one for that.)

HEY YOU!
Vic (Innocent By-stander) Lucas, 

why do you ask if I have something 
to hide? Don’t you read this column. 
Can you imagine anyone, who comes 
to affairs uninvited unexpectedly 
and unwelcomed, sifting all the 
gossip possible, then coming around 
out in the open the next week, with
out having one’s complexion marred.

Tell your little women, that here
tofore and henceforth they should 
sleep soundly nites. They may have 
a picture of me as, Clark Gable, but 
I’m really only a Mickey Mouse. 
In everyone’s secrets and hair. 
IMPROVEMENT!

What do you think of Ann Usalis’ 
recently dyed hair? Not bad says 
I. It isn’t supposed to be a secret, 
is it, Ann? If it is I won’t tell a 
soul.
IXNAY. . . .

Patsy Saike quoted those words when 
offered a piece of candy, from a 
friend. Too plump, says she. Just 
nice, says he. But she still didn’t
eat any.
SOLVED

During the course of conversation 
Peter Skukas, was telling someone 
that every time without fail, it 
rains or snows, when he presses his 
pants, or shines his shoes. So that’s 
why we had the drought last year. 
That’s one time you slipped my 
fran.
BACK AGAIN

Frank Judis, returns to Cleveland 
from Akron, to work at the U.S. 
Marine Hospital. Frank says: Give 
me Cleveland anyday. You probab
ly haven’t met the right people 
in Akron. How about it, Akronites?

“CUPID’S BALL”. Tuesday, Feb. 
19, the Senior members of the 
Young Ladies Sodality are sponsor
ing a very attractive Valentine 
dahce called “Cupid’s Ball’. It will 
be different from any dance heW
at St. George’s Auditorium (E. 66th 
at Superior Ave., Cleveland). There 
will be special dance numbers—one 
called a “Candy-Kiss” dance. Danc
ing will continue till midnight; the 
music furnished by Manny Landers’ 
popular orchestra. Dance programs 
will be given out. The chgpking is 
free and the admission price is only 
35 cents. Everyone is invited to 
come and bring their friends and 
the Young Ladies assure you will 
have a good time.

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

AKRON
(Pinch-hitter’s Introduction. Broad

way may have its Winchell, Cleve
land has its K.J.M., Youngst«jvn its 
Innocent Bystander, but now Akron 
comes forth with the greatest crea
tion of them all—the Super-Snooper. 
Super, because this creature, will 
only delve into those things that 
Winchell would never know, K.J.M. 
wouldn’t even get a one-eyed peek 
at, and the Innocent Bystander would
n’t even be on the side lines. So as 
you partake of these juicy morsels 
of nosey news, keep these thoughts 
in mind, and you will be able to more 
fully appreciate this ultra-news mon
ger. . . .the Super-Snooper.
HERE GOES. . . .

Thank you for the humble intro
duction, Mr. Pinch-hitter. Thank 
you for the valuable space, Mr. Edit
or. And now, greetipgs, boys and 
girls. This is the Super-Snooper 
about to take a few excerpts from 
his collection of nosey-notes. How
ever, before proceeding, “"a few com
plimentary comments must be made 
concerning that bang up affair that 
the A.L.S.C. put on last Saturday. 
Although the entire affair was a 
grand success the spotlight was un
doubtedly occupied by the comedy 
skit “The World Without Women”. 
Your humble scribe has had the op
portunity to see several versions of 
this playlet hut this was by far the 
most erijoyable’-and entertaining. Nice 
going, Messrs. Hollsih, Rokus, Jocis, 
Yenicky, and Darulis, it was a great 
performance.

Now, the notes, Watson:
The way that quintet of actors 

went after the charming fems, dur
ing the dancing portion of the even
ing, you would think that they 
actually had been living in a world 
without women. Even Al Jocis and 
Hank Hollish were seen twirling 
around in a couple of polkas.

While we’re on the subject, this 
guy “Gusty”, from Youngstown, had 
better abstain from adopting so 
many of his so-called sisters, or 
this town will really become a world 
without women as far as the stronger 
sex of Akron is concerned.

After hearing the low deep bass 
voice of Mr. Savaikenas, better 
known as “Machinist”, we wonder 
if the A. L. S. C., so in distressed 
need of good bass singers for their 
chorus, would if they could draft 
him into their folds.

If anyone is looking for a super
salesman, direct your search to the 
city of Youngstown. The way Helen 
Lucas was disposing of those tickets 
for their Valentine Dance you would 
think they were hot cakes. By the 
way, Mr. Skukas, “Ducky” was there 
too.

We’re still wondering if every
one got their own hat and coat. 
How Katherine Pukes ever managed 
to get rid of all the wearing ap
parels is even beyond our super 
powers. If there was any competi
tion for a jig saw puzzle, that check 
room was.

Almost the entire A.L.S.C. tribe 
is planning to attend the Youngstown 
Valentine Dance. So you had bet
ter get your darts sharpened up, 
but we will bring our own beaus.

In closing we’re still wondering 
when the Pinch-hitter will light that 
Sherlock pipe of his. He seemed to 
be drawing on it all evening with 
nary a puff of smoke emanating. 
What’s the matter, can’t you take 
it or haven’t you got the price of 
a pipe full?

Thats all there is, we are at the 
end of the notes. So till we meet 
again, here’s a little toodle—oo, etc.


