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Reikalauja Dolario
Atpiginimo

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

ORGANIZUOJA AUTO
MOBILIŲ DARBININ

KUS
Clevelande lankėsi Ame

rikos Darbo Federacijos 
prezidentas William Green, 
kuris savo karštoje kalboje 
i 3,000 susirinkusių darbi
ninkų pasakė kad Darbo 
Federacijos tikslas yra iš
naikinti kompanijų privati
nes unijas ir suorganizuoti 
pilnai visą automobilių in
dustriją. Kompanijų unijos 
yra tik jų žaislai. Prieš 
įvedimą NRA, sako Green, 
tų kompanijų unijų buvo 
visai mažai. Tos unijos su
daryta užkirtimui kelio Įsi
rašyti į nepriklausomas 
darbininkų unijas.

Po Green išvažiavimo . iš 
Clevelando, čia pradėjo or
ganizuotis Fisher Body au-1 
tomobilių viršų dirbtuvės 
darbininkai.

Muštynė. Willoughby, O. 
— Čia sustreikavo Ohio 
Rubber Co. dirbtuvės dar
bininkai, ir šiose dienose 
prie dirbtuvės atsibuna aš
trus susirėmimai streikerių 
su streiklaužiais. Kompa
nija pasiryžus varyti darbą 
nežiūrint streiko. Ta kom
panija užlaiko 900 darbinin
kų.

New Yorko mieste buvo 
sustreikavę apie 10,000 kel
tuvų darbininkų. Streikas 
tęsėsi apie 20 valandų. Del 
streiko pasidarė didelio ne
patogumo tiems kurie tu
ri raštines arba dirbtuves 
aukštuose budinkuose.

Abiem pusėm nusileidus, 
sutarta darbininkus grąžin
ti į savo vietas, o derybas 
baigs jų atstovai.

Wilkes-Barre, Pa. — Čia 
eina kova tarp angliaka
sių unijų; vienos iš jų na
riai streikuoja nuo Vasario 
4 d. ir norėdami priversti 
kitus darbininkus streikuo
ti, mėto bombas savo opo
nentams. Kovose du dar- 
binihkai užmušta, du kiti 
sužeista. Valstijos karei
viai pradėjo jieškoti ir su- 
imdinėti sprogdintojus.

Du užmušta. EI Centro, 
Cal. — Čia kilo muštynė 
tarp streikuojančių dąržii 
darbininkų, du darbininkai 
užmušta. Kaip tik vieni 
sustreikavo kiti stojo į jų 
vietas dirbti, taigi 400 vy
rų ir moterų užpuolė strei
klaužius.

Prie Amador, Cal., strei
kuoja ir aukso kasyklų dar
bininkai.

SENATORIAI REMS ROOSEVELTO $4,800,- 
000,000 DARBŲ BILIŲ JEIGU BUS 

ATPIGINTA DOLARIO KAINA

Sako, Dabar Bizniai Ga
lės Drąsiau Vystytis

New York. — Suv. Val
stijų Aukščiausiam Teismui 
išsprendus aukso stovi taip 
kaip Prez. Roosevelto nau
ji pertvarkymai reikalauja, 
Amerikos piniguočiai pra
dėjo drąsiau žiūrėti į atei
tį. Pinigai dabar bus liuo- 
sesni.

Iki šiol baiminosi dola
rio netikrumu. Dabar ta 
baimė prašalinta, nes vis
kas eisis sulyg dabartinio 
naujo dolario kursu.

Nori dolarį dar pigint
Washingtone, senate eina 

smarkus sukrutimas už dar 
daugiau atpiginimą dolario 
vertės ir už padarymą dar 
daugiau dolarių, kad jų bu
tų visur pilna.

Senate yra sulaikyta per
leidimas Roosevelto $4,880,- 
000,000 viešiems darbams 
sumos skyrimo. Tie sena
toriai kurie reikalauja do
larių infliacijos, dabar susi
tarė laikytis išvien ir sutik
ti paremti Roosevelto rei
kalavimą tos sumos jeigu 
bus prižadėta ir pravesta 
dolario atpiginimas.

Toliau, kiti prie to Roo
sevelto reikalavimo jungia 
ir kareiviams bonų išmokė
jimo bilių, kuriam reikalin
ga $2,100,000,000. Vieni su
sigrupavo prieš kitus ir ar
ba vieni kitus parems ir pa
darys permainų, arba lai
kysis įsireižę ir viską su
trukdys.

Dabartinis dolaris, sako 
tie kurie nori jo atpigini
mo, yra vertas $1.26 1926 
metais buvusio dolario, ir 
jie reikalauja nukirsti tuos 
26 centus.

Suv. Valstijų Vaizbos Bu
tas padavė valdžiai reikala
vimą kad Prezidento Roo
sevelto viešų darbų suma 
butų sumažinta dviem bili
jonais dolarių ir butu pa
likta tik $2,880,000,000.

Nors Roosevelto darbų 
bilius dar senate neperleis- 
tas, Prezidentas jau pasky
rė tų bilijonų skirstytoją. 
Robert E. Wood iš Chicago.

9 užsimušė. Messina, Si
cilija. — Atsimušęs į kalną 
Anglijos lėktuvas sudužo ir 
sudegė. Su juo žuvo devy
ni kariški lakūnai.

8 užmušta. Lima, Peru. 
Aštuoni darbininkai užmuš
ta nuslinkus kalno šonui,! 
prie kurio jie dirbo kelią.

Prezidentas Roosevelt 
Ruošia Naują NRA 

Projektą
Washington. — Preziden

tas Roosevelt paruošė nau
ją NRA pagrindą, kurį pa
tiekia kongresui užtvirtin
ti. Prezidentas prašo kon
greso užtvirtinti NRA dar 
metui laiko, su teise pra
ilginti porai metų.

NRA vykdymo laikas pa
sibaigs Birželio mėnesį, jei 
nebus kongreso prailgintas.

RIAUŠĖS IR PABĖGIMAS 
Iš KALĖJIMO

Granite, Okla. — Valsti
jos kalėjime sukilo krimi- 
nališki kaliniai ir nužudy
dami vieną sargybinį 31 
pabėgo. Tuoj prasidėta jų 
gaudymas ir daugelis vėl 
sugauta.

Kaliniai pasinaudojo pa
bėgimui progą kuomet ka
lėjimą lankė moterys ir 
vaikai. Tuos lankytojus pa
siėmę sau užstovais, krimi
nalistai šaudydami į sargy
binius išbėgo į laisvę.

Kalėjimo viršininku buvo 
moteris, kuri buvo kaltina
ma žiauriu apsiėjimu su ka
liniais.

DIDELĖ SUMA KARIU- 
MENEI

Washington. — Karo de- 
partmentas padavė biudže
tą kariumenės reikalams 
sumoje $318,131,482. Tai 
yra didžiausia suma nuo 
1921 metų.

Dabar kariumenėje tar
nauja 118,700 vyrų; Prezi
dentui Rooseveltui duoda
ma gale skaičių padidinti 
iki 165,000 vyrų.

GELŽKELIAI .ĮIEŠKO 
DAUGIAU BIZNIO

Praplitus automobiliams, 
autobusams ir orlaiviams, 
Amerikos gelžkelių pasažie- 
rių skaičius apgailėtinai nu
puolė, del ko tūli gelžkeliai 
bankrutijo, kiti šiaip taip 
verčiasi.

Šiose dienose gelžkelių 
linijų- atstovai savo suvažia
vime New Yorke nutarė pa
varyti smarkų vajų už ga
vimą daugiau biznio. Pra
dės dirbdinti lengvesnius, 
gražesnius, greitesnius tru
kius ir patogius vagonus, 
kas viskas viliotų žmones 
važinėti traukiniais, ypač 
ilgoms kelionėms.

PRIGĖRĖ 250 KINŲ
Šanghai. — Nuskendus 

Kinti laivui, su laivu prigė
rę 250 Kiniečių,

PASIUNTĖ AFRIKON 
2,000 KAREIVIŲ

Neapolis, Italija. — Itali
jos karo vyridusybė pasiun
tė į savo koloniją Afriko
je 2,600 pilnai parengtų ka
reivių. Sakoma kad Etio
pijos kareiviai (juodieji) 
renkasi prie rubežiaus ski
riančio Italijos koloniją ir 
Etiopiją.

Mussolini ragina Italiją 
būti pasirengusia visokiam 
atsitikimui, ir sako kad į 
savanorius įsirašė 70,000 
vyrų kai pradėjo kilti kal
bos apie karą su Etiopija.

KINIJOJE STOKA SI
DABRO

Šanghai. — Kinijos gy
venimą sudemoralizavo ap
sireiškęs trukumas sidabro, 
kas yra pamatu visų Kini
jos pinigų. Šanghajuje už
sidarė šeši bankai del pri
trukime to metalo.

HAUPTMANNO GY
VENIMO ISTORIJA
Flemington, N. J. — Nu

teistas numirti elektriškoje 
kedėje už nužudymą Pulk. 
Lindbergho vaiko, Vokietis 
Bruno Hauptmann uždary
tas valstijos kalėjime mir
čiai nuteistųjų skyriuje.

Jis yra 36 metų amžiaus, 
gimęs Kamenz, Saksonijoj, 
Vokietijoj. Mokslo mažo, 
tik kiek lankė pradinę mo
kyklą, paskui mokėsi ama
to. Pradėjo dirbti turėda
mas 12 metų.

Eidamas 17 metus įstojo 
į Vokietijos kariumenę lai
ke karo. Buvo apnuodintas 
dujomis. Tarp 1918 ir 1923 
metų mažai gavo dirbti ir 
už prasižengimus kelis sy
kius buvo patekęs policijon. 
Du sykiu pabėgo iš polici
jos rankų pirm teismo. Du 
kartu bandė slaptai įsigau
ti Amerikon, ir trečiu kartu 
atvyko 1923 metais. Dirbo 
visokius darbus, paskiau ir 
savo amatą, medžio apdir
bėjo.

Rugsėjo 19 d., 1934 m., 
tapo suimtas už platinimą 
pinigų kurie buvo išmokėti 
už grąžinimą Lindberghų 
vaiko, ir pas jį rasta tų pi
nigų apie $15,000. Iš New 
Yorko atiduotas į New Jer
sey valstiją, kurioje buvo 
nužudytas Lindberghų kū
dikis, ir nuteistas numirti 
už žudystę.

Vedė 1925 metais, ir jo 
žmona pasiliko jam ištiki
ma ir dabar.

Kai pasiekė žinia Haupt- 
manno motiną Vokietijoje 
apie jos sunaus nuteisimą, 
senutė parašė Vokiškai lai
šką Prez. Rooseveltui pra
šydama kad jos sunui baus
mę dovanotų.... Ji yra 69 
metų amžiaus.

Kada Hauptmann buvo 
pripažintas kaltu, Amerikos 
laikraščiai tikėjosi gauti jo 
išpažintį, jo paties apsaky
mą apie visą žudystę, ir iš 
to padaryti didelį biznį. Ta
čiau Hauptmann neprisipa- 
žysta prie kaltės ir sako ne
turįs ką išsipažinti, jo sąži
nė esanti švari.

DVI MOTERYS NU
BAUSTA MIRTIMI

______________ I

Berlinas. — Ploetzense 
kalėjimo Vasario 18 d. ta
po nukirsta galvos dviem 
Vokietėm moterim, atras
tom kaitom šalies išdavys
tėje. Sakoma jos susidrau
gavo su Berline apsigyve
nusiu Lenku pulkininku G. 
Sosnowskiu, kuriam išdavė 
tūlas Vokietijos paslaptis. 
Jodvi buvo valdžios tarny
boje ir draugavo su aukš
tais valdininkais.

Sosnowskj patį išgelbėjo 
nuo mirties Vokiečių na
guose įsimaišius Lenkijos 
vyriausybė.

Be to, laukia tokios pat 
bausmės du vyrai, buvę ar
ti valdžios paslapčių. Jie 
buvo nubausti kelios savai
tės atgal, tik bausmė nebu
vo įvykdyta.

VOKIEČIAI IŠDIRBA PI
GIUS AUTOMOBILIUS
Berlinas. — Atidalyda

mas tarptautinę automozi- 
lių parodą, Hitler pareiškė 
kad Vokiečiai turi išdirbę 
pigų automobilį, kuris kaš
tuos nedaugiau paprasto 
motorciklio ir kurio vary
mui reikalinga visiškai ma
žai gašolino. Tuomi, pasa
kė Hitler, mes išspręsim pi
gių automobilių klausimą.

BARSUKAS NUGRAUŽĖ 
KOJĄ

Perry, N. Y. — Vienas 
žmogus faktiškai prirodė 
kad jam miegant barsukas 
nugraužė jam vieną koją. 
Koja buvo medinė.

NUSIŽUDĖ GALVA J 
SIENĄ

Birmingham, Ala. — Tū
las Chicagietis čia iš susi
graužimo kad jo žmona jį 
pametė, kelis sykius įsibė
gėjęs kaip avinas mušė gal
va į muro sieną ir nuo to 
mirė.

"NEBIJO MIRTI”
Boston, Mass. —- 'Tūlas 

Aleksandras Kaminskis, 2b 
m. amžiaus, nuteistas mir
ties bausme už žudystę, ei
damas į elektrišką kėdę pa
sakė kad jis visai neturi jo
kios baimės mirti.

AUTOMBILIAI SU INŽI- 
NU UŽPAKALYJE

Detroite pasirodė pirmas 
automobilis kuris pakeičia 
iki šiol gamintų visų auto
mobilių principą. Šis nau
jas automobilis subudavo- 
tas' su inžinu užpakalyje, 
vietoje kaip iki šiol visų au
tomobilių inžinai būdavo 
priešakyje. Tą automobilį 
padirbdino William Stout, 
tarptautiniai žinomas lėk
tuvų formų nustatytojas.

Padėjus inžiną užpakaly
je, nesigirdės tiek užmo ir 
nebus dujų, kurias papras
tai turi važiuojantieji jau
sti.

Du užmušta. Podgorica, 
Jugoslavija. — Studentų de
monstracijoje prieš Belgra
do vyriausybę du užmušta 
ir 50“ areštuota po didelio 
susirėmimo su policija.

HITEERININKŲ BY
LOS EIGA KAUNE

Klaipėdos Naziai Norė
jo Iššaukti Susirėmi

mą su Lietuvos 
Šauliais

Kaunas. — Labai sudėtinga! 
valstybės išdavimo byla Lietu
vos kariumenės teisme narpa- 
liojama toliau. Visą laiką klau
sinėjami kaltinimo liudytojai. 
Nors jų dauguma yra susimo
kę arba pamokyti kaip reikia 
teisme elgtis, tačiau duodami 
teisme parodymus susipina ir 
pagaliau pasako teisybę.

Teisme daug paslapčių kas
dien atidengia teisiamasis Ado
mas Mollinus, kuris bylos pra
džioje prisipažino kaltu. Jis vėl 
pasakė kad pernai, Vasario 15- 
17 d. Neumanno partijos noriai 
norėjo išprovokuoti ginkluotą 
susirėmimą su Klaipėdos šau
liais. Tuo tikslu prie partijos 
centro ir Dr. Neumanno buto 
buvo išstatyta nazių sargybos. 
Tačiau susirėmimo išprovokuo
ti nepavyko. To susirėmimo 
pasekmės butų buvusios Lietu
vai labai skaudžios. Mat. pra
sidėjus susirėmimui, j Klaipė
dos kraštą butų iš Tilžės įsiver
žę Hitlerio smogiamieji būriai.

Kiti liudytojai parodė kad 
maždaug Vasario mėnesio vidu
ryje viešųjų darbų darbinin
kams buvę liepta neateiti Į dar-į 
bą, nes tą dieną turėjęs prasi- 
ti sukilimas. Pažymėtina kad 
teisme juo toliau juo daugiau 
sunkėja teisiamųjų padėtis.

Pagaliau, teisme paaiškėjo 
mokytojams ir kitiems Klaipė
dos krašto valdininkams iš Vo
kietijos siunčiamų “priedų” pa
slaptis. Pasirodo kad beveik 
kiekvienas krašto valdininkas 
kas mėnuo gaudavo prie algos 
tam tikrus “priedus”. Jų išvi
so valdininkai gavo kelis mili
jonus markių. Tie “priedai” 
tai buvo papirkimas krašto val
dininkų, kad jie butų visados 
ištikimi Vokietijai ir Klaipė
dos krašte varytų priešvalsty
binį darbą. Teisme taip pat 
paaiškėjo kad kai kurie moky
tojai nemoka Lietuviškai nei 
žodžio, o vaikus vis del to mo
ko Lietuvių kalbos. ,. . TsU.

Lietuvos Baleto Pasise
kimas Vakarų

Europoje j
Kaunas. — Prie Valstybės 

teatro Kaune, veikia baleto .‘sky
rius. Jis įsisteigė drauge su 
pačiu teatru. Išpradžitj bale-t 
tas neturėjo šavo šokėjų. To
dėl reikėjo juos išmokyti, išla
vinti ir pakelti jų menišką ly
gį. Per 15 baleto gyvavimo 
metų, šiandien Lietuva jau tdii 
gerų šokėjų, kuriais gėrisi ir 
užsienis. Ypač geros progos 
užsieniečiai turi pamatyti Lie
tuvos baletą jo gastrolėse Mon
te Karlo, kurios vyko nuo Sau
sio vidurio iki Vasario pradžiai. 
Ten gastroliavo geriausios Lie
tuvos baleto jiegos.

Monte Karloj Lietuviškas ba
letas per trumpą laiką užsitar
navo daug simpatijų ir gavo 
gražių atsiliepimų. Ypač pui
kiai atsiliepia Anglai ir Pran
cūzai. Tiek vieni, tiek kiti Lie
tuvišku baletu yra taip susiža
vėję kad rengiasi netrukus su
ruošti Paryžiuje ir Londone 
Lietuvos baleto gastroles.

Tsb.

Užsieniai Nepaprastai 
Domisi Klaipėdos 

Reikalais
Kaunas. — šiandien Klaipė

da, galima sakyti, yra atsidū
rus Europos dėmesio centre. 
Apie ją kalba ir rašo pasaulio 
politikai ir įtakingiausi laikraš
čiai. Ypač visur daug rašoma 
apie dabar Kaune nagrinėjamą 
valstybės išdavimo bylą. Ne
šališki kitų valstybių laikraš
čiai Klaipėdos reikalais rašo 
Lietuvai palankiai. Tų laikraš
čių sąžinės negali papirkti nei 
milijonai Vokiečių markių, ku
rios išleidžiamos naziškai pro
pagandai.

Klaipėdos vardas Europos po
litikoje pasidarė reikšmingas ir 
svarbus ypač po Saaro krašto 
balsavimų. Mat, Vokiečiai po 
Saaro laimėjimo išsitarė kad 
dabar Klaipėda jiems esanti ry
tų Saaras, kuris taip pat turįs 
sugryžti prie Vokietijos, šiuo 
Vokiečių grobuonišku išsireiš
kimu nepaprastai susidomėjo 
tarptautinės politikos vadai. Jie 
savo kalbose nurodo kad Klai
pėda tai ne Saaras ir kad Vo
kiečiai norėdami iš Lietuvos 
atimti Klaipėdą taikiu budu- to 
nepasieks. Gi karo niekas ne- 
norj. Pagaliau, Klaipėdos kra
štą pajudinti jau nėra taip len
gva, nes reikia turėti reikalų 
su didžiosiomis Europos vals
tybėmis, kurios tą kraštą ati
davė Lietuvai.

Maždaug šia prasme Angli
jos parliamente pasisakė ir už
sienių reikalų ministeris Si
mons. Jis nurodė kad už da
bartinę Klaipėdos krašto padė
tį atsakingi yra Vokiečiai. Lie
tuvių dabartinė politika yra 
nuosaiki ir jie stengiasi vyk
dyti Klaipėdos krašto statutą. 
Panašiai kalba švedai, Danai, 
Rusai, Prancūzai ir kitos tau
tos. Aišku kad girdėdami ši
tuos pareiškimus Vokiečiai la
bai nervuojasi ir dar labiau 
Lietuvą šmeižia pasaulio aky
se. Tačiau Lietuva tų šmeižtų 
nelabai pabūgsta, nes žino kad 
teisė ir teisybė jos pusėje. Pa
galiau, rimti politikui supin
ta kad Vokiečių, rėkavimai dėl 
Klaipėdos yra žaidimas su . ug
nimi ir jie rūpinasi .neprileisti 
prie dąr aštresnių konfliktų,,

, ; i. .Tsb.j.
. 1 1 IĮ

Laivų Judėjimas Klaipė
dos Uoste 1934 Metais

Kaunas. — Į Klaipėdos uos
tą 1934 metais plaukė 1030 
juros laivų, o išplaukė 1039 
laivai. Vien tik per Gruodžio 
mėnesį atplaukusieji laivai at
vežė 29,445 tonus įvairių pre
kių, o iš Lietuvos išvežė 27,951 
toną. Pažymėtina kad Gruo
džio mėnesį išvežta daugiaiisia 
Lietuvos žemės ūkio produktai, 
įvairus grudai, sėklos, bekonai, 
mėsa ir tt. Rugių per tą mė
nesį išvežta 56-4 tonai. Vikių 
išvežta 1456 tonai; 1000 tonij 
kviečių išvežta į Angliją. Li
nų išvežta 1599 tonai. Mažes
niais kiekiais išvežta dobilij 
sėklų, žirnių, miežių, avižų.

Lietuvon įvežtų prekių di
džiausią kiekį sudaro žibalas^ 
kurio įvežta 6636 tonai. Toliau 
eina kietoji anglis, kurios išl 
Anglijos įvežta 3727 tonai; ge
ležies įvežta 2666 tonai. Ben
drai imant, pereiti metai buvai 
gana “riebus” Klaipėdos uos- 
tyi* ___ Tsb)



PITTSBURGHO PADANGĖ DETROIT
GIRTI VIS LAIMINGESNI
Praeitą savaitę Pittsburghe 

i Monongahela upę iš 80 pėdu 
aukštumos nuo tilto nušoko 
vienas girtas vyras, ir nors per 
15 minutų buvo vandens sro
vės nešamas, išliko gyvas, tik 
sušlapęs. Kada nuo to tilto į 
upę nušoka blaivas žmogus, vi
sada prigeria.

SHARON, PA.
MIRĖ, čia pasimirė Pranas 

Beleckis, paėjo iš Telšių apsk., 
Luokės • parapijos, iš kaimo vi
sai netoli Luokės, ant Varmų 
plento. Turi du brolius, Juo
zą ir Petrą Beleckus, Lewiston, 
Maine, taipgi ir tolimesnių gi
minių.

GUVERNATOKIUS TAUPO
PINIGUS

Harrisburg,' Pa. — Guberna
torius Earle kaip tik užėmė sa
vo vietą tuoj sumanė sutaupy
ti valstijai pinigų. Paleido iš 
vietų 200 žmonių kurių darbas 
pasirodo nereikalingas, ir pa
naikino kelis departmentus.

Iš dabar paleistų 200 žmo
nių j metus sutaupys $300,000.

Gubernatorius pasiryžęs su
taupyti $16,310,000, todėl da-1 
rys valstijos valdžioje perorga
nizavimą ir paleis dar daugiau 
valstijos tarnautojų.

Velionio paliko nemažai tur
to, banke keli tūkstančiai do
larių pinigų ir du namai, prie 
to šiaip turėjo išskolinęs daug 
pinigų. Prieš mirtį papuolė į 
blogų žmonių tarpą, jie užgro
bė visą turtą, padarė kokius 
raštus. Tikima tie raštai yra 
daryti po jo mirties, ir Angliš
kame laikraštyje buvo neteisin
gai apie jo mirtį paduota. Bu
vo pasakyta kad velionis netu
ri jokių giminių.

Broliai gali užvesti bylą ir 
neleisti svetimiems išgrobstyti 
velionio turtą. Platesnių žinių 
rašykit pas:

Dominic Smilgis,
----------------- P. O.

SENATVĖS PENSIJOS PENN
SYLVANIA VALSTIJOJE

Box 522 Sharon, Pa.

Harrisburg, Pa. — Pennsyl
vania valstija turi įvedus se
natvės pensijas, ir moka sene-, 
liams kurie turi 70 metų ari 
daugiau. Jeigu federalė vai-| 
džia įves senatvės pensiją ir 
valstija sumažins amžių iki 65, 
tada gaunančių pensiją skai
čius žymiai padaugės. Dabar 
pensijas gauna 34,000 senelių.

Prie to virš 4,000 gauna ak
lųjų pensijas, ir motinos naš
lės su šeimomis arba kurių vy
rai yra bepročiai, negali pelny
ti duoną, taipgi gauna pašalpą 
tam tikru pravestu valstijos įs
tatymu. Tokių našlių moterų 
yra apie 8,000.

Kada ineis federalės valdžios 
įstatymas senatvės, motinų ir 
aklųjų pensijų, valstija dadės 
iš savęs tiek pat kiek federalė 
valdžia skirs, ir tų nelaimingų 
žmonių gyvenimas bus leng
vesnis. 

—_
KIETOS ANGLIES KASYK

LOSE UŽMUŠTA 256
Scranton, Pa. — Kietos ang

lies kasyklose 1934 metais bu
vo užmušta 256 darbininkai— 
28 daugiau negu 1933 metais.

Tačiau užmušimų padaugėji
mas nėra žymus lyginant su j 
iškasta anglimi. 1934 metais! 
vienas darbininkas žuvo nuo' 
kožnų 216,909 tonų anglies, gi Į 
1933 m. — vienas nuo 214,000 
tonų. 1934 metais anglies iš
kasta žymiai daugiau negu me
tas pirmiau.

Daugiausia užmušimų buvo.' 
paskirai imant, Glen Alden ką- j 
syklose, didžiausiose šioje sri
tyje; tos kompanijos kasyklo
se žuvo 36 darbininkai.

Philadelphia ir Reading Coal 
Co. kasyklose užmušta 32.

Lehigh Valley Coal Co. ka- j 
syklose užmušta 23.

Susquehanna Colleries Com
pany — 20.

Hudson Coal Co. — 19.
Pittston Company — 17.
Lehigh Coal and Navigation 

Co. — 13.
Mažiausia mirtinų nelaimių 

ištiko Penn Anthracite Mining 
Co. kasyklose, kur viena mir-I 
tis išpuolė ant kožnų 586,803 j 
tonų iškastos anglies.

Keturiasdešimts kitų kasyk
lų, kurios iškasė bendrai 6,134,- 
313 tonų anglies per metą, ne
turėjo jokios mirtinos nelaimės.

SHENANDOAH, PA.

PARAPIJOS REIKALAI, šy- 
met Lietuvių parapijos komite
te įvyko permainos. Buvau ra
šęs seniau apie musų parapijo
ms veikimą ir parapijos pirmi
ninko darbštumą. Dabar daly
kai virto kitaip: pirmininkas 
tail) nusidarbavo kad nukrypo 
kiton vagon ir nežinia kaip to
liau butų buvę jei parapijonys 
nebūtų įstengę į jo vietą išrin
kti kitą. Tas senasis pirminin
kas pradėjo sauvaliaut, parapi
joms pravardžiuot, kurstyt vie
nus prieš kitus; ir į porą me
tų parapijonys daugelis pradė
jo visai nemokėti metinių duo
klių. Jau pernai norėta jį pra
šalinti iš pirmininkystės, bet 
nepavyko. Dabar gi, Sausio 13 
d. parapijos metiniame susirin
kime, išrinkta naujas, A. Mi
liauskas. Senasis pirmininkas 
pasijutęs išmestas pradėjo rė
kaut su savo šalininkais buk 
naujasis pirmininkas nelegališ- 
kai išrinktas. Sekančią dieną 
jie kreipėsi į teismo advokatą 
skųsdamiesi kad senasis pir
mininkas nelegaliai prašalintas 
iš vietos, grūmojo šaukti kitą 
parapijom] susirinkimą, ir sa
kė neduosiąs parapijos, knygų 
nei antspaudos.

Tada nuėjo į teismą parapi
jom] pusės, ir prirodė kad bal
savimas atlikta legališkai. Ad
vokatas peržiūrėjęs pasakė kad 
viskas gerai ir patarė surašyti 
rezoliuciją, ir nuėjus trims as
menims pareikalauti atiduoti 
parapijos dokumentus, o nepac 
darius, senasis pirmininkas su 
šerifu bus atgabentas į teismą 
su visais parapijos dalykais.

Su advokato patarimu atgau
ta viskas be tolesnių tąsynių.

To buvusio pirmininko žmo
na buvo Šv. Jurgio moterų dr- 
stčs iždininku ir visus pinigus 
laikė pas save, pinigų buvo apie 
600 dolarių suviršum. Tie pi- 
pigai gal bus sunku atgauti, 
nes ji nebuvo po užstatu.

Po to, viską sutvarkius, šv. 
Jurgio vyrų draugystė Sausio 
31 d. surengė balių bažnytinė
je salėje, ir suėjo visi net kurie 
buvo pasekę senąjį pirmininką, 
tik nebuvo keleto jo padėjėjų. 
Tą balių parapijai pelno atliko 
$270. J. Basanavičius.

PRANEŠIMAS. Sekmadienį. 
Vasario 24 d., Lietuvių salėje, 
SLA. 352 kuopa rengia didelį 
koncertą, kurio pusė pelno ski
riama Pittsburgho Universite
to Lietuvių kambario naudai. 
Po koncerto bus šokiai abiejo
se salėse: viršuje Amerikoniš
ki, apačioje Lietuviški. Bus 
ir užkandžių bei išsigėrimo, ko 
tik svečiai pageidaus.

Programo išpildymui yra pa
kviesti visi Detroito artistai ir 
Detroito Dailės Choras, taigi 
šis parengimas bus vienas iš 
gražiausių ir įdomiausių šį se
zoną, o kadangi parengimo pel
nas skiriamas tokiam gražiam 
ir naudingam tikslui tai šiame 
parengime dalyvaus visi Det
roito Lietuviai.

SLA. 352 Kp. Koresp.

ŽURONO RADIO REIKALU. 
Pradėjus J. žuronui duoti Lie
tuviškus radio programus, mu
sų užvydųs politikieriai pradėjo 
jį bombarduoti iš visų pusių. 
Tačiau jisai nekreipdamas į tai 
domės savo darbą varo, ir dar
bas eina, kiek jo išgalės neša 
tiek naudos duoda. Kritikuo
tojams tiek galima pasakyti: 
tėvas savo vaikų nesutvarko ir 
negali priversti daryti kaip jis 
nori, ką jau kalbėti apie atski
rą asmenį, kuris turi savo nu
sistatymą ir negalinia paversti 
jį po savo nuomone. Visiems 
gyventi vietos užtenka del j) 
vedamo radio programo.

DARBŲ REIKALU. Nors 
sakoma ir rašoma kad Detroi
te automobilių išdirbystėse dar
bai padidėjo ir gerai laikai at
ėjo, tas tačiau netiesa. Neku 
ris nuošimtis darbininkų dirba 
daugiau, bet toli ne visi, ir žmo
nėse dejonės nesiliauja: dejuo
ja tie kurie jau nedirba metas 
ir kitas, ir dejuoja tie kurie 
pradėjo kiek dirbti, arba tebe- 
dii ba visada. Mat, jau depre
sija įpratino visus dejuoti, ir 
žmonės visi ja užsikrėtė, lyg 
kokia epidemija: dejuoja ir tas 
kuris jokio cento iš niekur ne
gauna, ir tas kuris kas savaitę 
parsineša užmokestį....

Bedarbių eilės Detroite nei kiek 
nesumažėjo, o dar galima sakyt 
padidėjo, nes kuomet automo
bilių kompanijos paleido spau
doje savo pranešimus kad dar
bai pradėjo smarkiai eiti, į Det
roitą suvažiavo bedarbių iš vi
sų kampų, tikėdami čia darbą 
gauti. Plunksnos Karys.

NEGRAŽUS DARBAS. Štai 
kokius šposus iškrečia organi
zacijų veikėjai. Tūlas Pet-kas 
ilgą laiką ėjo pareigas Katali
kų Susivienijimo kuopos finan
sų raštininko, ir turėdamas 
teisę priimti narių pinigus pa
naudojo juos savo reikalams, 
nenušiųsdamas j centrą. Nu
skriaustieji nariai iškėlė tai į 
aikštę ir kuopoje kilo didelis 
nesusipratimas. Tai negražus 
darbas, jei tik tokiu pasišven
timu stojama Lietuvių organi
zacijoje dirbti.

Kalbinkit savo draugus skaitv- 
i “Dirvą” — jie turės sau di

delio pasitenkinimo iš jos.

Nauji Lietuvos ir Vil
niaus Krutami 

Paveikslai

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

| Visa Lietuva ir Vilniaus pa
vogtas kraštas naujuose gar-

I siniuose paveiksluose bus rodo
ma filmininko J. Janush, Jr. 
(Januškevičius): šiose vietose:;

Cleveland, Ohio — Vasario
28 d.. Lietuvių salėje.

Dayton, Ohio, — Kovo 1 d., 
parapijos bažnytinėje salėje.

Arnold, Pa. — Kovo 2 d.,
Ukrainų salėje, 1402 — 4th av. į

Akron, Ohio — Kovo 3 d., j 
bažnytinėje salėje, 1414 East I 
avenue.

Visur įžanga bus 35c suau
gusiems, 15c vaikams.

PASTABA KNYGYNO LAI
KRAŠČIŲ S K A I T YTOJAMS. 
Jau buvo keletą kartų rašyta 
kad Detroito miesto centrali- 
nin knygynan pareina šie laik
raščiai : “Dirva”, “Amerikos 
Lietuvis” ir “Vienybė”, ir Lie
tuviai jais gana naudojasi. Bet 
tenka padaryti pastaba. Ne- 
kurie skaitytojai naudojasi tais 
laikraščiais kaip savo apmokė
tomis prenumeratomis: atėję į 
knygyną pasiima nekuriuos lai
kraščius ir išsineša į namus. 
Arija kiti dar prasčiau pasiel
gia: pasiima, išsiplėšia laikraš
čio kokį sau nužiūrėtą lapą ir 
išsineša, kitą visą dalį palikda
mi. Tai labai negražu.

Tuos laikraščius redakcijos 
siunčia nemokamai ne vienam 
kuriam pasiimti arba suplėšyti, 
bet pasiskaityti tiems visiems 
kurie gal neišgali išsirašyti sau 
laikraščio šiais sunkiais laikais 
ir tik skaitykloje gali, pasiskai-' 
tyti. Tokiu savo pasielgimu 
vienas asmuo nuskriaudžia de- 
sėtkus skaitytojų. Kam gi neš

ti laikraštį iš skaityklos: juk 
viduje yra gana vietos ramiai 
atsisėsti ir patogiai skaityti kad 
ir kelias valandas ir laikraštį 
perskaityti galas nuo galo.

Rimtesni žmonės, kurie nau
dojasi skaityklų laikraščiais, 
tenka pastebėti, jie ne tik neiš
neša laikraščio bet perskaitę 
gražiai sulygina lapus, sulenkia 
ir padeda į vietą, kad ir kitas 
atėjęs galėtų rasti ir pasiskai
tyti. Varguonėlis.

Tą visi žinom, drauguti... .
Paklausėjas norėjo dar ir 

daugiau diskusuoti, bet komi
saras pasiskubino uždaryti su
sirinkimą, ir publika, kurios 
buvo tarp 30 ir 50, pakilus iš
ėjo, tik nekurie ėjo sveikinti 
draugą šolomską. Taip ir pa
sibaigė komunistų cirkas.

Dalyvis,

AKRON
BALTIMORE, MD.

ALDLD. PRAKALBOS. Va
sario 11 d. Lietuvių salėje at
sibuvo komunistinės ALDLA. 
25 kuopos surengtos prakalbos.- 
Kalbėjo kokis ten D. šolomskas 
iš Brooklyno. Pirmininkė Ku- 
čauskaitė atidarydama vakarą, 
del geresnio prismoko aplaižė 
“Lietuvos Smetoną”, kaip ji iš
sireiškė, ir pristatė kalbėti tą 
žydbernį šolomską, kuris pir
miausia kalbėjo apie ALDLD., 
įrodinėdamas kokius “didelius 
švietimo darbus” atlieka ta ko
munistinė draugija Lietuvių 
darbininkams. Ta organizaci
ja, pasak kalbėtojo, turi savo 
kuopas viso pasaulio kampuose. 
Sako, tos organizacijos narių 
metinė duoklė yra $1.50 į me
tus, tačiau dabartinio krizio lai
ku nariai moka tik po 10c į me
tus ir gauna visas tos draugi
jos išleistas knygas, brošiūras 
ir žurnalą veltui! (Tikri eudai 
butų jeigu tą jų “literatūrą” 
neapmokėtų Maskvos carai iš 
Rusijos darbininkų išspaustais 
rubliais).

Toliau šolomskas nušoko į 
Klaipėdą ir iš jo kalbos buvo 
aišku kad tam “svieto lyginto
jui” visai mažai rupi jei Vokie
čiai pasigrobtų Klaipėdą ir vi
są Lietuvą. Jo didžiausia bai
mė ir verksmas buvo kad Vo
kiečiai kartu su Lenkais pulsią 
Sovietų Sąjungą ir buk visi im
perialistai tik prie to ir rengia
si kad sunaikinti tą “darbinin
kų tėvynę”.

Toliau, šaukė visus prie re
voliucijos ir sakė kad tik per 
revoliuciją darbininkai išgelbės 
Sovietų Sąjungą ir pasiims į 
savo rankas visą pasaulį, o ta
da tai užstosiąs tikras r.ojus 
šioje ašarų pakalnėje. .. .

Po to buvo padaryta trumpa 
pertrauka pasikolektavimui ne
kenčiamų buržujiškų dolarių.

Po prisigrabojimo aukų, Šo
lomskas pirmiausia perskaito 
iš Brooklyno atvežtą rezoliuci
ją, kurioje reikalavo Lietuvos 
pelitiniams kaliniams pilniau
sios laisvės, geresnio maisto, 
tinkamų kambarių, laisvo pasi
vaikščiojimo, liuoso pasimaty
mo su giminėmis bei draugais, 
kuriems nebūtų draudžiama at
nešti visa darbininkiška litera
tūra (o gal ir amunicija. ...?). 
Na o gabaus reikalauja kad tie 
visi kaliniai butų be jokio tar
dymo paleisti į laisvę! (Tai 
kam buvo reikalinga statyti vi
sus viišutesnius reikalavimus?)

Po to kalbėjo apie raudoną 
Rusiją, kurią piešė puikiausiais 
dažais, tikru darbininkų rojum, 
kur nieko netrūksta, visko per- 
pilna; ten darbininkai turį ge
riausias darbo sąlygas, geriau- 
sį maistą, patys darbininkai iš
sirenka sau bosus; darbininkai 
ten turį pilniausią laisvę (tik 
nepasakė badu mirti). Rodė 
daug raudonai išmargintų vi
sokių afišų ir tuos raudonus 
taškus aiškino šimtais milijo-

SLA. BALIUS, šio šeštadie
nio vakare, Vasario 23 d., šv. 
Petro pobažnytinėje salėje bus 
smagus balius, kurį rengia S. 
L. A. 354 kuopa. Salė visiems 
gerai žinoma, po antrašu 1414 
East Avenue. šokiams gros 
radio stoties WJW muzikantai.

Prašomi visi Lietuviai ir vi
si SLA. nariai pribūti. Kom.

LANKĖSI YOUNGSTOWNE. 
Akrono Lietuvių Jaunimo Klu
bo nariai beveik iki vienam per
eitą šeštadienio vakarą, Vasa
rio 16 d., buvo nuvažiavę į 
Youngstowna, kur naujai susi
organizavęs Youngstowno Lie
tuvių Draugiškas Klubas rengė 
pirmą savo viešą vakarą. Ak- 
roniečiai dar ir palinksmino sa
vo kaimynus, suvaidindami Lie
tuviškai komediją “Pasaulis be 
Moterų”. Nors visi jaunuoliai 
čia gimę, augę, tačiau vaidina 
Lietuviškai, ir visi mėgsta Lie
tuvystę; choras dainuoja Lie
tuviškas dainas.

Youngstownieciai, taip pat, 
noriai išklausė Akroniečiu Lie
tuviško vaidinimo.

Akrone kiek girdėti, Lietu
viai tėvai kurių vaikai priklau
so prie A. L. Jaunimo Klubo, 
turi didžiausio pasitenkinimo, 
nes jų augantis jaunimas seka 
tėvų pėdomis, mėgsta savo tau
tą, auklėjasi Lietuviškoje pat- 
triotiškoje dvasioje.

Už išjudinimą Ohio valstijos 
jaunimo prie tokio darbo kokis 
dabar prasidėjo visada priklau
sys garbės Akrono jaunimui ir 
jų sumaniems vadams. Akro
no Liet. Jaunimo Klubo narės 
merginos beveik visos turi tau
tiškus rubus, ir kuomet tas jau
nimas kartais buna pakviestas 
dalyvauti visų Akrono tautų 
parengimuose, Lietuviai savo 
rūbų gražumu ir gabiu pasiro
dymu patraukia publikos akį 
labiau negu kitos tautos.

Akrono Liet. Jaunimo Klu
bas pasižadėjo išpildyti vieną 
programą Clevelande, Lietuvi'] 
salėje, vakare rengiamame pa
rėmimui Clevelando Lietuvių 
Kultūrinio Darželio. Tai gra
žus jaunimo pasišventimas, ir 
galima sakyti Clevelandiečiai 
pamatys ką nors tikrai malo
naus. Vietinis.

DAYTON
DRĄSUS PLĖŠIKAI. Vasa

rio 16 d. į Victor baldų krau
tuvę inėjo du jauni vyrai, at
statė šautuvus, pareikalauda
mi krautuvės darbininkų ir vi
duje buvusių žmonių užsilaiky
ti ramiai. Nuėję prie kasos 
pasigrobė $600 ir paspruko au
tomobiliu.

LIETUVOS PAVEIKSLAI 
Penktadienio vakare, Kovo 1 
d.. Lietuvių parapijos salėje 
bus rodomi judami paveikslai 
iš Lietuvos. Verta visiems Lie
tuviams juos pamatyti.

BROOKLYNO-N Y.
ŽINIOS

BAYONNE, N. J.

SMULKIOS ŽINELĖS
Vasario 10 d., šv. Vardo Dr- 

ja turėjo pramogą ir buvo ro
doma krutami paveikslai. Pub
likos buvo nemažai ir padarė 
pelno.

Vasario 12 d., A. L. P. Klu
bas savo nariams surengė balių 
nemokamai. Susirinko skait
lingai ir linksminosi iki vėlai.

Trys musų politikieriai (B., 
č. ir K.) p. Malakausko salėje, 
Kovo 3 d., rengia vakarienę. 
Ar jie parduos tikietus, ar be 
tikietų svečius susikvies dar 
nežinau, bet numanau kad ten 
bus didelis šurum-burum.

Prie progos turiu pažymėti 
kad p. Malakauskas yra musų 
kolonijoje žymus žmogus, ge
ras tautietis, gausus Lietuvy
bės naudai reikalų rėmėjas. Tik

YOUNGSTOWN. O.
DIDELIS JUOKŲ VAKA

RAS. Neužilgo, Kovo 1 d., čia 
atsibus smagus juokų vakaras, 
rengiamas naudai Lietuvių Šv. 
Pranciškaus parapijos.

Lietuvių parapija yra nedi
delė, čia klebonauja didelis Lie
tuvis patriotas, geras prakalbi- 

| ninkas Kun. E. šteigmanas. Jo 
pastangomis parapija laikosi ir 
gyvuoja, nors prie šių dienų 
aplinkybių, gana sunkiai.

Darbštus, energingas klebo
nas sumanė įrengti bažnyčios 
skiepe salę, kurioje Lietuviai 
galėtų rengti vakarėlius ir su
eigas. Kadangi tam tikslui pi
nigų nėra, klebonas, su kelių 
gerų parapijom] pagalba, dirba, 
kasa skiepo žemes ir rengia sa
lei vietą. Pačiai salei išrengti 
reikalinga bus daug ko pirkti, 
taigi reikės ir pinigų. Spėja
ma kad reikės poros ar trijų 
tūkstančių dolarių salės išbai
gimui.

Klebonui į talką stoja geri 
Youngstowno piliečiai, kurie 
pasiėmė sukelti salei finansų. 
Judge Clifford Woodside, Wal
lace Metcalfe ir kiti rengia mi
nėtą juokų vakarą Central Au- 
ditoriume, penktadienį, Kovo 1. 
Teisėjas Woodside atvaizdins 
juokingą teismą, tardymą viso
kių nusikaltėlių. Bill Dugan 
su savo orkestru gros šokiams. 
Įžanga bus tik 25c. Tikima at
silankant visų vietos Lietuvių 
ir daug kas atsilankys iš apie- 
linkių.

Kun. E. šteigmanas pereitą 
savaitę lankėsi Clevelande, ten 
irgi gavo keletą savo artimu 
draugų platinti to vakaro tikie
tus. Vietinis.

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.

IR N. J.

dar nežinau ar prenumeruoja 
“Dirvą”.

Susirinkimai: Kovo 5 d. at
sibus susirinkimas Kęstučio D- 
jos; Kovo 7 — A.- L. P. Klu
bo; Kovo 8 — šv. Petro D-jos.

Apart kitko, tuose susirinki
muose bus tariama apie atei
nančios vasaros parengimus.

Girdėjau kad Brooklyno Tau
tininkų Klubas ir Jonas Valai
tis su savo radio programų lau
kia žinios kuri organizacija čia 
rengs pikniką bendrai su “Dir
va”. Manau ta organizacija 
kuri tą padarys laimės daug 
materialiai ir moraliai. Ba
yonne randasi viduryje Lietu
vių kolonijų ir tinkamiausia jai 
užsiimti tokiais visuomeniškais 
parengimais.

Jonas Albertaitis.

Kaip Palikau “Dirvos” 
Skaitytoju

Kiekvienas žmogus gyvenime 
turi daug pažystamų ir idėjos 
draugų, bet ne visi jie buna 
vienmintiški, simpatiški, ir ne 
su visais galima atvirai minti
mis dalintis. Tas pats ir su 
šių dienų spauda, laikraščiais. 
Nemažai išeina Lietuviškų lai
kraščių, ypač išeivijoje Ame
rikoje, ir rodos visi tįe laikraš
čiai pažystami ir žinomi jų lei
dėjai, bet ne prie visų galima 
rasti vienmintiškos medegos bei 
Lietuviškų žinių su pasiskaity
mais. Diduma musų išeivijos 
laikraščių stengiasi per savo 
puslapius daugiau pasipelnyti 
savo gerovei, arba prisivilioti į 
savo pažiūras daugiau žmonių.

Manyje Lietuviška dvasia 
verste privertė jieškoti ir Lie
tuviško laikraščio. Per keletą 
sekmadienių pasiklausęs “Dir
vos” radio programų oro ban
gomis, tapau suinteresuotas ir 
pačia “Dirva”, taigi pasisten
giau su ja susipažinti. Susipa
žinau ir palikau jos skaitytoju, 
nes “Dirva” yra tai kiekvieno 
Lietuvio, ar darbininko, ar pro- 
fesijonalo, svetimoje šalyje gy
venančio, vienintelis liuoslai- 
kio draugas ir vienmintiškas. 
Kad ir po sunkiausio nuovar
gio pasiėmęs “Dirvą”, jos pus
lapius bevartydamas, atsiduri 
ir savo tėvynėje Lietuvoje 
tarp savųjų, ir kitur plačiame 
pasaulyje, ir patiri kas kur de
dasi. “Dirvą” skaitydamas nie
kuomet nebusi persekiojamas 
jokioje idėjoje ir jokiais išme
tinėjimais, bet rasi suramini
mą, pradžiliginimą. Taigi nors 
audringos ekonominio gyveni
mo dienos, aš stoju į “Dirvie- 
čių” skaitytojų eiles, siųsda
mas metinę prenumeratą.

A. Augaitis, 
London, Ont., Canada.

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

Dr. Peter P. Paleis
Lietuvis Gydytojas

8 I 02 Superior Ave.
Telefonai

Namų: HEnd. 1373 
Ofiso: GArf. 1373

nu pramonės kilimą, kaipo nuo
pelną sovietams.

Po to komisaro spyčiaus bu
vo leista duot paklausimų. Vie
nas klausėjas pastatė net kelis 
klausimus, į kuriuos šolomskas 
atsakė su pašaipa, savotiškai, 
be jokio senso. Po to klausė
jas perėjo į diskusijas ir čia 
Šolomskas netekęs lygsvaros 
pradėjo karščiuotis ir gale pa
sakė: Kaip tik darbininkai per 
revoliuciją paims valdžią į sa
vo rankas ir įsteigs sovietus 
tai tokiems (suprask kaip klau
sėjas) pils .bizunu Į kailį ir ka
trą reikės tai ir sušaudys..’..

“D.” Rep.

ĮGALIOJIMAI :
■ reikalingi Lietuvoje pirki- >1 
Į mui, pardavimui, valdymui ii 
! žemių ir kitokio turto. į

K. S. KARPIUS įi
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
i ; Rašykit laiškais arba atsi- ; 

lankykit ypatiškai.

“DIRVA ”
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio.

Greičiausia Kelione i Lituvą
BREMEN • EUROPA

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

Arba keliaukite populiariškais ekspresiniais laivais •

HAMBURG - DEUTSCHLAND 
ALBERT BALLIN - NEW YORK *

Malonios apistovos, prieinama kaina. Taipgi nuolatiniai 
išplaukimai gerai žinomais kabinimais 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



D T R V A "

-MiimmimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiimiiimniimmmiiiiiiiUiniiiiimiiiiiiiimimmiimiimiiimiimiiiiiiimiiiiiiiiiiimimiiiiiim

Musų Kultūrinio Gyvenimo Klausimai — 
Amerikos ir Lietuvos Politikos Reikalai 

Chicagos Lietuviu Judėjimas ir 
įvairios Žinios

LIETUVIŲ TRIBŪNA i VISOKIOS CHICAGOS 1
i . žinios i

Chicagos antrašas: 1624 So. Western Ave. =

pažink u etuvą
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

SKOMSKAVOLĖS 
DVARAS

Kaip dvarponiai atėmė že
mes iš kaimų gyventojų, 
priskyrė prie dvaro, iš
varė ir plakė išvary

dami žmones.
Skomskavolės dvaras yra 

Vilkaviškio apsk., Žaliosios 
vals., prie pat Šešupės upe
lio. Prieš baudžiavos lai
kus ant dabartinės dvaro 
žemės buvo Įsikūrę keletas 
kaimų. Vieno kaimo ir da
bar gyvenamoji vieta turi 
neišnykusią žymę. Iš va
karų pusės baigiantis Gri
gaičių miškeliui, ant Šepu- 
pės kranto randasi kaimo 
žymės, liudijančios kad čia 
gyventa diktokai žmonių. 
Kitų kaimų vietų žymių ne
liko. Minėtiems kaimams 
prigulėjo ir Grigaičių miš
kelis. Čia gyvendami žmo- 
nėt turėjo visokių patogu
mų. Vasaros metu Šešupėj 
gaudė žuvis, miške rinko 
uogas ir kremblius. Žie
mos metu darėsi malkų, ve
žėsi medžių, nes pirkti ne
reikėjo, visko savo turėjo. 
Laukai neblogiausi, javai 
gerai derėjo. Minėti kaimai 
geresnirj patogumų nei sva
joti nesvajojo.

Kaimų vardų nei nuotru
pų neliko, senai išdulkėjo ir 
seniems žmonėms iš galvų. 
Virto nauja gadynė ir pa
lietė tuos kaimus. Dvarpo
niai gavo neišpasakytą lai
svę, gyveno kaip karaliu
kai. Kiek norėjo tiek turė
jo dvarų, kiek norėjo tiek 
iš kaimų atėmė žemių. O 
apdirbti dvaro žemes turė
jo kaimo žmonės. Turėjo 
eiti baudžiavą. Būdavo po
nai atlygina baudžiaunin
kams už darbą: rykštėmis, 
diržu, kriukiu ir kumštimi.

Užstojus baudžiavos lai
kams ponai prievarta at
iminėjo iš kaimų žemes ir 
prisiskirdavo prie dvaro že
mės.

Kaip žmonės pasakoja, 
Skomskis turėjo daug dva
rų, daug valdė prie savęs 
kaimų. Skomskis panorėjo 
gražioje ir patogioje vieto
je Įsikurti dvarą, ir įsikū
rė. Prieš pačias Velykas 
šeštadienio dieną iš minėti] 

VIENYBES
Prenumeratos Vajus

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

numeratų rinkėjams skiriama

Trys dovanos pinigais 
1—$50; 2-$35; 3 — $15

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

Klauskite smulkmenų

LITHUANIAN PRESS CORPORATION
Publishers of Vienybė

193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

i;

kaimų išvarė žmones. Tro
bas ir laukus atėmė, sodus 
iškirto, trobas nugriovė. 
Moterys voliojosi ant suša
lusios žemės su mažais vai
kais. O Skomskis ant Še
šupės kranto išsibudavojo 
gražų dvarą. Skomskis pa
sisavino ir Grigaičių miške
lį. Naujas dvaras pavadin
ta pono vardu, Skomskavo
lės dvaras. Jis ir šiandien 
taip vadinamas.

Iš Bobių kaimo Skomskis 
atėmė tik dalį lauko, o gy
ventojus paliko senose vie
tose. Kelias kuris nuo Did
vyžių bažnytkaimio eina Į 
žiemius per girią ant Tum- 
pų kaimo, tai buvo rubežius 
skiriantis Bobių kaimę lau
ką nuo Skomskio lauko.

Tas dvaras rubežiavosi 
su šiais dvarais: iš pietų— 
Rementiškių dvaras, iš va
karų — Žaliosios dvaras, iš 
žiemių pusės — Grigaičių 
miškas, iš rytų — Bobių 
kaimas.

Skomskis išvarytiems iš 
kaimo žmonėms vieniems 
davė i rytus gale Grigaičių 
miško, ant Šešupės kranto, 
lekiančio smėlio po pusan
tro margo žėdnai šeimai. 
Nuėję žmonės rausėsi ur
vus upės krante, lindo Į ur
vus, nes buvo šalta. Rinko 
iš miško žabus ir kurinosi 
kad smulkioji šeima urve 
nesušaltų. Kai urvas pri
sirinkdavo durnų, žmonės 
lysdavo Į lauką ir rankas 
iškėlę aukštyn šildydavosi 
prieš saulę. Nuo kaitinimo 
saulėje gavo naujas kaimas 
sau vardą: Saulėkaičiai. Ir 
dabar tas kaimas taip vadi
namas.

Kitiems žmonėms davė 
nederlingos žemės po pus
antro margo Į vakarus, už 
upeliuko kranto. Matyda
mi žmonės kaip Skomskis 
dirba jų žemes, o juos išva
rė ant trupiniuko žemės, be 
trobų, be padarų, nueidavo 
Į upelio pakrantę, ir žiūrė
dami į savo žemes graudžiai 
verkdavo. Nuo to ir upe
liukas gava vardą Grauden
tas. Ir kur apsigyveno iš
varyti žmonės, ir kaimas 
pavadinta Graudentu, kaip 
tebesivadina po šiai dienai.

Lenkai dvarponiai turė

dami visokias laisves pano
rėjo tapti dideliais. Ir pra
dėjo masinį sukilimą, kurį 
pavadino Lenkmečiu. Pir
miausia sukilo dvarponiai, 
kurie varu vertė savo bau
džiauninkus prisidėti prie 
Lenkų maišto prieš Rusijos 
valdžią. Gerumu neklau
sančius, rado kur vyrą ir 
išsivarydavo į savo legijo
nus.

Skomskis irgi sukilo ir 
susigaudę nemažą būrį bau
džiauninkų, kaip žmonės 
pasakoja. Grigaičių miške 
Skomskis mokino savo “le- 
gijoną” karo mankštos.

Skomskio vyrus maitino 
keli aplinkiniai dvarai. Su
temus, virtinės važiuodavo 
per Slabados, Matarnų vie
škeliu, pasukdavo keleliu 
kur dabar gyvena Štrimas, 
ten seklia Šešupės vaga ir į 
Grigaičių mišką.

Skomskis turėjo stovyklą 
iš vakarų pusės baigiantis 
Grigaičių miškui, netoli Še
šupės. Ten randasi apvalus 
kalnelis sulyg pušelių vir
šūnėmis. Ant to kalnelio 
užsilipęs Skomskis žiūrėda
vo ar Rusai neužeina, nes iš 
visų pusių gražiai matyti.

Ilgainiu Skomskio armija 
ėmė krikti, vyrai bėgo kas 
sau, nes Rusai visur suki
lėlius Lenkus lengvai nuga
lėdavo. Skomskis matyda
mas nieko nepešiąs likvida
vo savo būrį. Sako, žmonės 
ginklus, kariumenės pini
gus pakasė po minėtu kal
neliu, kur jie ir šiandien 
rudyją. Žmonės nakčia, sa
ko, matą ant to ponkalnio 
viršaus dideles šviesas, ku
rios, sako, pasirodo Į ke
lintus metus. Ponkalnis vi
sas pasidaro vienos ugnies, 
rodos kas trobas degina, o 
šviesa buna aiški balta. Ry
tą prašvitus nueik ant pon
kalnio, nėra jokios žymės. 
Žmonės sako, Skomskio pa
slėpti turtai dega, o kiti 
spėlioja kad ginklai švei- 
čiasi, degdami.

Prabėgo daug laiko ir dar 
prabėgs, o žmonės dvarpo
nių Lenkų žiaurius apsiėji
mus vargu kada užmirš.

J. Almonaitis.

REIKALINGA PARDAVĖJAI
Pardavimui Punchboards pc 

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

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

ir dar Reikšmingas

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

SKAITYK, ŽINOSI, KAS PASAULY DEDAS
įdėk Vienų Dolerį ($1) Konvertan ir pasiųsk žemiau paduotu adresu, 

o laikraštis Tamstų lankys per Ištisus Metus

AMERIKOS LIETUVIS
14 Vernon Street — Worcester, Mass.

A T V EZ KIM LIET L VOS 
BALETĄ

ATSILIEPKITE VISI!
Turbut visų rasių ir tautų 

geraširdės tetos vienodai žiuri 
i paaugančius jauniklius. Jos 
paprastai išplečia akis ir glė
bius kai pamato per kai kurį 
laiką nematytą jaunikli, neten
ka žado ir, šiaip taip atsipeikė
jusios, pradeda jaunikli girti 
net uždusdamos:

— Ko-oks di-idelis užaugęs! 
Ko-oks gražus (arba graži), 
ko-oks buinus!....

Kaip ta geraširdė teta, Ame
rikos Lietuviai, jau gali pasi
kviesti pas save Lietuvą ir pa
žiūrėti kaip ji užaugo, kiek iš- 
grožėjo ir “išbuinėjo”, nes nie
kas tiek Lietuvai atgimstant 
nėra prisidėję kaip Amerikos 
Lietuviai!

Dabar jau laikas tam naujai 
atgimusiam vaikui pasirodyti 
ką jis gali, kaip jis atrodo!

Jeigu Rusų Monte Carlo ba
letas Chicagos Auditorium te
atre ir kitur su dideliausiu pa
sisekimu rodo savo “Petrašką” 
tai Lietuvos jaunasis baletas, 
jeigu ji geraširdė teta pakvie
stų, ant pirštų galų pasistiebęs 
peršoktų Atlantiką ir savo “Pir
šlybose” (vieno veiksmo bale
tas) pasirodytų, ne tik savo 
geraširdei tetai bet ir Ameri
kos publikai, gal net geriau už 
“Petrušką”!,

Taip! Jau Lietuvos baletas 
užaugo! Kai Chicagoje ir ki
tur šoko Rusų baletas, tai Į gar
sųjį Monte Carlo (Europoje) 
buvo nuvažiavęs ten pakvies
tas Lietuvos baletas, kuriam 
net sumokėta apie 50,000 litų!

Laimingi Rusai turėdami to
kį apsukrų teatralį agentą kaip 
Jurokas New Yorke. Tas žmo
gus ir rūpina Amerikai visas 
Rusų meno garsenybes.

Lietuviai tokių Jurokų netu
ri, — čia visa ir bėda! Kas 
surengs keliones, kas išgarsins, 
surinks pinigus! Bet Lietuviai 
turi tiek stiprių meno organiza
cijų ir tiek jų rėmėjų ir mė
gėjų! Visos tos organizacijos 
ir visi tie asmenys gali tą pa
daryti ką padaro Rusų teatra
linis agentas Jurokas.

štai, sukruta visi visur, su
sirenka, palikę namie partijų 
liudijimus ir parapijų knygeles, 
aptaria, apsvarsto, pasirūpina, 
ir — kurią nors dieną Lietuvos 
baletas jau žavingai stypčioja 
ant pirštų galiukų Auditorium 
teatre Chicagoje ir kituose A- 
merikos miestuose! Ir Lietu
viams šventė didžiausia, ir A- 
meriką be pinigų — per širdį 
— nuperkam!

Visi visur, organizacijos ir 
asmenys, kam tik tas reikalas 
yra mielas, atsiliepkite spaudo
je, per radio ir visais kitais bu
dais, ir pajudinkim akmenį nuo 
Lietuvos ir Amerikos meno su
artėjimo kelio!

Baletas, o ne drama ir opera 
(jos taip pat Lietuvoje labai 
iškilo) tinka labiausia todėl kad 
judėsiu “kalba” yra visiems 
suprantama, tarptautiška, kas 
labiau užtikrina žygio pasiseki
mą. Drama juk tetiktų Lietu
viams žiūrėti, o operos (Lietu

vių kalba) tebūtų galima tik 
vieną-kitą atskirą dainininką 
(Kiprą Petrauską ir dar kai ką) 
atkviesti, o visas žygis vis del- 

.to brangiai atsieitų.
Duokite progos jaunam bet 

galinčiam Lietuvos baletui at
sistoti Kolumbo žemėje, leiskit 
šio krašto žmonėms paploti ir 
musų drugeliams! Vyrai ir 
moterys meno mylėtojai, na. 
pastatykime Lietuvą ant pirštų 
galiukų ir pavedžiokime ją po 
pasaulį, kaip premjeras šokėjas 
vedžioja klasiškų šokių šokėją 
'šviesos aplietoje scenoje!

Arėjas Vitkauskas,
2138 W. Coulter street, 

Chicago, Ill.

BLOGAS PAPROTIS 
CHICAGOJE

Chicagoje jau kuris laikas 
pasireiškė labai negražus prak
tikavimas radio programų lei
dėjų — tai nepasakyti keno 
daina ar rekordas (plokštelė) 
grojama, keno daina parašyta 
ir keno įdainuota. Tokią ne
gražią praktiką galima paste
bėti visuose Lietuviškuose radio 
program uose.

Pirmoj vietoj reikia pastebė
ti kad visi kurie duoda radio 
programus tai daro tik savo 
pragyvenimo arba biznio page7 
rinimui. Prie savo bizniškų 
skelbimų plokšteles groja tik 
padarymui programo įdomes
niu. Taigi, muzika arba dai
nos reikalinga tik gavimui dau
giau garsinimų arba išgarsini
mui savo biznio įstaigos.

Daleiskim kad tas viskas yra 
savo vietoje, tačiau reikia pa
sakyti kad šiandien Lietuviški 
radio programai didumoje pa
įvairinti tik rekordų muzika, 
dainomis. O kai kurie tie re
kordai jau senai išgroti ir net 
grafofonai išmesti laukan. Del 
ekonominių sąlygų kitaip ir ne
galima kaip tik naudoti rekor
dus.

Bet jeigu kas parašė daine
lę, kas parašė jai muziką ar 
įdainavo rekordą, jo vardas tu
rėtų būti paminėta. Juk sar
mata taip elgtis, naudotis žmo
gaus trusu, o neduoti jam jo
kio kredito. Radio Klausytojas.

Redakcijos pastaba: Auto
rius šių minčių pasako daug 
tiesos. Tiesa kad kai kurie 
Chicagos Lietuvių radio progra
mų davėjai praktikuoja tokią 
kerštingą taktiką. Tačiau ku
rie klausytojai nepatenkinti to
kia taktika jie gali aptelefonuo- 
ti radio stočiai ir pareikalauti 
kad butų paskelbiama keno re
kordas ir daina ar keno muzi
ka toje plokštelėje grojama. 
Radio stotis gavus kelis tokius 
patėmijimus pareikš programų 
vedėjams kad jie padarytų pra
nešimą apie rekordo artistą ar 
kompozitorių. To reikalauja 
federalės valdžios radio komi
sija.

11,000 LAIKĖ KVOTIMUS 
Į MOKYTOJŲ VIETAS

Chicagoje praeitą savaitę 
laikė kvotimus 11,000 jaunų, 
baigusių mokslus vyrų ir mote
rų, norinčių gauti mokytojų 
vietas. Apgailėtina kad iš tų 
vienuolikos tūkstančių tiktai 
apie šimtas galės gauti vietas 
Chicagos mokyklose.

Minėjimas Lietuvos Ne
priklausomybės

šymet Chicagos Lietuviai la
bai plačiai minėjo Lietuvos Ne
priklausomybės šventę. Ben
dro minėjimo, kaip tai kas pa
geidauja, tiesa, nebuvo, bet tai 
jau ne taip svarbu, o juk to
kioje didelėje kolonijoje ir ne
galima. Užtai Lietuvių para
pijos, draugijos ir šiaip atski
ri būriai Lietuvių, namuose, 
privatiškose salėse ir panašiose 

. vietose rengė susirinkimus su 
programais ir be programų, vis 
Lietuvos garbei. Tokių susi
rinkimų buvo daugybė.

Radio irgi prisidėjo Lietuvos 
nepriklausomybės sukakt u v i ų 
minėjimo skelbimui.

Vasario 15 vakare Angliško 
dienraščio “Chicago American” 
vietinių žinių skelbėjas Robin
son per radio pranešė kad se
kanti diena yra didelė Lietusių 
šventė paminėjimo Lietuvos ne
priklausomybės ir ■ todėl rytoj 
dieną Chicagos Lietuviai tą 
šventę švęs visomis galimomis 
iškilmėmis, taip kad tik vienoj 
Lietuvių Auditorijoj (ant So. 
Halsted St.) susirinks 50,000 
Lietuvių savo šventę švęsti!

16-tos dienos vakare, kompo
zitoriaus Vanagaičio pastango
mis “Margutis” davė radio pro
gramą iš stoties WHFC. Pro
gramas tęsėsi 45 minutas laL 
ko, dalyvaujant chorui, due
tams, solistams, kalbėtojams. 
Dainos buvo pritaikytos tam 
vakarui ir gražiai išėjo. Labai 
įspūdingą, tam momentui pri
taikytą kalbą Angliškai pasakė 
studentas J. J. Balanda. Kom
pozitorius Vanagaitis programo 
pąbaigoje priminė kad ši diena 
yra kartu ir diena Dr. Jono Ba
sanavičiaus mirimo. Tam tik
slui choras sugiedojo “Užgeso 
Aušra”. Programą baigė An
tanas Lapinskas trumpa bet la
bai jautria prakalbėle, vardu 
visų klausytojų siųsdamas Lie
tuvai širdingą sveikinimą.

Ačiū “Margučiui” už toki 
šaunų programą!

Vasario 17-tą J. ĮBudrikas 
savo radio programą irgi pa
šventė minėjimui Lietuvos ne
priklausomybės sukaktuvių. Jo
kios speciališkos dąlies šiame 
programe beveik nebuvo, ta
čiau visą programo muzikalis- 
ką dalį p. Budrikas aukavo gar
bei musų brangios Tėvynės Lie
tuvos ir paminėjimui jos Nepri
klausomybės 17 metų sukaktu
vių. Tautietis.

Tautinej'e Grupėje
Tautinės grupės veikėjai ir 

veikėjos susirengė sau priva- 
tišką vakarą Marquette Parko 
srityje, pas pp. Vitkus, 6616 S. 
California Ave. Dalyvavo gra
žus buris žmonių. Ponai Vit- 
kai, pastangomis p. Vitkienės, 
Šimaitienės ir Gybienės, patie
kė svečiams skanius užkan
džius. .

Artinantis 12 valandai sve
čiai buvo pakviesti prie ska
nios vakarienės; laike vakarie
nės . pasakyta atitinkamos kal
bos, kalbėtojus perstatė p. Vit
kus (sav. Vilija Coal Co.), ku
ris paskaitė eiles pritaikytas 
musų tautos nepriklausopiybei. 
Kalbėjo poni Grybienė, žinoma 
Chicagos veikėja, p. Kuraitis, 
kuris tik ką gryžo iš Lietuvos, 

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

DABAR GALIMA GAUTI “DIRVOJE”

j ir Bronius F. Simons-Simokai- 
tis.

Po kalbų, p. Simokaitis pa
siūlė atitinkamas rezoliucijas 
Vilniaus ir Klaipėdos klausi
mais. Rezoliucijos priimta vien
balsiai. šioje gražioje puotoje 
dalyvavo ir pp. Šimaičiai, Peo
ples Furniture Co. nariai su šei
ma.

Sekmadienį, Vasario 17 d., 
buvo užbaigtu vės minėjimo Lie
tuvos šventės, kuriose dalyva
vo viešnios net iš St. Louis, 
Mo., p. Damasevičienė su duk
rele Elena, šia proga p. Vit
kienė patiekė svečiams pietus, 
po pietų pasakyta kalbos.

Radio programų leidėjai be
veik visi praeitą savaitę davė 
specialius programus paminėji
mui musų tautos dienos, buvo 
daug parengimų Lietuvių para
pijų salėse ir kitur. Lietuvių 
Advokatų Draugija surengė iš
kilmingą vakarienę ir banketą 
Shoreland viešbutyje. Rep.

Dariaus-Girėno Pamink
lą Statys šią Vasarą
Vasario 13 d. Chicagoj įvyko 

Dariaus-Girėno Paminklo Fon
do narių susirinkimas “Margu
čio” salėje, 6812 So. Western 
Ave. Susirinkimas buvo skait
lingas ir šiame susirinkime bu
vo galutinai nutarta statyti pa
minklas Marquette Parke, di
džiausioje Lietuvių kolonijoje 
Chicagoj.

Chicagos Parkų komisijonie- 
rius rekomendavo tą parką ir 
geriausią vietą Dariaus-Girėno 
paminklui. Paminklas bus pa
čioj ineigoj į parką, t. y. prie 
California Avenue ir Marquet
te Road. Vieta labai tinkama, 
pro šalį daug važinėja, ir pats 
parkas gana gražus, nors dar 
jaunas, bet su laiku bus gra
žiausias iš visų parkų Chica
goje.

Yra rimto pamato 
kad ateinančią vasarą 
Girėno paminklas bus 
tas.

manyti 
Dariaus- 
pastaty-

Rep.

“BIRUTĖS” CHORO 
VAKARAS

Vasario 23 d.. Viking South 
Side Temple, salėje, 726 West 
691 h St., 8 vai. vakare, Įvyks 
taip vadinamas “pirmas santi- 
kių atnaujinimo” balius. “Bi
rutės” Choras pastarais laikais 
buvo lyg apsistojęs veikti, bet 
dabar vėl pradeda judėti.

Dabar “Birutės” Choras tu
ri geros progos paprogresuoti, 
nes visas aparatas-valdyba su
sideda iš energingų jaunų Lie
tuvių, po vadovyste Inž. Jono 
Byansko, žinomo pianisto ir 
gabaus muziko Chicagoje.

Reikia tikėtis kad šis “Biru- 
t iečių” rengiamas vakaras bus 
skaitlingas ne tik jaunimu bet 
ir senesniais choro rėmėjais.

Rep.

NEBŪK ŽILAS!
Stebuklingos Gyduolės, kurios Pa

naikina žili m a, 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 Dept. C
357 W. 63 St. Chicago, Ill.

RENGIASI APSIVESTI
žinomas jaunas Lietuvis Jur

gis S. Rudelis ir Julia Angelina 
Venckiutė, sulyg p. Venckienės, 
jaunosios motinos, paskelbimo, 
rengiasi sueiti į porą Kovo 2 d. 
Vestuvės įvyks šv. Jurgio baž
nyčioje, 33 St. ir Lituanica Av. 
Abu jaunieji yra SLA. 322 kp. 
nariai. Rep. j

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

“Dirva” 6820 Superior Ave. Cleveland, O.
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Dienos Klausimais
Į Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio

AUKSO KLAUSIMAS IŠSPRĘSTA
-F----------- -----------------------------------------------------------------

Suv. Valstijų Aukščiau
sias Teismas Vasario 18 d. 
paskelbė savo nuosprendį 
aukso klausime. To nuos
prendžio visa šalis, ir net 
visas pasaulis, laukė keletą 
savaičių. Nuosprendis iš
nešta irgi vos-vot ne lygio
mis: 5 vyriausi teisėjai bal
savo už Prezidento Roose- 
velto patvarkymą su auksu, 
o 4 balsavo už senesnę auk
so tvarką. Taigi 5 balsais 
prieš 4 Roosevelto “naujos 
dalybos” politika laimėjo.

Ši sprendimą išnešti pri
vertė padaryti viena byla 
iškelta Aukščiausiame Teis
me, kur-skolintojai reikala
vo skolininkus atmokėti 
skolą seno dolario aukso 
verte, arba , $1.69 už kiek
vieną seną dolari dabarti
niais pinigais.

Šiuo išsprendimu, jokis 
žmogus turintis skolos kam 
nors, negalės būti privers
tas sumokėti senojo dolario 
aukso verte, nors kaip ku
riose sutartyse taip yra Įra
šyta.

Mirė Kapsukas
Musų komunistinė spau

da praneša kad Maskvoje 
Vasario 17 d. pasimirė‘vie
nas iš uoliausių Lietuvių 
komunistinių vadų, Vincas 
Kapsukas - Mickevičius. Jis 
buvo vienas iš 1905 metų 
revoliucijonierių, todėl jau 
senyvas žmogus.

Nors Kapsukas komunis
tams brangus asmuo, tauti
nė ir katalikiška Lietuvių 
visuomenė, išskyrus žymes
nius veikėjus, apie ji labai 
mažai žino, ar net nieko ne
žino.

Jis 1915 metais atvyko 
Amerikon, čia dirbo komu- 
nistų-socialistų naudai, ir 
kaip tik buvo nuversta ca
ro valdžia, jis nusiskubino 
į Rusiją ir ten gavo duoną.

Lietuvoje Kapsukas buvo 
pasikėsinęs padaryti tai ką 
padarė komunistai Rusijo
je: jisai 1918-19 metais pa
siskubino sutverti Lietuvo
je Sovietų valdžią ir skaitė
si komunistų carukas. Jei
gu Lietuviai greitai nebūtų 
spėję nuo komunistų apsi
valyti, Kapsukas butų pra
dėjęs skerdynę visų neko
munistinių Lietuvių veidė- 
jų. Bet kada Lietuviai bol
ševikus pradėjo mušti, ir 
Prancūzai - Lenkai atmušė 
raudonąją armiją nuo Var
šuvos, Kapsukas palikęs sa
vo Lietuvos “sovietus” iš
dūmė į Rusiją. Jis ilgą lai
ką gyveno netoli Lietuvos 
rubežiaus, tikėdamas komu
nistinio sukilimo Lietuvoje 
ir tykojo įsmukti Į Lietuvą 
ir valdyti kaipo’ Rusijos so
vietų atstovas Lietuvoje.

Argentinoj Karšta
Buenos Aires, Argentine-Į 

je, kaip ir kitose Pietų A- 
merikos šalyse, Lietuviai 
minėdami Lietuvos nepri
klausomybę turėjo vasaros 
karščius.

Tai visgi susiraminimas, 
nors mes šiaurinio žemės 
galo gyventojai niekados 
negalėsime švęsti savo tau
tos šventę gražiame vasaros 
ore, kaip Amerika, kurios j 
nepriklausomybės diena iš-' 
puola Liepos 4-tą.

Amerikoniška 
“Civilizacija”

Kaip tik baigta Haupt- 
manno teismas ir išnešta 
nuosprendis apie jo kaltę, 
tuoj atsirado spekuliantų 
kurie norėjo pasamdyti vi
sus 12 prisaikdintų spren
dėjų, mokėti jiems kožnam 
po $300 Į savaitę ir vežioti 
juos po Amerikos teatrus 
rodymui publikai lyg ko
kius beždžiones.... Sako
ma diduma tų sprendėjų 
buvo sutikę su tuo pasiūly
mu, o kiti svarstė....

Protestonų dvasiškija vi
soje šalyje pradėjo kelti 
protestus prieš tai.

Taksai Ne Mažėja bet
Didėja

Visoje šalyje taksai ke
liami aukštyn, bet ne maži
nami. Dabartinėje federa- 
lės valdžios ir valstijų ad
ministracijose padėtis to
kia kad negali taksų mažin
ti, priešingai, turi juos kel
ti. Jokios išeities tuo tar
pu nesimato.

Federalė valdžia tuo tar
pu nesirengia kelti taksų, 

Aš NORĖČIAU
(Klaipėdos atvadavimą minint) 

Aš norėčiau, Tau, Tėvyne,
Sukelt Vytauto laikus, 

Lietuvos sūnų grandines —
Vest į Žalgirio laukus!. . . .

Kad sugaust vario trimitai
Ten ties jura, ties Klaipėda,

Ir vienu mostu galingu
Susprogdint mus Tautos gėdą!

Kad nuo amžių musų kraštas,
Musų jura audringoji —

Amžinai numestų naštą,
Kurią priešai jai užkrovė!

Kad nors kart mus juros bangos
Tyra laisve subanguotų,

Kad į musų tautos langus
Nieks galvos nebekaišiotų!

Ei šalin, vylingas priešas
Iš to krašto kurs mums šventas,

Kur mus Tautai viltys šviesos
Nuo senovės pažadėtos!

Ei šalin, nešvarios kojos —
Kurios mindot musų žemę,

Kur mus broliai galvas klojo. . . .
Keršto maldos dangų remia!

Tat banguok, laisvoji jura, 
Mes budėsim!

“Karys” Ant. Jokimas.

Į Jupiterį, į Marsą,
T Neptūną, į Uraną
Kaip bematant nuplasnoja 
Nežabotos mintys mano!
Nuplasnoja jos kaip šviesa 
Per dausas ir erdvių plotus, 
Ir sugryžta visos sveikos, 
Nesužeistos-sužalotos!
Nusileidžia jos į žemę,
Kietą perskriodžia granitą, 
Ar panėrę vandenyną — 
Vėl pasaulį mato kitą.
Ir taip viską užkariavę,
Mano mintims dovanoja,
Ir mane, kada tik noriu, 
Po pasaulius tuos vedžioja.
Jei sapne su svajom skrieju,
Miegantį palikęs kūną,
Tai juk aš, tai mano siela 
Žaibu skrieja į Neptūną!

Šaukotas. Jonąs Morkūnas.

nes tik pernai pakėlė, jeigu 
bent tuoj pravestų mokėji
mą kareiviams bonų, apie 
du bilijonu dolarių. Tą su
mą nors turėtų sumokėti ne 
kas kitas kaip patys šalies 
gyventojai.

Tačiau 44 valstijų seimai 
pradėję šymet posėdžiauti 
laužo galvas ir smegenis 
džiovina išgalvoti kur ims 
pinigų padengimui visokių 
savo išlaidų. Vienos jau 
įvedė naujus taksus, kitos 
dar tik svarsto ką aptak- 
suoti.

Viską turi panešti ant 
savo pečių patys gyvento
jai.

Plieno išdirbysčių savi
ninkų atstovai Washingto- 

j ne visomis pastangomis ko
voja prieš galimumą įvesti 
30 valandų darbo savaitės 
plieno industrijoje. Trum
pinimą darbo savaitės siū
lo Amerikos Darbo Federa
cija.

Lietuviškos Mįslės
—Koks šventasis su uo

dega? Dvasia Šventa.
—Laukas nematuotas, a- 

vys neskaitytos, piemuo ra
guotas.
Dangus, žvaigždės, menuo.

DIRVA

APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. Sirvydas.

Kaip Lietuva nuo Vokiečių 
Ginasi

Visame pasaulyje žino
mas Anglų liberalų laikraš
tis “Manchester Guardian” 
Gruodžio 21 d. įsidėjo šį re
dakcinį straipsnelį, kuris 
pravartu ir kiekvienam są
moningam Lietuviui žinoti 
Laikraštis sako:

“Naujasis Vokiečių impe
rializmas jokio kito krašto 
pasaulyje tiek nenori pulti 
kiek tas mažas Pabaltijo 
valstybes, kurios iš buvu
sios Rusijos sukirptos ir 
guli pavojingai tarp Rusijos 
ir jurų. Pas Vokiečius ra
dosi ištisa eilė raštų, kurie 
reikalauja, nori ir teisina 
‘ėjimą į Rytus’, kas šias 
valstybes prarytų. Nazių 
akimi jos buvo ir tebėra li
kimo skirtu grobimu. Vy
riausias ‘ėjimo į Rytus’ agi
tatorius, Dr. Rosenbergas. 
pats Pabaltijyje kilęs ir yra 
narys tos Vokiškos mažu
mos kuri (nazių teorija ir 
mokymu einant) sudaro 
“narvelį” arba “gemalą” 
užkariavimui ateityje. Rei
škia, ši mažuma veiks iš vi
daus propaganda, politiniu 
kurstymu, ir, reikale, gink
luotu veikimu, o Vokietija, 
laikui prisirpus, pradės vei
kti iš kitos pusės. Tokiu 
budu įvyks užkariavimas ir 
kolonizacija.

“Tačiau Pabaltijo valsty
bės nemano nei kiek snaus
ti, ir ta konferencija kuri 
šiomis dienomis Talline pa
sibaigė (jos daviniai buvo 

j aprašyti “Dirvoje” Sausio 
i 11.—V. Š.) rado kad jos 
j telkiasi krūvon save apgin- 
■ ti. Bijoti kad kas nors tuo- 
j jau joms gresia, supranta
ma, nėra reikalo, tačiau to
kio daugelio Vokiečių raš
tai, prie kurių prisideda net 
įžymus nazių vadai, patei
sina susirūpinimą ateitimi, 
kurį Pabaltijo valstybės jau
čia. Viso pasėka ta kad 
Vokiečių įtaka Pabaltijyje, 
kuri Vienu metu buvo žymi 
ir butų net milžinu išaugus 
jei butų apsirubežiavus vien 
mokslu, menu ir prekyba, o 
nesusitelkus su imperializ
mo siekiais, šiandien žymiai 
sunykus. Pabaltijo reika
luose Vokietija veik nepri
imama. Ir tik vienas jai 
kelias teliko atgauti jai pri
klausomą vietą: sugryžti 
Tautų Sąjungon ir bendra
darbiauti su Pabaltijo vals
tybėmis, Rusija ir Lenkija, 
tikslu sustiprinti taiką Eu
ropos Rytuose.”

AR LIETUVIŲ-ŽEMAIČIV PRA
EITIS BUVO TOKIA “LABAI 

ŠLOVINGA”?
Rašo K. S. Karpius.

Sustiprinta Lietuvos Grei
tumas Apsiginti

Su Sausio 1 d. Lietuvoje 
pradėjo veikti nauja tvar
ka karo vadovybėje. Vy
liausiu karo vadu, kaip 
konstitucija ir nusako, yra 
valstybės Prezidentas. Nau
ja tvarka leidžia jam vie
nam skelbti visų karo spė
kų mobilizaciją, ar paleidi
mą namon. Jis vienas gali 
duoti kariumenės vadams 
įsakymą pasiruošti gintis, 
jei Lietuvos žemėms gręs- 
tų priešo įžengimas. Karo 
ministerijoje įkurta Karo 
Taryba, kurios nariai yra: 
karo ministeris, kariumenės 
vadas, vyriausio štabo vir
šininkas, ir karo medegos 
teikimo viršininkas.

Ši nauja tvarka, sako Lat
vių “Rits”, žymiai sustipri
na Lietuvos kariumenės 
greitumą stoti gintis prieš 
visokius netikėtus puoli
mus.

Piliakalniuose atradimai. — Ar Lietuviai 
buvo “labai kultūringi” prieš Gedimino 

ląikus? — Santikiai su Vikingais.
Kasinėjant Lietuvos piliakalnius už

tinkama tūluose juose gana įdomių seno
vės liekanų. Pernai rudenį viename Lie
tuvos žurnale buvo aprašyta atradimai ka
sinėjant Raginėnų piliakalnį (netoli Šedu
vos miestelio, Panevėžio apsk.). To raši
nio autorius džiaugsmingai išsireiškia jog 
“tai vienas iš didžiausių ir įdomiausių pi
liakalnių Lietuvoje, gyvas liudytojas musų 
šlovingos senovės ir Lietuvių tautos di
dybės, liudytojas aukštos musų senolių 
kultūros ir karžygiškumo.” Toliau pasa
koja apie radinius: “buvo rasta daug bron
zos papuošalų, dailiai, meniškai padarytų 
apirankių, apikaklių, galvoms papuošti 
vainikų, emaliuotų fibulų (sagčių) ir bron
zinių juostų; siaurų karo kirvių ir vien
ašmenių kardų plačiais galais”.

Galima sutikti su rašytoju ir tyrinėto
jais kad piilakalniai yra liudytojais musų 
senovės karžygiškumo, bet juose rasti da
lykai, ypač tokie puikus, brangus senovės 
darbo daiktai, negalima prisisavinti liudy
tojais “aukštos musų senolių kultūros”.

Nors netiktų užginčyti musų Lietuvių 
tautai “aukštos kultūros”,, tačiau anais am
žiais kuriuose piliakalniai statyta negali
ma jokiu budu susekti Lietuvius buvus iš
kilusius aukštai kokioje nors kultūroje, iš
skyrus gal žemės kultūroje, kadangi Lie
tuviai šiek-tiek sugabiau ir anksčiau pra
dėjo apdirbti žemę ir iš jos maistą imti.

Geležies ir bronzos Lietuvoje neturė
ta nei seniau nei dabar, ir dar labiau, prieš 
Gedimino laikus niekeno veik neužsiimta 
jokiais graždaikčių amatais. Kada pradė
ta tokius dalykus pačioje Lietuvoje dary
ti, juos darė iš užrubežių atvykę amatnin- 
kai, kuriuos Gediminas ypač pradėjo į Lie
tuvą, į savo naują sostinę Vilnių, kviesti. 
O Gediminas mirė 1340 metais.

Nors Gedimino laikais dar pilta kapai, 
aukštoki kalnai, rambai, kokių man rodė 
Martynas Jankus Rambyne, Mažojoj Lie
tuvoj, bet didžiųjų piliakalnių nestatė. Ta
da statyta ant senų piliakalnių arba šiaip 
saugiose aukštumose stiprios pilys. Pi
liakalniai paeina iš ankstyvesnių amžių. 
Tie gi ankstyvesni amžiai buvo tai Vikingų 
amžiai. Tuose amžiuose į Lietuvą galėjo 
ateiti dabar piliakalniuose randami puoš
nus daiktai ir karo kirviai ir vienašmeniai 
kardai. Jie galėjo ateiti dviem keliais: iš 
rytų iš Byzantijos ir iš vakarų, iš Skandi
navijos. Bet Vikingai-Skandinavai ir vie
nu ir antru keliu galėjo juos į Lietuvą at
nešti ir palikti, arba išmainant į Lietuvių 
surinktus brangius kailius ir gintarą, ar
ba palikti tose vietose kur tais laikais bu
vo įsikūrę Vikingų sodybos Lietuvių že
mėse. Tų sodybų Vikingai turėjo įkūrę, 
nes tam tikrais plačių desėtkų metų pro
tarpiais Vikingai įsiverždavo į Lietuvių 
žemes ir tam tikras dalis užkariavę apsi
gyvendavo, arba būdavo užkariautojų pa
skiriami tam tikri atstovai, kurie tarpinin
kaudavo tolimesniems užkariavimams ar
ba plėšimams. Taipgi, per Lietuvių žemes 
ėjo Vikingų susisiekimas su rytų imperija 
Byzantija.

Byzantija jau buvo tada plačiai išsi-, 
vysčius kultūroje. Pas Byzantus buvo ir 
vario, ir žalvario, ir geležies išdirbinių, 
ir puikių apirankių ir apikaklių ir visko 
kito ką labai mėgo Vikingai ir gabenosi 
į vakarus. Vakaruose, prie Baltijos juros, 
jie tuos daiktus plačiai naudojo, jiems jie 
patiko, ir, kaipo blizgučiai, gražiai nudirb
ti daiktai, patiko ir Lietuviams, vyrams ir 
moterims, ii' jie juos visaip įsigydavo: ir 
mainydami į savo gaminius, ir pagaudavo 
kaipo grobį kuomet užpuldavo Vikingus.

Kad Vikingai tuos dalykus turėjo, o 
tais laikais kada piliakalniai pilta, Lietu
viai dar patys negalėjo pasidaryti, liudija

daug faktų. Pirmas, kaip jau minėjau, 
Vikingų prekyba su Byzantija; antras, Vi
kingų karai su Frankais, ir Mauraus Is
panijoje; trečias, Vikingų pačių pradėji
mas tuos daiktus išdirbti namie; ketvirta, 
artimi Vikingų santikiai ir reikalai su 
Lietuvų žemėmis, tuo budu tų daiktų pa
skleidimas Lietuvių tarpe. •

Jeigu Lietuviai butų pradėję kilti kul
tūroje tais laikais kada piliakalniai staty
ta, niekas jų nebutij sugrąžinę į medžio ir 
žemės kultūros laikus Gedimino ir net Vy
tauto laikais. Tais laikais Lietuviai jau 
butų kultūroje stovėję aukštai. Gi kovų 
su kryžiuočiais laikais Lietuviai jaunikai
čiai ėjo į kryžiuočių žemes ir sakė savo 
seselėms: “Aš parnešiu sau iš Prūsų kar
dą plieno kietą, tau, sesyte, šilko skardą, 
diržą aukso lietą”. Visokius graždaikčius 
ir tais laikais dar nešė iš kitų šalių, kurios 
buvo pakilusios kultūroje aukščiau negu 
Lietuviai.

Kad Vikingai plačiai santikiavo su 
Lietuviais rodo gausus paplitimas gintaro 
Vikingų šalyse: ten ir dabar tyrinėjant 
Vikingų kapus moterų kapuose užtinka 
gintarinių karolių.

Toliau, Skandinavų šalyse, Vikingų ka
puose atradimai rodo tą patį ką atranda
ma kapuose ar piliakalniuose Lietuvoje: 
tokius' pat blizgučius, dailiai, meniškai pa
darytų apirankių, apikaklių, galvoms pa
puošti vainikų, emaliuotų fibulų (sagčių), 
ir bronzinių juostų. Kirviai buvo žymiau
sias Vikingų karo įnagis.

Kas pasiimtų įrodinėti kad tuos daly
kus į Vikingų žemes gabenta iš “aukštos 
kultūros” Lietuvių dirbyklų?

Piliakalniai, sakyčiau, į Lietuvių žemes 
atėjo nuo Skandinavų - Vikingų. Lietu- 
viams-žemaičiams piliakalnių nereikėjo iki 
jie patys vieni sau ramiai gyveno giriose, 
niekeno netrukdomi. Gi Skandinavii že
mėse piliakalniai yra žinomi iš labai ank
styvų laikų: ant aukštų kalnų čiukurų bu
vo kūrinama ugnys susižinojimui vienų su 
kitais. Kur nebuvo kalnų ten pilta pilia
kalniai. Lietuvių žemėse piliakalniai at
sirado kada pradėjo Vikingai užpuldinėti, 
ir patys Vikingai kada užkariavo dalis 
Lietuvių žemių pylė piliakalnius karo rei
kalams. Birutes kalnas Palangoje yra vie
nas tokių žmonių rankom supiltų kalnų, 
pi'ie kurio net ir dabar yra žymu priešaky
je kalno, iš juros pusės, buvus didelio, ilgo 
griovio-revo, kuriame buvo vanduo užsto
jantis priešų pribėgimą į kalną, kuomet iš 
juos priešai užeina. Iš to griovio imto
mis žemėmis supilta tas status iš juros pu
sės kalnas. Piliakalnius statė ne tiktai 
Vikingai bet ir Lietuviai-Žema.čiai. Tai 
buvo svarbi reikmenis tų dienų karuose.

Jeigu tikrinti kad Lietuvių žemėse gy
veno tokie žmonės kurie buvo pasižymėję 
nepaprasta kultūra, tai reikia tikrinti kad 
tada tose vietose gyveno ne Lietuvių pa
dermės bet koki kiti žmonės. Nes jeigu 
kas butų ir sunaikinę kurios nors dalies 
gyventojus su jų kultūra, visgi ta kultūra 
negalėjo būti sava tik vieno kurio piliakal
nio apielinkės gyventojų, bet plačios sri
ties žmonių. Vienoj vietoj išnaikinti žmo
nės jeigu butų ir dingę tai jų kaimynai 
butų vistiek išsilaikę su savo kultūra ir ta 
“aukšta kultūra” butų išlikus iki Vytauto 
laikų, o nuo tų laikų jau butų galėjus lais
vai plėstis ir nepranykti. Dabar gi nieko 
panašaus Lietuvoj nėra, išskyrus radinius 
piliakalniuose iš tūkstančio metų arba ank
sčiau.

Todėl, mano nuomone, rastus piliakal
niuose ar pilių griuvėsi graždaikčius ne
reikėtų skubėti iš jų spręsti pirmųjų ke
liu amžių musu prabočių kultūros.

ANTANAS OLŠAUSKAS
Įdomus iliustruotas aprašymas apie vieną mušti 
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 _



DIEVA 5 "

VINCAS KREVE

Dainavos šalies Seny 
žmonių Padavimai

PER TVORA SVEIKA T, A

UŽBURTAS KALNAS

I. Sūrus Vandenai

I.
Stebėtina buvo pilis Liškeva, stebėti

ni gyveno joje žmonės.
Kas ten jojo, kas ten. ėjo, pamatę auk

štus pilies kuorus, traukė šalin, nors ir 
labiausia skubinosi, lenkė kelio, kad tik 
neiti arti aukštų pilies rūmų.

Senai jau neužeidavo ten vaidilai, ne
dainuodavo apie garsius senovės žmonių 
darbus, neužkeliaudavo naktigultan ir pa
sivėlavęs keleivis, jei tik užvažiuodavo 
vaizbūnai pirkliai iš Gudo žemės.

Senai jau nekurinosi šventuose go
juose ugnis, nerūko gabijose aukurai; kri
viai iškriko visame pasaulyje ir toli nune
šė piktą gandą apie tos pilies valdovą, apie 
žmones kur ten gyvena.

Ir žmonių ten nedaugei liko; ar viesu
lai juos išvaikė, ar maras išmušė, niekas 
nežinojo. O tie kur užsiliko, vaikščiojo 
nubudę, lyg dievai dėmę padėjo ten, ir ant 
tos vietos ir ant žmonių kur ten gyvena.

Ir medžiai ten liūdnai šlamėjo ir gi
rios ūžė tvoškė, lyg motė tyliai raudojo 
ant sūnaus kapo, kur mažas mirė.

Ir kiekvieno širdį liūdesys slėgė, kas, 
nors netyčiomis užklydęs, aplankė tą liūd
ną šalį.

Stebėtina ta Liškevos šalis, stebėtina 
pilis, ir stebėtini žmones ten gyveno.

O nuo senų laikų gyveno ten, garsus 
kadaisti, kunigaikštis Raivedys. Kol jau
nas buvo, garsiai nešėsi. Vaidilai gerbė 
jo vardą, kaip plati Dainava, ir ne viena 
mergelė sunkiai atsiduso kai dainą dainuo
dama minėjo garsius darbus jaunojo Rai- 
vedžio.

Sunki buvo jo ranka ir Gudams ir 
Lenkams kurie toli gyveno, už girių, už 
plačių vandenų; bet jautė ją ir artimieji 
kaimynai, kunigaikščiai Dainavos. Pik
tas tai buvo vyras kalboje, narsus ir tipus, 
kaip vanduo, neramus kaip ugnis: greitas 
buvo karau stoti.

Ne vienas kunigaikštis drebėjo užgir
dęs jo ragą, ne vienam Raivedys švietė 
gaisrais akysna, ne nuo vienų blakstienų 
nuvijo tamsios nakties sapną kurs neša 
ramumą žmonėms.

Ne maža per ji prasiliejo ir kraujo ir 
ašarų žmonių, ne viena motė keikė jį kad 
akmenim pavirstų, kad žemė ji prarytų...

Neapkentė jo visi kaimynai kunigaik
ščiai, ir galingi ir ne, ir narsus ir ne.

Neramus buvo kaip ugnis kunigaikš
tis Raivedys, ir sunki visiems buvo jo ran
ka.

Bet tai buvo senai, kai jis dar jaunas 
buvo, ne dabar....

Ir traukė tada Liškevon visi tie kurie 
narsus buvo, kurie karo geidė ir garbės 
jieškojo, kad vaidilai juos apskambintų, 
kad mergelės sesutės apdainuotų.

Ir surinko didį buri narsiausių visos 
Dainavos kareivių ir surinkęs išjojo Rai
vedys tolimon šalin, Lenkų žemėn, žirgo 
pamandravot'ų, aukso, sidabro, ir šilko ska
rų pajieškotų.

Ilgai ten truko, ne veikiai namon gry
žo; ruduo praslinko, ir žiema praėjo, dar 
jo namie nebuvo; tik pavasariui baigian
tis, už metų, pargryžo.

Bet tų kurie gryžo ne tiek buvo kiek 
išjojo.

Ir tie kurie gryžo, ne tokie linksmi 
buvo kaip' iš namų išjodami.

Didžios Lenkų minios jiems kelią pa
stojo, iš visų šalių apsupę apklojo, kai jie 
namon gryžo. Kur vienas Dainavos rai
telis buvo ten šimtas Lenkų stovėjo.

Tris dienas, tris naktis gynėsi kirtosi 
Dainavos raiteliai, kol kelią sau praskynė 
ne tarpu girių siūbuojančių, bet tarpu Len
kų.... Tiltus nugryžė, klonis nuklojo, 
bet ir iš jų ne vienas galvą savo padėjo 
svetimuose laukuose, ten kur motutė ap
verkti jo neateis, jauna sesutė kapo žoly
nais neapsodins, o skaisti mergelės neap
lankys. ...

Nors kelią patys sau praskynė, bet 
parvežti didžių imtuvių kur užgrėbė pla
čioje Lenkų žemėje, neparvežė: paliko vi
sa ten kur Lenkai juos apstojo. Liūdni

gryžo bernai, be imtuvių, be lobio, be gar
bės. ...

Ne taip jie liūdni gryžo kad neparga
beno nei aukso, nei sidabro, nei kieto plie
no.

Ne dėlto jie gryžo liūdni kad nepar
vežė sesulėms mergelėms nei auksalio žie
dų, nei šilko kaspinėlių, nei gražių paro
dėlių. .. .

Gryžo jie liūdni kad jų tarpe nebuvo 
narsaus Raivedžio, kursai liko tolimoje ša
lyje, Lenkų žemėje. '

Vieni kalbėjo kad jis užmuštas liko, 
kiti sakė kad sužeistas nuvergtas.... Vi
saip žmonės kalbėjo bet niekas gerai ne
žinojo, niekas pas gryžusius klausti ne
klausė, o patys jie niekam nieko neporino.

Nubudę buvo bernai kad nėra to kas 
priešininkui atkeršytų, jų vargus nelaimę 
kietu plieno kardu apmokėtų, aštriomis 
kirvio ašmenimis, kad nėra to kas jų gar
bę nuvytusią atželdintų, didžią gėdą gar
siais darbais priešininko šalyje padeng
tų. .. . — Vai nubudo, nubudo bernai kad 
negryžo su jais narsus Raivedys, o kito 
tokio nei tarpu jų nebuvo, nei visoje Dai
navos šalyje.

Ir ne vieni bernai gailėjosi Raivedžio: 
daugel žmonių pasigailėjo kad jaunas žu
vo; bet daugel kitų nusidžiaugė kad ra
miai dabar gali miegoti. Daugiausia džiau
gėsi kunigaikščiai kaimynai, kuriems sun
ki buvo Raivedžo ranka. Jie dabar lengvai 
atsiduso. Džiaugės ir žvairavo Į plačias 
jo girias, Į aukštas pilis.

Verkė tik viena Ragailė, sena jo mo
tė, kad neteko vienaturėbo sūnelio. Die
vai labai nuvargino ją, jie paėmė aštuonis 
sūnūs kai dar maži buvo, o dabar ir pas
kutini džiaugsmą, nuramintojėlį jos senų 
dienų.

Verkė pusę metų Ragailė, išverkė se
nas akis, pražiūrėjo langus, o sunaus kaip 
nėra taip nėra.

Ar labai ji kentėjo, ar sunkiai vargo 
niekas nežinojo, nes sena Ragailė niekam 
nesiskundė, o kaip kiauras naktis verkė, 
niekas nematė.

Tuo laiku kunigaikščiai kaimynai sa
vinos! Raivedžio tėviškę, dalinosi jo girio
mis, pievomis....

Praėjo pusė metų. Ragailė vis dar 
laukė sunaus pargryžtančio, bet kai su
ėjo jau visi metai, kai Liškeviečiai gryžo 
namopi, tai jau ir nustojo belaukus.

Visi nurimo, tik kunigaikščiai kaimy
nai ginčijos, dalydamies Raivedžio girio
mis r pevomis. O užtaryti, užsistoti už 
varganašlę niekas nenorėjo.

Bet štai pasklido gandas Liškevoje, 
ir vėjai sparnais nunešė juos į tolimas ša
lis, kad gryžo Šveikas ir gyvas tėviškėn 
narsusis Raivedys, kurio jau niekas nebe
laukė. ...

Ir suturšė žmonės, kaip bitės avilyje, 
kad spiesti rengiasi, sukruto tie kurie ka
re su juo buvo Lenkų žemėj, ir jų draugai, 
ir broliai, ir giminiečiai. Visi laukė kad 
didžiu šauksmu pašauks Raivedys visus 
kuriuos užgavo Lenkai, kad vėl jie visi 
išjos tolimon Lenkų šalin keršto kruvino 
nešti....

Ir nelaukė karžygiai kareiviai kol vy
tis ant aukštų savo pilies kuorų uždegs 
Raivedys, bet ėmė plaukti į jj iš visų ša
bų .... Ir plaukė žmonės Liškevon, kaip 
nemunai, ir visi laukė karo....

(Bus daugiau)

LIETUVOS
ŽEMLAPIAI

30c
Su persiuntimu Į kitus miestus — 30c. 

Reikalaukit “Dirvoje”

SAPNINYKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

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

KAINA Su prisiuntimu 75c.
Reikalauldt “Dirvoje”

6820 Superior Ave. ___ Cleveland, Ohio

Na tai dabar Čikagoj tu
rės prasidėti lenktynės — 
už gyvą ir negyvą pamink
lą — kuris greičiau bus pa
statytas.

O paskui turės būti pra
dėta rinkimas aukų staty
mui paminklo p-lei L. Gai- 
žaitei, dingusiai be žinios 
Konsulato sekretorei.

Istorikė
— Ką sako tau, Pranai, 

žmona kai vėlai pareini na
mon?

— Ji tuojau pasidaro is
torikė.

— Tu norėjai pasakyti is
terikė ?

— Ne, istorikė: ji tada 
prisimena praeitį.

A?
Voltaire ir Karalius

Kada Prancūzų filosofas 
Voltaire svečiavosi pas Vo
kiečių karalių Fridriką Di- 
dyjį, jie sumanė paplaukio
ti valtelėje San Souci pru
de. Kai susėdo, Voltaire 
pamatė jog į valtelę sunkia
si vanduo. Jis skubiai iššo
ko ant kranto.

— Tai tamsta taip bijai 
mirti? Tas mane visai ne
nugąsdino! — pratarė juo
kaudamas karalius.

— Žinoma! — sumurmėjo 
filosofas: — Karalių pasau
lyje yra kiek tik nori, o 
Voltaire tik vienas.

Aukso lenta praskilo, vi
sas svietas sukilo.

Saldė užtekėjo.

Rašo F. M. LAIT, M. D., 1155 E. 79th St. Cleveland, O.

VITAMINAS B
Laikraščiai praneša žinią jog 

surasta chemiškas sudėjimas 
vitamino B. Yra tai pirmas 
žingsnis prie padarymo to vita
mino dirbtinu budu. Iki šiolei 
mes j j galime gauti tiktai su 
maistu; Vitaminas B turi vei
kmę ant nervų. Be jo išsivys
to liga nuo kurios žmogus ken
čia skausmus po visą kūną.

Rytuose ji vadinama beri-be- 
ri (kaip jau buvo mano anks
čiau “Dirvoje” rašyta) ir gau
nama žmonių kurie maitinasi 
baltintais ryžiais. Vitaminas 
randasi grūdo kevale. Nugram- 
džius kevalą, grūdas netenka 
vitamino ir žmogus gauna ner
vų uždegimą. Vitaminas B 
taipgi randamas daržovėse, vai
siuose ir gyvulio jaknose.

Šiandien eina dideli ginčai 
apie tai koks maistas geriau
sias ligoniams kurie serga reu
matizmu. Vieni tikrina kad 
reikia vengti skorbylų, kiti tik
rina jog tas nepadaro jokio 
skirtumo. Matomai visa svar
ba yra vitamine B. Jis ne tik 
sumažina skaudėjimą bet po
draug stimuliuoja vidurius ir 
sustiprina raumenis. Jo dalis 
sunyksta, verdant maistą, užsi
laiko geriaus rukštyje. Del 
tos priežasties daugelis pasako 
jog Lietuviška rukšti duona su
teikia daugiau stiprumo negu 
balta, neraugyta. Tas vitami
nas taipgi turi įtekmę ant ligos 
vadinamos anemija, su kuria 
žmogus turi permažai kraujo 
elementų. Praktika parodė jog 
ta liga galima išgydyti duodant 
ligoniui valgyti nevirintas jak- 
nas arba jaknų ekstraktą. Jak
nose yra daug vitamino B. Ar 
duosis liga išgydyti vien vita
minu B, parodys ateitis. Ta
me krypsnyje šiandien yra da
romi bandymai. •

Kada mes vartojame maistą 
iš skorbylų, mėsos ir daržovių, 
mes gauname gana vitamino B 
ir nekenčiam del jo nedatek- 
liaus. Bet yra žmonių kurie

negali arba mano jog negali 
valgyti rukšties neigi virintų 
vaisių. Toki žmonės negauna 
gana vitamino B ir kenčia

skausmus po visą kūną', Pasi« 
taiko taipgi jog žmogus ilgai 
serga, mažai valgo, negauna' 
daržovių, jo kentėjimas pasidi
dina delei stokos vitamino B<

Vitaminas B, pagamintas dir
btinu budu, bus svarbi nervui 
gyduolė.

ILGIAUSIU LIETUVIŠKU ŽODŽIŲ KON?" 
TESTO LAIMĖTOJAI 1

— . % 
Nebepakutavojantiemsiems

šis yra 9 skiemenų, 24 raidžiu’,
šiame numeryje paduodame 

ilgiausių Lietuviškų žodžių lai
mėjimo sąrašą.

Kaip atsimenate, buvo skelb
ta dovanos už tris žodžius se
kančia tvarka:

1. Už ilgiausi ištisinį žodį, 
turintį daugiausia raidžių.

2. Už ilgiausį sudėtinį žodį 
(sulipdytą iš dviejų žodžių — 
bet tokį kuris yra taisyklingas, 
ne tyčiomis sulipdytas).

3. Už ilgiausį žodį turintį 
daugiausia skiemenų (silabų), 
nors raidžių butų mažiau negu 
pirmesni du žodžiai.

Svarstymui imta tiktai tikrie
ji žodžiai, ir nors jie trumpes
ni už tulus netikruosius, jų at
siuntei ai gauna dovaną (sieni
nį kalendorių 1935 metams).

štai laimėjusieji žodžiai ir jų 
prisiuntėjai:

žodis No. 1:
KUONEPASEKMINGIAU- 

SIAS
(prisiuntė Marė Luobienė, iš 
So. Boston, Mass.)

Jam tikras konkurentas bu
vo: Neprisipažystantieji, su 20 
raidžių.

žodis No. 2:
KUO ATŽAGAREI VYKIAU

SIAS
(prisiuntė Jonas Liutkus iš 
Brooklyn, N. Y.)

šis žodis susideda iš dviejų: 
atžagar-eivią. Jis turi 23 rai
des ir 8 skiemenis.

Jam konkurentų buvo daug:
Nebebendradarbiaudavome — 

,su 23 raidėmis ir 9 skiemenais, 
bet tas žodis taip kalboj nesi- 
vartoja, nors sudėtis taisykliš- 
ka. Gali būti arba: Bebeben- 
dradarbiaujanie, arba nebendra- 
biaudavome. ,

Naujausia ir didžiausia “Dirvos” redaktoriaus K. S. Karpiaus knyga:

Meninas JUODO KARŽYGIO
SŪNŪS

bet “pakuta” dabar skaitoma 
nelietuvišku, o rašytis gali tik:' 
nebepakutavojantiems, arba ne- 
pakutavo jautiesiems.

Tikrieji konkurentai buvo sii 
22 raidėmis: Penkiasdešimtmę- 
tinis, septyniasdešimtmetinis.
žodis No. 3:

NEUŽSIGANĖDINIMAS ... M 
(prisiuntė Juoz. Skinkaitis, iš 
St. Jamesport, L. I. N. Y).

šis žodis turi 8 skiemenis iU 
tik 17 raidžių.

Kiti panašaus ilgumo žodžiai 
buvo:

Neužganapadarymas
Nepasiganėdijimas

(Šie žodžiai prisiųsti vėliau UŽ 
viršminėtą).

Ne grynai Lietuviškų oectab 
sykliškų žodžių buvo:

Neužsiprenumeravusiųjų,
Neužsiprenumeravusieji, 
Kontrrevoliuci jonieriškiausias 
Besigimnastikuodamas
Lietuviškų ilgiausių, bet BQ- 

taisykliškų, buvo šie:
Niekuonepermaldau jančiausiaS 

. Pasigailestingiausiasis
Nebesusi valdydamasis
Susidraugaviškavumiesiemš
Ir tt.
Taigi dovanas gauna tie trys 

asmenys kurių žodžiai parodo
ma didžiojomis juodomis raidė
mis ir po jų padėta jų vardan

Be abejo yra dar vienas-ki- 
tas ilgesnių žodžių, ypač sudė
tinių, bet jie gal mažai varto- 
jasi, taigi jų niekas neužtiko.

Kurie manėte kad jūsų žodis 
turi būti ilgiausias ir jums tu
ri priklausyti dovana, o nega
vote, nepykit, nes redakcija ge
riau žino kurie žodžiai yra tai- 
sykliški ir tik už tokius skyrę 
dovaną.

Keletas žodžių dar gauta po 
paskelbimo kontesto galo, bet 
jie visi yra sulipyti, ištęsti, ne
taisyklingi, todėl jų ir netalpi
name.

544 puslapių didumo—didžiausias šiais laikais išleistas Lietuviškas is
toriškas romanas — iš Įdomiausių tolimos senovės laikų — iš garsios 
pilies Apuolės laikų! Stebinanti istoriški faktai, žavėjančiai supinta 
fabula — malonus skaitymas. Kaina visiškai maža, tik $2.00.

Rusnės kunigas Brutenis 
atiduoda priešams savo se
serį, kuri norėjo būti išda
vikė savo pilies ir norėjo 
nakties laiku įleisti į pilį 
priešus, kurie už vartų lau
kė ją atidarant vartus.

Brutenis iš pilies sienos 
trenkė savo seserį žemyn 
į akmeninį grindimą į prie
šų tarpą....

J* •$» »*♦ 

❖ .Atsilankykit pas mus pasi- * 
£ rinkti sau geriausi ❖
1 FONOGRAFĄ t 
j už $10.00 J
? Mes turime išleisti visus ❖ 
$ kokių tik yra geriausių ži- S 
į- nomų išdirbysčių. §
fKOLLIE’S MUSIC HOUSED 
Ž 9738 Lorain Avenue ♦ **• X Atdara vakarais iki 8 vai. §

Matysit tikrai puikių pirki- £ 
nių. *

*I**I*******»****«%*»4‘»*'*******J**J**************i**Z'*‘*'*‘***»'**i* *♦**»■**■/•

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame į stalą skaniausius! 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS
6824 Superior Avė.

ši ypatingiausią, smagiausia skaityti, ir svarbi istorišku atžvilgiu knyga patartina įsi- 
ti kiekvienam Lietuviui, nes MERUNAS apysaka apima plačią Lietuvą, visus žinomus kraš
tus, beveik kiekvieno Lietuvio žinomą kampelį ir jo gyventojus prieš tūkstantį metų atgal. 
Visi tie gyventojai, pagaliau, eina į-vietą garsią pilį, Apuolę, netoli Baltijos pakraščio, ten 
gelbėti žemaičius nuo jurų siaubūnų Vikingų. Knyga tokia įdomi ir aprašymai tokie pa
traukianti kad nenorėsit sustoti skaitę iki neperskaitysit visą. Ir knyga yra didžiausia iš 
visų pastarais laikais išleistų Lietuviškų knygų. Kaina sulyginamai maža, tiktai $2.00.

“Merunas” duodama prie naujų “Dirvos” prenumeratų tik už $1,00. 
Kas išsirašys “Dirvą” ir prisius $3.00 gaus šią puikią knygą ir ‘Dirvą’

DIRVA”
6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND, OHIO

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

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

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior av. Cleveland, Q
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IŠSIGELBSTI Iš ŽIAURIŲ 
, ATLANTIKO BANGŲ, 

BET ATSIDURIA ŠAL
TAME ŠIAURĖS 

GLĖBYJE
Oro karžygį nuramina pa

siekiančios radio bangos 
iš Kauno

Štai ką gerb. Spragilas 
apsakė apie savo kelionės 
nuotikius, kuriuos reporte
ris užrašė ir paduoda skai
tytojams:

Vasario 13. Trylikta tai 
nelaiminga diena. Jokios 
žinios reporteris nuo oro 
karžygių negauna. Gerb. 
Šonkaulis susirupinus, ap
siašarojus. Visi laukia su 
baime žinių iš kokio nors 
laivo jog užtiko virš šaltų 
Atlantiko bangų tik mažas 
liekanas nuskendusio gerb. 
Spragilo ir jo oroplano.

O gal musų narsuolis pa
kilo ir nulėkė tiesiog į Kau
ną be sustojimo, ir tik rytoj 
nustebins vi§us žiniomis iš 
Slabados!

Vasario 14. Valio! Vis
kas tvarkoj! Gerb. Spra
gilas dar gyvas ir štai kaip 
praneša apie save:

Mus patiko maža nelai
mė; propeleris ir visas oro- 
planas apkibo ledais, negel
bėjo nei žuvų taukai, o tas 
netikėlis motoras įkaito ir 
turėjom nusileisti ant ledo 
lydies. Audra siautė, van
duo aptaškė mums net bur
nas, ir užšalo, negalėjom iš
sižiot nei aš nei gerb. Ro
botas. Aplink mus pradėjo 
slampinėt baltos šiaurės 
meškos. Atsibudęs ryte pa
jutau viena meška man no
sį laižo ir jau nulaižė le
dus. Mes- taip apšalę ledais 
kad jos negali įkąst, tai pa
sidarė draugiškos; gal už
uodžia kašėje dešraites, ale 
ir jos apšalusios....

3 vai. po pietų: Oras stai
ga atšilo. Mano astrono
miška rodyklė parodo kad 
musų ledo lydis vakarykš
čios vėtros nunešta daug 
mylių į pietus, vanduo at
šilęs, ledas tirpsta ne tik 
nuo musų ale ir po musų. 
Oroplano sunkumas slegia 
musų lydį ir musų kojas se
mia vanduo! Skęsim ar ką ? 
Prakeiktas likimas!

Nenusiminkit, gerbiamie
ji, mes išgelbėti! Mano iš
radimas gelbėjo! Dėkingas 
esu už alaus bačkas! Ledas 
po musų kojų pranyko, mu
du sėdim savo vietose, bač
kos oroplana gražiai atlai
ko!

Pradeda rodytis kad mo
toras ims veikti, jeigu ben
zinas neatidrėkęs.

Ura! Propeleris pradėjo 
suktis! Tuoj pakilsim į de
besis!.... Jau skrendam!

7 vai. vakaro: Jau senai 
sutemo, dangus blaivus, mė
nulis šviečia, vykstam Gren- 

■ landijos linkui. Propeleris 
dirba gerai. Atlekiam at- 
gal į šaltą orą, tas gelbsti 
atvėdinti motorą.

Aaaah! jau mane ima žio- 
vavimas, nuvargau, pavedu 
oroplana valdyt gerb. Ro
botui, tegul jis pasirodo ką 
gali, ne dykai mokėjau už 
jį penkis tūkstančius dola-

rių. Tegul suranda Gren
landiją. Kelionė dar ilga, 
kažin ar iki ryto dasikasim. 
Turim pasiekt Grenlandijos 
miesto Frederikshaab oro- 
dromą, kur laukia mus pa
sitikti Lietuvių Aero Klu
bas. Jie jau pranešė kad 
laukia musų atskrendant ir 
labai nudžiugo kad išsigel- 
bėjom nuo lydies.

Labanakt iki kito ryto; 
aš turiu pramigt....

Vasario 15. Alo, gerbia
mieji, aš vėl keblioj padėty
je. Nežinau kur mes ran
damės. Gal but Grenlandi
joj, arba Žaliojoj žemėj, ale 
niekur jokio žalumo nema
tyt. “Meteoras” nukrito į 
gilų sniegą ant aukšto ledų 
kalno. Gal tai jau šiauri
nis žemgalis! Pagal laik
rodžio turėti! būti 10 valan
da ryto, bet čia tamsu. Tai 
gal gerb. Robotas, nežino
damas geografijos pertoli į 
šiaurę nuskrido.

11 vai. ryto, prašvito, sau
lė pradeda rodytis toli, toli 
pietuose. Tai tikrai mes at
sidūrėm visai arti šiaurinio 
žemgalio. Musų benzinas 
visai išsibaigęs, turbut oro- 
planas todėl sustojo. Jeigu 
butų buvę gana benzino, 
man bemiegant gerb. Robo
tas butų .nulėkęs per šiauri
nį žemgalį į Kiniją! Pra
lėkėm Frederikshaabą, kur 
turėjom sustoti ir prisipil- 
dyt bakus išnaujo. Kur čia 
gausim benzino ir kaip iš 
čia išlėksim ? Baimė ima...

Gerb. Robotas nosį nulei
dęs sėdi. Parodė savo tik
rą “mokslišką gabumą”.

Ima labai snigti. Jeigu 
nepribus jokia pagalba, mes 
čia liksim po sniego pluta 
amžinai. Mano oro mapos 
rodo kad mes pralėkėm 800 
mylių į šiaurę nuo Frede- 
rikshaabo....

Dairomės ar kur nerasim 
benzino stoties. Leidžiam į 
orą ugnis šaukdami pagal
bos. Grenlandija visa bal
ta, jokio medelio niekur nė
ra. Čia kur mes randamės 
nei vasarą nebūna sniegai 
ir ledai nutirpę.

Vasario 16. Valio laisva 
Lietuva! Apie vidurdienį 
vėl prašvito, ale del sniego 
saulės nematyt. Tuoj vėl 
tems. Mano viltys pasiekti 
Kauną ir švęsti, ten Lietu
vos nepriklausomybę dingo. 
Kažin ar iš šio sniego išsi- 
kasim. Jau apsnigę iki pu
siau motoro ir vienas galas 
propelerio sniege. Kažin ar 
pasieksim Kauną apie Ve
lykas.... Jeigu butume 
turėję benzino, bučiau ban
dęs skristi, ba motoras vėl 
atšalo, net liežuvis limpa.

Valio! Mes išgelbėti! su
sikalbėjau su Frederikshaa- 
bo Lie,tuvių Aero Klubo pir
mininku! Štai duodu jam 
žinot kad mes nukritę ir 
kad pritruko benzino, pra
šiau kad atskristų, atvežtų.

Vėl nelaimė: Radio ėmė 
šnypšt ir pyškėt. Nespė
jau pasakyt kur mes ran
damės! Mums įsimaišė ra
dio garsai iš Kauno! Ten 
jau rytas, Kauno stotis duo
da šeimininkėms patarimus 
kaip šerti bekonus ir kaip

žiemos metu girdyti vištas.
Nors naktis, ale išgirdus 

Kauną lyg saulė nušvito! 
O kad jie žinotų kur randa
si gerb. Spragilas, pasiųstų 
visą Lietuvos Aero Klubo 
skvadrą su pagalba! Juk 
tai vienatinis Lietuvis' oro 
karžygis kuris skrenda su 
sustojimais iš Klyvlando į 
Kauną! Ale mano radio 
persilpnas, Kaunas dar la
bai toli, jie negirdi. Nėra 
kaip nei tiligramą pasiųst 
ir paprašyt aukų gelbėji
mui “Meteoro” iš baisių- 
amžinų sniegynų!

1 vai. Kauno dienos: Ra
dio skelbia kad visoj Lietu
voj eina didžiausios iškil
mės apvaikščiojimo Lietu
vos nepriklausomybės sep
tyniolikos metų sukaktu
vių. ... Kaip jiems ten sma
gu, o aš čia sniegais apver
stas, kaip žiurkė miltuose!

Vasario 17. Nustojo snig
ti. Gerb. Robotas nušlovė 
nuo oroplano sniegus ir ap
linkui nukasė visą minkštą 
sniegą. Vėl susisiekiau su 
Frederikhaabo žmonėmis ir 
skubiai pasakiau kur mes 
randamės. Jie praneša kad 
skubiai išvažiuoja penkio
mis rogėmis, šunų traukia
momis, ir veža “Meteorui” 
benzino. Tik rupi kaip jie 
mus suras. 'Sako truks ke
turios dienos iki mus pa
sieks.

Kažin kaip bus, ar pro
pelerio moksliški šriubai iš 
didelio šalčio nesuges.. ...j

Gerb. šonkaulio pasikal
bėjimas su gerb. Spragilu

Vasario 18 d. Štai koki 
pasikalbėjimą reporteris už
rašė gerb. Spragilo esančio 
tolimos šiaurės snieguose, 
su jo gerb. Šonkauliu, liku
sia Klyvlande:

— Na matai, ar aš nesa
kiau kad neišsimislytum to
kių nereikalingų dalykų? 
Žiūrėk kur tu dabar atsira
dai? — sako ji.

— Ką padarysi, tautos 
labui pasišvenčiau, reikia 
ir pavargti, — sako jis.

— O jeigu del tautos la
bo ten snieguose ir liktum, 
tauta nenueitų ten tavo li
kučių aplankyt, — sako ji.

— Ale mano vardas butų 
įrašytas tautos istorijoj ant 
amžių, tai daug garbingiau 
negu namie sėdint nieko 
neveikti, — sako jis.

— O kas do nauda man 
iš to: tu ten sustirsi, o aš 
turėsiu pati gyvenimu rū
pintis, reiks eit dirbti, — sa
ko ji.

— Žinai ką aš sugalvo
jau: tu imk ir važiuok į 
Kauną laivu ir ten lauk ma
nęs atskrendant! Bus gar
bė ir tau ir man! — sako 
jis.

— Važiuok tai važiuok, 
ale iš kur aš pinigų gausiu? 
— sako ji.

— Surink iš visuomenės, 
arba pasiųsk tiligramą Sla
bados Aero Klubui, atsiųs, 
ir tu nuvažiuosi į Kauną, 
ten palauksi manęs, pasi
tiksi atskrendantį., tada su
tiktuvių ceremonijose visa 
Lietuva gerbs tave ir ma
ne. O iki aš atlėksiu, tave 
giminės žąsimis maitins, jie

neturi kur žąsų dėti, — sa
ko jis.

— Gal tu ir gerai galvo
ji, ale aš nenoriu visuome
nę išnaudoti nei iš Slabados 
Aero Klubo pinigų prašyti, 
tai pasiliksiu namie. Tik 
tu žiūrėk atsargiau apsieik 
kad kur neužsimuštum ar 
neprilaktum, tada nebus ką 
Kaune pasitikti visai, — sa
ko ji.

— Nesirūpink, aš nulėk
siu į Kauną nors kelionė už
truks ir iki rudens. Aš ne- 
užsileisiu “antram skridi
mui”, — sako jis.

Vasario 19. Gerb. Spra
gilas vėl pranešė reporte
riui sekančiai:

Šiandien smarkiai sala, 
gerb. Robotas nuolat nosį 
trina. Vėl klausiausi Kau
no radio: girdėjau patari
mus ūkininkams apie išbai
gimą žąsų ir kaip parduoti 
už daugiausia litų žąsines 
plunksnas. Paskui pasako
jo apie smarkią Vokiečių 
bylą Kauno karo teisme, ir 
darė pranešimus kaip apsi
saugoti nuo cheminių dujų 
jeigu priešai Lietuvą užpul
tų.

Girdėjau dainuojant Kip
rą Petrauską ir Joną Butė
ną ir Marę Rakauskaitę ir 
kitas Lietuvos dainos žvai
gždes. Gerb. Robotas tuo 
nesiinteresuoja, tik dairosi

varnų šaudyt, ale jų niekur 
nesimato. Jokios gyvybės 
čia nėra.

Kitame num. bus paduo
ta apie tolimesnius musų 
oro karžygio prietikius ke
lionėje su sustojimais . iš 
Klyvlando į Kauną, nes jau 
laikas leisti “Dirvą” į spau
dą, reporteris tuo tarpu sė
di prie radio ir užrašinėja 
viską toliau.

Hippodrome Theatre
štai vėl padirbta nauja firma ku

rioje vaidina ta maloni, jauna mer
gaitė, Shirley Temple, penkių metų 
amžiaus filmų sensacija.

Ta maža mergaitė vaidina vado
vaujamų rolę savo naujausioje fil- 
moje, “THE LITTLE COLONEL”, 
kuri bus pradėta rodyti šeštadienio 
popiet, Vasario 23 d., Warner Bros. 
Hippodrome Theatre.

Su ja vaidins Lionel Barrymore, 
iš garsios Barrymore šeimos, pui
kioje apysakoje iš Pietų. Paveik
slas padirbtas prisilaikant žinomos 
apysakos ‘THE LITTLE COLONEL’, 
kurių parašė Annie Fellows John
son, ir ta apysaka yra žinoma mi
lijonams skaitytojų.

Paveikslas bus spalvuotas, kame 
mažutė Shirley Temple bus parody
ta pilname jos gražume.

Prie tos filmos bus keletas kitų 
svarbių ir įdomių vaizdų, žinių ir 
juokų.

Reikalaujam Vyrų
TRYS ATSAKANTI VYRAI reika
lingi pardavinėjimui didelių elektriš
kų namų padargų. Patyrimas ne
reikalingas, Mokama einama sąs
kaita nuo pradėjimo dirbti. Telefo- 
nuokit tarp 5 ir 8 vakare, Mr. 
Press, MU. 5545.

DIDELES IMTYNES
atsibuna kiekvieną trečiadienio vakarą j

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

Vasario-Feh. 27,1935
Smagiausia laiką praleisti imtynėse — sueina 
šimtai vyrų ir moterų — visi turi malonumo!
DALYVAUJA ŽYMIAUSI PASAULINIAI

1MTIKAI
Lietuviai ir kitų tautų vyrai.

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

Garsiniai judami paveikslai

HMDS W

1.

Pradžia lygiai 8:00 vai. vakare.

PAVEIKSLAI YRA NAUJI, GAMINTI LIETUVOJ PRAEITĄ VASARĄ, NES 
JANUŠKEVIČIUS TIK PEREITĄ RUDENĮ GRYŽO IŠ LIETUVOS

Paveikslai labai Įdomus. Pribukit anksti, nes pritruks salėje vietos. Atdara 7 v.

Paveikslus rodys Lietuvis Filmininkas

JUOZAS JANUŠKEVIČIUS. JR

ŠIUO KARTU MATYSITE SEKANČIAS ĮDOMIAS FILMAS:

Dariaus ir Girėno žuvimo sukaktuvių metines iškilmes Kaune; jų kunus 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 II” krikštynas Chicagoje, daly
vaujant lakūnui James-Janušauskui, ir kitas įdomybes.

Įžanga suagusiems 35c. Vaikams 15c.

Ketv, Vasario-Feb. 28.1935
LIETUVIŲ SALĖJE
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LIETUVOJE
Naujas Smurtas Lietu

vių Mokykloms Vil
niaus Krašte

Kaunas.—Iš Vilniaus krašto 
nepriklausomą Lietuvą vėl pa
siekė skaudi žinia, apie naują 
Lenkų valdžios smurtą Lietu
viškoms mokykloms, šiuo kar
tu Lenkai Lietuvių mokyklų ne
uždavinėja, bet imasi kitų prie
monių, kurios suvaržo to krašto 
Lietuvių norus mokytis Lietu
viškose aukštesnėse mokyklose.

Ligšiol, kaip visur taip ir Vil
niaus krašte, kiekvienas moki
nys galėdavo Įstoti ton moky
klon kurion norėdavo. Tuo bil
du, abiejose Vilniaus krašto Lie-
tuvių gimnazijose Vilniuje ir 
Švenčionyse buvo šimtai moki
nių, nežiūrint kad Lenkai prieš 
juos vartojo visokį smurtą. Da-

KAS GALI ATSITIKTI
GIRTAM

bar, matyti, išsigandę nuolat 
augančio Lietuvių gimnazijų mo
kinių skaičiaus, Lenkai įvedė i 
naujų varžymų. Jų švietimo val
džia išleido įsakymą kuriuo kož- 
nam Lietuviui, norinčiam įs
toti į Lietuvišką gimnaziją, 
reikia gauti valdžios leidimą. 
Tame leidime Lenkų valdžia nu
rodo kur mokiniui reikia moky
tis, kokiomis sąlygomis jį priinr 
ti, iš ko egzaminus laikyti ir 
t. t.

Suprantma ko tokiu nauju 
įsakymu Lenkų valdžia siekia. 
Ji dabar darys taip kad į Lie
tuvių gimnazijas patektų kuo 
mažiausiai mokinių. Gi kai 
mokinių bus mažai, Lenkai tu
rės pagrindo kabytis, mokyklas

šiomis dienomis Kėdainių ap. 
S-kio bažnytkaimyje buvo toks 
keistas atsitikimas. Klebonas 
mėgo “vyšninę” ir turėjo ant 
vyšnių užsipylęs spirito. Dusyk 
vyšnias nupylęs klebonas liepė 
tarnaitei vyšnias išmesti laukan, 
ką toji ir padarė. Išmestas vyš
nias rado patvoryj klebono kala
kutas ir sulesęs taip nusigėrė 
kad gulėjo kaip negyvas. Kle
bono šeimininkė, radus gulintį 
kalakutą pamanė kad negyvas 
ir gailėdama plunksnų, kalaku
tą nupešė. Nupešus numetė už 
sodo. Nors tai buvo pats šaltis, 
bet kalakutas išsipagiriojo ir 
“nuogas” pradėjo bėgioti po 
miestelį ir rėkauti iš skausmo ir 
šalčio. . . . “L. U.”

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)

Dabar laikas Parduoti Savo Bankines Knygeles
Kainos niekad nebuvo aukštesnės. -Mes mokam pinigais už sekančias: .

LITHUANIAN GUARDIAN TRUST
UNION TRUST IR KITU

Krpntz-Newten & Co. 1016 Hippodrome Bldg. PRos. 1016
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| WILKELIS FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director |

§ 6522 Superior Avenue
= NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI. =
= Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgales ir noro. Vienok ~
— musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems L
— lygus, be tsižvelgimo į kaštus. E
x Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo- E 
E derniškas. =
g HEnderson 9292
DjgtHiiuiiiininiii; iinminiuimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitr 
LuiiimiiiiiiiiiiRfnt jiimrmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinjiiiiiiiiiiiiiiiiniiiir 
z: __ __ • a

| DELLA C. JAKUBS |
— (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktore) E

Lithuanian Funeral Home E
Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų =

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

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

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

E sirinkimo. Reikale felefonuokit. Ę
S *6621 Edna Avenue ENdicott 1763 f
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visai uždaryti. Nėra daug vil
ties kad Lenkai visiems Lie
tuviams mokiniams leistų įstoti 
į Lietuviškas mokyklas. Juos 
grųs į Lenkiškas, kur jie bus 
Lenkinami ir daromi Lietuvos 
išgamomis.

Taigi, matoma, ko nauju Len
kų valdžios įsakymu siekiama. 
Tuo tarpu, neprikl.* Lietuvoje 
niekas Lenkų mokyklų nevaržo 
ir tokių persekiojančių įstatymų 
neleidžia. Bet Lenkų keliami 
Vilniaus Lietuvių persekiojimai 
nepraeina nepastebėti Neprikl. 
Lietuvoje. Jie gali iššaukti to
kius pat Lenkiškus mokyklų 
spaudimus Neprikl. Lietuvoje

Tsb.

Namų Savininkams
Taisau ir sudedu furnasus. 

rengiu ir taisau stogus ir nuo- 
bėgų rynas.

Darbas geras ir nebrangus.
Į Home Owners Furnace &
- T Roofing Co.

J. W. GRAFF (Lietuvis) 
7313 Myron av. GArf. 9269-R

1934 METU BONU 
KUPONAI

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

“DIRVA”
6820 Superior av. Cleveland, O.

VISOKIOS
APDRAUDOS-INSURANCE 
reikalais kreipkits pas mane 
Gyvasties apdraudai (Life Ins.) 
patclcfonuckit del paaiškinimu

Apdraudžiu namus nuo ugnies,; 
tornados, taipgi namą, baldus ir! 
automobilius; prie to apdraudžiu 

į nuo sužeidimų ir parūpinu kitokią* 
' apdraudę. Jeigu baigiasi jūsų* 
r apdrauda ant namo ar kitko, duo- 
I; kit man jų atnaujinti.

C. F. Petraitis
6702 SUPERIOR (viršuje)

9 Telef. HEnd. 5699

NAUJA PRIEŠVALS
TYBINĖ ORGANI
ZACIJA KLAIPĖ

DOS KRAŠTE
Kaunas. — Išardžius Neu- 

manno, Sasso ir kitų vadovau
jamas priešvalstybines organi
zacijas, Klaipėdos krašte buvo 
aprimęs teroras ir nazių veiki
mas. Bet paskutiniu laiku šis 
Hitlerininkų veikimas vėl pa
gyvėjo. Pasirodo kad jie* Klai
pėdos krašte yra įsteigę orga
nizaciją kuri planingai leidžia 
naziams reikalingai propagan
dai varyti tam tikrus gandus.

Organizacijoje yra sudaryta 
tam tikros trys grupės. Į pir
mą grupę ineina krautuvių tar
nautojai, amatninkų mokiniai, 
mažažemiai, bežemiai ir visi 
tie kurie nebijo didesnės atsa
komybės. ši grupė turi savo 
uždavinį kuodąugiausia įvairiu 
gandų paskleisti prieš Lietuvą, 
jos vyriausybę ir prieš Klaipė
dos valdžią. Jie leidžia tokius 
gandus kaip, girdi, būtinai grei
tai Klaipėdon ateisiąs Hitleris 
ir tada Lietuvai ištikimi Lietu
viai ir lojalus piliečiai bus iš
žudyti. Ypač daug panašių 
gandų įpareiguojami leisti pa
prasti krautuvninkai ir smuk
lininkai.

Antrajai priešvalstybinės or
ganizacijos grupei priklauso au 
kštesni asmenys, kurie paleis
tus gandus, šmeižtus ir gąsdi
nimus turi patvirtinti ir psicho
loginiai gyventojus paveikti, 
šiai grupei priklauso dvarinin
kai, pirkliai, gydytojai ir vais
tininkai.

Trečiai tos šmeižto organi
zacijos grupei priklauso valdi
ninkai, mokytojai, ir keliaujan
ti įvairių firmų agenti. šios 
grupės nariai, pasinaudodami 
padėtimi, sužino kiekvieno pi
liečio nusistatymą ir praneša 
apie organizacijai negeistinus 
asmenis pirmos ’grupės agen
tams, kild jie prieš tubš asme
nis išvystytų akciją, ši prieš
valstybinės propagandos orga
nizacija savo tikslams siekti 
dar turi atskirą organizaciją 
ryšiams palaikyti ir sužinoti. 
Gatvėse ji išstato net savo sar
gybinius, kurie seka viską kas 
mieste dedasi.

Šalia tos propagandos orga
nizacijos, yra gerai išvystytas 
ir špionažas, kuriame dalyvau
jančių asmenų pavardės Lietu
vos valdžios atitinkamoms įs
taigoms yra žinomos. Išky
lant šios naujos nazių organi
zacijos planams ir veikimui, 
rimtesni Klaipėdos krašto gy
ventojai tuojau iš jos šalinasi, 
bijodami susilaukti naujos val
stybės išdavimo bylos. Tsb.

Trijų Šviesų Lempos yra 
Geriausias Papuošalas 

Namams
Kuri šeimininkė neturi noro lai

kas nuo laiko pakeisti jos namų vi
daus išvaizdą ?

Kartais permainos padaroma įsi
gyjant naujų baldų vieton senų, pa
taisant, arba dadedant koki nauja 
baldų. Tankiausia gi tas padaroma 
perdedant turimus baldus į kitas 
vietas.

Lengviausias būdas padaryti ge
rų permainų tai įsigyjant naujų 
lempų, kurių didelė daugybe dabar 
išstatyta parodymui Elektriškos Ly
gos “Matymo Mokslo” parodoje — 
Builders’ Exchange Buildinge.

Lempos yra vienas iš svarbiausių 
pamatomų papuošalų kiekviename 
kambaryje. Nors jos laikomos tik 
dalimi baldų, jos tačiau dadeda gy
vumą ir spalvingumų kambariui. 
Uždegus lempą, pasikeičia visas .po
būdis kambario kuriame lempa ran
dasi.

Viena iš naujų lempų kurios yra 
dabar labai reikalingos ir puošnios 
yra tai nauja trijų šviesų lempa. Ši 
lempa turi tik vieną žiburį bet su
lyg noro duoda tris skirtingas švie
sas, žiūrint kaip šviesos reikia. Vi
sos trys veikia tik vienu svičiu

Ta lempa turi švelnių, silpnesnę 
šviesą reikalingų tik laike pasikal
bėjimų. Jeigu imat kortuoti, tada 
galima pasididint šviesą, kuri tinka
mai paplinta visame kambaryje.

Reikale gi šviesos tokiame užsi
ėmime kur reikia aiškiai matyti, siu
vime, skaityme, dar daugau šviesos 
ji suteikia. Taigi iš vienos lempos 
gaunat tris reikalingas ir skirtingas 
vieną nuo kitos šviesas.

PAJIEŠKOJIMAS. Aš Veronika j 
Grakulskikė, Antano ir Petronėlės 
duktė, po vyru Saročkienė. pajieškau 
savo pusbrolius Petrų ir Povilą Ta
mošaičius. Seniau gyveno Chica
go.) ir Philadelphi.ioj. Jei kas žino 
apie juos, arba jie patys prašomi 
atsišaukti.

Veronika Saročkienė 
1374 Grandview avenue

Youngstown, Ohio

| VIETINES ŽINiOS j
Juozo ir Marijonos Jaku
bauskų 25 Metų Vedy

bų Sukaktuves
Bene vienas iš didžiausių tos 

rūšies banketų Clevelande bu
vo tai surprize banketas suren
gtas Lietuvių salėje Juozui ir 
Marijonai Jakubauskams pami
nėjimui jų 25 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktuvių.

Jakubauskų šeima susideda 
iš dviejų paaugusių gražių duk
terų; jie atvyko į Clevelandą 
apie šeši metai atgal, šis mies
tas jiems patiko, ypatingai duk
relėms, ir jie čia apsiliko. čia 
rado gana didelį skaičių senų 
savo draugų, ir čia begyvenda
mi, kaipo rimti žmonės, greitai 
susipažino, gavo daugiau drau
gų, ir štai šiame pokilyje da
lyvavo net 330 ypatų.

šis pokilis buvo surengtas pp. 
Jakubauskams nežinant, ir kai 
jiedu buvo atvežti į Lietuvių 
salę apie 9:45* vai. vakare, kai 
juos sutiko tokia minia žmo
nių, šaukdami “surpraiz”, tada 
tik jubileatai suprato kas da
rosi. Jakubauskas, būdamas vy
ru, susijaudino, bet išsilaikė 
tvirtai; p. Jakubauskienė gai
liai apsiašarojo, bet iš džiaug
smo. Salėje, dukrelės turėjo 
priruošusios motinai sidabrinį 
vainiką, tėvui sidabrinę skry
bėlę ir sidabrinę lazdelę. Taip 
pat svečiams renkantis į salę, 
mergaitės prisegtojo sidabrines 
gėleles.

Visą vakarą, tęsėsi vaišės ir 
šokiai. Apie 11:45 vakaro mu
zikantai užtraukė maršą, ir pp. 
Jakubauskai- pirmi, o paskui 
kas kokią porelę pasigavo, ėjo 
į apatinę salę prie stalų vaka
rienei. i :.

P. Petriškis/ kaipo programų 
vedėjas, pareiškė svečiams va
karo tikslą, ir sveikino jubilea- 
tus. Toliau sveikino ir kalbėjo: 
Steve Laugrmjifc', V. Starulienė, 
Mrs. J. LaugiBjan, P. P. Mulio- 
lis, J. Janis’? [John LaGodney; 
J. Krasnickas,. sudainavo “Pa
mylėjau Vakar”; tojiau kalbėjo 
Agnes Vagienę ir Ralph Janis, 
kurie daugumoje buvo pp. Ja
kubauskų ginfinės. ; Po kalbų: 
jubileataras: įlĮ^Bitą^lovana, si-* 
dabrininiais muštais 1934 m.„ 
-105 suma.

Po vakarienei tęsėsi šokiai 
iki gana vėlai. Kiek matėsi iš 
svečių, visi buvo linksmi ii; 'pa
tenkinti. Banketą sumanė jų 
dukrelės, Jule ir Štella, jom Į 
pagalbą prisidėjo A. Bernotas. 
Petriškis, p. Yogmanienė, ku
rių gerai pasidarbuota, nes šis 
banketas buvo vienas iš didžiau
sių ir smagiausių. Buvęs.

AMŽINO RAŽANČIAUS Du
jos vakaras. Sekmadienį, Va
sario 24 d., Moterų Amžino Ra- 
žančiaus draugija rengia kor
ta vi m o ir “kug.elio” vakarą šv. 
Jurgio parapijos salėje. Pra
džia 6 vai. vakare. Tikietas 
25c. Komisija.

KOVOJA PRIEŠ UNIJAS. 
Clevelande beveik visuose dar
buose darbdaviai deda pastan
gas kovoti prieš darbininkų 
unijas ir neleisti darbus kolei 
darbininkai neišsižadės unijos. 
Taigi patariama kad visi kurie i 
priklausot prie bent kokios uni-i 
jos laikui priėjus stotumet iš
vien i kova už savo reikalus.

A. G. K.

“KRYŽIUS”. Vasario 17 d. 
Lietuvių salėje ALDLD. 190-ta 
kuopa statė veikalą “Kryžius”, 
iš didžiojo karo nuotikių neva 
Lietuvoje. Veikalas pritaiky
tas komunistinei propagandai 
Vaidino šie: V. Komandas, E. 
Romandukė, L Visockas, A. Ka- 
zekiaučiųs, V. Karoliutė, R. Gei
bus, S. Telksnis, L Balčiūnas, 
L. Jonaitis, A. Mockus, Mockai- 
tienė, J. Strepeika, F. Bauža, 
ir buris jaunimo. Rep.

SANDARA turėjo sa-A.L.T.
vo susirinkimą p. Baltrukonių 
namuose Vasario 12 d. Tarp 
kitų dalykų išrinkta nauja val
dyba: M. švarpa, pirm.; J. Bra
zauskas, sekr.; J. Vilčinskas, 
ižd. Aptarta daug svarbių da
lykų. Daugelis narių užsimo- 
mokėjo duoklės.

J. Brazauskas.

I
 Ofiso telefonas i

ENdicott 1378 ; I
Namų I

CLearwater 1951-.J ;
DR. A, J. KAZLAUGKAS įGYDYTOJAS IR

| CHIRURGAS *
| 6902 Superior Avė. . Ų
| Valandos: 1—3 ir 7—8 p. P- 2 I j

AKRON
SPORTS

Week in and week out, month in 
and month out, the comments in 
this section have been devoted al
most entirely to the social activities 
of the Akron Lithuanian Social Club. 
Little or practically nothing has been 
said about another field of activity 
in which the A.L.S.C. takes part, 
the field of sports. Throughout the 
entire year the club participates in 
some form of athletics or other and 
at present boasts of a formidable 
quintet of basketball players. The 
squad this year consists of: Clarence 
Rozuk, Frank Rokus, William Daru
lis, Peter Yenicky, Anthony Waller, 
and Connie Skurvid, and has been 
meeting with greater success than 
usual. After a more or less wob
bly start the boys have finally hit 
their stride and won their last six 
games. During the past week the 
team crashed through with their mosi 
decisivę victories when they defeated 
the St. John’s Parish 32 to .10 and 
the next evening trounced the Elmar 
Merchants 36 to 14. During the 
current season the quintet has par
ticipated in fourteen games, winning 
ten and losing four.

The purpose of this 
merely to inform the 
vicinity that the A. L.
take part in athletics; that he A.L.
S.C. dees have a baskeball team; 
and that the team is anxious to en
gage a few games with any Lith. 
team of A or B caliber, in the sur
rounding territory. This is not a 
challenge, this is merely a gesture 
of goodwill. This is’ only another 
avenue through which the A.L.S.C. 
hopes to come in contact with more 
Lithuanian youth and at the same 
time create a greater interest in 
our own organization.

Any team interested get in touch 
with, Peter J. Yenicky, 767 Fern St.

The ~...............

discourse is 
neighboring 
S. C. does

Pinch-hitter.

Juozas Pečiulis
Užlaiko Gražią Alinę ir 

Valgyklą
Užlaiko gerjausį Stiprų 

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

Užprašo visus Clevelan- 
do Lietuvius atlankyti jo 
įstaigą, busit maloniai Lie- 
priimti, o gėrimų ir užkan

džių kožnas gaus pagal savo skonio. 
Taipgi, kada prireikia alaus į 

mus, visada čia jo galit gauti.

1248 East 79th Street
Netoli Superior Avenue

tuviškai

na-

[ŠILDYT

Nebukit lyg

ADmSfWLAS BYRD
CLEVELANDE!

M USINUCMOK SAU MODER

NIŠKĄ ĮDEDAMĄ GAZO ŠIL- 
DYTOJĄ IR TURĖKIT NAMUS 
ŠILTUS, SVEIKUS, LINKSMUS-
IR TURĖK DAUGIAU LIUOS- 
LAIKIO, TAIPGI.
Sezono kaštai apšildymo jūsų namų 8ų 
gazu galima yra apskaitliuoti nuosta
biai apitikriai. Mes noriai tame jums 
pasitarnausime VISAI NEMOKAMAI ir 
be JOKIŲ OBLIGACIJŲ .Iš JŪSŲ PU
SĖS. Tiktai patelefonuoki! jums pato
giu laiku į Gas Company, paprašykite 
sujungti jus su House Heating Depart- 
mentu.

THE EAST OHIO GAS CO
Pilone MAin 6640 East Sixth ir Rockwell

YOUNGSTOWN
(Continued from 8th page) 

bellowing in the Bar Room Sextet? 
The Wet Boot Beer Parlor is on the 
lookout for voices like yours, Stanley. 
Want me to arrange an audition for 
you? And Stanley, have you desert
ed the wall-flowers for good ? Any
way I heard you danced every dance.

Windy was on the war-path. She 
was looking for the guy who drew 
that funny Valentine cartoon of her. 
You better steer clear of her, Benny, 
she’s a dangerous woman. She talks 
her victims to death.

My accomplice “The Shadow” tip
ped me off to the fact that Al Jocis 
was taking notes. Are you the 
“Super Snooper”, Al, or was it some 
phone number you were writing ?
When Pete (Jealous Jasper) Yenic

ky finally found his Elenute to 
whom he so often referred in the 
play, she was sitting in a “Kissing 
Korner”. Mrs. Yenicky’s hot-headed 
boy Peter rushed over to the opposite 
corner and retaliated. Too late he 
noticed a sign which read “No Kiss
ing in this corner and 5 and 10c” 
he ran his fine up to $50. A check 
will do, if it isn’t rubber.

I find that our worthy Forum 
editor is quite an adept at this thing 
called “handing a line.” Two of 
the girls on the receiving end were 
Ducky Kaulis and Rose Lucas.

Helen Tamulonis and Isabel Kalen
da were a brace of charming bar
maids. They were so successful that 
all the candy was sold out.

Did I see Pinch-hitter gaping or 
was it just my professional jealousy, 
that made me imagine it? This 

TUOJ PASIBAIGS!
Pirkites dabar sau vyriškas reikmenis 

IR SUTAUPYKIT KAIP NIEKAD NESUTAUPĖT
VYRAMS ir VAIKINAMS

OVBRKOTAI «7*95 " $11-75
VYRAMS ir VAIKINAMS
L TAI *11-95 ir *14-95

SKRYBĖLĖS IR REIKMENYS VISAI ŽEMA KAINA

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

column has a copyright on the gap
ing stuff, Pinch ole boy.

1 regret to say that nobody located 
this K.J.M. guy. We’ll know if he 
was present after we read hiš column 
or did he by any chance ' send a 
stooge? All about me I heard a 
wailing and a gnashing of teeth. 
The girls wailed and the boys gnash
ed at the futility of laying hand on 
him. Buck up, gang, at least we 
learned his first name.

To make sure that the out-pf- 
towners got out of town Mr. and 
Mrs*: Andrews of Wickliffe entertain
ed after the dance and only pro
fessional dignity kept me f r o m 
doing some swell gaping.

From the Shadows report on the 
morning after I see that our Presi
dent couldn’t find his suspenders. 
Also that Vie Lucas almost fell a- 
sleep in church. ‘S matter, Vic, can’t 
you take it?

Horrors! The Shadow claims that 
Charlie Nevers wanted to run off 
with the box-office receipts and al
so Srances Young. You can have 
the cash, but puh-lease leave us the 
blond.

a meeting to be held at St. 
Hail, Friday, February 22 

Potential members are es- 
welcome and the drawing 
refreshments and dancing.

I wish to remind you fellow mem
bers of 
Francis 
at 8:00. 
pecially 
card is

Accept our heart-felt, thanks you 
folks from Akron, Alliance and 
Cleveland although we’d like to know 
how the Alliance girls hapocnęd , fp 
get themselves left at home. Į Our 
stag-line felt your absence so don’t 
let it happen again. “Yousah,” a 
bunch of posies to all of you gang. 
Hope we can do as much for you 
sometime. Be seeing you.
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Dalyvaukit Lietuvių
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Sales 15 Metų Sukaktuvėse!

•F*-

KONC
Štai jau suėjo 15 metu kaip Lietuvių Salė gyvuoja ir 

visokiems kultūriniams reikalams. To paminėjimui, ir apatinės salės iš
puošimui, rengiama didelis Koncertas ir Balius sekmadieni, Vasario 24.

tarnauja musų

sekm:Vasario-Feb. 24
ĮĖįjg Pradžia 5 vai. vakare. Įžanga programui 35c. Šokiams 25c.

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

LIETUVIŲ SALĖS IŠPUOŠIMO KOMISIJA.

CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS
“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais

PAPUOŠKIME LIETUVIŲ SALĖS 
APATINĘ 1)AL[ •

Youth’s Forum
Editor—Peter Skukas Phone: ENdicott 4486 6820 Superior Ave. Cleveland, O.

A, vyrai ir moterys, dar kartą visi išvien pridėkime savo petj — stoki
me, paremkime Lietuvių apatinės salės išpuošimo darbą, ir šią vasarą, 

kaip tik salė pasiliuosuos nuo parengimų, darbas bus pradėtas, ji bus ištaisy
ta, išnaujinta, išgražinta, ir rudenį kai susirinksim i “įkurtuvių vakarą”, ne
pažinsi! jos!

Rengkitės, ateikit, atvažiuokit visi—tėvai ir jaunimas—į Lietuvių Salės 
15-kos metų sukaktuvių vakarą šį sekmadienį, Vasario-Feb. 24 d., nuo 5 vai. 
Komisija ir Salės direktoriai smarkiai darbavosi surengimui neilgo, gražaus 
programo. Po programo bus šokiai ir pasivaišinimas. Visas pelnas skiria
ma salės išpuošimo darbui. Biznieriai dovanojo reikmenų, “Dirva” dovanojo 
visus skelbimus ir spaudą, kad tik greičiau ir daugiau pinigų sukėlus ir atli
kus tą darbą kuris verkiant reikalingas atlikti.

Draugijų pirmininkai prašomi susirinkti Į salę ir atstovauti savo draugi
ją paminėjime Lietuvių salės 15-kos metų gyvavimo sukaktuvių.

Kviečia Salės Bendrovės Direktoriai ir Komisija.

Jurgis Baltrukonis Pil
nateisis Advokatas

Visiems žinomų Clevelando 
gyventojų Baltrukonių sūnūs, 
Jurgis Baltrukonis, patapo pil
nateisiu advokatu, priimdamas 
galutiną priesaiką Vasario 11 
dieną.

Advokatas Jurgis Baltrukonis 
yra gimęs ir augęs ir visus mo
kslus išėjęs Clevelande, taigi 
yra Clevelando produktas, ir 
kadangi Baltrukonių šeima per 
virš tris desėtkus metų dar
buojasi su Clevelando Lietu
viais, ir Jurgis yra žinomas 
visiems vietos Lietuviams.

Pradinę mokyklą Jurgis išėjo 
šv. Petro parapijoje.

Po to, baigė Latin High mo
kyklą.

Iš tos mokyklos įstojo Į John 
Carroll Universitetą, kurį bai
gęs įstojo į Cleveland Law 
School. Universite Jurgis stu
dijavo filosofijos šaką.

Teisių mokyklą baigęs, išlai
kė Ohio Valstijos Advokatų 
kvotimus Columbus mieste Va
sario 4 d., ir štai pagaliau Va
sario 11 d. tapo prisaikdintas 
pilnateisiu advokatu.

Adv. Jurgis Baltrukonis gyve
na su tėvais, po antrašu 2112 
St. Clair Avenue.

Baltrukonių šeimoje dabar 
yra du advokatai, žentas Adv. 
N. Rastenis Baltimcrėje, ir sū
nūs Clevelande.

Linkime Adv. Jurgiui Baltru- 
koniui pasekmingai darbuotis 
savo profesijoje ir Lietuvių tar
pe, kaip darbuojasi jo tėvai.

PADĖKA. Moterų Labdary
bės draugija turėjo pasekmin
gą vakarėlį Vasario 17 d. nau
jos parapijos naudai. Liko gra
žaus pelno, šiuomi išreiškiame 
ačių publikai kuri dalyvavo, ir 
biznieriams, K. Obelieniui ir ki
tiems už padovanotas tam va
karėliui reikmenis. « Komisija.

DR. V. KUDIRKOS DR-JOS 
susirinkimas bus laikomas ki
to penktadienio vakare, Kovo 1 
dieną, nuo 7:30 valandos. Na
riai prašomi dalyvauti, ir tie 
nariai kurie išstojo iš draugi
jos del bedarbės, dabar pradė
jus dirbti gali gryžti, draugija 
priims juos kaipo senus narius, 
kurie užsimokės pilnai duokles.

Kviečia valdyba.

MIRĖ. Sekmadienį, Vasario 
17 d., mirė Jonas židžiunas, a- 
pie 70 metų amžiaus. Jis at
vyko į šią, šalį jaunas, apie 16 
metų amžiaus. Turėjo tris duk
teris ir keturis sūnūs, visi ge
rai pamokyti.

TAKSAI LAIMĖJO
Miesto ir apskrities valdybų 

reikalavimas daugiau pinigų 
tapo balsavimu pravesta antra
dienį, Vasario 19 d. Taigi vi
si nejudamo turto savininkai 
mokės po dolarį-kitą daugiau 
taksų šį mėnesį. Thksų bilas 
gaus bėgyje kelių dienų.

Apskrities reikalams taksų 
padidinta sumoje arti penkių 
milijonų dolarių, balsavo 124,- 
043 už ir 72,099 prieš.

Už miesto reikalams irgi ar
ti penkių milijonų sumą balsa
vo 95,079, prieš 62,160.

VISŲ TAUTŲ REPUBLIKO- 
NŲ LYGOS BALIUS. Cleve
lande turi savo organizacijas 
visų tautų Demokratų Klubai, 
ir ta organizacija vadinasi Cos
mopolitan League.

Dabar susiorganizavo ir visit 
tautų Republikonų klubai, ši 
organizacija vadinsis All Na
tions Republican League. Re
publikonų lygos pirmininkas iš
rinkta Lietuvis, George J. Bar
ines, sekretorius, Anna Posi- 
panka; iždininku, William Geor
ge.

All Nations Republican Lea
gue rengia savo pirmą didelį 
balių Balandžio 25 d., East Side 
Sachsenheim salėje, 1100 East 
55th St.

Nuo Lietuvių į All Nations 
Republican League dar ineina 
ir M. Stanelonis.

J. Brazauskas.

LANKĖSI NAMUOSE. Apie 
savaitę laiko viešėjo Clevelande 
pas savo tėvus Grigus poni Ele
na Klimienė-Grigiutė, iš Phila- 
delphijos, Dr. E. G. Klimo žmo
na. Atskrido į Clevelandą lėk
tuvu Vasario 13 d., ir taip pat 
oru gryžo.

KORTA VIMO VAKARĖLIS. 
Corlett Lietuvių Moterų Klubas 
rengia smagų kortavimo ir šo
kių vakarėlį su pamarginimais 
šeštadienio vakare, Vasario 23 
d., Lietuvių salėje. Pradžia 
bus 7:30 vakare. Dovanos duo
sis prie kiekvieno stalo. Įžan
ga 25c. Po kortavimo bus sma
gus šokis. Komisija.

O H I O GUBERNATORIUS 
Martin L. Davey nuvyko i Wa- 
shingtoną pas Prez. Rooseveltą 
tikslu gauti iš Federates val
džios Ohio valstijai viešiems 
darbams 200 milijonų dolarių.

Gubernatorius Davey taip 
pat rūpinasi numažinimu Ohio 
valstijoje degtinės taksų, kad 
butų galima atpiginti degtinės 

į kainą.

YOUNGSTOWN PAR
TY’S GUESTS

Jau Kitą Ketvirtadienį!

Juozas Januškevičius, Jr., at
vyksta į Clevelandą parodyti 
savo naujausias iš Lietuvos 
parvežtas garsines filmas. Ro
dymas bus tik vieną vakarą, 
kitą ketvirtadienį, Vasario 28 
d., Lietuvių salėje. Pradžia 
bus lygiai 8 vai. 'Publikai pa
tartina pribūti anksti, nes gali 
pritrukti vietų.

Januškevičius parvežė labai 
svarbias filmas, kaip paminė
jimą Dariaus ir Girėno metinių 
žuvimo sukaktuviu Kaune, pa
rodys karstuose paguldytus jų 
kimus, kaip jie dabar subalza- 
muoti ilsisi amžinai. Parodys 
Lietuvos Juros Šventę Klaipė
doje, Lietuvos Prezidentą Sme
toną dalyvaujantį toje šventė
je, ir daug kitų idomių vaizdų 
iš plačios Lietuvos.

Įžanga bus tik 35c., vaikams 
15c. (Plačiau apie tai paaiški
nama skelbime ant 6-to pusi.)

Kas Dalyvaus Salės Pro
grama Vasario 24 d.
Lietuvių Salės 15-kos metų 

gyvavimo sukaktuvių progra
mą sudarys gražus buris nau
jų ir iš pirmiau žinomų scenos 
veikėjų:

1. Akroniečių grupė suvaidins 
šonkaulius kutenančią komediją 
“Pasaulis be Vyrų”.

2. Dalyvaus buris šokikų ir 
šokikių.

3. Petras Luiza su Grybais.
4. Dainos Choras, vadovau

jamas Juliaus Krasnicko.
Prie to bus gražių solo, kvar

tetų dainų ir smagių juokų.
Programas prasidės lygiai 

5:30 vai., taigi kurie pavėluos 
nematys gražiausios pradžios.

šokiai prasidės lygiai 8 va
landą.

Geri laikai užtikrinta jau
niems ir suaugusiems.

By PETER SKUKAS.
Newly organized, the Youngstown 

Social Club speculated with very high 
stakes and higher hopes by putting 
across a completely successful Valen
tine Dance that netted sky-roiketed 
dividends in both spiritual and phy
sical ways.

Proceeding the dance proper, that 
immortal never-to-be play, “A World 
Without Women,” was put across by 
the members of the Akron Lithuan
ian Social Club which was presented 
at an Akron affair several Satur
days ago.

One has to first become adjusted, 
we would say, to see a play where 
not a single representative of femi
nine pluchritude was in evidence. 
And a world without women would 
be just as interesting as women 
without a world, if either were 
possible. But one fact remains, a 
play can certainly be staged suc
cessfully without women and this 
is just what was done by these boys 
of Akron.

Should anyone wish to learn en
dearing lines in Lithuanian then take 
a lesson from the cast. Three 
righteous males, members of the 
“Baltosios Lelijos Klubas” (White 
Lily Club) decided to escape from the 
grip of steel which women have for 
centuries welded around men by said 
affiants, under oath, of sound mind 
and memory, to renounce for a period 
of thirty days, all connections with 
women, appurtenances, encumberan- 
ces and possession, _and to have and 
to hold an indefeasioie right to the 
pursuit ot happiness, and that the 
charter of the White Lily Club will 
warrant and defend said premises 
thereunto belonging to the said 
grantees in peaceful and quiet en
joyment whatsoever.

Now armed to the teeth with such 
impregnable legal and physical pro
tection against the winsome beguiling 
ways ot the defendants (women) 
they ■ proceeded to live in accordance 
of their oath. Everything- went on 
smoothly until a pal, unemcumbered 
by any oath chanced in on the club 
and unerved the boys a little. It 
was W. Darulis who so shook their 
faith in celbacy that upon his leave 
the would-be unattached began to 
inquire into that world with women 
and briefly, one by one, they scam
pered back to their wives and sweet
hearts before the expiration of said 
contract. One part particularly well 
played was by Peter Hollish as the 
White Lily custodian.
THE CUPID DARTED HALL OF 

FAME
As the knight-errants and lassies 

passed the door, little Mildred An
drews distributed slitted hearts with 
arrows through the slots to be pinned 
on the lapels, as dance programs. 
The ladies received more arrows than 
the men consequently disabling them 
at the start in love angling. All 
around the hall were sketched pic
tures of many notable—and some 
ignoble—personages of the various 
towns. K.J.M. had two versions of 
himself resting on huge red hearts 
but shamefully tacked to the wall. 
He says his heart bleeds out to all 
spectators. In Younstown they call 
beer a “love potion”, at least it was 
for that day, and we are inclined to 
agree with them.

There were representatives from 
Alliance, Akron and Cleveland. As 
the mixture of these different peo
ples took revenge with dance the 
hours were wiled away... .then dim
ing music fills the hall... .couples, 
with mixed emotions sway....sway 
to the soothing wavy motions of the 
music softly plying its h e a r t f u 1 
strains over a gorgeous ensemble of 
happy folks. .. .happy folks, yes. .. . 
happy time. .. .slipping time.... 
fleeting noiselessly away. .. .elusive 
time shortened by joyous moments 
give way and fond memories are all 
squeezed into memories past....for
ever to be locked in the hearts of 
those who attended the YLSC Dance, 
yes forever.

The Cleveland group are deeply 
indebted to Mr. and Mrs. Kavalaus- 
kas for their unreserved efforts in 
making the trip possible, and a very 
very lovely one.

VISITING CLEVELAND
Formerly of Cleveland, Mrs. Helen 

Klimas of the Grigas family, flew 
from Philadelphia here to visit her 
parents on Wednesday, February the 
13, Mrs. Klimas, a former public 
nurse, is now the wife of Dr. Klimas.

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

K. of L. SPOTLIGHT
BY ANN USALIS

Jokes! Games! Refreshments, were 
continuously repeated throughout the 
evening, at the “Valentine Party,” 
which was held at Nellie Greene’s 
home, Saturday, February 9.

The earlier part of the evening, 
all were more conscious of them
selves, and were afraid to converse 
with one another very much, but 
later all became less conscious of 
anyone, and it seemed like one happy 
family.

Many were greatly attracted by 
the game “lotto,” in which all be
came interested in later.

Our laughs and thrills, were given 
by Peter Luiza, who later assunied 
the role of practical joker. His 
humor having quite a strong affect 
on us, thus causing us to become 
thirsty quite frequently.

Chile, which was served, was made 
by none other than Helen Palub, 
who I believe, we are indebted to, 
greatly. Miss Palub is a very active 
member, who always is willing to 
give her time, for the enjoyment 
and pleasure of others.

Cards were played by various 
couples, who enjoyed it.

All were greatly surprised at the 
large attendance, and I sincerely 
hope that we will have more doings 
of this type, and hope the members 
will not cease to bring their friends.

The party kept on till wee hours 
of the morning, all still lingering a 
while longer. We wish to thank 
Miss Greene for the use of her 
home, and also the committee for 
their entertaining evening that they 
planned for us.

I wish that we continue having 
more social events, of this type.

PASSES BAR EXAM
Mr. George Baltrukonis, Cleveland, 

passed the bar examination of the 
State of Ohio and this week was 
sworn in as an attorney—

He is a graduate of Cathedral 
Latin High, received his B. Ph. from 
John Carroll University and his law 
degree from the Cleveland Law 
School. Mr. Baltrukonis a student 
of philosophy intends to concentrate 
some efforts on criminal practice 
aside from other law interests.

YOUNGSTOWN
This unsurpassable Valentine dance 

started with a hilarious comedy 
“World Without Women”, given by 
the A.L.S.C. By the way, Akron, 
did you know you had some budding 
John Barrymores in your club. Frank 
Rockus pulled a Leslie Howard act 
that would put Mr. Howard to shame. 
Bill Darulis out-romeoed Rudy Valen
tino as the handsome man-about- 
town (and did the girls fall for 
that mustache, Bill). Al Jocis play
ed the heavy, Herbert Marshall kind 
of ■ drama, Pete Yenicky made me 
think that Lee Tracy had better look 
to his laurels, and last but not 
least, Hank Hollish played the part 
of the janitor for all it was worth 
and it was worth plenty of laughs 
from the audience. Pete Hollish did 
some fast prompting backstage or 
maybe I shouldn’t have told that. 
That cute kid Cupid, complete with 
bows and darts, passed out heart- 
shaped dance programs.. Posted a- 
round the hall were signs reading 
“Kissing Korner”, “No Parking”, 
etc., which were printed by Cott’y 
Kalenda. The Valentine cartoons of 
some of the prominent or should I 
say notorious people from Akron 
and Cleveland drawn by Benny York 
attracted a lot of attention. There 
was even one of K. S. Karpius him
self and K.J.M. was honored by two 
posted in a place of honor. One 
was the girls version and the other, 
which was the boys version, was a’ 
flea-bitten old gentleman with a 
mean eye. Good work, Cotty and 
Benny.

GATHERED WHILE I GAPED
Cantor has his goo-goo eyes, Chev

alier has his now famous “himmy” 
laugh. You had me worried, Hank, 
I thought you were going to laugh 
your clothes off. I’ll have to try 
this “World without Women”.

Mrs. Karpius tried the world with
out her husband for one evening 
and very obviously enjoyed herself. 
Be calm, Mrs. K. S., the Innocent 
Bystander never tells.

I heard a Clevelander who was 
looking at the cartoons of K.J.M. 
say to his friend in a graveyard 
whispered, “That’s Kennv.” Aha! K.J. 
so the K stands for Kenny. Well, 
thats a clue anyhow.

Was that a whiskey-tenor a beer 
baritone that Stanley Alekna was

(Continued on 7th page)

UNCENSORED 
SIDE GLANCES 

By K. J. M?

“Better a live coward than a dead 
hero”, was the attitude and precau
tion that yours—the rubberneck man, 
took in not attending the “Cupid 
Ball” given by them thar feudin’ 
Lucas’, Inc. It was already ex
plained that I only attend affairs 
to which I am not invited. So with 
another monicker added to the ever- 
growing list I unleash the follow
ing spicy bits that I gathered while 
I gasped, from several lookouts. They 
were not so very efficient; perhaps 
you won’t consider them as, spicy. 
Naturally they couldn’t get in the 
kraut barrel, checking room, under 
tables etc. in the same manner as 
yours truly, the friend of the people 
does.

o o o
Maybe. . . .

Mary, Eddy and Frances Lucas 
from Sharon, Pa., (the stopover for 
quick marriage town) enjoying the 
party, but at the same time keeping 
their eye for business seemingly wide 
open. I personally wonder if their 
pappy, grand-pappy, uncle, or cousin 
is a minister or justice of the peace ?

(?)
Did you notice the way Bill Daru

lis forgot his athletic regulations for 
the evening and really enjoyed him
self, (and Ducky) like a real sport?
Winnah!

Eva Kazlauskas of Akron, won an 
easy victory on her argument of the 
significance of R.S.P.V. appearing 
on the bottom of a letter. No one 
else knew either.
Was that nice?

Old meanie, Pete Skukas tauntin’ 
Helen Lucas with: “Is that an earth
quake?” when it was only the janitor 
shaking the furnace, in the basement 
of the hall. What’s a little shake
down or up between friends, eh, 
Helen ?
Tough spearing

Six year old Margie Andrews typified 
a perfect little cupid. The only 
trouble was, she became tired too 
early. Must of had some hard cus
tomers to work on.
I say....

Johnny Admonius of Alliance, cer
tainly handled himself very efficient
ly with the Youngstown and Akron 
lassies for a hick-towner.
Clevah!

Benny Yorkunas, cartoonist, (note 
how that rhymes) very efficiently 
and skillfully portrayed different 
mugs, with an even dozen of funny 
valentines strung around the wall. 
Benny, is my humor in this column 
as, bad as the picture you sketched? 
If tis I ban tank I go home now. 

o o o
HERE AND THERE

Handy
Mrs. Myhling, vice president, and 

not one who is seen but not heard 
did very nobly in introducing the 
handsome guest speaker around to 
the ladies of the Lithuanian Womens 
Club at their last meeting.
Triplets

The Lastowsky and Markalonis, 
trio of girls seen together at all 
times, occasions, places; were lastly 
spied at the Lithuanian Citizens’ 
Club bar, eating candy bars. Now 
I ask you is that an add to increase 
the sale of beer, or do you prefer 
a large waistline in preference to 
an oversized head the next mornin’ 
girls ?
Mea Culpa, Mea Culpa
Did yours unfalteringly have things 

messed up a couple of weeks ago, 
I had the wrong people celebrating 
their wedding anniversary at the 
wrong place, wrong time, and receiv
ing wrong gifts, — that’s all. It 
should have been...........

Mr. John and Mrs. Elizabeth 
Skodis, celebrated their 25th Wed
ding Anniversary at the home of 
their daughter, Mf. and Mrs. S. 
Baranauskas, 7312 Dellenbaugh Ave.

0 o o

AT THE CUPID’S BALL 
St. George’s Church Hall.

It was an easy matter to slide in
to the hall as just one of the 300. 
Altho, my identity was at stake on 
several occasions, I managed to pull 
thru minus a necktie, one spat and 
a collar button, but plus a pair of 
skuffed-up shoes and a hair net.

So open your eyes and you shall 
read that....
Watchful.

Walter Kerkel newly married of 

nigh onto six months, just sat on 
the sidelines and kept his eyes 
where they belonged. Reason for 
such good behavior—Mrs. Kerkel was 
right at side elbow.
Big five

The Skukas family was well-ac
counted for, being represented by 
Peter, and four of his five lovely 
sisters, Ann, Helen, Julie and Stevie. 
Why oh why, has Peter been keepin’ 
these queens from us?
Where oh where?

Miss Sutkus looking hi and lo for 
a pin to fasten her flower to her 
dress. And did she have a picnic 
trying to find one amongst that 
crowd of pinless people. Finally, in 
desperation she borrowed a bobby 
pin from a girl friend.
Hark

Joe Zebra, could be heard but not 
seen most of the time. Even though 
he laughed at his own jokes, some 
of them were fairly good.
Good sport

Father Vilkutaitis may know his 
p’s but he certainly dosen’t lack 
anything with his cues either. He’ll 
take any young un’ on at the game 
of pool and show them a trick or 
three.
Oh!

The prize boner of the evening— 
Betty Lucas, sister of George, morti
fying ye honorable editor of this 
section by accusing him of stooping 
to my low levels, such as hidin’ in 
closets and so on. There’s one case 
of leaping before looking.
Loyal

Although Reggie Greičius plays 
piano (with all ten fingers), for a 
dancing school, she appeared on the 
scene of this dance, direct from work. 
What a glutton for punishment she 
must be.

At this time I managed to sneak 
out with the janitor, (he didn’t have 
a tie either), where once more breath
ing became much easier, and I am 
still at large for another week.

LITHUANIAN DAY CELEBRATION
Cleveland Lithuanians celebrated 

their fatherland’s independence Feb
ruary tenth at the Lithuanian 
Hall. With a record crowd the as
pirants for Lithuania listened to a 
great many speeches by the local 
supporters and several from out of 
town. Musical bits and a Ukranian 
dance added much to the entertain
ment intersersed between the talks.

After the program a dance took 
place which exceeded many others 
in the manner of warmth and friend
liness amongst dancers. Strikingly 
congenial were the people of this 
audience.

LITHUANIAN HALL CONCERT
Sunday, February 24, the own

ers of the Lithuanian Hall, com
prising some six hundred share
holders, will present a concert pro
gram and dance, the benefit of 
which will go toward remodeling 
the lower hall. All persons whether 
stockholders or not, should partici
pate in this event. The benefit will 
be for all persons using the hall. 
This Hall is purely a civic affair 
and has in the Cleveland life of the 
Lithuanians a plane as high, if not 
higher, than other local institutions.

WRESTLING
By K. J. M.

The main exhibition of the even
ing between Abe Coleman and Ernie 
Dusek ended in a victory for the 
doity Dusek. First fall, scored by 
Ernie in 24 minutes with a pinwheel. 
Abe, however lost no time in sub
duing his subduer in 10:35. That 
tied the affair up, and the dirty 
work really started for real when 
after eye gouging, kicking, punch
ing etc.,. the doity Dusek pulled a 
pepper act from out of his trunks. 
With his eyes smarting honest Abe 
could do little as he was body-slam
med, for another smelly victory for 
Ernie Dusek.

Dick Shikat flattened his two op- 
ponets in less than 15 min: Police 
Chief Charley Fox in 7 minutes and 
George Gustovich in a little better 
than 8 minutes. Brunko Nagurski, 
wrestled to a much liked draw with 
the Irishman, Jack Donovan; Danny 
Winters put Frank Noewer away 
in less than 14 minutes. Red Ryan 
and Rocco Caule went for 20:32 min. 
in the curtain raiser, when Red un
corked a healthy body slam to have 
his right arm raised in victory.

These wrestling matches are pro
moted by two energetic Lithuanians, 
Karl Po.iello, and John Jarus. Be
lieve you me these two men are real
ly making a go of wrestling in Cleve
land as it hasn’t since pre-war days.


