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DIRVA

tpiTTSBURGHO PADANGĖ
(DVIGUBAS MINĖJIMAS LIE

TUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS

Vasario 17 d. vakare, Lietu
sių Piliečių salėje buvo gana 
iškilmingai paminėta Lietuvos 
inepriklausomybės diena, kur 
20 didesnių draugijų, kartu su 
neprigulminga parapija, turėjo 
savo parengimą, o kita Lietu
vių dalis, R.-K. Federacijos va
dovystėje, turėjo surengus sa
vo programą kitoje salėje, tą 
pačią dieną ir tą pačią valandą. 
Žmonių abi salės buvo pilnos, 
ir riekurie artistai ir kalbėtojai 
dalyvavo abiejose vietose. Tą 
darė Lietuvos Pasiuntinybės 
reikalų vedėjas JDr. M. Bagdo
nas, kuris kalbėjo abiejose sa
lėse, ir dainininkas A. Sadaus
kas, kuriam akompanavo p-lė 
Milda Virbickaitė.

L. P. salėje, lygiai S vąl. va
kare, Lietuvių Vaizbos Buto 
pirminipkas Petras Pivąronas 
atidaro vakarą trumpa Įžangi
ne kąlba ii- pranešė kad Lietu- į 
vių Šv. Jurgio parapijos cho
ras ir Ukrainiečių choras, kar
tu su J. Vainausko orkestru, 
užgiedos Amerikos ir paskui 
Lietuvos himnus. Tai buvo įs
pūdingiausias momentas. Uk
rainiečių choro vadas buvo iš
mokinęs savo chorą giedoti Lie-' 
tuvos himną, išrašydamas Ru- Į 
siškom raidėm Lietuviškus žo-' 
džius. Estrada buvo gražiai 
išpuošta gėlėmis, kurias buvo 
padovanojus gėlininkė, Lietuvių 
draugė Mrs. Kesher. Taip pat 
Alekas Banis pritaisė savo spe- j 
cialiai padirbdintas .lempas su 
Lietuvos vėliavos spalvomis ir 
vainiku pagerbimui žuvusių už 
Lietuvos laisvę. A. Banis pą-J 
sakė trumpą kalbą.

Toliau buvo perstatyta kai-| 
bėti Dr. Joanna Baltrušaitienė, 
kuri pasveikino Lietuvius su 17 
metų nepriklausomybe ir kiek 
papasakojo iš savo atsiminimų , 
kas Lietuvių buvo veikiama iš 
seniau del Lietuvos nepriklau
somybės.

Sekantis kalbėjo Adv. Edvar-į 
das Šulcas, pirmutinis Lietuvis |
advokatas Pittsburghe, čia gi
męs ir augęs, mokslą ėjęs vie
tos universitete, ir jau prakti
kuoja teises. Jis paminėjo Lie
tuvos himno žodžius, “Tegul 
vaikai tavo eina vien takais 
dorybės, tegul dirba naudai sa
vo ir žmonių gerybei”, ir sako 
kad ne tik mes bet i.r Ameriko
nai galėtų iš to pasimokini, ir 
jeigu tai pasektų, nebūtų nei 
tos depresijos.

Dabar buvo perstatytas gar
bės svečias, Dr. Mikas Bagdo
nas. Jis kalbėjo mažai, sakė
si nesijaučia gerai, ir jau buvo 
manęs kad visai negalės daly
vauti Pittsburghe. Tačiau tą 
patį rytą, pasijautęs geriau, or
laiviu atskrido į Pittsburgh? ir 
išpildė savo pažadą.

Toliau kalbėjo Adv. Blair F. 
Gunther, linkėjo geriausio pa
sisekimo minint Lietuvos ne
priklausomybę.

Po jo perstatytas Ukrainie
čių adstovas Adv. Basil Onysh- 
kow, kuris nupiešė seną Lietu
vių istoriją ir draugingus ry
šius su Ukrainiečiais; linkėjo 
kad Lietuva atgautų Vilnių, o 
Ukrainiečiai nepriklausomybę.

Sekė kalba šv. Jurgio para
pijos klebono Kun. Žukausko, 
kuris savo patriotiška kalba

3 CENTAI
Rašydami “Dirvos” Redak
cijai arba Administrącijąi 
jokius paklausimus visąda 
įdeki,tįe 3c pašto ženklelį.

Kaip tapti Suy. Vabtiju 
Pjlįečju

“Dirvps” knygynas turi nau
dingą knygelę tiems kurie jįiori 
apsipažinti su Amerikos .pilie
tybės klausiniais kurie reika
lingi žinoti ąoyinčįam patapti 
Suvienytų Valstijų piliečiu.

Kaina 25 centai. 
Siunčiant į kitus miestus 30c.

(Siųskit pašto ženkleliais)

“DIRVA”
6820 Superior av. Cleveland, O 

sveikino su 17 metų Lietuvos 
musų tėvynės laisve.

Kalbų tarpuose buvo dainų 
ir muzikos programas, ką išpil
dė M. Marčiukoniutė, Z. Rajau 
skaitė; abiem akompanavo J. 
Rajauskaitė. Smuiku griežė K. 
Savickas, akompanavo M. Vir- 
bickaitę; dainavo V. Paulekiu- 
tė, akompanavo J. L. Senulis, 
ir A- Sadauskas, jam akompa- 
panavo M. Virbickaitė. J. Ra
jauskaitė skambino piano solo.

Chorai padainavo po du kar
tu, sudainuodami kožnu atveju 
po keturias dainas.

Programas buvo labai geras. 
Pertraukoje Vainausko orkes
tras linksmino publiką.

Paskutinis kalbėjo J. K. Ma
žiukna, nors jau buvo ir vėlu. 
Mažiukna buvo labai užsigavęs 
R.-K. Federacijos vadų pasiel
gimu ii- pareiškė publikai savo 
pasipiktinimą. Mat, “Draugo” 
nr. 38, Pittsburgho žiniose, įdė
ta pranešimas kad L. R.-K. Fe
deracija rengia paminėjimą 17 
metų Lietuvos nepriklausomy
bės ir podraug .primena kad ir 
kiti Lietuviai “su nezaležnikais 
ir tautos šašais rengia, neva 
rodys savo ‘tautos meilę’; kas 
norį tapti beždžione, kas jiems 
gali uždrausti....”. Tai kata
likiška dora.... Dar ir dau
giau purvų tame straipsnyje 
“Draugo” korespondentas pri
tepė. Ir tikrai Mažiukna turė
jo pilną tiesę pastebėt musų 
“doros mokytojų” kunigų be
gėdišką užsipuolimą ant Pitts
burgh.) Lietuvių ir visų didžių
jų draugijų kurios rengė Lie
tuvos nepriklausomybės minė
jimą jau per 17 metų, o musų 
■Fędeiantai vos pirmą kartą te- 
išbudo ir pamatė kad Lietuva 
nepriklausoma, ir drysta kitus 
begėdiškai purvint.

(Penai patys Fcderantai da
lyvavo su tomis pačiomis drau
gijomis, o šiais metais jau bež
džionėmis vadina.... Ar ne
būtų tinkama patiems pasižiū
rėti į veidrodį....

Juozas Virbickas.

KOVOJA PRIEŠ KOMUNIS
TŲ PROPAGANDĄ

Draugija Sūnų Amerikos Re- 
i vqliucijos pąsiuntinėjo protes
tus į atitinkamas įstaigas, pro- į 

i tcstupjąnt prieš įsileidimą ko
munistiniu skelbimų į mokyklų i

1 žurnalus. Komunistai skelbia i 
I mokyklų žurnaluose savo neva! 

vasarines mokyklas, į kurias
| vilioja vaikus, O ten juos moki- j 

ųa koųiuųizpio.

kas ir S. Leonavičius. Viso au
kų surinkta $57.10.

Dabar programo vedėjas pa
reiškė kad kalbėtojai gali kal
bėti tik iki 10 minutų kiekvie
nas. Kas perviršys, mokės po 
$1 už minutą Vilniaus vadavi
mo rcįlcąlams.

Kalbą Jonas čėsna, po jo Dr. 
Ed. .Milinauskas; abu užbaigia 
Įąiku. Kalba juristas Tamas 
Grajauskas, jis perviršijo, ir 
užsimokėjo 50c pabaudos už 
perviršijimą 10 minutų.

Po jo kalbėjo Dr. Jonas Buč- 
nis.

Po to sekė dainos: Klemen
sas Andreikus, tenoras, sudai
navo tris dainas; Elena Sadaus
kaitė vėl sudainavo tris dai
nas. Dainos kvartetas: K. An
dreika. ;, F. Rutkus, J. Galkus 
ir M. Rutkus, sudainavo trejetą 
dainų. Programas baigėsi Dai
nos choro dainomis, “Grožybė 
Lietuvos”, “Anksti Rytą”, ir 
“Vilnius”.

Dainos chorą vedė ir daini
ninkams akompanavo muzikos 
mokytoja, p-lė Lelija Geležiutė.

P-lė Sadauskaitė, viešnia dai
nininkė, labai įpuolė Baltimo- 
riečiams į širdį. Tai jauna ir 
gabi dainininkė, aukštyn kylan
ti žvaigždė. Jos rodos klausy- 
tųmeis, kiaušytumeis....

Kalbėtojai visi įdomią! ir 
patriotįngai kalbėjo.

Dar kartą Baltimoriečiai gra-1 
žiąi ir iškilmingai paminėjo sa
vo Tėvynės nepriklausomybės! 
sukaktuves ir pasižadėjo amži-’ 
nai kovoti už išvadavimą Vii- ’ 
niaus. Ąnt. .Ętyręlftitis.

ŠTAI ĄS NAUJĄ DIRBTUVĘ 
Pittsburghe, South Side da-! 

lyje, 'bus statoma viena nauja 
plieno dirbtuvė. Jones & Laugh
lin plieno kompanijos darbamsš 

[ varyti. Dirbtuvė kaštuos pus
penkto milijono, dolarių. Jos 

| Įrengimui medegos ir reikmenų 
užsakymai paduota kelių mies- 

j tų dirbtuvėms, Pittsburghe, Al
liance ir Cleveląnde.

DETROIT
EKSTRA! 

įb'RIŲVO BAŽNYČIOS 
ĘUROS

Sekmadienį, Vasario 24 d., 
ištiko nelaimė Šv. Jurgio baž
nyčioje, kur klebonąuja Kun. 
J. Čižąuskąs. Laike mišių nu
puolė visas tonas tinko nuo lu- 

! bu, sųkeldamąs paniką bažny- j 
Į čioje, Įr sužeidė astuonias mo
teris. kurios visos nuvežtų j ii-, 
go.nbu.tj suteikimui pirmos pa- 

! gąlbcs. Dvi iš jų sužeistos ga
na sų,akiai.

Tinkas atsiliųpsavo po var- 
' ganų balkono labomis, 18 per 
27 pėdas pločio, ir puolė ant 
apačioje sėdėjusiųjų. Policija 
apskaičiuoja kad to tinko nu
puolė daugiau kaip tonas. To 
priežastimi, policiją sąko, buvo 
yąrgouai.. esą per ilgą laiką nuo I 
dįdeĮįo vįrpėjimo tinkąs ątsi- 

‘ liposąvo. Bet parąpijonai sako 
kad jau per kelis metus, lietui 

’ užėjus, į bažnyčią tūlose vieto
se vanduo vąryėdąvo, ir žinoma 
vinys nųrudijo ir tinkas turėjo 

j pulti žemėn. Bet kaltė tenka 
I vargšams vargonams.

Korespondentas.

1934 METU BONU 
KUPONAI

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

“DIRVA”
6820 Superior av. Cleveland, O.

BALTIMORE, MD.
VASARIO 16-TOS APEIGŲ 

ATGARSIAI
Baltimorės Lietuviai, po va

dovyste Baltimorės Lietuvių 
Draugijų Tarybos, Vasario 17 
d. ųiinėjo 17-kos metų Lietu
vos nepriklausomybės sukaktu
ves, Lietuvių salėje, nuo 2 vai.

Ceremonijos prasidėjo mar
šu, kuris tęsėsi uždangai paky
lant ir Baltimorės Lietuvių 
Skautų grupei nešant Amerikps 
ir Lietuvos vėliavas ant estra
dos. Gi maršui pasibaigus, vie
nas skautas iškėlė Amerikos 
vėliavą ir Dainos Choras sugie
dojo Amerikos himną, o po to 
antras skautas iškėlė Lietuvos 
vėliavą ir choras sugiedojo Lie
tuvos himną. Skautus vadova
vo skautmistras V. Kačinskas.

Adv. Nadas Rastenis, Balti
more Liet. Tarybos pirminin
kas, programo vedėjas, pasvei
kino visus varde Tarybos su 17 
ipetų Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktuvėmis ir pakvietė 
Dainos chorą dainuoti. Choras 
atliko dvi dainas.

Julė Rasteniene recitavo Na- 
do Rrstenio eiles, “Vasario Še
šiolikta” (tilpusias “Vienybės” 
18-me nr. šių metų). Ji reci
tavo ugningai, elektrizuodama 
klausytojus.

Elena Sadauskaitė, soprano, 
viešnia dainininkė iš New Yor- 
ko, Radio City teatro artistė, 
jau savo pasirodymu scenoje 
sužavėjo publiką. Ji dainavo 
šiuo atveju: “Mano Gimtinė”, 
“Oi, Greičiau”, “Mano Rožė”. 
P-lė Sadauskaitė tai gimus ar
tistė. Ar ji užtrauks gaidą, ar 
mes akutę, ar paleis šypsos 
spindulius, ar išreikš gailestį, 
ar pasijudins — muzika, žavin
gumas, gracija!

Adv. Rastenis plačiau perbė
ga dienos svarbą, ir pagaliau 
kviečia susirinkusius atžymėti 
dieną ąųkomis Vilniaus vadavi
mui. Po $1 aukavo: M. Kai
lius, Pius Adomaitis, K. Peč- 
kis, Jonas Dikinis, J. S. Gali- 
naitis, Ant. Janulaitis, Stasys 
Butkus, Dr. Ed. Milinauskas, 
Jonas čėsna, K- Stuikis, V. Bie- 
lys, J. Kailius, J. Mandravic-

KĄ “GINA” AMERIKOS 
U ET. KOMUNISTAI

BROOKLYNO - N. Y. IR 
NEW JERSEY ŽINIOS

Kaunas. — 1934 metų Kovo 
20 d. Kaupe, Gardino gatvėje, 
mirtinai į galvą buvo nušautas 
Leizeris Glikmanas. Per tar
dymą paaiškėjo kad Glikmanas 
anksčiau buvo komunistais, * o 
paskui nuo komunistų atsime
tės ir net pradėjęs jiems kenk
ti. Lietuvoje komunistų vei
kimas draudžiamas, ir jie vei
kia slaptai. Buvo įtarta kad 
Glikmaną nužudė patys komu
nistai politiniais sumetimais, iš 
keršto. Ryšyje su šiuo nužu
dymu buvo areštuoti šekota, 
Komodaitė ir Levinaitė, o Gor- 
donaitė, kuri irgi dalyvavo šio 
nužudymo suokalbyje, pasislė
pė irno teismo ir iki šiol polici
jos paj ieškoma.

Visi keturi kaltinamieji ir 
nužudytasis Glikmanas yra žy
dų tautybės ir dirbo komunis
tinį darbą kaip Maskvos Kom- 
interno agentai. Areštuotieji 
ir ta pasislėpusi Gordonaitė se
nai ir atkakliai užsiima komu
nistine agitacija ir kurstymais 
darbininkų tarpe, bet jie patys 
net nėra darbininkai, nes gyve
na ne iš darbo, o iš komunisti
nės agitacijos. Jie ne kartą 
komendanto buvo bausti areš
tu ir piniginėmis pabaudomis, 
bet tos bausmės nuo lengvo ir 
pelningo agento darbo juos ne- 
atgrąsino. Kai papildė žmog
žudystę jie buvo areštuoti ir 
padėti į kalėjimą ir užvesta 
jiems byla, ši byla dabar per
duota kariumenės teismui.

.Amerikiečiu “reikalavimai”
Įdomu čia pažymėti kad šitie 

žmogžudžiai tam tikrais budais 
kreipėsi į Amerikos Lietuvius 
komunistus prašydami pagal
bos. Ir štai Amerikiečiai Lie
tuviai komunistai pereitą Gruo- 

; džio mėnesį pradėjo siuntinėti 
Lietuvos Įstaigoms ir net Pre
zidento Antano Smetonos vardu 
protesto rezoliucijas, kuriose
“griežtai reikhlauja" šekotą,
Levinaitę (kai kuriose rezoliu
cijose klaidingai ar sąmoningai 
vadina Laurinaitė), Komodaitę 
ir Gordonaitę, kaipo “nekaltus, 
uolius darbininkų vadus”, palei
sti ir bendrai visus politinius 
kalinius paleisti.... Tos rezo
liucijos pasirašytos įvairių Lie
tuvių darbininkų organizacijų 
vardais, beveik visos vienodo 
turinio, kitos spaustuvėje spau
sdintos, matyt jos visos yra 
vienos organizacijos ar asmenų 
grupės darbas.

Galimas daiktas kad ir Ame
rikiečiai Lietuviai komunistai 
suklaidinusieji įr tikrus Lietu
vius darbininkus užsistoti už 
neva nekaltai kalinamus žmo
nes, yra geraširdžiai, — tai- ko
dėl neužtarti “nekaltą” kali
nį....

Šitame atsitikime matom kad 
rezoliucijų siuntėjai gina ne 
kokius ten darbininkų vadus 
bet gi ynus ir veiklius komunis
tų agentus ir dargi žmogžu
džius. Jeigu Amerikos Lietu
viai komunistai toki greiti pa
sigailėti kalinių, tai įdomu kiek 
jie protestavo kaip Sovietų Ru
sijoje, po komisaro Kirovo nu
žudymo, be jokio tardymo ir 
apgynimo buvo sušaudyta šim
tai žmonių ir daugybė įkalin
ta. O kalbamiems Šekotai ir 
kitiems kaltininkams Glikmano 
nužudyme jokis neteisingas 
sprendimas ir bausmė negręsia. 
Pravesta stropus tardymas, tei
sme jie galės su advokatais ir 
liudininkais įrodyti savo nekal
tumą. Na o jeigu žmogžudys
tėmis ėmė verstis, ir kaltė bus 
aiškiai nustatyta, tai turi būti 
pasirengę ir tinkamą bausmę 
pąkelti. Nes nei Lietuvoje nei 
kitose kultūringose šalyse ves
ti bent kokią politinę kovą 
žmogžudystės pagalba draudžia
ma ir baudžiama.

Įdomu ką Amerikos Lietu
viams komunistams pasakytų 
laisvos Amerikos teismas jei
gu jie pabandytų pareikalauti 
KtU'į nors politinį ar kriminali
nį žmogžudį....

Lietuvos teismas yra teisin

gas ir jis nepripažysta nei gi
minystės nei prietelystės. Ski
ria bausmę pagal įstatymus ir 
nusikaltimų sunkumą. Taigi 
šekotai, Levlnaitei ir Komodai
tei teks bausmė pagal jų nusi
kaltimo sunkuiiią, koks jis tei
sme bus išaiškintas, ir. jokios 
čia rezoliucijos nepagelbės.

Tsb.

DAYTON
I IETUVOS-ESTIJOS RANK

DARBIŲ PARODA. Štai jau 
atsilanko Lietuvos ir Estijos 
Rankdarbių ir Mono paroda ir 
musų mieste. Daytone paroda 
bus atidaryta šeštadienį, Kovo 
2 d., nuo 2 vai. po pietų, Rike- 
Kumbler krautuvėje. Parodos 
atidarymo dienoje bus ir Lie
tuviškas programas.

Taigi visi Lietuviai stengki- 
tės dalyvauti atidarymo dieno
je pažymėtu laiku. Paroda tę
sis savaitę laiko, iki Kovo 9 d. 
Visi parodoje dalykai yra par
davimui, kas ką norės galės nu
sipirkti atminčiai. .

GERAS APRAŠYMAS. Vie
tos laikraštis “Daily News” 
praeitą sekmadienį patalpino 
Londono korespondento Milton 
Bronner aprašymą ir atvaizdą 
kaip Vokiečiai naziai nori pasi
grobti Klaipėdą. Rašinyje pri
mena kad Lenkai turi užgrobę 
Vilnių, Lietuvos seną sdstinę.

“D.” Kep.

YOUNGSTOWN, O.
“JUOKŲ TEISMAS”. Penk

tadienio vakare, Kovo 1 d., nuo 
8 v., Central •Auditoriume, 225 
W. Boardman St., įvyksta' gra
žus programas naudai Lietuvių 
Šv. Pranciškaus parapijos Salės 
įrengimui. Jau buvo rašyta 
kad tą vakarą programą suda
rys vienas įžymesnių šio mies
to teisėjų, kuris atvaizduos 
teismo pamėgdžiojimą, atlik
damas juokingoje formoje tam 
tikrus tardymus. Prie to bus 
kitokių paįvairinimų ir šokiai. 
Vietos Lietuviai prašomi daly
vauti šiame parengime. Pasi- 
rodykime Amerikonams kurie 
šį vakarą rengia kad musų čia 
dikčiai yra.

Kun. E. šteigmanas visomis 
pastangomis darbuojasi įrengti 
po bažnyčia salę, kur galėtų 
Lietuviai laikyti įvairius savo 
vakarus. Vietinis.

WATERBURY, Conn.
PIRMAS LIETUVIS NEU

ROLOGAS. Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje daktaras kvo
tėjas, Jonas Stanislovaitis. už
sitarnavo garbės savo profesi
joje. šio Vasario mėnesį, jį 
paskyrė Šv. Marijos ligoninės 
štabe kaipo proto ir nervų ligų 
specialistą. Dr. Stanislovaitis 
jau nuo senai rengiasi prie šios 
specialybės. Gavęs A.B. ir M-D. 
laipsnį iš Cornell Universiteto, 
jis praleido metus kaipo inter- 
nas Strong Memorial ligoninėje 
Rochester, N. Y. Po to, dirbo 
pusantrų metų vietinėje proto 
ligų ligoninėje, studijuodamas 
savo busimą specialybę.

Kuomet atsidarė savo gydy
mo ofisą Waterburyje, tapo pa
skirtas vedėju nervų ir proto 
ligų klinikos Šv. Marijos ligo-
nineje ir truputį vėliau prele
gentu šv. Marijos likoninės 
slaugėms toje pačioje specialy
bėje. Metais vėliau tapo taipgi 
paskirtas štabe Chase Memo
rial klinikos, kuri priguli Wa- 
terburio miestinei ligoninei. Šį 
metą Dr. Stanislovaitis lanko 
kursus savo specialybėje New 
Yorko Postgraduate Medical 
Kolegijoj, ir dabar tapo paskir
tas prie štabo Šv. Marijos ligo
ninės, kas reiškia pilną pripa
žinimą jo kaipo specialisto.

Rep.

MILŽINIŠKAS LIETUr 
VOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS MINĖJIMAS
Brooklyn, N. Y, —- Vasario 

17 d. čia Lietuvos nepriklauso
mybės šventė paminėta iškil
mingiausia ir pilnoj to žodžio 
prasmėj — puikiai.

Iškilmes rengė tautiškos 33 
draugijos su Tautininkų Klubu 
ir Daina priešakyje ir katali
kiškosios su L. R.-K. Federaci
ja priešakyje. Parengimas at
sibuvo Klasčiaus salėje, Mas- 
pethe. žmonių prisirinko apie 
6,000, tiek dar niekad nebuvo! 
Bet buvo ir programas! Lie
tuviai Legionieriai su Latviais, 
Estais, Ukrainiečiais atliko ka
riškas ceremonijas. Joms va
dovavo Jovaiša, Oščikas, Jurgė- 
la. Dainų programą atliko Lie
tuvos Daina su Violeta Tam- 
kiute priešakyje kaip vedėja, ir 
Antanavičium bei Eimučiu kaip 
programo tvarkytojais.

Trijų parapijų chorai galin
gai sudainavo patriotines ir 
liaudies dainas.

Solo dainavo Lietuvos Operos 
dainininkė Mickunaitė iš Phi- 
ladelphijos, Banys iš New Yor- 
ko, daug kartų dainavęs per ra
dio tinklą Amerikonams, ir 
smuikininkas Raišys ir Bosto
no, žinomas kaip geriausias 
Lietuvis smuikininkas Ameri
koje.

Kalbėjo: Generaliniai konsu- 
sulai New Yorke, Lietuvos — 
Pulk. P. žadeikis, Latvijos — 
Dr. Artur B. Lul'e, Estijos — 
Dr. Ch. Kuusek. Tautininkb 
kalbėtojas buvo Dr. B. K. Ven
cius, katalikų — Kun. Pakal
nis.

Programas perduota ' garsia
kalbiais, kuriais vadovavo1 p. 
Mardosa; Kazlauskas viską mi-; 
filmavo.

Vakaro pirmininkas btivo J. 
j Sagys; vedėjas J. Mačiulis.

Iškilminga vakarienė. Pro- 
gramųi pasibaigus buvo iškil
minga vakarienė garbės sve
čiams, kuriai pirmininkavo J. 
Ginkus, toastmasteriayo Jonas 
Valaitis. Kalbas pasakė: Lie
tuvos Gen. Konsulas Pulk. Ža
deikis, “Amerikos” redaktorius 
Vilniškis, Lietuvos Dainos at
stovas Antanavičius, Legionie
rių atstovas Adv. Jurgėla, cho
rų atstovas Dulkė, Tautininkų 
Klubo — D. Klinga, daininin
kų — V. Tamkiutė; Philadel- 
phiečių — Slivynas ;• Latvių le
gionierių — Auzunšsenųjų 
Aušrininkų — J. Ambraziejus. 
Dar kalbėjo J. Sagys' ir Mačiu
lis. Vakarienę paruošė p. Jur
kevičienė su sunais, Lituanicos 
Klubo vedėjais.

Sporto programas ir šokiai. 
Po to Brooklyno Lietuvių bas- 
ketbolo komanda lošė prieš 
Blissvillės Lietuvius, o tarpais 
ir iki vėlai nakčiai J. Avižonio 
vedamas radio orkestras grojo 
ir visi linksminosi kaip retai 
kada pasilinksmina: pavyzdin
gai, gražiai, taikiai. Koresp.

RADIO VAKARIENĖ KOVO 5 
CLIFFSAIDĖJ

Cliffside. N. J. — Čia Kovo 
5 d., Karsoko Lituanica salėje, 
Jono Valaičio vedamas radio 
programas rengia Užgavėnių 
blynų ir dešrų su Lietuviškais 
krienais vakarienę su koncer
tiniu programų ir radio orkes
tro šokiais. Įžanga stebėtinai 
maža, tik 5Qc. Pradžia 7:30 v. 
vakaro, iki vėliai nakčiai. Vi
si kviečiami. Rengėjai.

Mėnesinis ž u r n alas 
LIETUVIŲ IR ANGLŲ KALBOMIS

32 dideli puslapiai gražaus pasiskaitymo. 
Straipsniai apie Lietuvius, Apysakos, 
Eilės, Liaudies Dainos; Juokai, Patarlės

Vienas numeris 15 centų.
>Du, niimcniai — Sausio ir. Vasario —- 25c sn prisiuntimu 

Agentams duodama geras uždarbis. Pinigus gali
ma siųsti pašto ženkleliais (stampomis). Pinigus 

siųskit ir žurnalo reikalaukit šiuo adresu:
JAUNOJI LIETUVA

390 Lorimer S,treet Brookyn, N. Y.

KONCERTAS
Brooklyn, N. Y. — Lietuvių 

Meno Ratelis rengė koncertą 
Piliečių Klubo salėje, 80 Union 
avė.', Vasario 24 d. ' 1 1 1 1

RADIO VAKARAS 
NEW JERSEY

Newark. — Sausio 27 d. bu
vo Jono Valaičio vedamo Lietu
vių Radio Balso vakaras-kon- 
certas) Lietuvių - salėje.

Diena buvo gal šalčiausia šy- 
met diena. '’Be to, tą dieną bu
vo kitų didelių parengimų, del 
to žmonių nebuvo tiek daug 
kaip pernai.

Programas, betgi, buvo įdo
mus: Bayonnės Merginų Kvar
tetai padainavo labai gražiai, 1 
ne vien Lietuvių liaudies dainų 
bet ir naujų moderniškojoj Lie
tuvoj sukurtų. Kvartetu vado
vauja Aleksandra Pareigiutė, 
Bayonnės aukštesnėsės mokyk
los muzikos mokytoja.'

Puikiai pasirodė Kazys B. 
Kraučiunas iš Brooklyno, geras 
juokdarys.

Jaunos šokikės Marytė' Sa- 
daitytė ir Stella čepliavičiutė iš 
Jersey City pašoko.

Newarkieciai Vyt. Dvareckas 
smuiku, Vincas Carney ir Al
bertas Nornian pianu ir daino
mis tiesiog publiką stebino, 
ypatingai Dvareckas.

Gražiai pasirodė Ed. Kuras 
iš Scranton, Pa., pianine armo
nika. ' • 1

Mažiausia' dalyvė buvo Danu- ■ 
tė žiugždaitė. Sakė eilutes a- 
piė Darių rr Girėną įr žiemužę.

Uniter Sound Service su ve
dėju Vladu Mardosa priešaky
je,' talkininkaujant Ambrozai- 
čiųi Muzikos krautuvei Brobk- 
lyne, atvaizdavo radio stotį.

šokiams grojo gražiai unifor- 
mtiotaš Bob Borrett radio or
kestras, vadariias Jurgio Akia- 
lio. Rep.

ĮSTOJO NEW YORKO 
UNIVERSITETAN

Newark.—Golden Star Bott
ling Co. savininko p. Kralikau- 
sko, “Dirvos” rėmėjo, sūnūs B. 
Kralikauskas įstojo į New Yur
ko Universitetą studijuoti Bu
siness Administration.

Kralikauskų vyriausias sūnūs 
yra medicinos daktaras, duktė 
mokytoja, jauniausias sūnūs, 
matomai, paseks tėvo pėdomis, 
bus biznierius. Tam ir ruošia
si. Sveikinam!

Reikia pasakyti kad studen
tas B. Kralikauskas yra uolus 
rėmėjas ir lankytojas Lietuvių 
kalbos mokyklos Newprke, Ku
ril} vadovauja Jonas Valaitis.

Rep.

SIDABRINĖS VESTUVĖS
Cliffside, N. J. — Vasario 17 

d., sekmadienį, vietos veikėjams 
J. ir S. Valikoniams (186 Jei'- 
sey st.) sukako 25 metai jai 
vedybinio gyvenimo. . Del to'Si
dabrinių Vestuvių puota - bdVb 
gana graži. Ją vadovavo pla
čiai ne tik čia bet ir apielįnkė- 
je žinomas J. Karsokas, Litua
nica salės ir alinės savininkas 
(247 Walker St.).

Puotoj dalyvavo: šagamogai, 
Masiulevičiai, Dirsa, Taruliai. 
Tumavičius, Gudas, Karsokų 
šeima ir jaunavedžių brolis ir 
švogerką A. ir J. Valukoniai. o 
Valukonienė buvo net svočia.

Ilgiausių metų laimingiausia 
gyventi. Rep.

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

delio pasitenkinimo iš jos.
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PAŽINK LIETUVĄ
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

VENCAVAI

pavir- 
ir di- 
0 jie

Išnykęs Lietuvos 
miestelis

Lietuvos žemelės 
sius nusėtas gražiais 
dingais piliakalniais, 
apvainikuoti dar gražesnė
mis legendomis bei padavi
mais. Jau neretas iš jų yra 
lanksčios plunksnos apra
šytas.

Bet musų žemelė turtin
ga ne tik piliakalniais bet 
ir šiaip vietovėmis, kurios 
taipgi domios savo legen
domis, apsakymais. Tokių 
vietų yra labai daug: kiek
vienoje apielinkėje. Ypač 
daug jų yra Zarasų kraš
te. Tik deja, anie jas be
veik niekas nieko nerašo. 
Gal todėl kad jos atrodo 
lyg mažai vertos dėmesio, 
ir ištikro, jei kurios dar 
šiandieną sodžiuose yra mi
nimos, už tai turime būti 
dėkingi musų seneliams, ku
rie jų vaizdūs ir legendas 
išsaugojo pasakodami savo 
vaikų vaikams. Tat, kol 
dar nepaskendę užsimirši
mo juroje, įdomu ir jų ne
pamiršti. Tuo labiau kad 
jos taipgi daug puošia mu
sų gražų kraštą.

Vieną tokią vietovę kaipo 
pavyzdi, aprašysiu iš savos 
apielinkės, tai buvusį išny
kusį miestelį Vencavus.

Vencavai senų senovėje 
buvę nemažas miestelis. Ja
me buvus tik antra Lietu
voje katalikų bažnyčia. Ru

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

“MARGUTIS”
6812 So. Western Ave. 

Chicago, H),

Nuo Gėlimu ir 
Skausmu 
naudokite 

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERI 
Pain-Expelleris visuomet 

II palengvina skausmus il|

.KILLS PAIN

Pastaba Skaitytojams
Kuomet negaunat kurio 

“Dirvos” numerio tai pra
šydami Administracijos jį 
prisiųsti nerašykit “nega
vau pereito numerio”, bet 
parašykit: “Negavau nr. 2 
arba 10, arba 31”. Tada 
greitu laiku tikrai gausit 
tą numerį kurio neturit.

“Dirvos” Admin. 

DARIUS IR GIRĖNAS
Parašė P. JURGĖLA

TURINYS: Dariaus ir Girėno gyvenimo ir vei
kimo apžvalga. Skridimas per Atlantiką. Soldi
no miško paslaptis. Žygio atgarsiai pasaulyje. 
Dariaus ir Girėno nuopelnai aviacijai ir musų tau
tai. Poezija apie “Lituaniią”. Skridimo rėmėjai 

ir rėmėjų komitetai.
384 puslapiai, su 86 paveikslais; tvirti, viršeliai. 

KAINA $1.50; siunčiant paštu, $1.65.

“DIRVA”
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

UCTUXJMil

Mm us

sams gi įsigalėjus Vencavų 
bažnyčia tapo paversta cer
kve. Prancūzams gi žy
giuojant Rusijon, miestelis 
ėmęs nykti ir bažnyčia ta
pus sugriauta. Jos pėdsa
kai iki šios dienos yra užsi
likę — pamatas, kapinių 
paminklas ir po juo labai 
tvirtas rūsys. Rūsyje yra 
daug kaukolių ir šiaip žmo
nių kaulų. Žmonės pasako
ja kad šiame rūsyje ilsisi 
baudžiavos laikų ponai, Žo- 
bos. Jie labai baudžiaunin
kus bausdavę, plakdavę, ne
mažai ir visai užmušdavę. 
Taip, pav., liepdavę bau
džiauninkui įlipti medin ir 
kukuoti, tuomet ponas nu
šaudavęs ir juokdavęsis kad 
gegutė iškritus iš medžio. 
Tokių “gegučių” ponas nu
šaudavęs kas savaitę.

Šitose pat kapinėse yra 
antras gilios senoyės liudy
tojas — ąžuolas. Jo storis 
1 metras ir 60 centimetrų. 
Musų tėvų seneliai pasako
ję kad šis ąžuolas jų kara
lystėje esąs seniausias. Do
kumentais tvirtinama kad 
jis turįs 745 metus, ir musų 
seneliai dar gerai mena 
kaip šitame ąžuole kaboda
vo Vencavii bažnyčios trys 
varpai. Dabar senų žmo
nių tvirtinama kad šitas 
ąžuolas turįs 850 metų. Bet 
ir jį senatvė ištikus — da
bar jo tėra tik pusė liemens 
ir tesužaliuoja tik viena ša
ka.

Baudžiavą panai kinus, 
miestelis visai sunykęs, tik 
palikęs iš šimto valakų dva
ras. Per didįjį karą Vokie
čiai ir šį dvarą sunaikino, o 
atgavus Lietuvai nepriklau
somybę, dvaro žeme buvo 
aprūpinta daug valsiečių 
žemdirbių.

Dabar Vencavai yra kai
mas. Juos supa ežerai. Nuo 
šiaurės vakarų — Venca- 
vas, nuo pietvakarių—Ven- 
cavaitię, ir nuo pietų rytų 
— Baltis. O nuo šiaurės 
dengia giria-pušynas, pil
nas grybų, uogų, kiškių, la
pių, barsukų ir net vilkų.

Patys gi Vencavai aukš
tumoje. Čia iš senų laikų 
užsilikę yra gražių pylimų. 
Per Vencavus eina du vieš
keliai, vienas nuo Antaliep
tės į Zarasus, kitas nuo 
Dusetų į Degučius, 
važiuodamas 
zisą Vencavų 
zi ir traukte 
viena vietelė.

Vencavuos 
gentura, pradžios mokykla, 
šaulių buris, jaunųjų ūki
ninkų ratelis, jaunalietu
viai. Žmonės apsišvietę, ir 
jaunimas gražiai sugyvena 
su kaimyninių kaimų jau
nimu. Jonas Šutas.

Jais 
gali pamatyti 
groži, čia ža- 
traukia kiek-

yra pašto a-

KAS BUS SU KLAIPEDA?
Lenkai turėję kokį tai Pasitarimą su Vokiečiais
Amerikos Lietuvius labai 

surūpino likimas Lietuvos 
vienatinės išeigos į juras— 
Klaipėdos uosto.

Vokiečiai laimėję Saarą 
atgal, pradėjo rėkauti kad 
jie turi atgauti sau atgal ir 
kitas iš jų atimtas teritori
jas, sykiu ir Klaipėdą.

Tačiau, nežiūrint Į tokius 
viešus Vokiečių rėkavimus, 
dabartiniu laiku jiems atsi
imti Klaipėdą butų daug 
sunkiau negu dešimts metų 
atgal. Dabar jau Lietuviai 
išmoko nuo jų saugotis.

Vokiečių galybė Klaipė
dos krašte galima sakyti vi
sai sutrinta, jeigu nėra dar 
kas tokio ko Lietuva nepa
tyrė. Perversmo namie, pa
čiame Klaipėdos krašte, jie 
nepajiegs sukelti ir vieni 
Lietuvių nenugalės. Reika
linga pagalba iš Vokietijos. 
Ją atvirai Berlinas duoti 
negali, nes bent koks kariu- 
menės pasijudinimas prieš 
Lietuvius reikštų paskelbi
mą karo. Kitos šalys Vo
kiečiams karo keliu Lietu
vius pulti neduos.

Lietuviai matyt dar ne
buvo gyvenimo pamokinti, 
taigi lengvai leido Lenkams 
apsigauti ir neteko Vil
niaus. Jogailos pasielgimas 
su Keistučiu ir Vytautu 
prieš penkis šimtus metų 
buvo pertolimas atsitikimas 
ir i minti neatėjo.

Kryžeivių viliugystės ir
gi buvo toli praetyje supe
lėjusios.

Lietuva padarė su Vokie
tija visokias taikas ir rodos 
viskas ėjo tvarkiai. Betgi 
be maža ko neprarado Klai
pėdos, kaip dabar Kaune 
Vokietininkų bylos tardy
mas parodo.

Padarę su Lietuva taiką 
ir sutartis, kitu keliu Vo
kiečiai ėmė ruoštis prie at- 
plėšimo Lietuvai Klaipėdos 
krašto. Viskas ką tada Lie
tuviai darė tai tik paskiri 
žmonės laikas nuo laiko ra
gino Amerikiečius pirktis 
Klaipėdos krašte ukius ir 
ten apsigyventi.

Lietuviai paėmė Klaipėdą
1923 metų pradžioje, o jau
1924 metais buvo užstatyta 
Vokiečių mašina dirbti at- 
plėšimui Klaipėdos.

Beveik stebuklas privedė 
Lietuvos vyriausybę 
suuodimo ką Klaipėdos 
kietininkai ruošia.

Pastaru laiku eina 
bos kad Lenkai ypač labai 
susibičiuliavo su Vokiečiais. 
Kažin katrie jie bus apgau
ti? Lenkai gal but gerinu
si Vokiečiams kad neišvytų 

prie 
Vo-

kal-

juos iš Danzigo ir neužda
rytų karidorių. Gal jie no
ri susukti kokią nors klas
tą Lietuvos kaštais. Betgi 
jeigu Lenkai butų tiek pai
ki kad gelbėtų Vokiečiams 
Lietuvius nuskriausti Klai
pėdos atžvilgiu, tai netru
kus jie patys butų išstumti 
iš Danzigo. Vokiečiai at
sidėkotų labai gražiai.

Lietuvos kariumenė yra 
gana stipri ir gerai sutvar
kyta atremti Vokiečių at
virą puolimą ant Klaipėdos. 
Apie tai dabar nei kalbos 
būti negali. Vokiečių mo- 
bilizavimasi reikštų atvirą 
pagrąsinimą visos Europos 
taikai, ir prie to dįdėsės val
stybės juos neprileis. To
dėl iš to atžvilgio Lietuva 
yra saugi. Jei kokis nau
jas, nepermatytas Lenkų ir 
Vokiečių pasikėsinimas bu
tų sudarytas, tada pavojus 
butų didesnis.

Klaipėdos gyvento jams 
nebus duodama balsuoti su 
kuo jie nori susidėti. Klai
pėdos kraštas yra Lietuviš
kas, tik daug apvokietintas, 
ir dabar yra pripažintas vi
siška Lietuvos dalimi. Saa- 
ro plotas buvo po Tautų 
Sąjungos kontrole, ir buvo 
taip sutarta kad po kelioli
kos metų butų duota gyven
tojams apsibalsuoti. Tas 
kraštas buvo visai suvokie
tintas, tiesiog Vokiečių ap
gyventas, užtai balsavimais 
Vokiečiai ir nulėmė Saaro 
srities priklausymą Vokie
tijai.

CICERO, ILL.
SINTAUTŲ, LUKŠIŲ, ŠAKIŲ 
IR GRIŠKABŪDŽIO 
VAKARAS

Prieš kiek metų Zanavykijoj, 
kaip vadinama Suvalkijos kraš
tas apie Sintautus, augo jauni 
Lietuviai ir Lietuvaitės, ir ten 
gražiose žaliose lankose dainas 
dainavo. Bet gyvenimas buvo 
toks žiaurus kad jauniems Lie
tuviams ir Lietuvaitėms reikė
jo apleisti savo gražų kraštą ir 
vykti Į Ameriką.

Daug tų jaunų Lietuvių pa
siekė ir apsigyveno visiems ge
rai girdėtame Chicagos prie
miestyje, Cicero. Tarp tų Za
navykų susikūrė viena šeima, 
devyni metai atgal, pp. Stanai
čiai, kurie gyvena 1335 49th 
st., Cicero. Štai Vasario 24 d. 
pp. Stanaičiai surengė vakarą 
savo 9 metų vedybinio gyveni
mo sukaktuvėse, kame dalyva
vo Zanavykai iš viršpaminėtų 
vietų, ir visi gražiai vaišinosi.

Ponai Stanaičiai augina duk
terį Birutą, kuri sakosi busin- 
ti dainininke. Daug linkėjimų 
pp. Stanaičiams. Rep.

DARBAI
Cicero j darbai pradėjo smar

kiai eiti, kai kurtos firmos ima 
naujus darbininkus. Kaip ilgai 
ta darbymetė čionai bus sunku 
pasakyti.

Melrose Parke darbai pradė
jo eiti daug geriau ir beveik 
visi senieji pirmiau dirbę dar
bininkai sugryžo dirbti.

BIRUTĖS VAKARAS 
GERAI PAVYKO

Chicagos jauni ir veteranai 
Birutiečiai susirinko ir susijun
gė išnaujo į vieną grupę, kaip 
seniau buvo, savo linksmame 
vakare Vasario 23 d. Vakaras 
buvo nepaparstai malonus. Bi
rutiečiai, vedant buvusiems sa
vo choro mokytojams, Mikui 
Yozavitui, P. Sarpaliui, A. A. 
Oliui ir dabartiniam vadovui J. 
Byanskui, sudainavo keletą dai
nų. Vakaras tęsėsi iki 1 vai. 
ryto. Tvarką vedė Birutės cho
ro pirmininkas A. Stelmokas.

Rep.

KEISTAS MELAVI
MAS

Lietuvos laikraščiai rašo kad 
“visuomenes pageidavimu ‘Li- 
tuanicos II’ vardas buvo pakei
stas į ‘Baltoji Gulbė’.”

O kur čia tas “pageidavimas” 
buvo ir kas jį kėlė kuomet Chi
cagos Lietuvių metropolyje nie
kas nieko apie tai net negirdė
jo!

Reikia tat spręsti kad iš “Li- 
tuanicos II” paliko tik “vište
lė”, kuriai dabar prisieis nau
jai šį pavasarį dolariukus dė
ti... . Lietuviški socialistėliai 
turi nemažai razumo ir vis su
siranda budus kaip palaikyti 
savo lizdelį pilną. Kada jau 
“patriotiškas” tikslas pradėjo 
būti ne taip pelningas, skelbia 
kad iš “Lituanicos II” “pakrik
štyta” višta, kuri turės dėti 
kiaušinius cicilikų maitinimui.

Kaip ten nebūtų, visgi dėlto 
koktu kada musų cicilikėliai po 
priedanga “antro skridimo” ne
siliauja žmonių mulkinę. Visi 
gerai pamenate apie surengtas 
“antrojo skridimo išleistuves”, 
Rugpjūčio 26 d. “Lituanica II” 
buvo “apkrikštyta”, paskiau 
“išleista” į Kauną, na o dabar 
vėl išnaujo rengiamasi “krikš
tyti” į tokį gyvuliuką (ar pauk
štį) kuris deda kiaušinius....

Ar ilgai jums, vyrai, užteks 
tokių mulkių kurie duosis jums 
leisti durnus į akis? Ar nepa
kako tų $32,000, kuriuos sų- 
rinkot, ir ką už juos nupirko! ? 
Gramozdą kuris nei 100 mailių 
negalėjo paskristi. Taigi, “lėk
tuvas” toks kaip ir -kiti visi 
Chicagos Lietuvių socialistų 
kuriniai.

Vasario 17 d. Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj ALTASS su
rengė vakarą neva paminėjimui 
Lietuvos nepriklausomybės, bet 
tikrumoje savo bizneliui, savo 
nusenusiam kromeliui lopyti. 
Verta pastebėti kad šioje socia
listų pramogoje nemažai tulžies 
išliejo socialistų nuolankus tar
nas, Lietuvos Konsulas Chica- 
gai. Jis bandė graudinti tuos 
kurie neseka socialistų skymų.

Daug geriau padarytų jeigu 
ponas konsulas rūpintųsi dau
giau jam prideramais reikalais. 
Konsului visai netinka būti agi
tatorium ir dar tokių klikų ku
rios yra pažeminimas Lietuvy
stei. Pono konsulo pasaka kad 
“pasaulis garbins lakūną” kri
tikos neišlaiko ir pastato jį kai
po konsulą socialistų biznelio 
rėmėju po priedanga ALTASS. 
Juk skridimas per Atlantiką 
yra toks nudėvėtas dalykas kad 
pasaulis visai užmiršo du Len- 
kus-Lietuvius lakūnus kurie 
pereitą vasarą perskrido ir at
sirado Lenkijoje. Už ką turi 
“pasaulis garbinti” Lietuvį pa- 
kartojantį jau atliktus bandy
mus kitų? Tie prižadai “gar- 
binimų”_yra tik viliojimas vi
suomenės duoti cicilikų krome
liui daugiau dolarių, nors su po
no konsulo pagalba jau išvilio
ta ir išmėtyta $32,000!

Altass Rėmėjas.

JAUNOSIOS BIRUTĖS 
VAKARAS PAVYKO

Vasario 24, Chicagos Lietu
vių auditorijoje įvyko Jauno
sios Birutės vakaras, po vado
vyste artisto Juozo. Olšausko ir 
p-lės V. Stradomskaitės. Pro
gramas susidėjo iš dainų, šokių 
ir vieno vaizdelio, “Juraitė, Ju
ros Deivė, ir žvejas Kastytis”. 
Jaunuoliai atliko taip gerai 
kaip galima iš jaunuolių tikė
tis. Reikia atiduoti už tai kre
ditas p-lei Stradomskaitei ir 
artistui Olšauskui, kurie nema
žai darbo padėjo iki programą 
prirengė. Publikos buvo apie 
700 žmonių. Rep.

MIRĖ 600 SVARŲ MOTERIS
Chicagoje Vasario 26 d. mi

rė Victoria Hernandez, 67 m. 
amžiaus moteris, kuri svėrė ar
ti 600 svarų. Ji per daug me
tų gyveno viename kambaryje, 
negalėjo išeiti iš jo, nes per
augo duris. Prieš mirtį jai su
sirgus, kai reikėjo išvežti į li
goninę, ugniagesiai iškirto da
lį durų praplatinimui išeigos.

REIKALINGA PARDAVĖJA!
Pardavimui Punchboards po 

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

JAU IŠĖJO KNYGA 
APIE DARIŲ IR 

GIRĖNĄ

Kovo mėnesio pradžioje išėjo 
iš spaudos visuomenės senai 
laukiama knyga, “SPARNUO
TI LIETUVIAI DARIUS IR 
GIRĖNAS”, šį didelį (384 p.) 
veikalą parašė Kapt. P. Jurgė- 
la, kuris buvo Dariaus ir Girė
no skridimo rėmėjų vyriausio 
komiteto sekretorius ir per 
spaudą garsino skridimą. Tai 
dar pirmutinė knyga apie šiuos 
musų tautos didvyrius, Atlan- 
tiko nugalėtojus. Visuomenė 
nežino jų praeities, darbų ir 
vis dėlto graudžiai apraudojo 
ir karališkai palaidojo daugiau
sia tik už Atlantiko perskridi- 
mą ir netikėtą tragišką žuvimą 
prie pat Tėvynės. Ne be rei
kalo ir kitos tautos reiškė už
uojautą ir drauge su Lietuviais 
liūdėjo. Dabar iš tos knygos 
galėsime gerai pažinti šiuos du 
drąsuolius, jų dvasią, asmeny
bes ir geriau supratime jų žy
gio svarbą.

Knygą puošia net 86 paveik
slai gerame popieriuje. Tai tik
ras albumas-knyga. Be to, pa
skelbta visi skridimo' rėmėjai 
ir rėmėjų komitetai. Tai visa 
labai įdomu.

Nežiūrint brangios (geros) 
spaudos ir daugybės įvairių 
gražių paveikslų, knyga parduo
dama tik po $1.50, o siunčiant 
paštu po $1.65. Knyga parems 
Dariaus ir Girėno Paminklo 
statymo darbą Chicagoje.

Reikalaukit “Dirvos” admi
nistracijoje.

Lietuviai Pasauliniai 
Vaikščiojimo Čam- 

pijonai
(Pabaiga aprašymo pasikal

bėjimo šokimo-vaikščiojimo kon
to Chicagoje laimėtojų, Lietu
vių, Juozo ir Marės šatkų- 
Rock).

Toliau reporteris užklausė p- 
lės Marijonos šatkiutės-Rock ar 
daug jiems tenka susitikti su 
Lietuviais po įvairias kolonijas.

Atsakė kad kaip kur labai 
daug, ypatingai kuomet daly
vavo kontestuose Rytinėse Val
stijose. Kada tik Lietuvių esti 
atvykę į salę mes tuojau suži
nom. Jie paprastai stengiasi 
užkalbinti mus. Lietuviškai.

Ar judu visuomet skelbiatės 
kad esat Lietuviai, kaip kad 
Chicagoj ?

Taip, mes visur kur tik daly
vavom buvom žinomi kaipo iš 
Lietuvių tautos kilę. Prie to, 
kontesto vedėjai naudojasi pro
ga, skelbdami kad Lietuviai 
kontestai dalyvauja, patrauki
mui daugiau ir Lietuvių. Be
veik visų tautų kontesto daly
viai yra skelbiami kokios tau
tybės, jie yra.

Toliau, reporteris įsidrąsino 
ir paklausė p-lės šatkiutės ar 
ji dar nevedus. Ji atsakė, Ne.

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

DABAR GALIMA GAUTI “DIRVOJE”

KARAS! 20-to amžiaus KARAS ant žemės, ore, jurose.
Durtuvų grumtynės, nuodingi gazai, lėktuvij pašovimas, artilerijos griau
smai, žmonių susprogdinimas ir kitos karo baisybės vaizdžiai ■ aprašyt* 
VV. T. SCANLON’O parašytoje ir 1-rna premija Amerikoje apdovanotoje 
karo apysakoje

“Dirva” 6820 Superior Ave. Cleveland, O.

Taip ir pasibaigė musų pasi
kalbėjimas su pasauliniais cam--. 
pionais naujai įpopuliarėjusįo ... 
užsiėmimo, vaikščiojimo - šokį-, 
mo. Iš visko galima suprasti’ 
kad tiedu broliai ir .sesuo Šot- 
kai, nors iš Lietuvių negyvena ’ 1 
ir su Lietuviais beveik bendrų 
reikalų neturi, nesigina savo 
kilmės ir nepasisavino kokios . 
svetimos kilmės.

Pirmame pranešime buvo pa-” 
daryta klaida, buvo pažymėta ' 
kad jie yra gimę Springfield, 
Ill. Turėjo būti Spring Valley, . 
111. ' Rep.

BIZNIO APŽVALGA 
CHICAGOJE

Suv. Valstijų Vyriausio Tri-,r 
bunolo aukso reikale nuospren
dis, kuris paskelbta Washing- . 
tone Vasario 18 d., Chicagoje 
padarė taip vadinamą “gold 
rush”. Biržoj buvo nepapras
tas biznis. Kainos akcijų ir 
bondsų kai kurių pakilo iki 10 
nuoš. . r

Reikia pasakyti kad kainos 
pakilo ne tik bondsų bet žymiai, 
pašoko ir valgomų produktų. 
kainos, ir tt. Dabar kyla klau-- 
simas kas bus toliau? Atsa
kymas gali būti labai įvairus, 
tačiau Vyriausio Tribunolo nuo
sprendis kas liečia auksą turi 
labai daug reikšmės biznio įs
taigoms, pramonei, ir pačiai 
valdžiai dabartinėj tvarkoj.

Jei Vyriausias Tribunolas 
butų pripažinęs tą kad valdžia 
turi mokėti aukso garantijos- 
verte už valdžios bondsus ir. 
privatiškų kompanijų taip va
dinamus “aukso bondsus”, tai 
Amerikoje greičiausia butų bu
vę nepaprastas finansinis kri- 
zis. Mat, Amerikos valdžia ne
turi ganėtinai aukso išmokėti 
jųQ. už bondsus kuriuos išleido 
jau keliolika metų atgal.

Dabartinėse aplinkybėse kai
nos kiK ant visko, ir labai ga
limas daiktas kad kainos pą- 
sieks tos aukštumos kaip buvo ■ 
1928 metais. Jeigu auksas bu
tų palikta po senosios vertės, 
kainos prekių butų puolusios 
iki valdžia butų suradus budus 
kaip išvengti aukso atsakomy
bės.

Todėl sudėjus viską į trum
pą apžvalgą, yra pamato ma- . 
nyti kad bizniai, pramonė da
bar pagerės, jei bus uždėta tin
kama kontrolė ant pinigų, t. y. 
jei nebus padaryta perdidelė 
infliacija (prispausdinimas per
daug popierinių pinigų).

B. F. S.

NEBŪK ŽILAS!
Stebuklingos Gyduoles, kurios Pa

naikina šilimų, 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, III.
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APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. širvyjdas.

ROOSEVELTO BIRIUS ATMESTAS

Suv. Valstijų Kongresas 
pasidalino Prez. Roosevelto 
viešų darbų biliaus reikale: 
Atstovų Butas prieš kelias 
savaites tą bilių lengvai už- 
gyrė; Senatas gi tą bilių be 
jokios atodairos paneigė.

Prez. Roosevelt pareika
lavo Kongreso $4,880,000,- 
000 sumos davimui darbų 
bedarbiams, vietoje teikimo 
pašalpų. Jau buvo išsiunti
nėta valstijoms ir miestams 
paklausimai kokiems reika- 
lingiausiems darbams pini
gų norės. Dabar gi tam už
kirsta kelias.

Daug prisidėjo to biliaus 
atmetimui darbo federaci
jos pasipriešinimas. Prezi
dentas norėjo įvesti viešuo
se darbuose kiek mažesnes 
algas, kad darbininkai ne
bėgtų iš savo turimų darbų 
į valdžios darbus. Bet su 
darbo federacijos spaudimu 
senatas nubalsavo 44 prieš 
43 kad algos turės būti mo
kama lygios už tokius pa
čius darbus kaip ir priva- 
tiškose įmonėse, ir bilių su
grąžino komisijai.

Tuo tarpu bedarbės klau
simas darosi rimtesnis, su 
kuriuo tas pats Kongresas 
turės skaitytis.

Federacija Vistiek 
Nepasižymėjo

“Dirvai” padarius pasta
bą apie Kat. Federacijos ne- 
pasižymėjimą 1934 m. au
komis Vilniaus reikalams, 
“Draugas” į tai atsakyda
mas pasinaudoja proga pa
sibarti ir pataria “Dirvos” 
“laisvamaniams” “bent šiek 
tiek dirbti kilniam Vilniaus 
vadavimui”.

Žinoma, “Draugas” pasi
savina Federacijai visą kre
ditą, o “laisvamaniams” tik 
dabar pataria “bent šiek 
tiek dirbti”....

“Draugas” sako kad Fe
deracija “tik padėjo Kan. F. 
Kemešiui ir jo draugams 
rengti prakalbų maršrutą 
Lietuvių kolonijose, bet ne
trukdė nė laisvamaniams 
juos kviesti pas save ir per 
juos aukoti Vilniaus reika
lams”. Čia “Draugas” klys
ta. Kan. Kemėšio misijos 
tikslas buvo atvažiuoti pas 
Amerikos Lietuvius kaip 
pas vienos motinos vaikus. 
Bet Federacija pasiskubino 
paskelbti kad katalikai su 
niekuo nesiskaitytų ir vie
ni rengtų svečiams priėmi
mus. Kadangi kožnoj ko
lonijoj, daugiausia, svečiai 
galėjo būti tik po vieną die
ną, kada “laisvamaniai” ga
lėjo kviesti svečius ir rinkti 
aukas?

Federantai gi, daugiausia, 
kaip pav. Clevelande, sve
čius kvietė, bet aukų nerin
ko, nors žmonės suėjo ga
tavi aukoti.

Jeigu, kaip “Draugas” gi
riasi, per Federaciją surin
kta per visą 1934 metą Vil
niaus reikalams tik $465, 
tai visgi labai mažai paly
ginus su progomis kokias 
turėjo aukų surinkti. Tas 
reiškia, apie pusę kiek su
rinko kitos kolonijos, ku
rios nepaklausė Federacijos 
diktatūros ir dirbo tiesiogi- 
nai.

Palyginant “Draugo” pa
sigyrimą surinkta $465.64 
sumele reikalingam tikslui,

kuriam “laisvamanius” pa
ragina “nors šiek tiek pa
dirbėti”, su Federacijos su- 
kiršinimu Amerikos Lietu
vių ir užkirtimu kelio su
rinkimui kelių tūkstančių 
dolarių jeigu butų raginus 
Lietuvius veikt išvien, su iš 
kitos pusės Federacijos pa
raginimu katalikus gelbėti 
socalistišką biznį — biznį 
didžiausių tikybos griovė
jų, — kurie susirinko $32,- 
000—tai Federacija, kaip ir 
pats “Draugas”, padarė Vil
niaus gelbėjimo reikale ne
išlyginamą nuostoli.

“Dirvai” prikišamą “vai
kiškumą” grąžiname “Dr- 
gui” su komplimentais už 
jo “didvyrišką” pareiškimą: 
“Federacija darbavosi ir 
gražiai Vilniaus reikalams 
pasidarbavo. Gaila kad to 
negalima pasakyti apie ‘D- 
vos’ plauko žmonių organi
zacijas, kurios nė piršto del 
Vilniaus nėra pajudinusios.”

Taip “gudriai” pasakyti 
gali tie kurie pernai sukir
šino tautinę visuomenę su 
katalikiška visuomene, ir 
pakinkė katalikišką visuo
menę sudėti desėtkus tūks
tančių dolarių cicilikų “an
tram skridimui”, už ką da
bar pats “Draugas” sau na
gus graužiasi....

Nauja DULR Valdyba
Vasario 3 d. Kaune įvy

kusiame Užsienio Lietu
viams Remti Draugijos su
važiavime perrinkta tos 
draugijos valdyba šitaip 
pasiskirstė pareigomis:

Pirmininkas — Adv. Ra
polas Skipitis (šios draugi
jos įsteigėjas ir uoliausias 
veikėjas); vice pirmininkai 
— Kauno burmistras Adv. 
Antanas Merkys ir Prof. 
Mykolas Biržiška; iždinin
kas — žemės ūkio ministe
rijos direktorius Vanagas- 
Simonaitis; sekretorius — 
“Trimito” redaktorius šau
lys Jonas Kalnėnas; valdy
bos nariai: Šaulių Sąjungos 
kultūros skyriaus vedėjas 
Vincas Lauzvardas ir Prof. 
Kazys Sliževičius.

Iš šito Tsb. pranešimo 
galima spėti kad Užsienio 
Lietuviams Remti Draugija 
vadovaujama labai rimtų ir 
atsakingų asmenų.

Japonijoj darbininkai pi
giausia apmokami — pa
prastas darbininkas dirb
tuvėje ar ukėje gauna tik 
apie 13 Amerikoniškų cen
tų į dieną, o moterys gauna 
po 9c. Šilko audinyčių dar
bininkams pernai pakėlė 
nuo 18c iki 30c už dienos 
darbą, moterims nuo 15c iki 
18c už dieną.

LIETUVOS VAIZDAI
Štai mes Lietuviai gąlim didžiuotis, 
Savo tėvynės turtus skaičiuoti: 
Kur pasižiūri — vis akį traukia, 
Vaizdai puikieji turistus šaukia.

Miškai čia tankus, plotai apžėlę, 
Ąžuolai šventi šian ten žaliuoja, 
Skroblai ir vinkšnos, eglė storoji 
Tai vaizdai mieli mus Lietuvoje.

Lygus laukeliai, dirvos derlingos, 
Juodžemis, molis augalams tinka, 
Rugiai, kvieteliai ir vasarojus 
Kiekvieno akį matyt vilioją.

Prie upės auga alksnis kuprotas, 
Ant sauso smėlio beržas lapotas, 
Prie pat upelio, karklas lankstusis, 
O prie kelelio — gluosnis žaliasis.

Lietuvos žmonės medelius myli, 
Del medžių žemės jie nepavydi: 
Sodai ’didžiausi, medžiai sodyti, 
Obelėms, kriaušėms, slyvoms auginti.

Brangink, Lietuvi, savo žemelę, . 
Kur gimei, augai savo kampelį, 
Čia miškai, kalnai, lygus laukeliai, 
Čionai gyvena seni tėveliai.

J. Almonaitis.

TAUTIŠKA DAINA
(Prisiuntė “Dirvos” skaitytojas)
Pro girelę, pro žaliąją
Saulelė tekėjo

Lygiais keliais vieškelėliais
Daug broliukų ėjo.

Visi linksmi, dainuodami
Rytų pusėn traukė,

Nors žinojo kad ne vieną
Mirtis tenai laukia.

Girdis dunda jau rytuose 
Kanuolių daugybė,

Žemė dreba, mirtis kerta
Mus brolių gyvybę.

Tegu gaudžia ten kanuolės,
Tegu mirtis veikia,

Vienok drąsiai tenai einam,
Tėvynę gint reikia.

Musų broliai vyrai narsus, 
Nuo senovės kariai garsus.

Baisių Vokiečių nebojo,
Juos iš Lietuvos išvijo 

Ten kur teka Nemunėlis, 
Bėga sriaunus vandenėlis.

D I R V A

Ką Anglai apie Mus 
Rašo

Londono “Times”, 1934 
metų apžvilgą darydamas, 
šitokiais žodžiais Pabaltijį 
aprašo:

“Šis metas Pabaltijo val
stybėms buvo įvykiais ra
miai turtingas. Kovo mė
nesį perversmas Estijoj įkū
rė švelnią nesocialistišką 
diktatūrą; ta pati permaina 
nutiko Latvijoj dviem mė
nesiais vėliau. Tokiu budu 
parliamentinės (šeiminės) 
valdžios nėra nei vienoje 
Pabaltijo respublikoje, nes 
Lietuvą nesocialistinė auto
ritetinga vyriausybė valdo 
nuo 1926 metų; šią vasarą 
visos trys vyriausybės pa
sirašė formalę draugišku
mo ir bendradarbiavimo su
tartį. Tai pirmas svarbus 
žingsnis senai trokštai Pa
baltijo sąjungai, kurios vie
nu svarbiausių tikslų yra 
taip suderinti visų trijų 
valstybių užsienio politiką 
kad prieš pasaulį butų vie
nas frontas. Su Anglija, 
tapo suderėta ir pasirašyta 
atskiros prekybinės sutar
tys, viena po kitai, Liepos 
mėnesį Londone — Lietu
vos, Estijos ir Latvijos.

Pabaltijo valstybės parei
škė noro būti paklaustos 
pirm negu bus sudaryta 
kokia nors Rytų Europos 
sutartis, nes kai kurį laiką 
tai sutarčiai Maskvoje, Pa
ryžiuje ir kitose sostinėse 
buvo daroma planai visai 
Pabaltijo valstybių nesi
klausus. Šią teisę išgavu- 
sios, visos trys Pabaltijo 
vyriausybės nusistatė prie
lankiau, reikalaudamos, ta
čiau, kad ir Vokietija ir 
Lenkija sutartį pasirašytų.’-’

Latviai Gražiai Tautine 
Diktatūra Tvarkosi

Gegužės 15 d. pereitais 
metais Latvijoje įvyko val
džios ir valstybės tvarkos 
perversmas. Partijų val
džia buvo prašalinta, įsiga
lėję socialistai išvyti ir ne
teko laisvės veikti. Valsty
bę vairuoti pasiėmė tauti
nio nusistatymo žmonės, 
kurie obalsiu priėmė: Lat
vija Latviams. Jų vadas 
yra Ulmanis, mokslą ėjęs 
Amerikoje, ir didelis ūki
ninkų reikalų rėmėjas. Bu
vo manyta, šešių mėnesių 
užteks išvindyti visą socia- 
listišką raugą iš valstybi
nio aparato. Bet, kaip A- 
merikonų “Current Histo
ry” žurnalo peržvalga sa
ko (Sausio mėn. nr.), Lap
kričio 15 d. praėjo, o Lat
vių valstybė į senas demo
kratinio seimo vėžes negry- 
žo. To vieton, Lapkričio 18 
Latviai savo tėvynėje ir po 
visą pasaulį, dar nematytu 
dvasios pakilimu šventė sa
vo tautinės valstybės ne
priklausomybės sukaktuves. 
Premjeras .Ulmanis susilau
kė didelio pagyrimo už tik
rai pavyzdingą savo valsty
bės tvarkymą.

DEIMANTŲ PARDUOTA 
UŽ 20 MILIJONŲ DOL.
Pereitais metais visame 

pasaulyje naujai gamintų 
deimantų buvo parduota už 
20 milijonų dolarių.

Lyginant tą su kitų ge
rų metų deimantų prekyba 
yra labai mažai, nes seniau 
paprastai būdavo per me
tus parduodama už 125 mi
lijonus dolarių. Tačiau ir 
tai skaitoma buvus geru 
bizniu.

Amerika nupirko deiman
tų pernai dusyk daugiau ne
gu 1933 metais.

“Dirva” dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio draugas. 
Platinkit ją tarp savo draugą.

1000 METŲ LIETUVOS ĄŽUOLAS — 
SUKILĖLIŲ ALTORIUS

PAMINĖTINOS LIETUVIŲ ISTORI
JOJE DIENOS KOVO MĖNESĮ

Paskutinis didesnis sukilimas Lietuvo
je prieš caro valdžią buvo 1863 metais. Ta
čiau, nors praslinko visa 70 metų, Lietu
vos kaimuose dar galima sutikti senelhj 
kurie atmena tą “Paliokų” sukilimą prieš 
kazokus. Tame sukilime dalyvavo daug 
Lietuvos valstiečių ir kunigų, bet jų sieki
mai buvo skirtingi nuo Lenkų dvarininkų 
siekimų. Žinoma, dvarininkų rankose bu
vo dvarai, turtai, tat jie sukilimu ir vado
vavo.

Gerai yra žinoma kad Vyskupas Va
lančius turėjo užstoti prieš Kauno ir Vil
niaus gubernatorių apie šimtą kunigų, ku
rių dalį vis del to žiaurus kazokai sugavo 
ir ištrėmė Sibiran. Kunigai kai kur gana 
aktingai prisidėjo prie sukilėlių, laikyda
vo pamaldas, o kartais net būdavo sukilė
lių grupių vadais, kaip Kunigas Mackevi
čius ir kiti. Sukilėlių būriai daugiausia 
slėpdavosi miškuose, nes ten jiems būda
vo lengviau daryti karinė mankšta ir slėp
tis nuo kazokų.

Daug sukilėlių 1863-64 metais susi
spietė Kėdainių apskrities miškuose, da
bartinėje Čekiškės miškų urėdijoje, Šara
vų kaimo rajone. Prieš 70 metų toje vie
toje kur Šaravų kaimo laukai, tęsėsi di
delis tankus miškas, labai tinkamas slėp
tis nuo Rusų. Vienu laiku čia buvo apsi
lankęs Kun. Mackevičius ir palikęs savo 
vietininką, per miškus išvyko Vilniaus link 
organizuoti kitų sukilėlių burių. Kėdai
nių sukilėliai nekartą sumušdavo mažes
nius kazokų barius ir atimdavo iš jų gin
klus.

Kadangi altoriaus miške padaryti ne
galima, jauni kunigai surado milžiniško 
didumo ąžuolą ir ten po juo pasidarė alto
rių. Kunigai ąžuolo nekirto, tik viduryje 
kamiene padarė kryžiaus formos išpjąus- 
tymą, kitaip tariant ąžuole įsitaitė alto
rių. Kiekvieną rytą, saulei tekant, trys 
sukilėlių kunigai paeiliui laikydavo mi
šias, o valstiečiai, ginkluoti dalgiais, ■ šakė
mis ir kitais panašiais “ginklais”, sudary
davo minią. Viskas atrodė kaip bažny
čioje, tik po atviru dangum.

Laikas slinko ir Kėdainių sukilėliai 
turėjo eiti Vilniaus link ir ten susijungti 
su didesnėmis sukilėlių jiegomis.

Bet mažai ginkluotiems sukilėliams 
nesisekė ir juos Rusai nugalėjo. Apie 100 
svarbesnių sukilėlių kazokai nugabeno į 
Vilnių, Kauną, ir ten juos pakorė. Vilniu
je prie Lukiškių aikštės daug Lietuvių ka
zokai pakorė 1864 metais. Nemažai suki
lėlių pakarta Kaune, dabartinėje Ožeškie
nės gatvėje.

Praslinko daug laiko. Visi sukilėliai 
nukeliavo amžinastin, dauguma kartu nu
sinešdami ir įvairias to sukilimo paslaptis. 
Tiktai vienas-kitas šimtametis senelis dar 
atmena tuos sunkius laikus. Bet apie tą 
ąžuolą-altorių dar ir šiandien Šaravų apie- 
linkės gyventojai daug žino. Iš lupų į lu
pas, kartų kartoms perduodama 1863-64 
metu įvykius ir parodoma ta istorinį ąžuo
lą.

Pagaliau, šiam milžinui ąžuolui pra
eito sukilimo įvykiai dar yra gyvi. Jis at
mena dar 1830 metų sukilimą, 1812 metų 
Napoleono žygį į Maskvą, 1795 metų Lie
tuvos-Lenkijos valstybės žuvimą, kuomet 
Rusijos imperatorė Katrė Didžioji su kai
mynėmis valstybėmis Lietuva-Lenkiją pa
sidalino; 1410 metų Vytauto Didžiojo per
galę ant kryžiuočių ties Žalgiriu, ir net 
1323 metų Vilniaus įkūrimą, ir šventąją 
ugnį, kada Lietuviai garbino Perkūną, ir 
kryžiuočių bei kalavijininkų puolimus iš 
vakarų ir šiaurės. Visi šie istoriniai fak
tai turėjo įvykti to ąžuolo amžiaus bėgy
je, nes jo milžiniškas storumas ir platumas 
liudija kad jis yra arti 1000 metų senumo.

Rusų valdymo laikais ir net Vokiečių 
okupacijos metu svetimtaučiai eiguliai no-į 
rėjo tą ąžuolą nukirsti, bet subėgę iš visų 
kampų apielinkės gyventojai atpirkdavo 
jo gyvybę. Ta apielinkė šį tūkstančio me
tu senumo ąžuolą laiko lyg ir šventu.

Tsb.

1, 1285 — mirė Didis Lietuvos Kimi- . 
gaikštis Traidenis.

2, 1310 — Lietuviai, vedami Gelažu- 
tės, pergalėjo kryžiuočius.

3, 1311 — Did. Lietuvos Kunigaikštis 
Vytenis paveržė iš Vokiečių Varmiją.

4, 1863 — Lietuviai paliuosuoti nuo 
baudžiavos.

5, 1311 — D. L. K. Vytenis pateko 
kryžiuočių nelaisvėn.

7, 1906 — Vilniuje, mergaičių gimna
zijoje, pradėta mokinti Lietuvių kalbos.

8, 1861 — gimė vienas pirmųjų aušri
ninkų ir visuomenės veikėjų, Dr. Jonas 
Šliupas.

13, 1360 — Kryžiuočiai užpuolė Kauno 
pilį.

14, 1386 — Lietuviai sutarė priimti kri
kščionybę.

16, 1360 — Kryžiuočiai pergalėjo Že
maičius ties Kaupu.

18, 1885 — numirė rašytojas Petras Ar
minas.

19, 1367 —’ Lietuviai sugriovė kryžei
vių pilis — Kaustėm ir Splitten.

20, 1920 — Sųsiyįenjjo Mažoji Lietuva 
su Didžiąją Lietuva.

22, 1565 — Lietuviai atėmė iš Rusų pilį 
Krasnaja.

27, 1363 — D. L. K. Kęstutis pateko kry
žiuočių nelaisvėn.

Jauni talentai, Janies Watt, 23 me
tus beeidamas, išrado garinę mašiną.

Garsus Italas dailininkas - tapytojas 
Rafaelis pagarsėjo savo kuriniais visame 
pasaulyje būdamas vos 21 metų amžiaus.

Genialus Vokiečių poetas Goethe pra
dėjo rašyti eiles būdamas 19 metų ąmž.

Tiek pat metų turėdamas, pradėjo ra
šyti ir garsus Prancūzų rašytojas, Victor 
Hugo.

Vergai pasaubje. Naujos Taptų Sąjun
gos įstaigos surinktos statistikos žinios ro
do kad visame pasaulyje dar tebėra trys 
milijonai vergijoje gyvenančių žmonių.

Tas pranešimas sudarė Tautų Sąjungos 
nariams labai nemalonaus įspūdžio, nes 
buvo manoma kad vergų skaičius yra daug 
mažesnis. Kol tiems trims milijonams ne
laimingų žmonių nukris vergijos pančiai, 
praeis dar daug laiko.
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LIETUVOS
ZEMLAPIAI

3OC
Su persiuntimu i kitus miestus — 30c.

Šie inetuvos žemlanįai yra labai aiškus, nu
rodanti visus miestus, miestelius ir bažnyt
kaimius; kelius, upes ir ežerus; taip kad tu
rėdami šį žemlapį galėsit puikiai apsipažin- 
ti su Lietuvos padėtimi: kurioje dalyje kas 
randasi, kur susieina ru'bežiai kitų šalių, 

ir viską kitą reikalingo jame rasite.
Reikalaukit “Dirvoje”

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

“NEŽINOMO KAREIVIO 
KAPAS”

Tai yra įdomi, didelė 185 pusi, apysaka iš 
Lietuvių kovų už Nepriklauopiybę. Tuo pat 
laiku susipazinsit su vienu iš gražesnių mu
sų šių dienos tautinės literatūros kurinių 
parašytų ir išleistų Lietuvoje. Su prisiun- 
timu kaina $1.00. Prįsiųskit laiške $1.00 
pažymėdami knygos vardą.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Didelis, gausiai paveiksluotas Sapiiįnykas, 
graliai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
sapną. Kiekvienas privalo jį turėti savo 
namuose.

KĄINA Su prisiuntimu 75c.
Reikalaukit “Dirvoje”

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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UŽBURTAS KALNAS
(Tęsinys iš pereito num.)

PER TVORA

II.
Neramu pasidarė kunigaikščiams kai

mynams kurie vargdė Liškevos žmones. 
Nors ir meilinosi dabar i RaivedĮ, bet vis 
keršto laukė, vis i kovą rengėsi ir laukė 
svečiuosna Raivedžio....

Raivedys karan nesirengė, keršto nie
kam nežadėjo. Tik, pasibalnojęs šyvą žir
gą, prapuldavo giriose, dviem, trims die
noms. Ką jis ten veikė niekas nežinojo. 
Pargryžęs iš girios, užeidavo menėn, kur 
gyveno sena jo motė, Ragailė. Ilgai ten 
kiekvieną kart jiedu kalbėdavosi — iki pu
siau nakties.

Ką jie ten kalbėjo; niekas nežinojo. 
Girdėjo tik kad gudus buvo Raivedžio bal
sas, kad graudus buvo Ragailės žodžiai.

Į nieką daugiau Raivedys žodžio ne
pratarė, jei tik Į tuos svetimos šalies žmo
nes kur ji atlydėjo iš Lenkų žemės. Seni 
žmonės, kurie daugel yra matę, kalbėjo 
kad tai buvo Lenkų šalies karžygiai.

Ką jiems kalbėjo kunigaikštis, niekas 
nieko nesuprato. Tik matė visi kad jie 
pasibalnojo savo žirgus ir išjojo iš Raive
džio dvaro.

Ir vėl slinko diena per dieną, žmonės 
nerimo, ir taip kalbėjo ir šiaip kalbėjo ir 
laukė karo, bet Raivedys tylėjo, tik nuliū
dęs vaikščiojo, niekam žodžio nepratarda
mas. Liūdnas buvo veidas ir senos Ragai
lės.

Ir pritruko susirinkusiems kantrybės 
ir pradėjo vieni pykti, ?kiti net šypsotis iš 
Raivedžio, kad jų karau neveda. Vieni 
kalbėjo kad užkerėjo kunigaikšti ten Len
kų šalyje; kiti — kad širdį jam pamainė; 
treti — kad pamišo jisai.

Ir juokdamies ir 'šypsodamiesi išjojo 
kas sau namon, iškriko po visas šalis ii' 
nunešė gandą kad kiškio kailį pakorė Rai
vedys ant savo vartų ir kerštą Lenkams 
dovanojo.

Ir juokėsi žmonės, juokėsi kunigaikš
čiai kaimynai, juokėsi ir kareiviai bajorai 
kad ne vyras bet bailus Kiškis viešpatau
ja Liškevoje.

Visi‘juokėsi, tik vieni Liškeviečiai nu
lindo kad gėdą jiems padarė prieš visą ša
lį Raivedys. Niūriai jie dairėsi Į šalis 
praeidami, prajodami pro Liškevos pilį.

O tuo laiku liepė Raivedys kareiviams 
savo ir bajorams balnoti žirgus. Ir vėl 
visi nustebo kodėl nepaliepia kurti vyčių 
ir kuorų, kodėl nešaukia žmonių, kurie se
nai karo laukia, kodėl tiek mažai kareivių 
ima su savim, svetimon šalin besirengda
mas ....

O kai liepė nešti iš gilių rusių auksą 
ir sidabrą, kur ten gulėjo nuo senų lai
kų, kai liepė nešti gintarą ir šilko skaras 
ir vožti ant žirgų, visai nustebo žmonės. 
Ar į mergą joja, ar piršlius siunčja? Bet 
kas gi panorės tekėti už jo, jei neatker
šijo tiems kur gėdą jam padarė?....

Visaip žmonės manė, bet klausti nie
kas pas kunigaikštį neklausė: niūrūs bu
vo jo veidas....

Ir išjojo Raivedys, bet. kur — niekas 
nežinojo. Išjojo ir pražuvo, lyg žemė jį 
prarijo, ir tuos kur su juo kartu buvo.

Praėjo vienos padaužos, jr kitos, o 
Raivedžio vis dar nebuvo. Vieni Ragailė 
visa žinojo: ir kur jos sūnūs nujojo, ir ka
da gryš, bet jos niekas klausti nenorėjo: 
niūrūs buvo jos veidas, rūsčios buvo senos 
jos akys....

Ir pargryžo Raivedys, tik pargryžo ne 
vienas: parsigabeno sau jauną mergelę, 
dukrę tolimos Lenkų šalies kunigaikščio.

Atlydėjo ją palydai — trys broliai, 
kaip ąžuolai, ir jų draugai....

Ir suprato dabar žmonės kodėl Rai
vedys Lenkams kerštą dovanojo!....

Ir graži buvo ant veido jaunoji Rai
vedžio mergelė, ir daili ant stogo. Veidas 
skaistus kaip pienas su krauju maišytas; 
aukšta kaip jauna liepa, laiba kaip bitelė.

Ne ilgai gėrė, ne ilgai uliavojo Liške
voje svetimos šalies karžygiai: tik tris die
nas, tik tris naktis, o ketvirtąją atsisvei
kino ir namopi visi gryžo.

Daugel buvo ten išgerta, daugel su
valgyta, o savo šalies žmonių Raivedys 
nieko neužprašė, nei senų bajorų, nei jau
nų raitelių....

Išjojo palydovai, liko tik svetimos ša
lies krivis, kur atvažiavo su jauna mer
gele, liko tik jaunoji kunigaikštienė.

Ir prašvito veidas Raivedžio ir links
mas jis buvo, ir laimė,iš akių žibėjo.... 
Tik nelinksma buvo Ragailė, nelinksmi bu
vo žmonės. Kalbėjo kad kunigaikštis, tė
vų papročius pamynęs, svetimos šalies die
vus garbina....

Nelaukė gera žmonės kurie tai girdė
jo: keršto dievų galingiausių laukė.

Bet netiesą žmonės kalbėjo....

, _____ III.
Ilgus laikus laimingai gyveno Raive

dys aukštoje savo pilyje. Ir dėvėjo jam 
mergelė kaip žalia rūta darželyje, kaip 
lakštingalėlė vyšnių sode, nuo ryto iki va
karo’kalbėjo jam meilius žodelius.

Ir laimę rado visai netikėtai Raive
dys, rado ten kur jos nejieškojo, rado ta
da kada jos visai nelaukė. ...

Štai kaip ją rado... .
Jaunu bernu būdamas, nieko taip ne

mylėjo, nieko taip netroško kaip karžygių 
garbės, kaip vaidilų dainų, tokių kaip tos 
kur užkure ugnį jo širdyje....

Bet nors drūta buvo jo ranka, kitų gi 
ne silpnesnės, narsus buvo jo darbai, kitų 
gi dar narsesni.... Ir nusibodo jam gy
venimas, užpyko Raivedys ir ant dievų 
kad jie galingi buvo, ir ant žmonių kad 
jie tokie kaip jis. Pyko ir kramtė žmones 
kaip šuo kuriam dantis gelia, kuriam trau
kai gerklę rauko, bet gyvenimas vis buvo 
be prasmės, kaip žiauri bedugnė.... Nu
siminimas aptemdavo jo širdį — jautė tai 
Raivedys ir dar daugiau pyko. /

Bet ne ilgai taip buvo. Nusikratė 
kunigaikštis visų sunkių godelių, užsima
nė pagyventi kaip senovės didvyriai gy
veno, užsimanė pasaulyje paskrajoti, kaip 
skrajojo tie kur jau guli kapuose, kuriuos 
žmonės vadina milžinkapiais, apie darbus 
kurių gražiai dainavo jam vaidilai.... Di
džios karžygio garbės panorėjo ir mane 
kad kelias į ją — tai Lenkų šalin....

Ilgai ten uliojo, gaisrais sau kelią švie
tė, krauju žirgą girdė.... Juo daugiau 
šalių išjodinėjo, juo daugiau laukų išmin
dė, juo didesnis įnirtimas budo jo širdyje. 
Ir blaškėsi kaip karštine sergąs ligotas, iš 
vienos šalies kiton; lindo ten kur didžiau
sias pavojus, kaip pamišęs.

Daugel paėmė lobio ir aukso, ir sida
bro, ir kieto plieno, daugel vergų vedė pas
kui save.

Tarp paimtų nuvergtų atrado Raive
dys ir turtą savo nuodidžiausią, nuobran- 
giausią.

Stovėjo pilutė maža tarpu ežerų, sa
loje gyveno ten Lenkai ir nelaimės nejau
tė, nelaukė. Bet atėjo žiema, pastatė til
tus per ežerus. Paskui žiemą, vėlą nak
tį, netyčiomis, kai nei žmonės nepamatė, 
nei šunes nesnlojo, įsiveržė ten Raivedys. 
Drąsiai gynėsi žmonės tos šalies, bet neil
gai: aplaužė juos narsus Dainaviečiai.

Nedaugei ten rado aukso ir sidabro. 
Tik nuvergė ten dailiąją mergelę, tos pilies 
valdovo dukrą. Kai pamatė ją Raivedys, 
įtiko jam jos skaistus veidai, pamylėjo mė
lynas jos akis, kurios gilios buvo kaip dan
gaus bedugnė.

Ir atrado nelaukęs netikėjęs gyveni- 
nimo prasmę, atrado laimę Raivedys, ii' 
suprato kad ji ne ten kur jos jieškojo.

Ir nubodo jam dabar karas, pagailo 
jam žmonių kuriuos kankino, ir liepė grą
žinti žirgus atgalio, liepė traukti į tėvų 
šalį.

Ir laikas jau buvo! Giliai inėjo Len
kų žemėn, labai juos suerzino, ir traukė 
jie dabar iš visų šalių, viena norėdami, vie
na tik trokšdami kad atkeršijus kuopik- 
čiau, kuolabiau Raivedžiui....

(Bus daugiau)

Divorsas—trijų veiksmų komedija. Dalykas dedasi 
Klaipėdoje. Trečia komedija iš serijos Amerikie
čių Liptųvių prietikių atsilankius Lietuvoje. (To
je serijoje yra “Ekscelencija” ir “Palangos Ponai
tis). 64 pusi. ___________________________________50

Reikalaukit “Dirvoje”

PASIDAIRIUS

KĄ ŽMONĖS PLETKA
VOJA ČIKOGOJE

(Virvegramu “Dirvai”)

“Second hand” lėkimas 
per Atlantickas marias no
rima padaryt, ale perdaug 
iškaščių pasidaro. Pernai 
tikėjosi gaut pinigų iš vieno 
milijonieriaus. Jis dabar 
ne tik nenori duoti ale rei
kalauja paskolintus pinigus 
grąžinti. Musų visas komi
tetas rengiasi paskelbt ge
dulą.

“Lituanika II” jau atbuvo 
savo dienas. Cicilistai, per 
Lietuviškas gazietas nori 
įkalbėti žmonėms idant jie 
reikalautų antro “krikšto”. 
Iš “Lituanikos II” rengiasi 
“krikštyti” “Baltoji Gulbė”. 
Biznis su “Lituanika II” 
jau užbaigtas. Cicilistai su
dūmojo naują skymą kaip 
iš žmonių sukolektuoti vėl 
po kvoterį. Nežinia ar kas 
iš to išeis....

Bobos pletkavoja Bridč- 
porte kad cicilikau laukia 
pavasario kaip Lietuvos pie
muo Kalėdų. Jie jau prisi
rengę iššiptuoti tą “Baltą
ją Gulbę” į Newjorka. Ati
duos ją Susivienijimui ir te
gul anie žinosi. A

Rengiamos parės su anti
mi ant lioterijos, išeina la
bai silpnos. Nėra pinigų, 
nors iš kailio nerkis. Visai 
nusmuko cicilikų biznis.

Westsaide pletkavoja bai
sius dalykus.. Ten žmonės 
niekam netiki. Cicilikų po- 
pierį veja lauk. Milijonie
rius pradeda bijoti.

Northsaidiečiai nu m o j o 
ranka ant cicilikų. Pirma 
visi tikėdavo papei Pijušui, 
ale kaip jis pradėjo garbint 
Lietuvos valdžią ir valgyt 
Smetoną, tada tikri social
demokratai nusuko nugarą 
naujieniečiams.

— Mes, — sako, — neiš- 
sižadėsim socializmo už 
medaliką, ką Smetona nori 
Grigaičiui duoti....

Čikagos Juokai
Atlasietis: — Pasakyk 

delko Vanagaitis nepritaria 
“antram skridimui”?

Margutietis: — Dėlto kad 
jis nereikalingas.

Atlasietis: — Kaip tai? 
Darius-Girėnas savo testa
mente Įrašė kad “Jaunoji 
Lietuva” rengtųsi naujiems 
žygiams!. ...

Margutietis:—Tegul ruo
šiasi naujiems, o ne atlik
tiems. Koks čia “naujas 
žygis” skristi per Atlanti- 
ka?

LATVIJOS KARIUMENĖS
VADAS KAUNE

Townoleikio burdingieriai 
šnekasi apie cicilistų skymą 
išsiųsti tą orolaivį nors kiek 
į marias. Tegul, esą, lekia. 
Bile išlėktų. Pasisekimas 
ar nepasisekimas priklausys 
tada ne nuo cicilikų ir jie 
rankas nusiplausią “dideli 
tautos darbą” atlikę. Esą, 
konzulis tada apdovanos Pi- 
jušą medaliu.

Bridčporto saliunkyperiai 
šneka kitaip. Jie girdėjo 17 
Vasario “spyčius” valdžios 
atstovo ir kitų ir visi sakę 
kad “Lituanika II” nulėks 
į Kauną Birželio mėnesį per 
patį vidurį. Ir Vaitkus, nors 
ir mažai šnekėdamas Lietu
viškai, ir jis tvirtino ir sa
kė, ir žadėjo lėkti, ir prašė 
pinigų — ir niekas neda
vė....

Cicilikų biznis susmuko. 
Įsikinkė jie gerą tautietį- 
sandarietį Narvydą, gerą 
patriotą Kartaną, biznierių 
Mackevičių ir kitus, misly- 
dami kad jie klos tūkstan
čius dolarių “antram skri
dimui” ir pildys Grigaičio 
užmačias. Kaip reikia — 
nei vienas neduoda. Žmo
nės antrą kartą neduoda.

Moterų Baliuje
—Kaži, ar jau Ulijonos 

taip ir nesuras?
— Sako, j ieško?
— Ar suranda?
— Suranda, ale kai suran

da, tada ji pabėga kitur....
— Kas tai taip sakė?
— Džianitorius....

Daug lengviau yra išnau
doti žmogaus silpnybę ne
gu ją pataisyti.

—Pati plati, pats dar pla
tesnis, sūnūs sukčius, duktė 
akla.
Žemė, dangus, vėjas, naktis.

—Per langą skiedros by
ra. ■ Saulės spinduliai.

Kaunas. — Pernai Gruodžio 
pradžioje į Rygą buvo nuvykęs 
Lietuvos kariumenės vadas Pul
kininkas Raštikis, šis jo apsi
lankymas davė pradžią arti- 
mesniam Lietuvos ir Latvijos 
kariumenių bendradarbiavimui.

Atsakydamas Į Pulk. Rašti
kio vizitą, Vasario 4—6 d. Kau
ne lankėsi Latvijos kariumenės 
vadas Gen. Berkis. Nuo Lat
vijos sienos iki Kauno, Genero
lą Berkį lydėjo aukšti Lietuvos 
karininkai. Kauno stotyje, pa
puoštoje Lietuvos ir Latvijos 
vėliavomis, Gen. Berkį sutiko 
kariumenės vadas Pulk. Rašti
kis, štabo viršininkas Pulkinin
kas Černius, Kauno Įgulos vir
šininkas Pulk. Čaplikas, Latvi
jos pasiuntinys Dr. Sėja ir kiti, 
čia pat buvo išrikiuota karo 
mokyklos garbės kuopa.

Latvijos kariumenės vadas 
Kaune aplankė Prezidentą Sme
toną, užsienių reikalų ir krašto 
apsaugos ministerius, kariume
nės vadą ir vyriausio štabo vir
šininką. Paskui apžiurėjo Kau
ne stovinčias Lietuvos kariu
menės dalis. Apsilankymo pro
ga, Gen. Berkis aukščiausiems 
Lietuvos kariumenės vadams 
įteikė Latvių ordenus, kuriais 
juos apdovanojo Latvijos pre
zidentas.

Kaune Gen. Berkiui buvo su
ruošta, visa eilė priėmimų. Per 
juos pasakytose kalbose buvo 
pabrėžta dabar susidarantieji 
draugingi ir artimi santikiai 
tarp Lietuvos ir Latvijos ka
riumenių, iškelta reikalas tuos 
santikius dar daugiau plėsti bei 
gilinti. Numatoma keistis ka
rininkais, kurie pabuvę kaimy
ninės armijos eilėse, susipažins 
su savo kaimynais, išmoks vie
ni kitų kalbos ir tt., o tai žy
miai palengvins abiejų kariu
menių bendradarbiavimą atei
tyje.

Tuojau atvykęs į Kauną h’ 
prieš pat gryždamas į Rygą 
Gen. Berkis kalbėjosi su Lie
tuvos spaudos atstovais. Pir
miausia jis pažymėjo tą didelį 
nuoširdumą bei draugingumą 
kurį patyrė Lietuvoje. Tikrai 
jam buvę malonu viešėti bro-

prieš 30 metų, šiandien negalė
jo pažinti. Iš mažo miestelio 
jis šiandien išaugęs tikrai Eu- 
ropišku, gražiu miestu, su dau
gybe puikių namų ir didingų 
kitų pastatų. Lietuvos kariu- 
menė, ypač karo mokykla, Gen< 
Berkiui taip pat padarius kuo- 
puikiausio įspūdžio.

šia proga, tenka priminti kad 
Lietuvos ir Latvijos kartume, 
nes jau prieš 700 metų drauge 
kariavo prieš Vokiečių ordiną. 
Ateinančiais metais nuo to mū
šio (prie Saulės) sueina 700 
metų. Manoma sukaktuvių pro
ga surengti bendrą Lietuvos ir 
Latvijos kariumenių paradą.

Lenkai apie Gen. Berkio 
lankymąsi Kaune

Del Latvijos karo vado Gen. 
Berkio atsilankymo Kaune, vi
sa Lenkų spauda smarkiai su
kruto rašyti. Ne tik “Polska 
Zbraina” bet ir Vilniaus Lenkų 
spauda, ypač “Kurjer Wilen- 
ski”, stambiomis antraštėmis 
paduoda žinias kaip Gen, Ber
kis buvo sutiktas Kaune. Anot 
Lenkų spaudos, Latvių kariu
menės vadas labai palankiai at
siliepęs apie Lietuvos Kariume- 
nę. Nors Lenkų spauda jokių 
komentarų del šio atsilankymo 
nedaro, bet iš viso ko matyti 
kad tiek Varšava, tiek Vilnius 
Kauno įvykiams priduoda ypa
tingos reikšmės. Tsb.

Nauja Daina Chorui
SAULĖLEIDŽIO GIESMĖ — 

mišram chorui, parašė Anta
nas Vanagaitis, žodžiai Balio 
Sruogos. Išleido “Margutis”, 
6812 So. Western avė., Chica
go, Ill. Daipa užima tris di
delius puslapius^

Kurie norėtų: įsigyti šią dai
ną savo chorui gaji kreiptis į 
“Margutį” . viršuje pažymėtu 
antrašu. -Js

liškos ir draugiškos tautos že
mėje. Kauną, kurį jis matė

GREIČIAUSIA KELIONE Į LIETUVĄ

BREMEN • EUROPA 
EKSPRESINIS TRAUKINYS laukia prie laivo Bremer- 

havene ir užtikrina patogų nuvykymą į KLAIPĖDĄ.
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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

Kurie manot važiuoti į Lietuvą dabar tuoj ar vė
liau — apsilankyti ar apsigyventi — kreipkitės į 
“Dirvos” Agentūrą laivakorčių, pasų ir kitų do
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valgius ir visokius legališkus

GĖRIMUS
6824 Superior Ave.

Namų, Savininkams
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Darbas geras ir nebrangus.
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Roofing Co.
J. W. GRAFF (Lietuvis)’ 
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Kas Norit Skolinti ant 
1-mO Mortgage

Kurie turite Lietuvių 
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juos paskolinti ant na
mų ant 1-mo mortgage

Kreipkitės
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6606 Superior Ave.
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ORO KARŽYGIUI GRĄSO 
BADAS — TAČIAU NE

NUSTOJA VILTIES 
IŠSIGELBĖTI

Duona ir dešrukės Į ragą 
sušalo — nėra malkų pa- 
sikurt pečiuką ir atšildyt.

“Dirvos” reporteris užra
šė sekančius pasikalbėjimus 
su musų oro karžygiu gerb. 
Spragilu, atsidurusiu su sa
vo “Meteoru” amžinų snie
gų ir ledų pasaulyje Gren
landijoje:

•Vasario 20: Alo, Klyv- 
landiečiai. Nuo Grabnyčių 
praėjo jau beveik trys sa
vaitės laiko kada mane iš
leido! Į garbingą kelionę su 
sustojimais iš Klyvlando Į 
Kauną. Štai jau Vasario 
20-tos rytas, o mudu su 
gerb. Robotu vis dar pump- 
som šioje amžinoje ledų ir 
sniego karalijoje. Šiandien 
vėl siaučia baisus sniegas, 
pusnys verčia musų “Mete
orą” beveik iki pas gaidžio 
skiauterės. Gerb. Robotas 
kasa sniegus ir sukasė ap
link sniego kalnus. Rau
damės sniego duobėj. Lau
kiam pribunant musų išgel
bėtojų su benzinu, kurie iš
važiavo šunimis traukiamo
mis rogėmis. Kažin kaip 
jie mus ras, ba diena esti 
labai trumpa: po 10 ryto 
pradeda švisti, po 11 pasi
rodo saulė ir nusileidžia 1 
valandą, o nuo 2 temsta. 
Jokio tikro kelio link musų 
stovyklos nėra; gelbėtojai 
išvažiavo be radio, negaliu 
su jais susisiekti ir susikal
bėti. Ale aš tikiu jie papra
tę po ši pasauli važinėti ir 
nepravažiuos pro šąli.

Man jau grąso badas, ba 
duona, dešrukės ir pyragas 
Įšalo kiečiau rago, ir nėra 
kuo atšildyti. Gerb. Robo
tas pradėjo kirstis per le
dus Į žemę tikėdamas ras
ti samanų, kurios sako tik 
ir auga šioje ledų 'žemėje, 
ale rado jas šlapias ir ne
galima kūrinti, o nėra kaip 
išdžiovinti.

Šiandien prikišau liežuvį 
prie motoro ! Ai! ai! dar ar
šiau prilipo negu Lietuvoje 
šaltą žiemą prie kirvio! Lie
tuvoje būdavo šaltos žie
mos, ale prilyginus prie šio 
krašto žiemos tai ten tiktai 
vasara!

Štai jau vėl užstojo ry
tas Lietuvoje, ir klausau 
Kauno radio stoties. Vie
natinis mano suraminimas. 
Daro pranešimus apie to
limesnę teismo eigą Vokie
čių išdavikų; patardinėja 
ūkininkams kaip užlaikyt 
žiemą bekonines kiaules 
kad nesušaltų ; apie mėžimą 
dirvų žiemos metu; apie 
laiką pradėti rūpintis sėti 
pamidorus (tomates); kaip 
pasigaminti namie odas; 
kaip saugotis žiemą nuo 
sugaravimo; sako kad at
einantį rudenį, bus geras 
pirkimas linų, ir ragina 
ūkininkus pavasarį sėti li
nų. Kauno radio progra
mai tęsiasi ištisą dieną, ir 
mane ima rūpestis dabar 
kaip Lietuvos žmoneliai ap
dirba savo ūkio darbus, tu

pasidarė. Galėsim rytoj iš
lėki. Išsikalbėjau su savo 
išgelbėtojais kaip jie atve
žė tokiame šaltyje nesuša
lusią mėsą, duojią, ir kur 
gavo pieno. Jie man paaiš
kino kad visą kelią jie sė
dėjo ant maisto, o pienas— 
tai briedžių patelkų pienas, 
ba pas juos karvių ir ožkų 
nėra..... VIAUUŪ!....

Atsiprašau, gerbiamieji, 
biskį susibritkinau nuo to 
pieno.... Gerb. Robotas 
patamse traukia iš mano 
išgelbėtojų rogių samanas 
ir grūda į pečiuką, tuoj pa- 
kurs ugnį, išvirs kavos ii' 
aš sustiprinsiu savo vidu
rius.... Nenorėčiau kac 
jus kas pavalgydintų taip 
atvežtu valgiu ir pagirdytų 
briedžių pienu, _o, tik paskui 
pasakytų....

Vasario 22: Alo Ameri
ka! Lai gyvuoja Jurgis 
Vašingtonas, tėvas didžiau
sios pasaulyje respublikos!

Gerb. Robotas užsikišo į 
savo kepurę Amerikonišką 
vėliavukę ir švenčia Jurgio 
Vašingtono gimtadienį.

Mano išgelbėtojai kviečia 
mus tuoj skristi atgal į 
Frederikshaabą ir ten pa
daryti ore mirties kilpų. 
Vaje! Svečiai prikišo liežu
vius prie oroplano propele
rio! Nabagai, nepratę su 
tokiais dalykais....

Pasiėmiau peržiūrėt savo 
oro kelio planus ir geogra
fiją. Ugi tai Grenlandija 
priklauso Danijai. Tai ma
no draugai Frederikshaabo 
Lietuvių Aero Klubo nariai 
yra Danijos piliečiai! Jie 
užsiima žuvavimu, gaudy
mu meškų. Sakė, turi su
rinkę man dikčiai aukų — 
meškų kailiais, — ir atiduos 
kada nuvyksiu Į Frederiks
haabą.... Ačiū jiems, ale 
tokia auka apsunkintų ma
no oroplaną ir kelionė pasi
darytų pavojingesnė....

Mano oromapos rodo kad 
iš čia yra daug „arčiau į Is
landiją atgal negu į Fre
derikshaabą, taigi labai at
siprašiau savo išgelbėtojų 
kad negalėsiu jų noro išpil
dyt, ba turiu lėkt greičiau 
Lietuvos linkui, ir sekantis 
sustojimas bus Islandija — 
jeigu pataikysiu....

Jie labai nusiminė, sakė 
turį suruošę man dideles 
priimtuves, o aš atsisakąs 
apsilankyti.... Ale mano 
kelionės tikslas yra didesnis 
negu užganėdinimas vieno 
Aero Klubo, taipi sutikom 
su gerb. Robotu savo išgel
bėtojams parodyt ore kele
tą mirties kilpų ir skrist 
į Islandiją.

Gelbėkit! Mes gulim snie
ge aukštieninki! Mirties 
kilpas bedarant, del sniego 
baltumo negalėjau tikrai 
nuspręst kaip aukštai esu ir 
aukštieninkam kilpą beda
rant, “Meteoras” leptelėjo į 
sniegą! Laimė kad snie
gas, ir minkštas, tai oropla- 
nas nukrito kaip Į pakus. 
Ir dar mano laimė kad pen
kiose rogėse pribuvo desėt- 
kas vyrų, pagelbėjo “Mete
orą” atversti.... I

rėdami klausyti radio pa
mokinimų. Kiti praklauso 
ir ištisą dieną, užmiršdami 
pavalgyt pietus, o ką kalbė
ti apie kiaulių šėrimą, žąsų 
penėjimą, vešių girdymą ir 
duonos susimalimą? Dabar 
Lietuvą maitina ir rėdo tie 
ūkininkai kurie neturi ra
dio ir apie tuos pamokini
mus ir paaiškinimus nieko 
nežino.

Vasario 21: Jau turėtų 
pribūti musų išgelbėtojai, 
ale jų vis dar nėra. Lauki
mas baisiai ilgus.

Alo Čikaga! Valio! štai 
išgirdau “Margučio” radio 
programą! Širdis apsalo iš 
džiaugsmo!

“Margutis” pasakoja kad 
“antro skridimo” ponai pa
siryžo žut-but pralenkt ma
ne ir atimt man garbę. Jau 
rengiasi prie naujų “krikš
tynų”, nutrins vardą “Lit- 
vanikos” ir dės vardą “Bal
tos Gulbės”, su tikslu su
rinkti daugiau aukų.

“Baltą Gulbę” rengiasi 
spirte išspirt iš Čikagos i 
Najorką ir tą cicilikų “bė
dą” atiduot Najorko konsu
lui ir Susivienijimui, tegul 
jie rūpinasi “skridimu” ir 
tegul sunaudoja SLA. na
riams uždėtą mokestį iš 
lėšų fondo, ir “antras skri
dimas” išlėks — bile tik iš
lėks — kur nors!

Tas pranešimas mane su
rūpino. Gerbiamieji, jeigu 
nepribus pagalba, bus blo
gai! Kalbėjau su Frede- 
rikshaabo Lietuvių Aero 
Klubo pirmininku, pasa
kiau kad pagalba dar nepri
buvo, ir jis nusiminė. Sa
ko, jeigji mes butume pėsti 
čia atėję arba kaip nors ro
gėm atvažiavę, šunes suuos
tų musų pėdas ir galėtų at
sekti, o dabar oru lekiant 
neliko jokių pėdsakų. Tai 
vis kaltė gerb. Roboto už 
jo žioplumą: norėjo pasiro
dyt kaip mandras, ir mane 
išvežė toli iš kelio į beveik 
tikrą pražūtį. Patariu “an
tram skridimui” neimti su 
savim Roboto, verčiau tuos 
penkis tūkstančius dolarių 
įsidėti į kišenių arba nusių
sti pirma savęs savo pačiai 
į Kauną.

Vasario 21: Jau saulė už
tekėjo ir vėl nusileido, o 
pagalbos nėra.... Nejau
gi mano likimas bus žūti 
čia šioje pasaulio dalyje kur 
dar jokis lakūnas nėra at
skridęs ir neatskris?....

Triokšt! pokšt! au-au-au! 
keveriokšt! Tpruuu! Gel
bėkit ! Prapuolėm!....

Alo, Klyvlandiečiai, nenu
sigąskit, tai ne mano riks
mas — tai pribuvo pagal
ba! Patamse užvažiavo ir 
šunes sulėkė ir su visom ro
gėm ir žmonėmis sukrito Į 
gerb. Roboto iškastą aplink 
mano “Meteorą” snieguose 
duobę! Ačiū dievams! Iš
gelbėti ! Atvežė man ir 
maisto — briedžių steiko, 
savo naminės duonos ir pie
no. Iš bado man viskas 
gardu: ėdu ką tik pagauda
mas. Pasisotinau, užsigė- 
riau pieno. Jau stipriau

Šitą kalną ant kurio mes 
keletą dienų praleidom, už
vardinau Vaitkaus Kalnu, 
padarydamas negyvą pa
minklą “antro skridimo” 
antram oro karžygiui.

Vasario 23: Prašvito iv 
diena graži. Smarkiai sa
la, motoras gal nekais, tu
rim lėkti i Islandiją. Su
diev, musų išgelbėtojai, la
bai ačiū už benziną! Už 
tai jus tauta neužmirš am
žinai !.... Parašysiu jums 
laišką iš Kauno, kada nu
lėksiu !

Labai norėčiau patekti į 
Lietuvą nors Užgavėnėse! 
Pamisimus apie Užgavėnes 
ir Lietuviškus b u 1 v i n ius 
blynus, net sniegas pakvi
po (po tokio valgio kokį 
man užfundijo mano išgel
bėtojai.

Purrr! Valio, motoras 
dirba gerai, propeleris su
kasi — sudiev Grenlandija, 
nenoriu daugiau tavęs ap
lankyti ....

Apsiašaroję mano išgel
bėtojai palydi, moja, ir net 
jų šuneliai kaukia....

Prieš mus apie tūkstan
tis mailių kelio.... Beatsi- 
sveikiant vėl sutemo, ir tu
rėsim keliauti nakčia. Tu
riu progą vėl išbandyti ak
lą skridimą ir savo brangių 
instrumentų veiklumą. Ne
pasitikiu daugiau gerb. Ro
botui, neduosiu jam oropla
no valdyt.

Vasario 24: Dar mes vis 
ore: “Meteoras” skrenda 
puikiai, lyg gulbė debesuo- 
se. Oras baisiai šaltas, ale 
gražus. Motorai į sveika
tą toks oras.

Valio! ana matyt žemė! 
Šiandien diena jau ilgesnė, 
ba mes lėkėm dikčiai Į pie
tus. Tuoj leisimės! Islan
dija! Koks geras aš lakū
nas! Pataikiau iki pasku- 
čiausio savo moksliško iš- 
skaięiavimo! Ir Islandija 
žiemą yra balta, ba jos var
das reiškia Ledų Žemė.

Taigi va prieš mus bal
tuoja didelė sala, ir tuoj 
atsidursim ant jos! Viskas 
einasi puikiai!

Valio! Mano oroplanas 
pats leidžiasi ant tos salos! 
Nesuprantu net kas daro
si! Oro stebuklas! Kad tik 
laimingai nusileistume!

JAU! Jau mes nusilei
dom. Ale klausykit, ger
biamieji! Atsitiko baisi ne
laimė: turbut išsisuko mok
sliškas šriubas, propeleris 
iš smarkaus įsisukime kaip 
lėkė ir nulėkė nuo savo 
ašies! Užtai ir “Meteoras” 
pradėjo leistis žemyn! Oh! 
tik pamislykit kas butų iš
tikę jeigu mes būtume virš 
atviro Atlantiko bangų, vie
toje šios “žemės”! Butume 
nunėrę stačiai į dugną! Čia 
visai ne Islandija — mes 
jos dar nedalėkėm. Ačiū 
dievams kad ta milžiniška 
ledo lydis mano kelyje pasi
taikė ir mane priviliojo lei
stis. ...

Ale kas bus, gerbiamieji, 
kaip aš nuo čia nulėksiu? 
Propeleris dingo. Gal rei
kės čia likti iki pavasario, o 
tada — ledas ims tirpti!

Rinkit daugiau aukų gel
bėjimui “Metero” iš tikros 
pražūties....

Vasario 25: Darom eks
pediciją po visą ledų salą 
ir jieškom propelerio. Gal 
jis nebuvo toks durnas, ne
leptelėjo Į vandenį ale pir-

ĮGALIOJIMAI
reikalingi Lietuvoje pirki- : 
mui, pardavimui, valdymui j 

žemių ir kitokio turto. Į 
K. S. KARPIUS Į
Registruotas Lietuvos I

Konsulate Notaras.
I i

Rašykit laiškais arba atsi- 1 
lankykit ypatiškai.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio. 

ma “Meteoro”, gerai įsisu
kęs, atlėkė Į šią ledų salą. 
Ale kaip snieguose rasti! '

Prašyčiau gerb. “Dirvos” 
redaktorių mušti tiligramą 
j Klaipėdą, gal galėtų at
siųsti karišku laivu kitą 
mokslišką sriubą ir prope
lerį. ... Turiu baigt savo 
kelionę ir pasiekt Lietuvą!

Vasario 26: Antra diena 
kaip jieškom propelerio — 
nieko naujo neturiu praneš
ti. Palaukit rytojaus.

DIDELES IMTYNES į;
atsibuna kiekvieną trečiadienio vakarą

Su tuo ir baigėsi gerb. 
Spragilo pranešimai per ra
dio “Dirvos” reporteriui a- 
pie jo kelionę su sustojimais 
iš klyvlando i Kauną. Bu
tų baisi nelaimė jeigu pro
pelerio ir moksliško šriubo 
nesurastų....

AKRON
PAVEIKSLAI. S. L. A. 354 

kuopa rengia vakarą Lietuvos 
filmų rodymo, kurias atveža ir 
parodys plačiai žinomas filmi- 
ninkas Juozas Januškevičius.

Rodymas bus sekmadienio 
vakare, Kovo 3 d., bažnytinėje 
salėje, 1414 East avenue. Pra
džia 7 vai. vakare. Visi prašo
mi atsilankyti, ir nesivėluokite, 
nes gali pritrukti sėdynių.

Narys.

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

Kovo-March G, 1935
Smagiausia laiką praleisti imtynėse — sueina 
šimtai vyrų ir moterų — visi turi malonumo!

DALYVAUJA ŽYMIAUSI PASAULINIAI 
IMTIKAI

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

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

™ <7* JUODO KARŽYGIOc lU U a X sunus
544 puslapių didumo—didžiausias šiais laikais išleistas Lietuviškas istoriškas roma
nas apie įdomiausi tolimos senovės Lietuvių-Žemaičių nuotikį — pilies Apuolės pa
tekimą žuvėdams, ir paskiau jos išvadavimą. Stebinanti istoriški faktai, žavėjan- 
čiai supinta apysaka — malonus skaitymas. Tvirtuose viršeliuose, kaina tik $2.00.

Rusnės Kunigas nužudo savo seserį, kuri norėjo išduoti 
priešams savo tėvų nenugalimą pilį.

Ši ypatinga, smagi skaityti, ir svarbi istoriniu at
žvilgiu knyga privalo rastis kiekvieno Lietuvio namuo
se. MERUNAS apysaka apima plačią Lietuvą, visus 
žinomus Lietuvos kraštus, beveik kiekvieno Lietuvio ži
nomą kampelį ir jo gyventojus prieš tūkstantį metų at
gal. Kada Žuvėdai užima Apuolę, visų tų Lietuvių že
mių kampų žmonės eina į Baltijos pakraštį, vedami nar. 
saus Meruno, išmušti priešus iš Žemaičių žemės, ir iš-

JUROS MERGA

Juros Merga—istoriškas romanas iš Vikingų laikų, 
ankstyvesniuose amžiuose, apie Vikingą -mergą 
kuri atėjo, užkariavo ir apsigyveno Žemaitijoje, ir 
Lietuvį jaunuoli nuo Dubysos, kurs nuėjęs ją iš
vyti, pamilo. 300 pusi. _____________________ LOO

Klajūnas—istoriškas romanas iš laikų Algirdo-Keis- 
tučio, apie jaunuolį kurs norėjo gelbėti Gedimino 
įpėdinį Jaunutį nuo brolių ir pats turėjo likti be 
tėvynės. 223 pusi. __________________________1.W

Kas Slepiasi už žmonių Pasakų—aprašymas įvairių 
amžių gamtos apsireiškimų ir žmonių prietaringų 
pažiūrų į tai. Su daugeliu paveikslų. 156 pusi-75

Mohameto Kelionė į Dangų—aprašymas apie Moha- 
metą ir jo tikybą. Taipgi telpa keli kiti populia- 
riški mokslo straipsniai. 125 pusi. -------------------50

muša. — Knyga parašyta lengvai suprantama kalba ir 
aprašymai tokie patraukianti kad nenorėsit sustoti skai
tę iki neprieisi! pabaigos. — Knyga labai didelė — 544 
puslapių, tvirtuose viršeliuose. KAINA TIK $2.00.

KITI K. S. KARPIAUS-KARPAVIČIAUS
RAŠTAI

Rusijos Moterų "Mirties Batalijono” Vedėja Marija 
Bočkareva, jos gyvenimas ir kariavimas; prisiar
tinimas Rusijos revoliucijos. Paraše Isaac Don
Levine. Vertė K. S. K. 295 pusi. ---------------------1.00

Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai—aprašymas seno
vės amžių didžių kultūros darbų. Su paveikslais. 
Vertimas iš Edgar J. Banks. 184 pusi------------ 1.00

Trimitas—rinkinis Karpavičiaus įvairių patriotiškų, 
romantiškų ir šiaip eilių. 144 pusi. --------------- 50

Tautos Vainikas—šioje knygoje telpa eilės Karpavi
čiaus ir keleto kitų autorių. 172 pusi. ------------50

Užtekanti Saulė—patriotizmo, meilės ir mokslo pa
veikslėliai. Žingeidus ir pamokinanti. 94 pusi- 35

DU BROLIAI

Du Broliai—istoriška apysaka iš 13-to šimtmečio iš 
Kunigaikščio Vytenio laikų, apie du broliu kurių 
vienas jaunas pavogtas išauginamas krikščioniš
kai. 35 pusi. _________________________________15

Vytautas Didysis—faktai iš Lietuvos istorijos ku
rie kiekvienam svarbu žinoti, ir plačios žinios apie 
Vytautą. Antroje dalyje telpa įvairios legendos 
apie Vytautą, Keistuti, Birutą. Gausiai iliustruo
ta. 238 ir 73 pusi. __________________________1-50

Žemės Kaimynai Dausose—aprašymas visų didžiųjų 
ir daugybės mažesnių žvaigždžių matomų visą 
metą. Atpasakotos visos populiarės pasakos apie 
žvaigždynus. Sulietuvinta iš Olcott. 419 pusi.—1.50

PASTABA: Pasirinkit šių knygų $2 vertės (arba vieną Meruną) ir mokėdami sy
kiu su metine “Dirvos” prenumerata gausit tas knygas už $1.00. Viso siųsti $3.00.
PINIGUS SIŲSKITE SEKANČIAI: įdėkit į laišką popieriniais (arba pašto ženkleliais žemiau dolario) ir už
rašę ant voko ir laiške savo pilną antrašą pasiųskite. Visada reikia pažymėti už ką pinigai siunčiama ir kiek.

DIRVA
6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND, OHIO
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RŪPINAMASI ŠVA
ROS REIKALAIS
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Visas turtas buvo $179,689,281.

NUSIKALTĖLIU ko
lonija LIETUVOJE
Kaunas.—Didieji nusikaltimai 

visuomet prasideda nuo adatos. 
Mokyklinio amžiaus vaikai i' iš 
pradžių ir be blogo noro pradeda 
pasisavinti svetimą koteli, pašto 
ženklus arba kokią nors knygą. 
Paskui, jei tik susipažysta su 
jau patvirkusiais vaikais, pra
deda jau vieni negražiai elgtis. 
Turgun važiuojantiems ūkinin
kams perpjauna maišus su grū
dais, obuoliais ar kuo kitu ir 
pasislėpę juokiasi. Jiems gražu, 
tačiau kokia žala ūkininkui, kurs 
sunkiai tuos pilnus maišus už
dirbo.

Nuo šposų, prasideda ir rim
tesni nusikaltimai. Ateina (ke
letas vaikų krautuvėm tyčia pa
prašo ką nors parduoti nuo pat 
aukščiausio? lentynos ir kai tik 
pardavėja užlipa jie čiumpa kokį 
saldaini ir bėga lauk. $0 paskui 
jau paaugėję įgun'da stambiau 
nusikalsti, ir iš kalėjimų ne
beišeina. Tokie žmonės tai ne
laimė jiems patiems, tėvams, ir 
visai tautai., ■ . , • į , ;

Lietuvoje jaunųjų nusikaltė
lių dar nedaug, bet vis dėlto

Yra ir jų kalėjimas-kolo- 
Kalnaberžyje ties Kėdai- 
su apie 300 mažų nusikal-

' nem kada nori nepasimatysi. Gy- 
1 venimas griežtai suskirstytas, 
valandom reikia dirbti.

Kam teko nusikaltėlių kolo
nijoj būti, tas žino, kad ten 

i mokomą amatų, laikoma pas
kaitos, bet prievarta išskirtų 
saviškių tarpe akyse spindi liū
dnumas ir laisvęs ilgesys. Jie 
visi ilgisi laisvės ir gailisi dėl 
savo nors ir smulkių nusikalti
mų.

Išėjęs kiekvienam vaikui pa
sakysiu kad butų doras, sakė 
vienas berniukas nuo Tauragės, 

' apsilankiusiems svečiams.
Tačiau jie visi išeis tik tada 

kai jiems sukaks 17, o kitiems 
ir; 20 metų, žiūrint kaip kuris 
kolbhij'osė elgsis. Tsb.

VISOS LIETUVOS 
VIENA MINTIS

■Kaunas.-—Y patingu švarumu 
Lietuva negali pasirgirti. Užsi- 
likusios nešvaros didžiausis kal
tininkas yra Rusų ilgas viešpa
tavimas. Jie patys nepasižy
mėdavo Švitra, tat ir kitiems 
švaros norą bei jausmo neįkvė
pė. Tenka pripažinti kad oku
pacijos laikais Vokiečiai pusė
tinai rūpinosi .švara. Jie ne- 
ranguolius stačiai vertė tvarkin
gai padėti savų ūkio, padargus, 
uždangstyti šulinius, tvarkyti 
savo namus, jų stogus, kaminus 

Ar t. t. Vokiečių švarą mėgstan
ti ranka daug kur buvo jaučia
ma. Ir kaimų gyventojai geriau 
tvarkė savo nan^us, švarino na
mų pašalius, paprato švariau i)' 
sveikiau gyventi. Dar ir dabar 
daug kur Lietuvos kaimuose ga
lima pamatyti Įvairių namų, .šu
linių aptvarkymų, padarytų 
kiečių okupacijos laikais.

švaros reikalais rūpinasi 
vi valdybės ir organizacijos,

ATSISTATYDINO. Iš Cle=- 
velando, miesto tarybos pasi
traukė visuomenės gerovės dL 
rektorius David S. Ingalls, .ne
sutikdamas su mayoro Davis 
taktiką. Mayoraš atsisakė pir
kti miesto ligoninei naują X- 
spinduĮių aparatą, nors tik ką 
būta nubalsuota skirti miesto 
reikalams arti penki milijonai 
dolarių.

Taipgi atsistatydino iš mies
to ligoninės piliečių: patarėjų 
tarybos buvęs senatorius Atlee 
Pomerenc, nesutikdamas su ma
joru.

Pagaliau mayoras Davis pa
skelbė jog pirksiąs tą aparatų.

SLA. U-TOS KUORUS susi
rinkimas bus laikomas trečia
dienio vakarę, Kovo 6 d., nuo 
7:30 Ajai. Sekr.

Vo

Elektriško Laikrodžio
Nauda Namuose

. į .. k - lt- (J< «N-
(Continued from 8th page) 

(įlfovy’s that J.M.K., voų cute little 
‘‘devil ?”)
THINGS 1 CAN’T IMAGINE 
...J-folen-Lucas'in a Hue and pensive 
mood. What does pensive mean? 
I don’t know that’s what the pinch
hitter called it. Al Jocis as anything 
but a wallflower., A Youngstown 
orchestra playing Poljtas. Peter 
Skukas with ah angry sneer on his 
face. Rose Luca's' with her charm
ing poise and friendliness. The In
nocent Bystander being innocent. The 
pinch-hitter without a stack of su
perlatives. Peter Hollish without his 
faithful old car “Pension Special.” 
A Lithuanian dance wilhout “bar 
flies’’, or Stanley Alekna as the man 
on foe flying trapeze.

Yours in fun.
SUPER SNOOPER

■ o o o
Aš.—REMINISCENCES

Even the snooper has his weaker 
moments, those fleetipg moments of 
thought. ... idle, thoughts, dreams., 
pleasant dreams. Remember that 
short jaunt, after the dance, to that 
little white cottage away from the 
road. Then, entering into a home. . 
a home with welcome written throug-

4 GERA NAUJIENA $ 
It S1AI3ISIA t I ->
¥ Kas norit pirkt namą dvie- ¥ 
¥ jų arba vienos šeimynos su 'Į 
¥ Lietuviško Banko taupy- ¥ 
¥ mų knygele, tą galit pada- ¥ 
¥ ryti dabar. Gatavų pini- ¥ 

Į¥ gų nereikia pridėt, o galit ¥ 
¥ nupirkt taip pigiai kaip už ¥ 
j gatavus .pinigus. Taip pat ¥ 
£ kas nori įdėti ant 1-mo ¥ 
'i* mortgage savo banko kny- ¥ 
$ gėlę, yra geras investmen- ¥ 
ji; tas. Mes turime pirkiką ¥ 
;i; kurs daugiau moka už Lie- 
į tuvišką knygutę negu kiti. ;i;
į Kreipkitės pąs į

¥ C. G. Obelieni
¥ 1266 EAST 71ST ST. t
¥ HEnd. 8726. t

nija 
niais 
tėlių.

Jaunųjų nusikaltėlių kalėji
mas nėra toks baisus kaip su
augusiųjų. Ten niekas geležim 
apkaustytų durų nevarsto ir rak
tais ties Jangais nežvangina. Ta
čiau iš ten iiei į mokyklą laisvai 
neišbėgsi, nei su tėvais ar gimi-

Lietuvos karo teismas 
Visa Lietuva domisi ta 

nes Lietuviai gerai pa- 
žmo- 
pasi - 
plėši- 
šiaip

PAIN

DR. HUGHES
DENTIST ,

Seniau buvęs ant St. Glair ■

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 išėgząmi- 
navimą ir patarimą.

DR. HUGHES
4303 Superior Ave

VALANDOS
"Nuo 9 ryto iki 8 yak» ■
(Išskyrus sekmadienius)

__

Visoje Lietuvoje nuo vaiko 
iki kretančio senelio gyvenama 
viena mintimi: visur ir visuo
met tik kalbama apie Klaipėdos 
žmogžudžius Hitlerininkus, ku
riuos 
teisia.
byla,
žysta Vokiečių kultūros 
nes, kurie per okupaciją 
žymėjo žmogžudystėmis, 
mais, moterų gėdinimu ir
žvėriško jausmo žmonėmis.

Dabar tie “aukštos kultūros” 
gaivalai norėjo ginkluota banda 
pagrobti Klaipėdos kraštą ir jį 
prijungti Vokietijai, kurios vą- 
das Hitleris svajoja padaryti 
Vokietiją tokią kaip kitkart 
svajojo Rusijos komunistai.

Lietuvos laikraščiai šiai by
lai aprašyti skiria didžiausias 
skiltis. Nuo paprastos bakū
žės iki puikių rūmų, nuo mo- 

■kyklos iki restorano, nieko ki
to nėužgirsime kaip tik pasi- 
bikĮthjimą ■ barbarais Vokiečiais, 

į ' Vokiečiai ’ už savo -teisiamuo- 
■ sius žmogžudžius kelia lermą 

L ir 'tub. budu mano nugąsdinti 
f Įf *■

į-Lietuvą, kad žmogžudžiai butų 
i išteisinti. Lietuvos teismas lai
kosi teisingumo ir jis paskirs 

.'■'tokį atlyginimą kokio tie bar
barai užsipelnė.

Vokiečiai per savo radio puo
la net, ii- užsienio žurnalistus 
kam jie rašo Lietuvai palan
koj ' formoj. Girdi, svetimų 

j valstybių žurnalistai lyg papir
kti meluoja. Vadinasi, anot Vo
kiečių, visas pasaulis meluoją 
kad Klaipėdos Vokiečiai prisi- 

į pažysta prie savo papildytų žu- 
dysčių, kurie ginklu ir nešva
riai politika norėjo Klaipėdą pa
grobti. Vieni tik Vokiečiai “tei
singi”.

j Reikia priminti kad Lietuvos 
žmonės- mėgsta pasiginčyti savo 
pažiūrų klausimais, bet kai 

j Lietuvoje kas nors svarbaus 
įvyksta tai visoje tautoje pasi- 

! reiškia ., viepingumąs.
P. Kriukelis.

sa
ri es 

suprantama kad nešvara yra 
daugelio ligų globėja. Rūpinan
tis švaros reikalais, Lietuvoje 
pavasariais skelbiama tam tik
ros švaros savaitės. Jų suorga
nizavimu daugiausia rūpinasi 
“Tėvynės Gražinimo Draugija’’, 
padedama valsčių ir miestų sa
vivaldybių. Per šią savaitę 
.stengiamasi ne tik apšvarinti 
visus namų kampus, bet ir pa
gražinti savo sodybas.

Pagaliau, į švaros reikalų 
tinkamesnį sutvarkymą dėmesį 
atkreipė ir pati valdžia. Vidaus 
reikalų ministerija baigia reng
ti atitinkamą švaros Įstatymą. 
Jis numato atitinkamai sutvar
kyti maisto parduotuvių, viešų 
valgyklų, žmonių gyvenamų na
mų ir kitus panašius švaros rei
kalus. Taip pat į švaros kėlimą 
nemažą dėmesį kreipia ir Lie
tuvos jaunimo organizacijos. Jos 
dažnuose savo susirinkimuose 
kelia švaros ir savo sodybų gra
žinimo klausimus. Net skiria
mos. tam tikros dovanos tiems 
kas gražiau, naudingiau ir šva
riau 
mus

PADĖKA, šiuomi išreiškia
me širdingą padėką rengėjams 
musų “sidabrinių vestuvių” — 
musų dukrelėm, Julei ir Stellai 
Jakubąuskaitęm, pp. Bernotam, 
Yogminienei, Petriškiam ir Ve- 
giarn. Taipgi šeimininkėms, p. 
Skarnulienei, Akelienei ir Ber- 
žinskięųei. Ačiū P. P. Ąlulip- 
iiv.i už gražią kalbą, ir muzi
kantams už muziką.

Podraug dėkojam musų gimi
nėms Laugmanams iš Carnegie, 
Pa.,, if p. Staruhenei ir dukte
rims įš Pittsburgh, Pa., ir vi
siems ’musų draugams ir pažys
tamiems kurie tik atsiftinkė i 
musų 25 metų vedybinio gyVe
nio sukaktuves.
Juozas ir Marijona Jakubauskai

5714 Dibble Ave.

Vedimas namų reikalų atsakančiai 
gpl nereikalauja iki sekundai nusta
tymo laiko, tačiau tėvui vistiek rei
kia žinųti kad laikrodis eitų teisin
gai,-kad jis nepavėluotų tokiame at
sitikime kur reikalinga pribūti lai
ku.

Motina ..taipgi nori turėti tikrą lai
ką, kad nereikėtų skubėti su valgiu 
jeigu laikrodis. klaidingas. Ir tik
ras laikas yra dvigubai svarbu ka
da nori sekti radio programus.

Tiems moderniškiems reikalavi- 
aptarnauti, tapo išdirbti elektriški 
laikrodžiai, kurie labai lengva pri
jungti prie elektros ir jie eina išti
sai be jokio rūpesčio juos užsukinė- 
ti. Prie to, jie rodo tikrų laiką. O 
elektrišką laikrodį varyti kaštai yra

out, and soon cuddling up comfort- ~ 
ably in a cozy little room, lit up J 
only by the sparkling flame or the [ a” 
fireplace. With your face. .. .her 
face, .shinging from the splendor of 
the fire, with, thoughts. .. .pleasant j į 
thoughts, drifting with the stillness J 
of the night. What comfort? What I ? 
bliss? But alas, it soon endth, for I į 
with the approaching dawn the time j }• 
of parting hath come. And so.-with į 
sincere adieus, regretful partings. .. . I jC 
homeward again..... Then mile by!? 
mile , town by town, through the 
fluttering' snowflakes which covered į 
nature with the splendor of a winter į 
wonderland, 
thoughts. . . .dearer. . thoughts, 
so on.. 
mern. .. 
iscing. .
ber. 
A I 
perfect day.

you drift. .. .with more 
- - • And
.on....thru' the stillness of 
still drifting. .. .still remin- 
.and then',- .home, .slum- 

. . . .dreams, pleasant, happy ones, 
perfect end for the end of a

DABAR LAIKAS 
PARDUOTI 

SAVO BANKINES 
KNYGELES 

Kainos niekad nebuvo ; 
kštesnės. Mes mokam 
nigaiš už sekančias: 

LITHUANIAN 
UNION TRUST 

GUARDIAN TRUST 
ir kitas.

au-
Pi- :■

< Krantz-Newton & Co.į 
į 1016 Hippodrome Bidg.
į Pros. 1016 >

savo sodybas bei 
namus sutvarko ir

gyvena- 
užlaiko.

Tsb.

atre-
Tam
Pa

su - kuni-

PARAPIJOS SALĘ IŠNUO
MAVO ŽYDAMS

Rokiškis. ;— Praeitą vasarą 
parapijos lėšomis buvo 
montuota parapijos salė, 
darbui išleista 20,000 litų, 
lapija ' susikivirčinus
gaiš norėjo susirinkti parapi
jos salėje, .bet Pralotas Laba
nauskas neleido. Kad parapi
jos sąlė nebųtų užimta parapi
jom] tai Pral. Labanauskas ją 
išnuomavo, žydams.

Laimė kad Rokiškėnai pralo
tą nugalėjo ir jo išsibodėjo, c 
ne tai ir kitokių dalykų butų 
pridaręs. P. Kriukelis.

Paskutine Proga!
Paskutines dienos

MUSŲ MILŽINIŠKO IŠPARDAVIMO 
JAU ARTINASI!

Nepraleiskit šios progos!
VYRIŠKU REIKMENŲ KRAUTUVE

fflE KRAMER & ffilffl CO.
7002 Superior Ave. kampas Giddings Road
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= (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) E 
= Lithuanian Funeral Home f

Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 
E j kambarius leidžiame dykai.

Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsi t E 
S teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- = 

tas-, ir geresnis patarnavimaš. už, kitų. Vežimai ligo
si nių pervežimui, į ir iš ligonbučių.-> Kainos sąžinin-
= gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa-
= sirinkimo. .Reikale telefonuokit. s
= 15621 '.Edna Avenue ■ ENdicott 1763, Ę
*7ui 11311 i 11 III 11111111 >111 i 11111111 II 111111111II i 1111111 i 1 Iii 11 i 111111111111111 mill I Irimui Illi II ■ ir
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TAKSAI BUS TIE PATYS. 
Clevelando nejudamo turto sa
vininkai šymet mokės taksų 

;tiek kiek pernąi, po $2.99 
$100 vertės.

lių o

dar- 
rei-

nuostabiai maži — tik vienas cen
tas už penkias dienas.

Dar kitas dalykas kurį reikia įsi- 
tėmyti. Nors, turit teisingą laikro
dį, bet kiek sykių jums reikia vaik
ščioti į didįjį kambarį pažiūrėti lai- 
(ko. Todėl geriausias būdas yra tu
rėti vieną elektrinį laikrodi virtu-
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Į WILKELIS FUNERAL HOME 
Licensed Funeral Director

= 6522 Superior Avenue
= NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.

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

Planet Street,
Commercial Rd. E. 1, London

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

Dr. Peter P. Palsis
Lietuvis Gydytojas

Š I 02 Superior Ave
. Telefonai '

' Namų : HįEnd. A?>73 .
■ ,Ofiso: GArf. 1373

APDRAUDOS-INSURANCE j 
reikalais kreikite pas mane, 
Gyvasties apdraųdai ('Life Ins.M 

patelel'onuckit del paaiškinimų ■ 
Apdrąųdžiu namus nuo ugnies, 
tornados, taipgi liauni baldus ir 
automobilips; prie to apdraudžia 
nuo sužeidimų ir parūpinu Ifitokįii: 
apdraudę. Jeigu baigiasi 
apdrauda ant namo ar kitko, 
kit man jų atnaujinti.

C. F. Petraitis
6702 SUPERIOR (viršuje.)

Telef. II End. 5699

jūsų 
duo-

FISHER BODY CORP, 
bininkai turėjo balsavimą 
kale unijos. Iš 7,651 dirbusių 
darbininkų 2,434 atsisakė bal
suoti, 3,869 pasisakė kad nepri
klauso jokiai darbininkų orga
nizacijai.

Matydama tokį darbininkų 
nuolaidumą, kompanija pareiš
kė kad nesutinka su unijos rei
kalavimais įvesti uniją, trum
pinti darbo vąlanda's ūki 30 va
landų į savaitę, ir net pagrąsi- 
no kad jeigu bus varoma agi
tacija tarp visų darbininkų už 
uniją, kompanija bus privers
ta sumažinti darbus Clevelando 
ir duoti juos kitur,

Maitomai Fisher Body darbi
ninkai iš dirbtuvės vedėjų pu
sės gąsdinami nesusidėt su uni
ją jei nori laikyti darbą. Kiti 
gal, dirbdami tuo tarpu, nenori 
rašytis į uniją kad nereikėtų 
nutraukti darbą ir streikuoti 
arba būti išvarytam iš darbo;

včje ir taip pat- miegkambaryje.
Galią matyti puikų išstatymą, ne

brangių elektriškų z laikrodžių Elec
trical League kambariuose Builderg 
Exchange Building. Ten nieko ne
siūlo pirkti.

Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgales ir noro. Vienok 
musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems 
lygus, be tsižvelgimo į kaštus.

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo
derniškas.

HEnderson 9292

fl A 'T A C ualetų 
ĮŠILDYT

1 . .

PADĖKA. šiuomi dėkojame 
visiems • dalyvavusiems laidotu
vėse musų : vyro ir tėvo, Jono 
židžiuno, kuris buvo palaidotas 
Vasario 21 d., iš šv.'Jurgio baž
nyčios,' Kalvarijos kapinėse.

Ačiū abiem kunigam už pa
maldas, ačiū giminėms už mi
šias ir gėles, ir kartu laidotu
vių direktorei Adelei Jakubaus
kienei. Motina ir šeima

11116 Forest Ave.

Telefono Naudojimo 
Padidėjimas

Šiokis toįds .pakilimas viąokiariopo 
biznio judėjimo bėgyje 1934 metu 
Ohio valstijoje, pasižymėjo ir mažu 
padaugėjimu telefono patąrnavimo 

, reikalavimų, bet buvo pusėtinai ir 
nutraukimų telefono patarnavimų, 
anot metinio- raporto kuri' išleido 
The Ohio Bell Telephone Company 
šią savaitę.

‘Metų pabaigoje buvo, naudoja
ma 549,900 telefonai, palyginant su 
531,426 pabaigoje 1933 motų, kas 

ireiškia 1934 metais padaugėjo 48,474 
‘telefonai,’ sako raportas.

To padaugėjimo pasiekimui, tapo 
įvesta 146,632 telefonai naujose vie
tose, o 127,974 tųlųfonai buvo .iijim- , 
ta iš vietų kur jie neapsimokėjo. 
Tas reiškia kad viso buvo atlikta per 
pietų 274,606 telefonų įdėjimai ir 
išėmimai. Tačiau 1933 metais bu
vo padaryta 327,890 įvedimai ir iš: 
ėmimai, su bendru nuostoliu 40,014 
telefoną. '' j , -'

Raportas sako kad del pagerėji
mo bižnio aplinkybių, telefono inei- 
gys, 19110 metais padaugėjo. —- vie- 
.Lįnijim naudojimui $472,546 suma ir 
foliniam susisiekimui $610,285 suma 
virš 1933 metų. ' Bendtos operavimo 
ineigos buvo $34,110,923,. kas reiškia 

’443 ‘daugiau negu 19)18 męta.is. . Jš 
laidų buvo $22,539,056, arba 2.4 dau
giau negu metas pirmiau.
. Pabaigoje 1934-. inetų, Ohio Bell 
•turėjo I $167,372,162 vergės„ nuosavy
bės, kaip tai žemės,' b utį i nitų,‘stulpų, 
vielų, kkbeliu, požeminių vielų, telųr-|

Nebūkit-lyg

ADMIROLAS. BYRD
CLEVELANDE!

, i. :-.6 . ‘

M USINUOMOK SAU MODER- 
NIŠKĄ ĮDEDAMĄ GAZO ŠIL- 
DYTOJĄ IR TURĖKIT NAMUS 
ŠILTUS, SVEIKUS, LINKSMUS— 
IR TURĖK DAUGIAU UUOS- 

, . LALKIO, TAIPGI.
', Sezono kaštai apšildymo jusy namu su

, . gazu galima yra apskaitliuoti nuosta
biai apitikriai. Mes nariai tame jums 
pasitarnausime VISAI NEMOKAMAI ir 
hc JOKIŲ OBLIŲACIJŲ Iš JŪSŲ PU
SĖS. Tiktai pateiefonuoldt jums pato-

- giu laiku j Gas Company, paprašykite
1 sujungti jus su House Heating Depart-

" ' . meniu. . ,

THE EAST OHIO GAS CO
Pliohc MAih 66-10 - • ' ■ East Sixth ir 'Rockwell 

r : -I1'-, ■■ ta ' - ' ta_ ■ • 
j ■ ■ - :■ , ‘-7 7 ■ ' ■ ■ . h ■,

■ -ta ; ' ' “ ■ ' 'j'.".''
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UŽ IR PRIEŠ PARAPIJI
NES MOKYKLAS. Ohiovals. 
tijos Legislaturo.įe eina judėji
mas už gavimą valstijos pagal
bos parapijinėms mokykloms.

Clevelando miesto taryba iš
nešė rezoliuciją pritariančią kad 
valstija finansuotų parapijines 
mokyklas.

Tuo pat tarpu valstijos legis- 
latura gavo pareiškimus iš de- 
sėtko Ohio valstijos lėšomis pa
laikomų kolegijų, kurios pareiš
kia priešingumo tokiam suma
nymui. Jeigu valstijos lėšomis 
butų palaikoma parapijinės mo
kyklos, sako tie pareiškimai, tai 
butų sulaužoma valstijos kon
stitucija, kuri aiškiai pasako 
apie bažnyčios ųepriklaUsymą 
valstijai.

Kaip įstatymas yra, jis pave
lija bažnyčioms steigti savo ži
nioj mokyklas, atsakančias vi
siems mokymo reikalavimams, 
tačiau turi pačios tas mokyk
las išlaikyti.

OHIO VALSTIJOS Seime pa- 
paniekta Gilius reikalaujantis 
panaikinti taksus nuo perkamo 
maistĮo Į namus. Tas atimtų 
valstijai apie $14,000,000 inei- 
gų per metus. į

• Butų gerai kad valstijos at- 
*• stovai pamanytų apie tuos žmo

nes kurie juos išrinko, o ne apie 
savo politiškus bosus kurie rei
kalauja daugiau pinigų 
kieriams mėtyti.

poli ti-

UŽMUŠTAS DARBE. Vasa
rio 25 d. Otis Steel Co. dirbtu
vėje laike darbo tapo užmuštas 
Kostantas Dervinskas, 48 metų 
amžiaus, pavienis, 1490 Addi
son rd. Palaidotas ketvirtadie
nį, Vasario 28, iš Šv. Kazimie
ro bažnyčios, kalvarijos kapinė- 
se. Gyveno prie savo sesers p. 
Linauskįenės. Laidojimu rūpi
nosi Adelė Jakubauskienė.

KAS BUS LIETUVIŲ PI- 
NAKLIO ČAMPIONAS? Jau 
praėjo apie trys metai nuo pir
mutinio Clevelando Lietuvių Pi- 
naklio čampionato. Dabar ren
giama antras Pinaklio čampio- 
no išrinkimas.

Lietuvių salės išgražinimo 
komisija rengia Lietuvių Pinak
lio čampionato kortavimo vaka
rą Lietuvių salėje, sekmadienį, 
Kovo 31 d. Tą patį vakarą bus 
duodama visiems dalyviams 
Lietuviškos košelienos vakarie
nė. Pelnas salės išgražinimui.

Kortų mėgėjai, ruoškitės, jū
sų laukia didelė čampiono gar
bė ! Komisija.

ATSIIMKIT LAIŠKĄ. “Dir
vos” administracijoje randasi 
laiškas iš Lietuvos, Marei Ta- 
molonis, nuo Alfonso Borkuno, 
iš Aukštakaimio. Prašoma at
eiti atsiimti.

A. RAMANAUSKAS išvažia
vo darbo reikalais į Indianapo
lis, Ind., kur jį siunčia N. Y. C. 
gelžkelio linija į savo dirbtuves 
kaipo mekaniką.

LIET. DEMOKRATŲ KLU
BAS rengia didelį vakarą sek
madienį, Kovo 17 d. Tai yra 
šv. Patriko diena, kada ir Ga
vėnioje pavelyta šokti. Bus 
kortavimas ir šiaip pasilinks
minimas.

KAUKIŲ BALIUS. šešta
dienio vakare, Kovo 2 d., Mo
tinos Dievo Drangiia re^o-'a 
kaukių balių Lietuvių salėje. 
Pradžia 7:30 vakare.

Juozas Pečiulis
Užlaiko Gražią Alinę ir 
a Valgyklą

raį-ĄįU1- Užlaiko gerinusį Stiprų 
Alų, geriausios rūšies Vy- 

1 ną ir skanius valgius ir
PtĮ-J užkandžius.

Užprašo visus Clevelan-
Y do Lietuvius atlankyti jo

įstaigą, busit maloniai Lie
tuviškai priimti, o gėrimų ir užkan
džių kožnas gaus pagal savo skonio. 

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

1248 East 79th Street
Netoli Superior Avenue

CAFE IR RESTAURANTAS
. A. WIRB1CKAS

užlaiko gražią užeigą

ALINEIR VALGYEĮ4
Penktadienio vakarais d uodama skanios žuvies. 

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

LIETUVIŲ SALEI PA
DARYTA PELNO

APIE $125

Antras Lietuvių salės išpuo
šimo naudai rengtas vakaras 
pereitą sekmadienį davė tam 
tikslui pelno apie $125, kas yra 
geras įrodymas kad Clevelando 
Lietuviai pasiryžę savo vienati
nį tautišką namą, salę, išpuoš
ti kaip pridera turėti tokią įs
taigą mums, kultūringai tautai.

Pereitą rudenį rengtas vaka
ras davė tam tikslui $140 pel
no, ir už dalį tų pinigų nekurie 
reikalingiausi darbai atlikta.

šį sekmadienį iš paties ba
liaus ir tą vakarą surinktų au
kų pelno liko $100.07. Išanks- 
to dūkų gauta $2.75, prie to gi 
apie $20 ar $25 susidarys už 
laimėjimo tikietėlius kada bus 
surinkta už juos visi pinigai.

Programas buvo smagus, jį 
išpildė šie:

Pirmiausia, Akrono Lietuvių 
Jaunimo Klubo grupė suvaidi
no komediją, “Pasaulis be Mo
terų”. Roles turėjo: Pranas 
Rokus, Petras Janickis, Al Jo- 
cis, Vincas Darulis, ir Ignas 
Hollišius, kuris veikalą sumoki- 
no. Visi atliko savo užduotis 
labai gerai.

Toliau, labai nuosekliai pa
dainavo dar visai jauna Lietu
vaitė, Florence Aleknaitė, kuri 
dar tik kelintu atveju scenoje 
pasirodo, bet kiekvieną kartą 
patėmijama jos balso stiprėji
mas, gražėjimas. Ji sudainavo 
“Leiskit į Tėvynę” ir “Supin- 
siu Dainužę”. Malonu klausy
ti, ir publika ją gerai įvertino. 
Linkėtina jaunai dainininkei la
vintis ir toliau, nes jaunų spė
kų reikės mums tęsti musų sce
nos darbus.

Vincas Vaitinas, muzikališkas 
jaunuolis, palinksmino publiką 
savo akprdionu, kurį dar nese
nai pradėjo naudoti,, bet labai 
gabiai valdo, taipgi gitara ir 
burnine armonikėle, ką jis nuo 
seniau vartoja.

Keturi Grybai, po vadovys
te Petro Luizos — Kazlauskas, 
Lukas ir Kazlauskas — suvai
dino savo labai komišką vaiz
delį. Tai irgi jaunuolių grupė, 
kurie kaipo Grybai egzistuoja 
jau antras metas, ir kas kartas 
turi naują ir įdomų programą.

Programo pabaigoje dainavo 
Dailės Choras, vedamas Juliaus 
Krasnicko. Choras nors nedi
delis bet gerai išlavintas.

Programą vedė “Dirvos” re
daktorius Karpius, kuris trum
pai paaiškino dalyviams apie 
reikalingumą apatinę salę išsi- 
gražinti.

Vėliau vakare, šokių pertrau
koje, buvo leista laimėjimas tri
jų dovanų, kurias gavo: Jonas 
žiaunis, j. česnavičius, E. Ra
manauskienė. Visi laimėtojai 
radosi salėje.

Publikos buvo dikčiai ir įvai
rios, bet nesirado musų politi
kierių, kuriems tik laike rinki
mų visuomenės reikia, o po rin
kimų jų niekur nematyt. (At
siprašau, jie visi matyt ten kur 
boles raičloja. . . .). Taipgi ne
žinia kodėl musų profesijonalai 
nesilanko į visuomeniškus va
karus.... Nėra reikalo jiems 
tampytis po visokių srovinių 
kuopelių vakarus, bet kada at
eina reikalas parėmimo visuo
meniškų Lietuvių įstaigų turė
tų atsilankyti Dabar yra tokis 
laikas kada jau profesijonalams 
reikia parodyti daugiau susiru- 
ninimo Lietuvių likimu, ir rei
kia dirbti už palaikymą musų 
žmonių tarpe vienybės.

Baliaus surengime ir per ba
lių darbavosi visi 12 salės ben
drovės direktorių: A. Danile
vičius, J. Brazaitis, P. Skarnu- 
lis, P. Skukas, P. Kundrotienė, 
P. štaupienė, M. švarpa, J. di
džiūnas, V. židžiunas, F. Sau- 
kevičius, A. Ivinskas, E. Rama
nauskienė, ir rengimo komisi
ja: M. Baranauskienė, F. Ba
ranauskas, K. S. Karpius. Pri- 
gelbėjo smagios p. Baranaus
kienės sesutės, Bertha ir Elea- 
nora Skodžititės. šėrininkas.

LIETUVIŲ DARŽELIO Są
jungos susirinkimas bus laiko
mas šio penktadienio vakare. 
Kovo 1 d., Lietuvių salėje, nuo 
8 vai. Visi draugijų atstovai, 
senieji arbai naujai išrinkti, 
prašomi dalyvauti.

Darželis rengia pirmą šio se
zono vakarą Lietuvių, salėje Ge
gužės 19 d. Vald.

20,000 SILPNAPROČIŲ PA
LAIDI. Apskaičiuojama kad 
Ohio valstijoje yra apie 20,000 
bepročių ir silpnapročių vaikš
čiojančių palaidų, nes nėra tin
kamos jiems prieglaudos.

LABAI ĮDOMUS VAKARAS
Lietuvių R.-K. Moterų Lab

darybės Draugija rengia šį sek
madienį, Kovo 3 d., Lietuvių sa
lėje, vakarą su įdomiu progra
mų. Bus suvaidinta dviejų vei
ksmų drama, “Nastutė”, ir la
bai juokinga komedija, “Tingi
nys Stepas ir Čigonė”. Ši ko
medija dar rankraštyje, visai 
nesenai atvežta iš. Lietuvos.

Programo pradžia 4:30 vai., 
įžanga 30c. Po programo šo
kis, gros J. Luizos orkestras. 
Pelnaš skiriamas naujos para
pijos naudai.

Kovo 3 yra tai paskutinis 
sekmadienis prieš Užgavėnias. 
todėl malonėkite atsilankyti ir 
smagiai praleisti vakarą. Vei
kalus suvaidinti parinkta geri 
veikėjai ir dainininkai bei dai
nininkės: A. Kavaliauskienė, 
T. Babarskaitė, M. Žitkus, P. 
Gailiunas, P. Mačėnas ir P. Jac
kus. Komediją vaidins: P. Sut
kus, B. Jackienė, M. Jokubaus- 
kaitė, P. Vaičiūnienė ir P. Jac
kus. ši komediją bus pavyz
džiu tiems kurie dar vis tiki į 
čigonu burtus.

Kviečia Komisija.

NUŠOVĖ BAŽNYČIOJ. Sek
madienio vakare, kongregacio- 
nalistų bažnyčioje, 2574 E. 61 
St., tapo nušauta 6 metų mer
gaitė sėdėjus šalinėje sėdynėje. 
Kulka įšauta per uždarytas du
ris ir pataikė mergaitei Į galvą. 
Kunigas Patterson, kuris tuo 
laiku sakė pamokslą, kuomet 
patirta kad mergaitė nušauta, 
pareiškė jog tas šūvis taikyta 
jam kokių nors jo priešų, nes 
lėkė i tą pusę kur kunigo butą.

Stato Komišką Operą, 
‘The Barber of Seville’

EVA VON BANDROWSKA 
in “The Barber of Seville”

Kuomet Gioacchino Antonio Rossi
ni buvo 24 metų amžiaus jis susi
kirto kad jis gali parašyti operą į 
porą savaičių. Jis užbaigė savo 
darbą per 13 dienų ir jo kurinis pa
sirodė pasekmingiausias iš visų ko
miškų operų kada nors parašytų — 
tai pasauliniai pargarsėjus ‘Sevili
jos Kirpėjas’.

Tas atsitiko pirmoje dalyje 19-to 
šimtmečio ir ta opera po šiai die
nai turi savo žavėtinumą ir gražias 
melodijas kurios pragarsėjo Romoje 
1816 ir Paryžiuje 1824 metais.

ši opera bus perstatyta Clevelan- 
de, Severance Hall, per The Cleve
land Orchestra su pažymiais artis
tais po vadovyste Arthur Rodzinskio, 
vakarais Kovo 7 ir 9. Tikietai jau 
galima gauti pirkti iš Taylor’s ir 
Severance Hall.

Vadovaujamą, moterišką rolę turės 
Lenkė coloratura soprano, Eva von 
Bandrowska, ’ Rosinos rolėje.

Charles Hackett, iš Metropolitan 
Opera Association, vienas Įžymiau
sių šių dienų artistų, dainuos vado
vaujamą rolę kirpėjo, Almaviva..

Carlo Morelli, kuris padarė gerą 
Įspūdį CTevelande kuomet dainavo 
‘La Tosca’ su The Clevelanr Orches
tra, bus Figaro.

Rossini buvo gabus muzikos kū
rėjas ir jo ‘Sevilijos Kirpėjas’ (The 
Barber of Seville) yra gal but jo 
didžiausia dovana muzikai. Opera 
bus dainuojama Itališkai. ’ - - ■

UNCENSORED 
SIDE GLANCES

By K. J. M?
With (scalp still intact, ears keen, 

eyes sharp; yoursl—the teller of tales, 
brings ye this news?—

AT THE CORLETT WOMENS’ 
CLUB DANCE

Jekyl or Hyde?-
Adele Stabulis, • the one-time 16 

cylinder go-getter was seen to be 
acting extra special quiet. Now what 
do you make of that? She wasn't 
warned' of my being there, unless 
she was just suspicious.
Oh Migosh!-

Was Mrs. (Pen) Armul, president 
of the Club, frightened when she 
heard that her automobile was in 
an accident, or was she frightened ? 
The expectation was very much worse 
than the .actuality, for it was only 
a dislocated bumper.

By the way Mrs. Armul, let me 
be the 999 to congratulate you on 
your very nice niece. Dead image of 
her auntie insofar as pepo is con
cerned. Hows about a little get- 
acquainted gathering sometime, mam ?
Puleased-

One customer who really went 
home thoroughly satisfied—Miss Bal
takis. She couldn’t express her en
joyment with words, (not that she 
isn’t capable). Just one of those 
evenings, I suppose.
No Spoofing-

Did you ever see a nickel that 
looked like a two-bit piece? Fathom 
this. .,.for one-twentieth of a dol
lar you received a hot daug, heaping 
dishful of sauer kraut, bread and 
deliciously browned mushrooms at 
this picnic, I mean dance. And did 
the boys and girls come for seconds 
and thirds.

AT THE LITHUANIAN HALL 
BENEFIT DANCE

Pronto-
Eleanore and Bertha Skodzius are 
positively two waitresses de-luxe. 
Not only salesladies but cuppie dolls, 
if I . may say so. I wonder if their 
older sister “learned” them so well.
Backstage-

Believe you me Beatty Orpse and 
Madam Plukis had a picnic and a 
panic on their hands when they 
attempted to make up those fun
loving gentlemen actors for their 
performance.
Shake-

Did you by chance see those two 
lads who were sticking together all 
evening? That was Pete Yenicky 
of Akron, apd his near-double, Cuvvy 
of Cleveland, My, but were they 
affectionate towards the larger hours 
of the evening, I don’t mean hand
shaking either.
After the Ball-

The Dionne Quintuplets don’t have 
a thing on Messrs: Grigatis, Urpsai- 
tis, Wilces, Polter and Staupas, when 
they got-going. Urpsaitis was the 
director from the table, near the 
check-room. How those vocalists 
did wail it up. Anyway they were 
having a good time so........... Lest I
slip, Mr. Veličkas also joined the 
party later, but Mrs. Helen Urpsai
tis wasn’t to be found.
Good Heavens!-

Mrs. Dorothy Jarus’ “boys” sure
ly did take some of the gals for a 
mean twirl,, and I mean twirl. The 
boys happened to be two wrestlers, 
who do their stuff at Karl Pojello’s 
show every week.
Yes’m-

Catherine Gurklis, looking and 
dressing like a million bucks. What 
I mean is she cut quite a figure with 
that beautiful blue gown and Cin- 
deralla-like slippers. Even though 
she does go in for the more serious 
things in life, she seemingly enjoys 
dancing too.
Cornered-

Young Mr. Bendokas certainly did 
monopolize Walter Zidzunas’ daugh
ter all evening. Which was teaching 
whom, or just bashful?
On Guard-

In the crowd I recognized the 
just recently graduated attorney. 
George Baltrukonis with his sisters 
Helen and Alvina. Later I trailed 
them, calmly seated about the table 
munching pretzels. Nothing newsy 
■>bout that, no, but it just proves 
that you can’t collect gossip about 
everybody, even though I did trail 
them for some.
In the air-

Another singing group of vocalist's 
formed downstairs later amongst 
ihem was Mr. Krasnickas and P. J. 
Zuris. Such talent going to seed.

FROM THE GALLERY
Absent-

Is John DeRighter going the way 
of all politicians? Before election 
his handshaking was a welcomed 
sight at every affair. 'Now he is 
more scarce than hens teeth. Let’s 
see what you look like once again 
see what you look like once again, 
John.
Say it isn’t so-

Believe it or not, it’s rumored 
about that our old standbys; the 
Lithuanian Womens Club and Lith
uanian Womens Circle is going to 
look the other way when it comes to 
hat passing time for the Lithuanian 
Hall renovating. This is one time 
I wan’t, to be wrong, girls it’s just 
a rumor, what’s the real dope?
Fi Fie Fo Fum-

It was merely an acumentation on 
my part to discern the identity of 
that self styled, supper-slopper, par
don, super-snooper. Frank, you’re in 
my power heh, heh, heh. Be care
ful of this all-seeing person and you 
may still be termed snooper, but 
don’t you think we should drop the 
super handle? You’ve slipped:

AMONGST OUR
LITHUANIANS

ST. GEORGE’S CUPID DANCE
An unexcelled seasonal dance given 

by the Young Ladies Sodality of 
St. George’s Parish and held in 
the parish hall, February 19th, 
proved to be successful in every man
ner.

With an excellent night club or
chestra of national fame, Manny 
Landers, the hundreds of guests were 
led into smooth rythmic motion with 
the greatest of ease. Particularly 
apparent was the fact that young 
people look upon this occasion as 
an annual reunion for their many 
friends.

ooo
Mr. Anthony Ramanauskas, 1093 

East 71st street, Cleveland, was 
called back to work as a mechanic 
for the New York Central Lines car 
shop at Beach Grove, Indiana. Mr. 
Ramanauskas resides at the Spencer 
Hotel in Indianapolis and commutes 
daily to the place of work. He re
turns to Cleveland weekly visiting 
his family of four, his wife Eliza
beth and three children.

ooo
Stricken with 'sickness at Mel

bourne Beach, Florida, where Mrs 
P. J. Zuris is vacationing from her 
home town at North Olmstead, O., 
her husband, Mr. Zuris, a consulting
engineer, plans to drive down and 
be present in case an operation be, 
comes imperative.

Mrs. K.S. Karpius intends to ac
company Mr. Zuris down to Florida.

ooo
A former Cleveland K. of L. and 

now we understand an ardent ap
plicant of the Akron Lithuanian So
cial Club. Mr. George Tracy-Trask- 
auskas, is in the employ of the 
Federal Transients Bureau, in Akron.

ooo
CORLETT WOMENS’ CLUB

Last Saturday a newly organized 
Womens’ Club barely one year old 
and composed of a limited number 
of independent women with no af
filiation to other clubs, held a dance 
at the Lithuanian Hall with much 
success.

These women already in a short 
time have pocketed a neat little sum 
in their treasury for the purpose of 
paying out a weekly benefit to 
temporarily disabled members and 
also they make a practice of visit
ing and assisting with the work of 
the home during the member’s con
valescing period.

With no political or sectionalism 
partisanship, this club certainly can 
be of invaluable aid to the members 
and under the energetic leadership 
of Mrs. Armul, as president, Mrs. 
Baltakas as secretary, and Mrs. Au
gust as treasurer, the club will be
come one of the most active of 
womens organizations. They intend 
to assist the Lithuanian Hall with 
a donation, recognizing the need for 
constructive work. We hope that 
they continue and probper witn 
greater utility to themselves and to 
people at large.

K. of L. SPOTLIGHT
By M. E. ZUPKA

Turned this week on the big 
card party and dance held at the 
Lithuanian Hail, Wednesday, Feb. 
20th.

The hall was filled to capacity 
with young people, some of whom 
had never danced here before, and 
many comments were heard about 
the floor equalling the smoothness 
of several of the better known dance 
halls.

Our old standby Frank Swinarski 
had charge of selling the tickets, 
while Cuvvy, Luiza, Wilkaitis, Pa'ub 
and the rest of the boys patrolled 
the exits and made certain that 
nobody crashed our gate.

The downstairs hall was filled 
with card players, mostly parents 
of the club members, although a few 
of the young folks intermingled with 
them.

On the dance floor, it seemed that 
all of our girls had turned out and 
we note particularly the Keever trio, 
Connie Salkes, Betty Lucas. Evelyn 
Bereika, etc. Even some of our old 
members gave us a break and attend
ed, among which were Helen Zupka, 
Ida Kazei and Tillie Susinskas.

Our bartender, Vic Greene, had 
quite a time in getting the beei- 
started until Walter Krause came 
to his rescue and took the situation 
over.

Joe Zebris disappointed ouite a 
few of the. young ladies by dancing 
exclusively with Helen Markūnas.

It must have been pretty strong 
beer because Pete Luiza was spied 
about 11:00 P.M. wandering around 
the hall looking for his Alvina. 
Frances Kancies was seen stepping 
around in a polka with a first rate 
dancer who answers to the name 
of Johnny. How do you do it, Fran?

Honorary mention is hereby' given 
to some of our faithful followers, 
who although not members of our 
club have supported most of our 
social affairs: Theresa Shepora’tis, 
Al August, John Kučinskas, Al Kee
ver and Ralph Green.

Considerable credit for I he suc
cess of the evening should be given 
to the committee composed of Evelyn 
Vitas, Eddie Anderson, Nellie Greene. 
Walter Krause and Joseph Zėbris.

Everybody is eagerly awaiting Sat. 
March 2nd, which is the day setjfor 
the card ’party at the home of bur 
nresident. Al Wilkaitis, 4910 »■ Oak 
Park Ave., in Parma. A b'g turn
out is expected and rmy.ne who 
wishes to attend, should see any 
K. of L. membet for further details.

Advice Offered to
Lithuanian Students

The President of the Lithuanian- 
American Institute of Columbia Uni
versity, Attorney William J. Drake 
(Advokatas Dragūnas) invites those 
students who have recently graduat
ed from High School and who in
tend to enter college to communicate 
with him at his office at 99 Wail 
Street, New York City or at his 
residence at 522 Ocean Ave., Brook
lyn, N.Y.

The Lithuanian-American Insti
tute at Columbia University was 
founded by Attorney William J. 
Drake while he was attending this 
College in 1926 and was continued by 
him after he graduated from the 
Columbia Law School. While he is 
the only Lithuanian who ever gradu
ated the Columbia Law School, he 
urges that Prospective Law Students 
of Lithuanian extraction consider reg
istration at the Columbia Law School 
if they can possibly do so. The 
Institute stands ready to render all 
possible assistance.

The Lithuanian-American Institute 
at Columbia University has in its 
membership almost every Lithuanian 
who ever went to Columbia Univer
sity. The total membership is now 
about thirty. The organization is 
an educational organization devoted 
to the interest of Lithuanian History, 
Language and Culture. The Insti
tute has taken an active part in pro
moting Lithuanian interest among 
American Universities. It has held 
several affairs at Columbia U., the 
International House, and at New 
York University. At these affairs 
were present representatives of the 
Universities, prominent educational 
leaders of American extraction who 
were interested in Lithuanian mat
ters and also Representatives from 
the Lithuanian Ministry and Consu
late.

Students who intend to go to Col
lege will greatly profit from the 
experience and help .of Lithuanians 
who have already studied at Co
lumbia University. By all means 
communicatė with Attorney William 
J. Drake (advokatas Dragūnas), 99 
Wall St., New York City or at 522 
Ocean Ave., Brooklyn, N.Y.

YOUNGSTOWN
Colossal! Sublime! Extraordinary! 

Super-stupendous! That’s the only 
way I can express the affair that 
the Youngstown Lithuanian Social 
Club has planned for Mother's Day. 
Various clubs have had great success 
with banquets, plays and dances but 
never yet have the three been com
bined. Yes, that’s the idea. We’re 
going to combine the three doings 
into one great blow-out.

The date has been set far enough 
ahead to give our budding actors 
time to brush up on their Lithuanian 
accents — their tongue-twisting at
tempts to pronounce some of those 
jaw-breaking Lithuanian words should 
be more amusing than the funniest 
comedy ever written. How about 
giving us some tongue-twisters to 
start practicing on right away, Mr. 
Karpius? The banquet menu has 
not yet been planned although the 
direct benefit of this doing is al
ready apparent for the girls are 
really trying- to learn to cook now. 
Hold your fire with those rolling 
pins, girls. And so for the dance 
you boys had better learn to stamp 
around in the polkas ąs well as you 
trip the light fantastic in the fox
trot.

This isn’t going to be a Youngs
town even exclusively. It’s too good 
to keep to ourselves so we’re inviting 
the Lithuanians, from far and near. 
You’ll hear more about this extrava
ganza.

From last week’s Forum we were 
informed that the A.L.S.C. has a 
basket-ball team and is looking for 
someone to play. As we’ve always 
been 'glad to have anything to do 
with the Akronites we immediately 
took steps to organize a club team 
and will soon be in the position to 
challenge the A.L.S.C. team. Take 
warning you Akron basket-ball jug
glers and brush up on your plays 
for we’ll be ready for you with knee
pads on.

Dear K. J. M.—I didn’t get in 
much gaping this week because my 
doctor told me that too much gaping 
was bad for my adenoids. Don’t 
you find that those “uncensored side 
glances” have a tendency to make 
you cross-eyed or do you already suf
fer from this condition?

Lost! Ten pounds. Helen Young 
is the loser but she isn’t looking for 
them. Ah Helen! I thought Mae 
West had brought a well upholstered 
chassis in to stay.

Found! Our president’s suspend
ers, but he won’t tell where he 
found them.

Also found in a snow-drift. Frances 
and Helen Young and Mary Orville 
mushing their way to meeting.

The screeching you heard from 
Rose Lucas at the last meeting was 
due to that enemy of woman-kind, 
the mouse, and was not a sample 
of her singing as • you may have 
supposed.

Joe York is quite enthusiastic 
about the proposed play. I’ll bet 
you wan’t to. be the. hansome hero 
who kisses the beautiful, blond 
heroine. You’ll have to fight for 
that honor, my lad.

Me and my accomplice the Shadow 
are at odds, because we both want 
to be the villian in the play. Hence 
no report from him and hence no 
scandal for this column.

Be seeing you.
Innocent Bystander.

WRESTLING
By K. J. M.

EX-CHAMPION VICTORIOUS
As the smoke cleared, and the con

stant monotonus voices of the heck
lers and ribbers softly drifted away 
to a mere hum, we look into our 
note book and find the following 
results of the matches that took 
place Wednesday, February 27, at 
Centra Armory.

The main event of the evening— 
two out of three falls, 90 minute 
time limit. Jim Browning the ex
champion of the mat, tangling with 
the Indian supposed-to-be, badman. 
Little Beaver.

The two roughed it up with pun
ishment being fairly even for the 
first twenty minutes. At this time 
Jim was just warmed-up pinning the 
yipping redskin with his world-fam
ous airplane scissors. But the little 
fellow also had on his war paint and 
took the ex-champ by surprise lay
ing him as neatly as a rug inside of 
ten minutes, with a leg twist that 
took big Jim quite a time to un
twist. Just as heap-small-Injun was 
ready to hang up another handsome 
scalp in victory, the half paralyzed 
frowning tanned his brown hide 
with several of the niftiest swats on 
the ears, and rabbit punches anyone 
every laid eyes on in all mat history.

The semi-final windup, found an
other colorful mat-performer, Herr 
Ray Steele, and Henry Graber mixing 
it up; for an easy an much ex
pected win for Steele. Altho ’some 
credit is due Graber, for the ex
cellent manner in which he stood 
up against such a formidable foe.

The preliminaries tho exciting, at 
times were all short lived. Jack 
Donovan making Warren Zeller say 
uncle ip exactly 22 minutes. Danny 
Winters and Cliff McCloud went to 
it tooth and nail, only, outside of the 
ring therefore both were disqualified, 
for something new in the annuals 
of wrestling, happening very seldom- 
ly. Red Ryan had an easy time in 
subduing Fred Bozie in the openor 
in 17 odd minutes.

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

AKRON

Greetings, boys and girls. Due to 
the thousands of unreceived requests 
pnd praises, that I repeat this column 
I have finally given in. I fully un
derstand how nerve-wrecking it is 
fo? my readers to have to wait for 
the “Dirva” all week without some 
assurance that my column will grace 
its pages. Therefore, I want to 
announce that this feature will ap
pear weekly. Mr. Skukas will of 
course only be too willing to allot 
me the space.

And now for Knowsy News by 
the staff of the Super-Snooper Syn
dicate. Cable Address------ SSS. Not
the tonic in bottles but he tonic 
in print.
POST-PROHIBITION NOTES A 
toast to the boys from Alliance who 
insist on trying to drink the coun
try dry even though the eighteenth 
amendment is a thing of the past. 
Even though the W.C.T.U. may not 
approve of your methods, boys, a 
field of snodgrass to you for your 
noble spirit in undertaking such, a 
large and seemingly impossible task.
NOMINATIONS FOR NURSEMAID 
Our nomination goes to “Chick” 
Praspal who has demonstrated his 
ability through his constant guard
ianship of our forever-inebriated Pete 
Yenicky. (Look it up, 1 think its in 
the dictionary).
NOSEY RIVALRY—The oustanding 
difference between K.J.M. and Super
Snooper. Nobody knows who K.J.M. 
is. Everybody thinks that they know 
who Super-Snooper is. In either 
case, only the Super-Snooper Shadder 
knows.
NERTZ! Used as an expression of 
disgust. How can you steal hearts 
at a Valentine dance with a police
man watching around all evening?
PERSONAL—Dear Pat, you asked 
me to promise that I would not 
say anything to Mrs. Roman about 
the three blondes and the red-head 
you were so thick with at the Y.L.- 
S.C. Dance. I solemnly swear that 
I will carry the secret to my grave, 
inasmuch as you promised me an 
early grave if I let the news out. 
Sincerely, yours, Super-Snooper.
FLASH—This will probably break 
many a femine heart, but for the 
glory and tradition of the press I 
must make this astounding dis
closure. After weeks of careful, 
ceaseless, diligent investigation by 
the Super-Snooper Spies, all evidence 
indicates that—K.J.M. is a WOMAN!

(Continued on 7th page)
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