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_ LINKSMŲ KALĖDŲ
Visiems “Dirvos“ Draugams ir Rėmėjams
Linki Redakcija ir Administracija.

Maskva. — Oficialiai pa New York. — Dewis W.
skelbiama .kad Kijeve Gr. Douglas, buvęs Prez. Roo15 d. sušaudyta dar 28 su sevelto paskirtas valdžios
imti asmęnys, apkaltinti biudžeto direktorius, nesu“baltgvardiččiais”. Jie yra tinkdamas su visa dabarti
iš 37 areštuotų Gruodžio 10 nės administracijos tvarka
d. po nušovimo sovietų ko ir iš tos vietos pasitraukęs,
misaro Kirdvo.
pagaliau prabilo viešai kri
Šie nužudytieji sudaro tikuodamas Prez. Roosevel- Chicago, Ill. — Chicagos kur padėta $32,000 aukų su
103 asmenis komunistų nu to administracijos finansi
LIEKA LIUOSOS RANKOS VISOMS VALS galabytus už tai kad vienas nę tvarką. Douglas tikrina laikraščiai praneša kad la rinktų iš visuomenės nau
kūnas J. James-Janušaus dojant jo vardą finansavi
TYBĖMS LENKTYNIUOTI KARO
kad jau dabar "šalis eina Į kas jau iškėlė bylą Circuit mui trans-atlantinio skridi
žmogelis nušovė Kyrovą.
IR DARBININKŲ ŽINIOS
Matyt komunistai turėjo infliaciją, kad Amerikos Teisme prie teisėjo Harry mo. (■
LAIVŲ DAUGINIME
nužiūrėję sau nepatinka valdžios kreditai rimtai pa- A. Lewis prieš Amerikos Ši byla yra iškelta prieš
Plieno ir geležies darbai Suv. Valstijos Stiprins
ŠTAI NAUDINGIAU mus asmenis, bet neturėjo silpnėję, ir patėmijo kad Lietuvių Trans - Atlantinio ivisą ALTASS komitetą, ka
Įvairiose šalies dalyse pa
šalies gyventojai visai nu Skridimo Sąjungą. Janu irio vyriausia galva ’/ra P.
Savo Teritorijas
SIAS SUMANYMAS priežasties juos griebti ir stojo
lengva gerėja, ir kilimas ei
taupę pinigus. Jeigu šauskas savo skunde iške 'Crlgakk, “Naujienų” re
žudyti.
Kyrovo
nušovimas
Pacifike
na palengva aukštyn jau
Washington. — Kongres- davė jiems tą progą.
okia tvarka, valdžioje bus lia Įtarimą kad su skridimb daktorius. Kiti žmonės neantras mėnuo. Net artėji Tokio, Japonija. — Japo nianas J. H. Heeppel iš Ka
kaip yra, sako Douglas, tai projektu buvo vedama ra- , kaliai įvelti, nes jie G ~r’mas švenčių nesumažino ge nijos vyriausybė Gruodžio lifornijos sumanė naujausią
šalis
Ims privesta prie ne ketieriškas biznis, reikalau bėjo Grigaičiui “tautos kAreštai Vokietijoje
ležinių darbų.
ir
sveikiausią
planą
kovai
gerovės.
Douglas numato
19 d. atmetė Washingtone
Geriausia rodos dirba 0- padarytą kariškų laivų ap- su bedarbe ir įvedimui be Bėrimas. — Berline ir jc kad valdžia perdaug leidžia ja smulkmeniško Įrodymo 'bui” dirbti.
hio valstijos plieno išdir- ribavimo sutarti. Šis pasi darbių apdraudos.
apielinkėse pereitos savai pinigus, daro dideles pasko
VOKIEČIAI NUO SAARO EISIĄ PF:"
bystės, bendrai apie 5,000 elgimas atidaro laisvą ke Jo planas sako kad val tės pabaigoje staiga areš las, o nesistengia subalan
KLAIPĖDOS
darbininkų buvo paimta j lią valstybėms lenktyniuoti džia privalo apdėti laips tuota apie 700 asmenų, pu suoti išlaidų su ineigomis.
darbus. Yra tokių plieno jurų ginklavimosi, ir duo niškais mokesniais mašinas priedanga išnaikinimo ne
Kaunas. — Dabartiniu laiku į vieną dūdą. Pabaltijo valsty
išdirbyseių kurios darbus da laisvas rankas Ameri kurios darbą atlieka be dar moralių gaivalų, bet tai esą
visas Vokietijos Hitlerininkų bių sąjunga, nors ir yra karš
GADO KOMUNISTUS
varo jau pilnu saiku.
nazių
darbas
prašalinti
sau
kai stiprinti savo teritori bininkų, ir kuri mašina dau
Sofija, Bulgarija. — Pra veikimas yra nukreiptas Į Šna tai sveikintina, tačiau dar vis
Tikima kad pirmą 1935 ją Pacifike.
iš
kelio
neištikimus
žmones
giau padaro darbo ta turi
dėjus medžioklę komunistų ro kraštą. Tame krašte dirba galutinai nepašalina to pavo
pusmetį plieno darbai pa Pastaru laiku Londone būti daugiau aptaksuota.
kurie gali būti jiems kenk pietinėje Bulgarijoje, per šimtai apmokamų nazių agen jaus kuris gręsia Lietuvai iš
kils iki 60 nuoš. normalio. ėjo tarybos Amerikos ir Ja Jis reikalaus Kongreso smingi. Suimtieji klausinė eitą savaitę buvo sugaudy tų. Vokietijos radio stotys va Vokietijos pusės. Vokiečiai ne
bijotų Lietuvos, Latvijos ir Es
Plieno išdirbystės pasiry- ponijos atstovų tuo reikalu, paskirti reikalingą sumą pi jami ne tiek apie jų gyve ta apie 500 komunistų, jų
nuolat
agitaciją.
Naziai
Saaro
tijos atplėšti Klaipėdos kraštą.
žusios praleisti $100,000,000 bet prie nieko neprieita.
nigų ištyrimui kaip mašinos nimą kiek apie politiškus tarpe areštuota 175 karei ro krašte propagandai 1 idžia Kitų kraštų politikos veikėjai
savo įstaigų praplėtimui ir
išstūmė darbininkus iš dar ryšius.
viai. Pas komunistus ras milijonus markių.
sako 'ad Lietuvos jieškojimas
didinimui, sudėjimui naujų KOMUNISTŲ PROPA bų ir pagal ištyrimo davi
ti planai rodo kad jie ren 1935 metų pradžioje Saaru ą.vi’aYnos 'Prancūzijos ii Soviė-1
PRIGĖRĖ 17 JŪREIVIŲ gėsi užimti ginklų sandėmašinų.
nių nustatyti taksus.
GANDA TARP KA
bus visuotinis gyvento tų Rusijos bloke yra kaip tik
Amerikoje smarkiai pa
Viduryje Atlantiko aud ius, nužudyti kariumenės krašte
REIVIŲ
jų atsiklausimas, nuo km o pa teisingas kelias.
kilo senos geležies kaina ir
Washington. — Pradėta SUOMIJA TIK VIENA rų daužomas Anglų laivas viršininkus, ir įsteigti so reis to krašto likimas. Rimti Jau anksčiau Vokiški naziai
padaugėjo reikalavimai se susirūpinti komunistų va
pradėjo skęsti. Jam pagal vietų valdžią.
MOKĖJO
politikai sako kad jeigu Vokie Klaipėdos krašte buvo susukę
nos geležies.
roma propaganda tarp ka- Gruodžio 15 d. suėjo lai bon pribuvo kitas laivas, ir
Nesenai šeši komunistai čiams gryžtų Saaro kraštas tai Lietuvai pavojingus Hitlerizmo
Jos labai daug išgabena riumenės ir karo laivyno kas mokėti Amerikai karo valtyje 17 to antro laivo buvo pakarti persergėjimui jie savo propagandą ir agentus lizdus, tačiau dalinai jie buvo
ma i Japoniją, Norvegiją, vynu Štai kaip maždaug skolas. Suv. Valstijų iždas jūreivių norėjo priplaukti žmonių nuo susidėjimo su nukreips j Klaipėdos k laštą, likviduoti, bet tik dalinai. Nes
Latviją ir kitur.
kur šiuo tarpu Hitlerinink i vei dar ir dabar tiek pradžios, tiek
komunistai veda savo dar turėjo gauti iš trylikos ša prie skęstančiojo laivo su jais.
McAlester, Okla. — Čia bą tarp kariško laivyno jū lių skolingų iš karo laikų, teikti pagalbą ten esantiems
kimas suardytas. Lietuva pati aukštesnės mokyklos yra Vo
streikuoja keli šimtai ang reivių. Kada laivai buna apie 160 milijonų dolarių, o vyrams. Bet banga apver Tarp Italijos ir Abyssini- viena yra persilpna ats spirti kiškoje įtakoje. Dar ir dabar
liakasių. Pereitą savaitę sustoję uoste, ant laivų lei gavo tik iš vienos Suomijos tė valtį ir tie 17 jūreivių įos (Afrikoje) kilo nesusi prieš Vokietiją. Jai reikia j ieš dauguma Klaipėdos krašto mo
streikeriai surengė demon džia žmonėms užeiti. Maži $228,538. Kitos šalys pri prigėrė sukritę Į aliejum pratimai ir net gręsia kilti koti ištikimų draugų. Lenki kytojų gauna papildomą atly
ja, artimiausias kaimynas, da ginimą iš Berlino.
straciją i miesto valdybą būreliai komunistų, pora ar siuntė pasiaiškinimus kodėl užpiltą vandens paviršį.
karas.
Dabar Lietuva ypatingai ruo
reikalaudami maisto, ir jų trys vyrai ir tiek merginų, jos negali mokėti.
Maži laivai tankiai aud Tautų Sąjunga pasisiūlė bar važiuoja Vokišku vande šiasi
sutikti nazių puolimą į
niu.
Be
to,
Lietuvai
suartėti
reikalavimas buvo paten užeina su reguliare minia, Lietuva turėjo sumokėti roje paleidžia ant vandens tarpininkauti tame nesusi su Lenkija trukdo Vilniaus Klaipėdą
po Saaro krašto bal
kinta.
mergos, parinktos gražios, $121,466.93. Lietuva jau ro paviršio tiršto aliejaus su pratime, bet Mussolini pa klausimas.
savimo. Saaro krašto likimas
Chicagoje, Fordo automo prieina kalbinti nužiūrėtus dos trečiu kartu nemoka.
mažinimui vandens banga sakė tautų sąjungai nesi Svarstant Rytų Lokarno pak gali turėti labai daug įtakos ir
bilių darbų praplėtimui at sau lengvai prieinamus vy Suomijos banko iždinin vimo. i
Tsb.
tą, Vokietija ir Lenkija pučia Klaipėdos kraštui.
kišti.
einančiais metais sako bus rus, sutaria su jais pasima kas, mokėdamas savo dalį,
praleista apie $25,000,000, tymus, ir paskui kala Į gal pareiškė jog jo nuomone, SUGAVO DILLINGERIO Vaizdas iš lakūno Kapt. Stepono Dariaus ir. Ainos laidotuvių Chicagoje.
Velionė bus neužilgo išvežta galutinam palaidojimui Lietuvoje.
iš tų $5,000,000 eis darbi vas sukilimą, neklausymą kitų šalių nemokėjimas yra
GAUJOS NARĮ
ninkų algoms.
Chicago.
—
Tapo
sugau

savo viršininkų. O vyrai, Įrodymas Amerikai kad rei
Detroit, Mich. — Auto slampinėdami laivuose pa kia imtis persvarstyti karo tas dar vienas smarkiai
mobilių reikmenų dirbtuvių kampėse iš kišenių traukia skolų naštą.
nykstančios Dillingerio žumekanikai derybose su fe ir kamšo savo lapelius, ku
deikų gaujos narys, Joseph
derates valdžios komitetu riuos jūreiviai vėliau randa
Burns, 53 m. amžiaus. Jis
SENIS PRISIPAŽINO
pareiškė savo reikalavimą ir gauna Į rankas.
yra
vienas iš pabėgusių su
PRIE ŽUDYSTĖS
Įvedimo 30 valandų darbo
Dillingerio.
iš Indiana vals
New York. — Švelnaus
savaitės, $2,500 mažiausia JUGOSLAVIJOS KABI budo, mažas senas 65 metų tijos kalėjimo, ir yra aštun
algos Į metus, ir išstatė ki NETAS REZIGNAVO
žmogelis, Albert A. Fish, tas iš jų suimtas arba nu
tokius reikalavimus.
Belgradas. — Jugoslavi nuėjęs policijon tikrino kad šautas. Jis įtariamas daly
jos ministerių kabinetas at jis nužudė 10 metų mergai vavime apiplėšime Brooklysistatydino po užsipuolimų tę, kuri dingo 1928 metais ne pereitą Rugpjūčio mėn.,
GANDAI APIE ŠAUDY ant užrubežinių reikalų mi- ir kurios dingimas sukėlė kuomet buvo pagrobta net
MĄ HITLERIO
nisterio už priėmimą Tau visoje šalyje plačiai išgar $427,000.
Viename Londono laikra tų Sąjungos sprendimo gin sintą misteriją.
štyje patalpinta straipsnis če su Vengrija. Po priėmi Jis papasakojo kad jisai
HAVANOJ NERAMU
buk visai nesenai Vokieti mo to sprendimo, Jugosla tą mergaitę lydėjo iš namų Havana, Kuba. — Netoli
jos nazių vadui Hitleriui vijoje vėl pradėta skelbti neva į vaikų vakarėlį, nusi 1,000 kareivių pradėjo sau
' eliaujant lėktuvu per Ry kad sprendimas kenksmin vedė į tuščią namą, ten ją goti Havanos gatves, po to
tų Prūsiją, lėktuvą pasivi gas Jugoslavijai, nors išsyk užmušė, nukirto galvą nuo kai visą naktį tęsėsi sprog
jęs kitas lėktuvas ir iš kul džiaugtasi kad Vengrai bu pečių ir kojas nuo kūno ir dinimai ir ėjo kalbos apie
kosvaidžio apšaudęs ir pa vo “gerai nubausti” už pa išvežęs toli iš miesto į ki revoliuciją.
sprukęs Lietuvos linkui.
laikymą teroristų, kurie esą tą apskritį girioje užkasė. Areštuota keli desėtkai
Ill. — Gruodžio 15 nas išlydėtas iš namų į b įžny- kūno į ąmžinastį palydimos ri
Paskiau vėl paskilbo kita nušovę Jugoslavijos kara Jo nurodytoje vietoje jieš- nužiūrėtų kaltininkų, prie d. Chicago,
rytas buvo apsiniaukęs, sau nyčią, palydint Dariaus-Girėno tines. Legionieriai visas skvažinia, buk Berline tūla mer lių.
kurių rasta sprogstamos lės spinduliai tarytum pagerb Legiono Postui, Moterį] Legio das atidavė paskutinę pagarbą.
kant rasta krūva kaulų.
no posto garbės sargybai, gimi
Prie karsto buvo sudėta dau
gina apšaudė Hitlerį. Vė
dami musų tautos didvyrio mo nėms, draugams. Minia žmo gybė
Dabar jį skaito ir nepil- medegos ar ginklų.
gėlių vainikų.
lesni pranešimai iš Berlino BANDITAI APGROBĖ napročiu ir sveiku, ir sako Sukilimai daromi prieš tiną pasislėpė už debesų, šalto nių
sekė paskui karstą vežamą
Kūnas
laikinai pasilieka šv.
abu tuos gandus užginčijo.
MIESTELĮ
kad jis turėtų atsakyti sa prezidentą Mendietą ir jo sniego nuklotos gatvės sudarė į bažnyčią, visi nuliūdę.
Kazimiero kapinių koplytėlėje,
N. Fairfield, O. — Dvy vo gyvastimi už žudystę.
Bažnyčioje pamaldos ir apei iš kur vėliau bus nuvežta Lie
šiurpų jausmą, ir ta apeiga ku
vyriausybę.
GAISRE ŽUVO 32
ri tą rytą įvyko kėlė mintis vi gos sutruko apie tris valandas. tuvon ir palaidota šalia jos gar
lika ginkluotų banditų už
Po pamaldų, velionė buvo nu bingo sunaus Kapitono Stepono
Lansing, Mich. — Perei puolę ši miestelį viešpatavo Penki užsimušė. Great 13 užmušta. Vokietijoje siems jos liudytojams kad visi lydėta
į Šv. Kazimiero kepinių Dariaus Kauno kapinėse.
tos savaitės kotelio gaisro jame per tris valandas, iš Barrington, Mass. — Penki autobusu važiavus trupė tie kurie gimė turės mirti.
koplytėle.
Laike laidotuvių
Chičagiečiams bus visada ataukų viso pasidarė 32, ka sprogdino banko šėpas ir jauni CCC darbų darbinin aktorių iš 13 žmonių užsi Tai buvo laidotuvės žuvusio Amerikos Lietuviu Aero Klubo Į mintyje kaip karžygis Darius
Kapitono Stepono Da lakūnai skraidė viršuje aukštai taip ir jo maloni motina, kurie
da šiose dienose mirė dar pagrobę tik porą tūkstan kai užsimušė važiuodami mušė autobusui užbėgus į lakūno
riaus motinos.
padangėje ir iš lėktuvo mėtė abu • pasiaukavo musų tautos
vienas apdegusių žmonių. čių dolarių pabėgo. -.-- troku į bažnyčią.
kelią traukiniui.
Apie 9 vai. ryto velionės kū gėles pagerbimui karžygio la garbei.
Kep.
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PITTSBURGHO PADANGE

AKRON

BALTIMORE, MD.

DETROIT BROOKLYNO - N Y. IR N. J.
BIZAUSKAI IŠVAŽIAVO.
ŽINIOS
Vargoninkas J. čižauskas su

JAUNUOLIAI VEIKIA. Ke
li metai atgal, kada Akrono Lie PRASIDĖJO ŽIEMINIS VEI
savo žmona, atvažiavę čia iš
KIMAS
DAR APIE A.P.L.A. 2 KP. tuviai dar smarkiai bruzdėjo,
tuo laiku veiklus Lietuvis Po
Clevelando ir išgyvenę Detroite,
Lapkr.
2
d.
Dainos
Draugija
Šios kuopos suirutė ir tąsynės
vilas Dluskis pradėjo lavintis kortų lošimo vakaru atidarė Šv. Jurgio parapijoje, suvirs
po teismus per suvirs du metu
muzikoje. Pramokęs, sueigose savo šio sezono veikimą. Pub keturis metus, pagaliau išvažia
eina prie pabaigos. Musų rau
grodavo, vaidindavo veikaluose, likos atsilankė nemažai, liko vo 'kitur, rodos į Baltimore, Md.
donukai aukštai šoko, o žemai
Jiems Detroite gyvenant, tūluo
nutūpė. Norėjo viską užgrok- j prie to duodavo pamokas muzi desėtkai dolarių pelno.
se katalikiškuose laikraščiuose
koje Lietuvių vaikams.
Tas
ti. bet nepavyko. Norėjo mus Į
Lapkričio 25 d. Dainos Dr- be pertraukos ėjo ilgiausi strai
nenuėjo veltui: dauguma val
iš oi ganizacijos prašalinti, bet
jos choras vedamas mokytojos psniai apie jų veikimą šiame
kų pamilo muziką, meną, ir jie
priešingai, mes juos prašalip-lės L. Geležiutės, vaidino sce mieste. Bet klausimas kas tuos
J
lavinosi daugiau.
Pirmutiniai
nom. Jie pasirodė labai galin
noje Adv. N. Rastenio specia straipsnius rašydavo ir kokiu
rodos buvo M. Janickio sunai.
gi kol su jais niekas nekaria
liai sutaisytą vieno veiksmo
APSIVEDĖ PITTSBURGHIE- vo, buvo net stiprų lizdą sukū šiandien jie jau groja ne tik veikalą, “Palangos Kabaretas”. tikslu? Kaipo vargoninkas p.
Čižauskas čia nepasižymėjo nie
saviems bet ir svetimtaučiams,
ČIAI
rę. McKees Rocks A.P.L.A. 2Nežiūrint į dabartinius nedar
Lapkričio 29 d. suėjo į šei ra kuopa buvo jų kaip tvirto-' ir būna kviečiami groti radio bo laikus, publikos atsilankė kuo geriau už kitus Lietuvius
vargoninkus.
Jis čia vargomynini gyvenimą Benotaičių vė, bet dabar subirėjo į šipu program nose.
apie 300, kuri buvo pilnai pa ninkavo ir chorą vadovavo kaip
Muzikanto
Vlado
Vasiliausko
j
duktė duktė Izabelė su Pranu lius, jie turi kraustytis iš kuo-į
tenkinta puošniu vakaru. Tai
Geležausku. šliubą ėmė šv. Ka pos namo su visais savo padai- Į sunai puikiai išsilavino groti j jau antras išeilės Adv. Rastenio daro kiti vargoninkai, nes iš to
duoną valgo, o jeigu kada su
zimiero parapijoje, kur juos su gaiš, gali važiuoti nors į Mas-į net įvairiais instrumentais.
sutaisytas veikalas Dainos Dr- Į rengė koncertą* ar veikalą pa
Gabus
K.
Praspaliausko
suį
rišo tėvas misi jonierius Bone- .kvą, gal ten jie bus kam rei
jos choro statytas scenoje. Pra-j
venturas. Jungtuvės Įvyko apie kalingi. Mes ir be komisarų j mis Kazys yra atsižymėjęs mu eitą sezoną buvo pastatytas statė tai padarė ne geriau už
8 vai. vakaro.
žmonių buvo galėsime ramiai tvarkyti savo zikoje, ir jis kviečiams groti “Kauno Kabaretas”. Kaip vie kitus, bet jų pagyroms nebu
pilna bažnyčia.
Kadangi Iza kuopos reikalus, ne kaip jie svetimtaučių parengimuose. Vi-Į nas taip ir antras publikai la vo galo (sako kad patys save
girdavo).
Daugiausia aukšti
si gerėjasi jo smuikos garsų j
belės vestuvių dieną suėjo me nori.
bai patiko, abu veikalai buvo nama ir garbinama buvo p. Čimalonumu.
tinės sukaktuvės nuo mirties
papuošti gražiom tiem veika žauskienė, kurios nuopelnų ap
Einama prie užbaigos su jais
Ponios Aigirdienės sunai iš
Benotaičių vienatinio sūnaus,
Už rašymai minėjo ją visaip apsi■maždaug tokiu bildu: mes duo- savųjų turi sutaisę orkestrą ir lam pritaikytom dainom.
Izabelė dėvėjo tam prie.tikiui
Įdam jiems du morgečius kurie' groja į radio ir viešose įstai-; tai priklauso garbė Adv. Ras- vartydami. Tačiau tikro dar
paminėti pritaikytą suknią ir
teniui už jo nenuilstantį trusa bo nei moterų tarpe nei šiaip
buvo klubo išduoti J. Martin- gos e.
|
skrybėlę, kurios buvo žalsvos
meną srityje.
■ kui, sumoje $5,500, o mums
ji nėra nuveikus, bet visi šne
Seno ‘Dirvos’ skaitytojo Jur-Į
spalvos su juodais apvedžiojiDainos Draugijos choras už ka kad daug marmalienės pri
į lieka namas, bankuose pasko-! gio Roko duktė gražiai skambi-!
mais. Dalyvavę laike šliubo
linti pinigai, visokį serai, bal na pianą ir' ji gabiai mokinasi baigęs “Palangos Kabaretą”, virė, ypač Moterų Sąjungos 54
bažnyčioje Benotaičių draugai
dai. Nuo dabar pradėsim tvar dailės srityje, o tėvai nesku- nesudėjo rankų, vėl ėmėsi ren kuopoje. Ji yra Moterų Sąjun
ir giminės tą praeit;} nuotikį
kytis naujai kaip atskira drau-] pauja duoti jai gerus mokyto gtis prie kito vaidinimo, apie gos centro pirmininkė, užtai sa
taipgi prisiminė. Jų miręs su
gija, įurbut kitu vardu ir ki-] jus. Ji yra gan talentinga kurį greitu laiku vietos visuo ve aukštai vesdama, sako, ki
nūs buvo didelė pagalba namuo
mene srityje.
tais pamatais.
Savo draugu-1 mergaitė,
tas veikėjas ignoravo, kad tik
se šiais sunkiais laikais, nes vi
čiams linkime geros kelionės,
pati butų pirmoje vietoje.
Gruodžio
7
d.
Lietuvių
Mote

P-lė
Elzė
Sedariutė
savo
gra

sada dirbdavo ir gelbėjo užlai
į tegul jie sau sveiki keliauja į žų balsą sunaudoja linksmini rų Pilietiškas klubas buvo su
Tuo gi tarpu čia yra gabių
kyti namus. Jo netekus, moti
savo atskilusį S. D. A., kur jie į mui plačios Akrono visuome rengęs šaunius fėrus-bazarą, čia gimusių ir augusių moterų
na panešė sunkius laikus.
: labai geidė būti ir visus norėjo ' nės: ji dainuoja Akrono opero tik publikos nedaugiausia atsi ir merginų, kurios geriau dar
Poni Benotaitienė seniau la
"j varu priversti su jais ten eiti. ( je, ir už dainavimą yra gavus lankė, iš priežasties kad tą va bą atlieka ir taip pat gražiai
bai darbavosi prie Sandaros ir
Tas jiems neišėjo į sveikatą, j dovanų. Ji tarp svetimtaučių karą buvo kiti trys parengi padainuoja, bet niekados už tai
nei vienas sandariečių paren
nors suardė organizaciją kuri plačiai žinoma ir atsižymėjus. mai. Tačiau klubietės padarė prievarta garbės nereikalauja.
gimas be jos ir jos dukters ne
buvo gera ir geriems vadovams! Taigi, pagal Akrono Lietuvių apie porą desėtkų pelno.
Pamatę pp. Olšauskai kad
apsieidavo. Dabar jau virš mo
tvarkant galėj'o bujot ir augt. ■ skaitlių jie kultūros ir meno
Detroite Lietuviai neužsitarna
tas laiko ji nuo sandariečių pa
RENGIASI PRIE VASARIO vusiems garbės neteikia, kad
Bet i.uisų raudonukai, vietovei srityje su savo vaikais gan au
sitraukus. Linkėtina p. Beno16-TOS.
Vietos Lietuvių drau net ir patys parapijonys pradė
diibt labui organizacijos kurios! kštai stovi.
taitienei gryžti ir darbuotis
gijų
taryba
stropiai rengiasi jo šaltai į jų “didelius darbus”
nariais buvo, dirbo kitai, jos!
tautiškoje dirvoje. Moterų dar
prie
Lietuvių
Dienos, Vasario žiūrėti, tai, kad duonutę ir tu
PATEN
KINTI
“
DIRVA",
Di

apmokami.
Buvęs Narys.
buotojų visur trūksta.
di lė dauguma Akrono • Lietuvių 16-tos, paminėjimo. Pagražini rėjo, sumanė persikelti naujon
Benota iči u Pažysta inas.
labai patenkinti “Dirva’’, jie ją mui tos tautinės šventės yra vieton, kur tikisi garbės pasi
skaito,
myli ją, kas penktadie pakviesta ir pasižadėjo daly semti. Linkėtina kad tarp BalIMTYNĖS. Pittsburghe tan NEV/ BRITAIN, Conn. nį laukia jos ateinant kaip di vauti dainininkė p-lė Sadaus
tirnoriečių gyvendami ir dirb
kiai atsibuna imtynes, karšiose
džiausio svečio, sulaukę noriai kaitė iš Brooklyno.
dami, parodytų nuoširdumo sa
SI..'.
KUOPOS
RINKIMAI.
dalyvauja ir Lietuviai imtikai.
skaito ir didžiuojasi savo kai
Toliau, teko patirti kad mu vo darbuose, neignoruotų kitų,
Jau kelintas kartas čia ėmėsi Gruodžio 13 d. įvyko SLA. 34- myniško miesto laikraščiu. Jie sų seno dramaturgo Vinco Nao garbę patys žmonės suteiks
Karolis Požėla. Pereitą savai I tos kuopos susirinkimas. Ka-I yra labai dėkingi “Dirvai" už gornausko draugų būrelis ren- i
jeigu bus verti.
Rep.
tę Karolis Požėla ėmėsi su di ] daugi j šį susirinkimą nariai gausiai talpinimą Akrono žinių gia pokilį, kurio visą pelną ski
deliu vyru, Floyd Marshall, ir i buvo saukiami atvirutėmis, su-1 ir už v.isus kitus raštus.
“DIRVA” yra pigiausias dar
ria sušelpimui to seno scenos
per 30 minutų tas smarkuolis ■ sirinko gražus skaitlius narių, i
Laukdami Kalėdų ir Naujų veikalų rašytojo, kuris šiandien bo žmogaus pasismaginimas
] Pirmiausia buvo apkalbėta kuo
Požėlai nieko nepadare.
Meti;, Akroniečiai sveikina p yra ne tik beturtis bet ir be ] kada kitokiems pasilinksminiTaipgi ėmėsi Jim Londos su pos bėganti reikalai, paskui sc- ! K. S. Kaipių, “Dirvos” leidėją sveikatos. Nagornauskas ta niams pinigų mėtyt nėra.
Gino Garibaldi, Londos laimė kė linkimas valdybos 1935 me-Į ir redaktorių, ir visus “Dirvos" čiau dar yra dvasioje stiprus,
tams.
Išrinkta valdyba dau bendradarbius, rašytojus ir rė
jo.
nes vis dar valdo savo gabią
gumoje iš tų pačių, su mažomis
mėjus, ir linki visiems ilgiau plunksną, ir štai pereitą žiemą
permainomis.
DIDINA LIGONINĘ
sių metų ir geros sveikatos.
Baltimoriečiai turėjo garbės
Po susirinkimo, vietos senas
Miesto Namas ir Ligoninė,
Linki kad “Dirva” kuoilgiau- matyti jo specialiai parašytą
esanti Mayview dalyje, didina darbuotojas, Jonas Skritulskis, į sia mus lankytų, o mes nuo jos veikalą minėjimui 25 metų su
ma, ir bus padaryta vietos del Grimo bravoro savininkas, pra nesiskirsime.
Kalnas. kaktuvių Baltimorės Lietuviu
850 ligonių. Tam padidinimo nešė kad jis turi apatinėje sa
Tautinio Knygyno, istorinę dra
lėje bačką skanaus Cremo alaus
darbui paskirta $516,000.
LIETUVIAMS IŠPAŽINTIS. mą, “Knygynas Šventame ArKALENDORIAI
Ta Įstaiga turi išviso arti ir k\ ietė visus narius išsigerti.
Akrone, šv. Petro bažnyčioje, žuole”. šį met;} jis jau baigia
4,600 Įnamių, iš kurių 2,700
N.1 UJU METŲ VAKARIE
Gruodžio' 21 vakare ir 22 ryte rašyti vieną iš didžiausių savo
(Gražus, spalvuoti, dideli
yra protiški ligoniai. Visą įs NĖ. A. L.
Sandaros 32 kp. |
15x20 colių, su Lietuviškais
bus Lietuvis kunigas ir klausys istorinių veikalų, kuris vaiz
taigą prižiūrėti ir tvarkyti dir rengi; Naujų Metų vakarienei
mėnesiais ir šventėmis)
išpažinčių. Taigi Lietuviai tu duoja pradžios krikščionybės
ba 461 žmonių.
Gi umlžio .”>1 d., Lietuvių salė
laikus.
Pabaigęs
šį
milžinišką
rėsit progą atlikti savo katali
po 25c.
je. Šokiai prasidės 8 vai. vak., | kiškas priedermes. Nepamirš veikalą ir kiek atsikvėpęs jau f
vakarienė
12
vai.
nakties.
Po
SIŪLO MIESTUI VANDENS
kit, tai bus šio penktadienio va ir vėl rengiasi rašyti kitą ku
(priimam pašto ženklelius)
vakarienei vėl tęsis šokiai. Vi-! kare ir šeštadienio ryte.
VARYKLĄ
rinį, kame vaizduos tūkstanti
Pittsburgho miesto tarybai sam tam įžanga tik 75c. To
Siu
kalendorių vienas duo
Juozas Sebestinas. metų į ateitį.
diesi prie “Dirvos” pilnos
siūloma nupirkti visa vandens th 1 iš kitų kolonijų norintieji
------- ------------------ Šiomis dienomis lankėsi Balmetinės prenumeratos, ir
varymo sistema iš South Pitts dalyvauti Naujų Metų vakario-]
galima dasipirkti daugiau
timorėje
Vytauto
Didžiojo
500
burgh Water Company už 14 nėje prašomi laišku pranešti:
kiek tik kas nori.
ARGENTINA
Metų Mirties Sukaktuvėms pa
milijonų dolarių.
P. Kupstas. 352 Park st. Ko
minėti albumo administracijos
misija pasiryžus prigamini vis-1
KORDOBA JUDA
(Užsakydami k a 1 endorių,
įgaliotinis J. Baronas, kuris ne
ko didžiausiai miniai.
Kordobos Lietuvių kolonija žiūrint" savo lėtumo ar manda
pažymėkit num. ir vardą)
P. P. Pilipauskas. judi’ visomis išgalėmis. Lietu
YOUNGSTOWNO IR AI’IEgumo visgi pardavė kelis albu
1. Darius-Girėnas
LINKĖS LIETUVIAMS
----- — —•»—-------viški vakarai čia yra retenybė, mus.
2. Prez. Roosevelt, žmona
Balandėlis.
bet vi's laikas nuo laiko juos
3. Prez. Roosevelt vienas
Lietuviai ir Lietuvės Youngs4. Lietuvaitė ir karys
towno apielinkėje, kurie mano SAC PAULO, Brazilija surengia Liet, draugija “Nep
5. Lietuvaitė ir Vytis
tūnas”. Lapkričio 17 d. “Nep
te pataisyti ar pertaisyti savo
Nesenai Sao Paulo mieste, Į
6. Birutė (su pilna daina)
kokius žieminius ar vasarinius Brazilijoje, vėl Įvyko kratos ir j tūnas”- surengė smagų vakarą,
7. Vytauto Priesaika
rubus, kailinius, kreipkitės pas areštai Lietuvių tarpe. Areš kuriu atsilankė Lietuviai pasi
8. Mergina ir kaimo vaizd.
9. Mergina tarp kalnų
savo tautieti, J. G. Malinską, tuoti Lietuviai įtarti komuniz matyti, kartu pasilinksminti.
“KAUNO UŽEIGOS” DOVA
10. Angelas sargas
Poland, Ohio, kuris jums pada me. Sunku suprasti tokių Lie
Iš ROSARIO PADANGĖS
NOS. Kalėdų dienoje atsilan
11. Kristus ir vaikeliai
rys darbą atsakančiai ir rūbai tuvių galvojimą kurie už pieme
Lapkr. 5 d., anksti rytą, at kę į “Kauno Užeigą” gausite
12. šventa šeima
išrūdys kaip nauji. Jis turi 10 niškas bailias arba už pasibur- rado savo bute nusinuodijus} po kalendorių.
13. šv. Juozapas ir Jėzus
Prieš Naujus
metų patyrimo tame amate. nojimą prieš valdžią per lape-i Lietuvį, Joną Jušką. Juška, Metus tą vakarą bus išleista
14. Kristus ir Avelės
15. Kristus tarp Ligonių
Kainos pas jį yra žemiausios liūs, kiša savo galvas kalėji kailio vienintelis Lietuvis felče laimėjimui dykai didelis kala
16. Kražių Skerdynė
negu pas kitus siuvėjus visoje mam O tai daro suaugę Lie-] ris Rasario mieste, ligoninėje kutas.
17. Visa Lietuva
apielinkėje. Pas ji duoda sa tuviai, kurie privalėtų supraš- išdirbo virš 15 metų. Atlygi
18. Didž. ir Maž. Lietuva
PAŠTO
TAUPYMŲ
skyriuje
vo darbą atlikti aukštos klesos I ti kad galvojimas apie valdžių; nimą gavo gana gerą, taigi iš
19. Gražuolės
Daytone yra sudėta žmonių pi
žmonės Amerikonai, ir visi yra nuvertimą neša baisiausią ne skurdo negalėjo žūti.
20. Klaipeda-New Yorkas
Mano
labai patenkinti jo darbu ir laimę jo asmeniui, jo šeimai ir ma kad Juška nuodijusi del pa nigų pavestų valdžiai saugoti
Persiuntimui reikia pridėti 10c
keturi milijonai dolarių.
Tai
maloniu patarnavimu.
visai Brazilijos 'Lietuvių kolo irusios sveikatos.
už. vienų, po .5c už. kožna jeigu
ne maža suma pinigų, sudėta
J. G. Malinskas. Poland, O. nijai.
užsakoma daugiau negu vienas.
Jonas Juška buvo kilęs nuo
daugiausia mažomis sumomis, |
Ar
Vietoj aikvojus pajiegas tuš Jurbarko, Raseinių aps.
darbo . žmonių
nepasitikinčių
“DIRVO” AGENTAS
tiems rėkavimams, nuolat bu gentinon atvyko apie 20 metų
“DIRVA”
kitomis
įstaigomis.
PITTSBURGHE
vus policijos persekiojamam ir atgal ir visą laiką dirbo ligo
6820 Superior Ave.
APIE DARBUS.
Nekurios!
Prenumeratas priima Ameriko tik todėl negalėjus ekonomi ninėse. Buvo pavyzdingas, su
Cleveland, Ohio
je ir į Lietuvą
dirbtuvės
pradėjo
geriau
veik-j
sipratęs
Lietuvis,
savo
tautie

niai pakilti, Lietuviams reikėtų
P. RAJAUSKIENĖ
daugiau rūpintis savimi, savo čiu-. visuomet varge ar nelai ti, paimdamos į darbus daugiau l Su užsakymu siųskit ir pinigus
“D." Rep.
135 South 19th Street
“A.Ž." darbininkų.
geresniu rytojum.
“A.Ž.” mėję paremdavo.

SVEIKINIMAS
Sveikinu Pittsburgho Lietu
vių Tautinės šv. Jurgio para
pijos parapijoms, rėmėjus ir
šimpa tiza torius, sulaukusius
Šventų Kalėdų ir
Laimingų Naujų Metų.
Kun. X. M. Žukauskas,
Lietuvių Tautinės Parapijos
IKlebonas.
Pittsburgh.

McKEES ROCKS, PA.

1935

DAYTON

Sveikintinas Sumany
mas

KEARNY, N. J.

SMULKIOS ŽINIOS
Jonas Steponaitis iš Brooklyn,
L. P. Klubas buvo surengęs
N. Y., pakviestas talkinin
vakaruškas Gruodžio 8 d., bet
kauti V. V. S. ir V. G. F.
Iš visai patikimų šaltinių pa žmonių visai nebuvo, nei pats
tyrėme kad Jonas Steponaitis, klubo pirmininkas neatsilanke.
rašytojas ir poetas, kuris pas Prastai išrodė.
Petras Raguskas, čia gimęs
taru laiku yra parašęs naują
vaikinas,
pageidauja kad butų
gražų teatrai; veikalą, “Už Vil
įsteigta
Lietuvių
kalbos mokin
nių”, tapo pakviestas ir įgalio
tis
mokykla.
Tas
labai švar
tas sandarbininkauti su Vil
uti.
Ar
daugelis
paseks
Ragusniaus Akcijos Komitetais Ame
ko
sumanymą?
Jeigu
daugiau
rikoje del platinimo Vilniaus
pasų ir ženklų, taipgi del pla pritarėjų atsirastų, be abejo
tinimo Vilniaus klausimu lite nės tokia mokykla butų galima
ratūros ir rinkimo parašė Vii-į įsteigti.
Tūli musų politikieriai jau
niaus Geležinio Fondo “Aukso
vėl
daro slaptus susirinkimus
Knygai”, apie kurią rašė ir kai-i
ir
vėl
jau planuoja kaip Lietu
bėjo Kan. F. Kemėšis kai nese
vius
įvesti
į nesusipratimą, ir
nai lankėsi Amerikoje. Jono
gali
kiti
ir
“tavern” leidimus
Steponaičio privatus adresas ]
nustoti,
kaip
buvo pernai šiuo
yra toks. P. O. Box 20, Station
laiku.
Lietuviai
budėkite ir
W, Brooklyn, N. Y.
saugokitės
nepastovios
minties
Jono
Steponaičio
veikalas į
berniukų.
“Už Vilnių” yra su gražiomis]
Jurgis Pučinskas darė remon
dainomis, kurioms ’ muziką pa
tą
L. P. Klube, atliko darbą
rašė gerb. kompozitorius Juo-Į
gerai,
ir savo amatą jis labai
zas Žilevičius. Tas jo veika- ]
gerai
žino,
tik jį mažai kas ži
las rekomenduotinas Vilniaus
nes
p.
Pučinskas
nemyli sa
no,
Akcijos Komitetams ir cho
rams. Jis netrukus jau bus ir ve garsintis.
F. Marazas išėjo iš ledo ir
išspausdintas. Norintiems tą
veikalą statyti scenoje, arba anglies biznio, savo biznį per
kad p. Steponaitis atvyktų į: vedė Albinui šalčiunui. Geros
kolonijas Vilniaus akcijos rei jam kloties.
P. V. Baltrukonis.
kalais, patartina kreiptis į patį
p. Steponaitį viršnurodytu ad
resu.
GRAŽIAI SUGYVENA

MASKARADAS
Newark, N. J. — Vietos Šv.
Jurgio draugija rengia vakare
prieš Naujus Metus, Gruodžio
31 d., savoje salėje, 180 New
York avė., puikų maskaradą,
prasidės 7:30 vai. Gražiausia
apsirėdžiusioms moterims ir
keisčiausia įsirengusiems vy
rams bus duodama dovanos.
MIRĖ
Newarke, Gruodžio 14 d. mi
rė nuo persišaldymo Nikodemas
Staniulis, 55 m. amžiaus. Pa
laidotas Gruodžio 17 d. Švento
Kryžiaus kapinėse, North Arlingtone.
Laidotuvėmis rūpi
nosi graborė Adomaitienė.

GAUKIT DOVANŲ 1935 m.
Kalendorių su Dariaus ir Girė
no paveikslais — atnaujinkit
savo prenumeratą už “Dirvą”
visam 1935 metui ($2.00).
J. A. URBONAS
“Dirvos” Agentas Daytone
534 Michigan Ave. Dayton, O.

3 CENTAI

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

= Musų Ku
= Ameriki
Chic

Newark. — Kai kurie part
neriai biznyje gražiai sugyve
na, bet diduma ne. čia yra
“Dirvos” skaitytojai Pranas
Alešiunas ir Juozas Dvareckas.
Jie turi gražią alinę antrašu
188 Jefferson st., kurioje drau
ge bizniauja treti metai. Nau
jų Metų diena įvyksta trijų
metų sukaktuvių jų biznio įs
teigimo paminėjimas su smagiu
balium. Tiki atsilankant skait
lingo būrio svečių.

...
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Nuo Geliamu NsgĮšĮgžgg
Sąnarių
naudokite

ANCHOR
PAIN-EXPELLERI
Pain-Expelleris visuomet
palengvina skausmus

KILLS PAIN

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras
Užrašo “Dirvą”, “Vienybę” if
kitus tautinius laikraščiuff,
130 CONGRESS AVE.
WATERBURY, CONN.

.illllllllllllllllllllllllllllllllllllilillllilliilllllllilllllllllllllllilllllllllllllllilllllllllllllll^.

Išrašykit

i Lietuva
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Lietuvos
MUSŲ GARS
Musų tevyn
ne tiktai, grai
miestai ir n
ri įvairius pas
ir ežerai yra
gražiais pasako
del to kad mus
poetiškai ir mis
žus. Ežerai aj
liais, kuriuose
liuoja milžinišl
eglės, tai-p kur
kiai prie motindę lapuoti med
Ežeras mėlyn
gaus skliautas,
salelėmis lyg
Salos apaugę
kvepinčiais me
liuose rytinę :
maldą siunčia 1
jam lakštingalė
ežerai apsisags
žvaigždelėmis ii
dėti šypsanti n
miam ežero vai
rios žuvelės pi:
tauja laukinės
dens vištelės, :
Musų ežerą:
miamas turtas
etams. Štai 1
vinių apie pasl
tavos ežerus,
glaudžiu labai

Skapiškio e
piškio ežere yr
varpas. Radvi
Biržuose labai
tantizmas, o k
šo ir pavydėjo
sekimo. Šylą f
Skapiškio bažnyi
delį vaipą, kurį
lietas tam tikslu
sas girdėtųsi B
erzinta “bambiz:
ro ledas neišlaikė
nugarmėjo į eže
Kai kas šitą ež
‘Dievbausmis’, 1
Vasaros laike,
nant vėjeliui iš
garsas lyg varp
Rugsėjo mėnesį
esti Šv. Lauryi
kurie yra įsteig
po nuskendimo i
po vardas buvęs
Dabar šis ežer
jęs, užaugęs. Si
netoli buvo ir ž
m, kuris buvo
kaniu. Dabar an
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Prenumerata naujiems skaitytojams Į
LIETUVĄ ATPIGINTA - tik $2.50!

Visi kviečiai
kuris tęsis v
dieną 1935
v
num

(Jokių dovanų už šią kainą neduodama)

Kurie išrašys “Dirvą’’ savo giminėms Į Lie
tuvą iki galo šių metų, mokės tiktai $2.50
(Reguliarė metinė prenumerata $3.00)

DOVANOKIT SAVIŠKIAMS GI
MINĖMS LIETUVOJE ‘DIRVĄ’,
JĄ VISI LABIAUSIA MĖGSTA
SKAITYTI. — Už $2.50 metuose
pralinksminsit visą savo gimtinės

T
l-$l
ir daug dov
ir ko

V
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UTHUANU
6820 Superior avc.

Cleveland. O.
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Lietuvos miestu r Miestelių Aprašymai

Mirus Chicagoje karžygio
Dariaus motinai, socialistų organėlis kelias dienas rašė apie
Darių, jo nuopelnus tautai, dė
jo jo ir jo motinos atvaizdus.
Tiesiog reikia stebėtis tokiu
“Naujienų” pasielgimu... .
O kuomet Darius ir Girėnas
rengėsi Į.savo kelionę, jų žygis
buvo pajuokiamas, tiesiog rašė,
“Pakilo kaip sakalas, nutupė
kaip vabalas”. Arba vėliau,
kada po jų žuvimo visa Lietuvija ėmėsi rinkti pinigus sta
tyti karžygiams paminklą Chicagoj ir Lietuvoj, Grigaitis už
lindo su savo “gyvu paminklu”,
numaudė visuomenę prižadu
“antro skridimo”, ir pakenkė
paminklo aukų rinkimui taip
kad pats surinko net 32,000 dolarių savo kromelio gelbėjimui.
Belzebubas.

-D)
s

KITOS PASTABOS PRIE GRIGAIČIO
“TRANS-ATLANTINIO SKRIDIMO”

.

Chicagos antrašas:

1624 So. Western Ave.
...... imunini

JAU ‘SPAVIEDOJASI’ “MARGUČIO 1934 M.
SKANDALU
Grigaičio organas “Naujie
nos” nr. 295-me įdėjo labai il
VAKARAS

Rašo J. R. Jamcs-Janušauskas. tai neužmirštamai “atsisveiki gą straipsnį, vardu “Pelai ir
Gruodžio 25 d., per pačias
nimo” dienai. Gaila kad naba Grudai”, kuriame rašoma apie
MUSŲ GARSUS EŽERĄ ras užaugęs ir yra šienau
P. Grigaitis teisindamas sa gams nepasisekė suvartoti mi skridimus. Straipsnį pasirašo Kalėdas, Olympic Ballroom sa
lėje. ant 22-ros gatvės ir Lom
ve labai Įžeidžia visą Lietuvių nėtą “laisnį”.
kas tai trimis raidėmis. Kiek bard avė., kur randasi WHFG
Musų tėvynėje Lietuve... jamas.
Vytauto laikais ežero aAš sutinku pilnai su P. Gri iš viso to straipsnio matyt, jo į radio stotis, “Margutis” rengia
tautą, savo prietelius, pasekė
ne tiktai^ gražus kalneli .i,
gaičiu kad apie finansinę at rašytojas (gal but pats naba ypatingą programą. Tas vaku-.
pielinkėj
buvo
apgyvendin

jus
ir
daugiausia
pats
save.
Jis
miestai ir miesteliai t-!
kalba apie savo “Naujienas” skaitą jam teks pasikalbėti tin- gas Grigaitis) jau “spaviedoja- ras bus su pritaikytomis daino
ri įvairius padavimus, t ’ ; ti Totoriai. Skapiškis ran
kaipo ‘Lietuvių visuomenės kul nėje vietoje negu jo “Naujie si” visuomenei už savo “grie- mis, ir bus labai įdomus, nes ,
dasi
Rokiškio
apskrityje.
ir ežerai yra apvainikm i I
tai bus atvaizdinimas visų di
tūringumo laipsnį’. Visuome nose”.
kus” ir įkalba kad tokis jo dar džiųjų 1934 metų skandalų pa-! •
gražiais pasakojimais. C.d
Kas yra P. Grigaitis? Kas bas vertas atleidimo. .. .
nė gerai žino ir supranta kiek
Dviragio ežeras. Dvira
siieiškusių Amerikos Lietuvių ■
del to kad musų ežerai yra gio ežeras randasi ties Sa
“aukštai” tas “laipsnis” jau bu jam davė tiesę mulkinti Lietu
štai kokiais žodžiais prašoma gyvenime.
poetiškai ir misteriškai gra lų bažnytkaimiu Rokiškio
Reporteriui teko patirti kad
vo nupuolęs ir kiek daugiau vių visuomenę su “išleistuvių” atleisti Grigaičio nuodėmės už
to vakaro programo išpildyme
žus. Ežerai apsupti kalne apskrityje. Graži akį ve
nupuolė su “antru skridimu”. dienom, su “išleistuvių banke suvylimą visuomenės:
vaidintojų bei dainininkų bus
Jeigu visuomenė yra sudarius tais”, kad išvilioti virš $32,000
liais, kuriuose amžinai ža rianti vietelė. Ežeras turi
virš šimto asmenų, kurie dabar
“
Keista
kad
nors
mes
visi
nieko
nenuveikus?
Aš
buvau
“bendrą frontą” prieš tą jo
liuoja milžiniškos pušys iv aprietęs visą m i e s č i ūką.
be atsikvėpimo repetuoja. Pro
priimame
beveik
be
ginčų
tą
“kultūringą laipsnį” tai turbut išstumtas iš skridimo vien tik
rakto skylutę žiūrėdamas Mar
eglės, tarp kurių lyg kūdi Ežero krantai apaugę nen
ne be reikalo. Sakoma: “kur dėlto kad nesutikau su “direk faktą kad kiekvienas iš mu gučio salėn reporteris patyrė
kiai prie motinos prisiglau drėmis, vandens lelijomis;
torium” sykiu meluoti prižadė sų yra klaidingas ir, kad ne- kad viskas tas prie ko rengia
yra durnai ten ir gaisras”.
dę lapuoti medeliai.
masi bus labai įdomus, nes bus
krantas status, vanduo ne
Teršdamas mane ir mano su damas skridimą šymet. Buvau ■ atleisti kitiems jų klaidas yra apibudinta
juokuose įvynioti vi-"
Ežeras mėlynas, lyg dan ramus; ežeras labai gilus ir
prasižengimu
prieš
dorybę,
tartį “diktatorius” “antro skri seniau manęs, ir jam ir vėliau
si
musų
Lietuviško
gyvenimo
gaus skliautas, nusagstytas žuvingas. Nėra buvę tokiij
dimo” pamiršta kad apart tos visam Altass komitetui sakiau mes nesiegiam pagal šį aiš įvykiai 1934 metais.
salelėmis lyg žvaigždėmis. metų kad Dviragio ežere
Olympic Ballroom yra labai
sutarties aš sykiu įdaviau spe kad skridimas bus vargu šymet kiai teisingą dėsnį.... Ta
AUTOMOBILIŲ
NELAIMĖS
čiau, mes patys kitiems jų graži salė, ir po programo bus
Salos apaugę tankiais ir nenuskęstų pora - trejetas
galima
įvykdyti
del
stokos
lai

cifikacijas
kaip
skridimas
turi
šių metų pradžios iki 10
kaltes atleisti jokiu budu ne šokiai.
kvepinčiais medeliais, ku žmonių. Ežere yra nusken d. Nuo
Gruodžio, Cook apskrityje, būti prirengtas kad užtikrinus ko ir nereikia jo taip būtinai išmokstame. Už mažiausi
Davažiavimas į Olympic salę
riuose rytinę ir vakarinę dęs ir kunigas su Švenčiau Chicagos teritorijoje, automo geriausį pasisekimą. Ar Vait skelbti. Kas gi dabar yra ‘aki
’
abai
geras: elevatoriai prive- ■
suklydimą, už menkiausi ne- ža visai
maldą siunčia Aukščiausia siu, kuris kiekvieni metai bilių nelaimėse užmušta 1,181 kui ar kam kitam todėl buvo plėša’ ?
arti, arba 22-ros Cerištesėjimą, mes kaip vilkai uak road gatvekariai priva
lengva
“
orderiuoti
”
mano
pa

jam lakštingalėlė. Vakare sau pasiimąs tarnų.
žmogus. Išeino po beveik ke
šokame vienas kitam prie žiuoja iki pat salės durų.
motorus, propelerius, ATSAKYMAS Į GRIGAIČIO
ežerai apsisagsto dangaus
Kitas padavimas tokis. turis žmones kasdien. Tai di žymėtus
Iki pasimatymo su reporte
gerklių (mano pabraukta.—
žvaigždelėmis ir leidžia rie Senovėje čia nebuvę ežero, delis buris žmonių pasiunčiamų instrumentus, etc. Tik deja, STRAIPSNĮ Iš GRUODŽIO 4 Balzebubas).
riu Margučio programe Kalėdų
dėti šypsanti mėnulį. Ra bet buvę gana geros dvaru i kapus tokia mirtimi kuri yra “skridimo diktatorius” ir jo Sprendžiu kad “antro skridi
“Labai pravartu butų vakare.
paskirtas lakūnas nesugebėjo mo” “diktatorius” permainė sa
miam ežero vandenyje įvai pievos, žolė augdavus po visai nereikalinga.
surasti firmų adresus iki pabai vo cigaretų rūšį ir be abejo da mums dažniau sau prisimin
rios žuvelės plauko, krykš sieksnio didumo. Vieną sy
ti kad mes esame klaidingi, REIKALAUJA DAUGIAU
gos vasaros.
bar ruko Meksikoniškus “Ma- ir kad atleidimo gestas yra PINIGŲ KALĖJIMAMS
tauja laukinės antys, van kį čia užėjęs lietingas me GAUDO NARKOTIKUS
Altass vadas neužgina mo
” cigaretus, nes šiomis požymis džentelmeniškumo.”
dens vištelės, narai ir kt. tas ir padaręs" ežerą. Išsy- Federalės valdžios agentai kėjęs $7200.00 už motorą. Tai riuana
Naujai išrinktas Cook apskrL
dienomis
ši “Naujienų” pasto
Musų ežerai tai neišse kio viršuje pievų tik kabo ir Chicagos policija pradėjo katalogo kaina. Vaitkus neat gės verčiasi
ties
Visą
tą
ilgą
straipsnį
peržiu

šerifas Toman pareikala
baisus
durnai
ir
miamas turtas Lietuvos po jęs juodas debesis bet neli- gaudyti slaptus narkotikų par stovauja jokią firmą aviacijos dvokiančios dujos. Vien tik rėjus nematyt prasmės del ku vo iš apskrities valdybos dau
davinėtojus.
Pereitą
savaitę
etams. Štai keletas pada ję. Žmonės išsigandę mel
šešis asmenis ir kon srityje ir dėlto su jo “specialiu apsvaigintu protu žmogus ma rios šitokis “pamokslas apie giau pinigų kalėjimų prižiūrė
užsakymu” buvo apsieita kaip nytų save teisinti šmeiždamas klaidas” tiktų. Bet kadangi to jimui: pakelti algas kalėjimų
vimų apie paslaptingus Lie dėsi, nes debesis jiems kė areštavo
fiskavo $75,000 vertės nuodų.
tuvos ežerus. Žinias su lęs didelę baimę. Viena ne Paaiškėjo kad viena firma par r su kitais paprastais asmeni karakterį ir gabumus to lakū kia pastaba įrašyta žymioje sargams, nes, sako, kada pri
mis — reikalauta katalogo kai no kurio patriotinė idėja buvo vietoje kalbant apie “antrą žiūrėtojai' gaus geresnes algas
glaudžia labai trumpai.
gailestinga kaimietė pava duoda tų nuodų už apie $300,- na.
“Spęcialis užsakymas” kai “skridimo diktatoriaus” suvar skridimą”, reikia suprasti kad tai jų niekas nepapirks. Taip
rius elgetą ir nedavus jam 000 per mėnesį.
navo
Altass’ui $1800. O gal tota išviliojimui suvirš 32,000 straipsnio tikslas yra teisinti gi reikalauja kad kalėjimai bu
Skapiškio ežeras. Ska atsigerti.
skridimo
“diktatorius” manė dolarių iš simpatingos ir duos- ką nors už kokias nors klaidas. tų geriau įrengti, ir ne pro šalį
piškio ežere yra nuskendęs
— Kad tu ir numirus NORI LIETUVIO
kad
Altass
tai didelė aviacijos nios Lietuvių publikos.
□ kas pridarė didesnių klaidų, jeigu jų daugiau butų.
varpas. Radvilams būnant braidytum iki kaklo vande ALDERMONO
firma
?!
už
kurias dabar reikia prašyti
Jis
užmeta
man
buk
aš
nesu

Biržuose labai kilo protes nyje, — išeidamas elgeta Chicagoje, Marquette Parko
visuomenės
atleidimo, jeigu ne
Toliau
kaltina
mane
už
pir

pratęs
įstatymus
liečiančius
distrikte, 13-tas Wardas nuo
tantizmas, o katalikai nir pasakęs.
BANDITAS ALVIN KARPIS
Grigaitis
su
savo “antro skri YRA LIETUVIS
kimą
sekstanto
ir
laikymą
sa

skridimą.
,
Aš
esu
užaugęs
su
šo ir pavydėjo jiems pasi Tai negailestingai mote- senai kalba kad čionai turėtų vo globoje. Vaitkus sako kad
esu gelbėjęs sustaty dimo” promotavimu? Jis nesi
Chicagoje federalės valdžios
sekimo. Sykį per ežerą f iai prisisapnavę kad šis būti Lietuvis aldermonas (mie dangiška navigacija yra baikos. aviacija,
skaitė
su
visais
Lietuviais,
jis
agentai
ir policija stropiai įieš
ti
dabartinius
valdžios
įstaty

Skapiškio bažnyčią vežė di debesis esąs išguitas eže sto tarybos narys). Tik visa Keliolika dienų atgal trys lakū mus keliolika metų atgal, ir nė pakinkė Lietuvos konsulus ir ko visuomenės prieš No. 1, Albėda
kad
Lietuviai
daug
daly

Karpio, kuris yra dar vie
delį varpą, kuris buvo nu ras ir kas įspės jo vardą ir
nai skrisdami turbut be dangiš ra reikalo man teisintis žmo paskiau katalikų federaciją iš vino
kų
praleidžia
tik
kalbomis.
nas
iš
Dillingerio gau
lietas tam tikslui kad bad nokės jį vieton padėti, nie šiame distrikte yra apie 6000 kos navigacijos įtaisų nusilei gui kuris mainosi kaip “chame eiti už jo grynai asmeninį biz jos. Sulikusio
juomi gaudoma ir Dr.
sas girdėtųsi Biržuose i ko blogo nebusią, o jei var Lietuvių balsuotojų. Tai gana do Pacifiko vandenyne, nepa leonas”. “Naujienų” pastogė nį, jis suviliojo lakūną James, Joseph Moran, kuris sakoma
kaltininku pagrobime bra
erzintų “bambizus”. Ež?.-i dą spės ir nemokės kur jo didelis buris.
Rep. taikę į Hawaii salas. Aš pilnai gal but ir yra gera vieta ugdy jo vardu surinko pinigus, tuos yra
pasitikiu sekstantu ir vartoju mui įvairių abejotinų biznių, pinigus praleido, ir dabar kada vo: ininko Bremer, iš St. Paul.
ro ledas neišlaikė ir varpa: 1 žadėti tai ežeras nukibsiąs
Karpio motina, Karpavičienė,
kasdiena rengdamasis tolimai bet ne vieta išsimokinti aviaci į am gręsia už tai kalėjimo bau gyvena
nugarmėjo į ežero gelme1- ant spėjiko galvos.
NAUJIEMS NAMAMS
Chicagoje, 2842 North
smė, to paties laikraščio špal- Francisco avė. Ji nesenai krei
kelionei. Pulk. Goebel man įsa jos darbą,
Kai kas šitą ežerą vadina j Vieną sykį tos moteries SKIRIA $12,500,000
‘Dievbausmis’, ‘Pavydulisl į duktė ganė bandą ir pri Federalė valdžia paskyrė Chi- kė laikyti sekstantą pakol Al skridimui. Nežiūrint kad Vait- tose jau prašoma atleidimas pėsi per spaudą į savo sūnų
tass nesumokės jam likusius buk aš užtvirtinęs p. Vaitkaus kaltės už klaidas (ar klastas). kad pasiduotų federalės polici
Vasaros laike, vakare b
snūdo. Motina su rykšte cagai $12,500,000 naujiems na $250. Dėlto sekstantis ir yra gabumus Trans-Atlan t i n i a m Jis žadėjo bet neištesėjo įvyk jos agentams, sakydama kad
nant vėjeliui iš ežero eins ėjo dukters bausti, nes pa mams statyti, kurie bus stato mano globoje. Maniau kad skridimui. Nežiūrint kad Vait dyti “antrą skridimą”. Pasi jeigu nepasiduos vistiek bus
garsas lyg varpo gaudėsi? matė kad gyvuliai javuose. mi šiauriniame miesto krašte, Vaitkui pirkta kitas; atskaito kus yra baigęs karo aviacijos jutęs už tai karštame puode, nušautas.
Lietuvius atsiranda ne
Rugsėjo mėnesį Skapišky! Duktė pabudus ant jaučio kur yra daugybė labai senų na se nepažymėta kam jis pirktas. mokyklą ir turi šiek-tiek paty barasi nežinia ant ko tai kad tikPas
visokių
šmugelninkų kurie
esti Šv. Lauryno atlaidai, suriko: “Kur eini, beragi!” mų. Tie bus griaunami.
Skridimo “diktatorius” giria rimo, visvien lakūnas mano pa “už menkinusį neištęsėjimą” savo žmones apgrobia, bet ir
tokių kurie tampa No. 1 prie
kurie yra įsteigti nuo v?. - Tuo syk debęsis nusileido
si gavęs “Lituanikai II” ‘lais tyrimo niekad nedrystų užtvir neatleidžiama kaltė....
SUĖMĖ PINIGŲ DIRBĖJUS
šais visos šalies. Tokius žmo
po nuskendimo metų. Va
tinti
tokį
jaunuolį
tokiam
pa

Kaltės
atleidimo
jieškotojas
nį
’
del
skridimo,
“
for
trans-at;emyn ir paskandino moti Federalės valdžios agentai
nos augina blogi pavyzdžiai,
iantic flight and for test vojingam skridimui. Minėtas užmiršta kad tie prasižengimai, kurie pas Lietuvius kartais
po vardas buvęs Laurynam ną ir dukterį. Ežeras yra suėmė
net keturis Chicagiečius flights”, ir buk didžiąsias tan
“neištesėjimai” rai da pritarimo neva politiniais
jaunuolis gal ir yra geras ka “suklydimai”,
Dabar šis ežeras sumažė Ivišakas.
kurie išdirbinėj o popierinius
Rep.
kas inspektorius užgyręs. Kaip riškas lakūnas, bet beveik visi buvo iškalno suplanuoti, kad sumetimais.
jęs, užaugęs. Senovėje nebanknotus $5 sumoje. Bank gi jis gali jas. užginti kad tos
pasipinigavimas
buvo
tikslus
ir
ilgi skridimai iki šiol buvo pa
netoli buvo ir antras ežį Rubikių ežeras. Rubikių notų dirbykla buvo užtikta po
ELEKTROS
ras, kuris buvo sujungtas ižeras randasi netoli Anyk- antrašu 1514 N. Ashland avė. tankos (bakai) dar neįdėta į tyrusiu komercijos lakūnų at apgalvotas, ii’ kad prie to siek UŽMUŠIMAI
KĖDĖJ NEBUS VIEŠI
orlaivį?
Tą
gali
paliudyti
visa
ta
naudojant
visus
budus
ne

likti.
fanalu. Dabar antrasis eže čių, Utenos apskrityje. PaNaujai išrinktas šerifas To
minia (15 ypatų) kuri atsilan
Skridimo “diktatorius” nors paisant kokie jie buvo: šmeiži
davimas apie jį toks.
kė pamatyti “naują propelerį” taip gražiai ir žavėj ančiai raši mas, niekinimas, viliojimas, su man pareiškė kad publika ne
Anykščių kunigas važia keletas savaičių atgal Mumci- nėjo apie mane savo “Naujie maišymas dalykų. Visi kurie bus daugiau leidžiama matyti
vęs laiveliu per ežerą. Stai paliam aerodrome kada Vait nų” skiltyse Rugpjūčio ir Rug nepritarė “antram skridimui” kaip mirtimi nubausti kaliniai
ga prieš jį pasirodžius mo kus atskrido iš “tolimo” Koh- sėjo mėn., 1933 m., dabar no buvo padaryta tautos didžiau yra užmušami elektriškoje kė
dėje. Tik laikraščių reporte
teriškė h" įsakius eiti gel ler’io su “pilnai prirengta Li- rėdamas mane apšmeižti rėžia siais priešais....
riai
bei artimi giminės bus lei
Dabar,
rašoma
ilgas
straip

tuanica
”
.
sau tiesiog taip akių. Ar bu
bėti Šv. Marijos bažnyčią,
džiami, prie paprastos kalėji
Tokios
rūšies
“
laisnio
”
gavi

snis
prašantis
užmiršimo
kal

vo
man
galima
prarasti
visas
kuri esanti šio ežero dugne. mu, p. Grigaiti, nėra ko girtis
atleidimo nusižengimų, pa- mo viršenybės kuri turi tokia
Prisakius kunigui pasiimti ir pusti durnus publikai į akis. tas kvalifikacijas kurias jisai tės,
Mesatvejuje
noriai pasiųsim
me
būti. jums PILNĄ
taip aukštino, per vie pasakojant pasakaitę kad mes Pakelį,
7 dienoms DYKAI IŠBAN
________________________
—
visų daiktų kurie yra reika Tokį “laisnį” duodama bile ko pirmiau
visi
esam
klaidingi
....
ną naktį? Kažin kokią mintį
DYMUI, ir jeigu norėsit naudot dau
Visi kviečiami dalyvauti “Vienybės” vajuje,
lingi prie procesijų. Kuni kiam lėktuvui kurie yra kiek jis nori perduoti publikai: ar
DYKAI
BANDYMAS
tą galėsit
daryti už mažus
Belzebubas. giau.
kuris tęsis visą laiką nuo dabar iki Sausio 31
kaštus. Mes kviečiame jus naudeli
gas artimiausį sekmadienį nors pakeisti nuo transportinių jis pirmiau melavo ar jis da
NUO
REUMATIZMO
tą vaistą 7 dienas, DYKAI, musų
dieną 1935 metų. Lenktyniuojantiems pre
su gausybe žmonių ir su lėktuvų. Išimk kėdės arba lan bar meluoja?
kastais.
Pasiuskit
vardą
ir ad
t
Mes savo
turim
puikų
Me
PAGERBĖ LĖKTUVO
resą tuojau i ROSE
A TAB
todą RHEUM
nuo Reumatiz
numeratų rinkėjams skiriama
procesija iš Ahykščių baž gus iš lėktuvo ir norom neno “Skridimo” direktorius knisa IŠRADĖJUS
CO.. Dept. X-3, mo,
3516 kurį
N. Irving
noriai Ave.
pa
nyčios išėjo ežero link. Pri rom turėsi gauti “speciali lais si į mano praeitį jieškodamas Chicagoj Gruodžio 17 d. pul Chicago, Hl. siųsime kožnam šio
laikraščio skaitytojui
Trys dovanos pinigais
ėjus procesija ežero pama nį” arba NR (National Restric medegos manęs purvinimui kai lėktuvų pakilo oran pager
kuris tik pareikalaus.
bimui
lėktuvo
išradėjų
brolių
ted).
Faktas
yra
kad
nei
lėk

Jeigu kenčiat skaus
tė kad prie ežero pasidarė
Jeigu kas imtų laiko sužinoti Wright, kurie pirmieji pakilo
1 — $50; 2 — $35; 3 — $15
mą sąnariuose, jeigu
kelias ir pasirodė bažnyęia. tuvas nei lakūnas jokio leidi apie jo paties praeitį rastų kad oran sunkesniu už orą lėktuvu
jie sustingę, arba la
mo
neturi
ir
neturės
pakol
ne

ir daug dovanų knygomis. Be to duodama
bai jauslus, jeigu tu
ji labai marga, bet manau kad 31 metas atgal, prirūdydami
Procesija pradėjo eiti į baž
rit kentėti kožr.oj oro
bus visai prisirengęs skristi jo praeities vistiek yta vieša pasauliui kad tas galima pada
ir komisas nuo prenumeratų.
nyčią, kaip staiga zakristi prie
permainoj, štai jums
krašto New Yor paslaptis daugumui protaujan lyti.
— proga išbandyti pajonas pasakęs: “Kunige, ko ke. Atlantiko
Chicago
Municipal
Airporte
prasty,
pigų
Metodą,
kuris pagelbė
Tik tada pasirodys visi ga
%
Klauskite smulkmenų
(Pabaiga bus) įvyko ceremonijos. Dalyvavo jo šimtams.
dylą pamiršau!” Kelias ir bumai ir moksliškumai. Atsi čių Lietuvių.
pora šimtų lėktuvų.
Rep.
bažnyčia su visa procesija menu kad “skridimo diktato
LITHUANIAN PRESS CORPORATION
dingę ežero dugne.
rius” nesenai skelbė kad Vait
VAŽIUOSIT LIETUVON?—
Istorija
irgi
sako
kad
išŽIEMA. Chicaga atrodo lyg creipkitės
kus turi “laisnį” skristi, tik
Publishers of Vienybė
Į “Dirvos” Agentūrą
tikro tame ežere esą nu nepasakė kur. Tas “laisnis” ir šiaurės polius. Gruodžio 10 d. nformacijų ir laivakorčių.
prasidėjo
tikra
žiema,
daug
193 Grand Street
Brooklyn, N. Y.
grimzdę kokie tai rūmai. gi buvo “special”, vien tik del prisnigo ir oras šaltas, gatvėse
“Dirvos” Agentūra
P. Kriukelis. skridimo iš Kohler į Chicagą, siaučia pusnys.
6820 Superior av. Cleveland, O
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IEVA

geriausia pergyvena pasau
linį ekonominį krizį negu
kuri kita valstybė pasauly
je.

LIETUVIŠKAS VEIDMAINIS No. 1

nėra kas svajoti, reikia gel
bėti savo kailis, kurį, kaip
aiškiai žinome, Grigaičiui
ir jo padėjėjams išsukti bus
labai sunku.
Žmogui kuris taip begė
diškai šoko ant “Dirvos”,
“Vienybėje” neturėjo būti
duota vietos, tačiau Tysliavai sėdint “Vienybės” re
dakcijoje galim tikėtis dar
gražesnių keistenybių.

APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. Sirvydas.

J= Tysliava, vargais-ne- kos Lietuvių likimą, o “Dir
Lietuovs Prekyba su
galais sugryžęs į Brookly- vos” likimas jam rodėsi tai
Anglija
ną, ir vėl priimtas redaguo tik nosies' šnypštelėjimas.
Iš Londono “Times” (3
ti “Vienybę”, pirmiausia sa Senukas Grigaitis naivio
d. Lapkr.) galima patirti
vo pareiga pasiėmė duoti jo visokiausias “gudrybes”
kaip gerai Lietuvos preky
‘Naujienų’ redaktoriui Gri įsigriauti į “Dirvos” terito
bai su Anglija klojasi. Tą
gaičiui pačioje “Vienybėje” riją Ohio valstijoje su savo
savaitę, sako, iš Lietuvos
pakolioti pačios “Vienybės” ‘Naujienomis”. Vienas jo
atėjo 1,702 bales bekono, iš
leidėją X. Strumskį.... Jei “triksų” buvo tai iškelti by
Latvijos 1,070, iš Estijos
ne Tysliava, tas Grigaičio lą prieš “Dirvą” per tą sa
424, iš milžiniškos Sovietiraštas “Vienybėje” tikrai vo korespondentą, paprastą
jos tik 228., Be to, Lietuvos
nebūtų tilpęs. Bet tiek to, darbo žmogelį. Grigaičio “Gruodžio 17-ta, 1926”
bekonui kainos buvo aukš
tai pačių “Vienybės” leidė plaučiai plesdeno labiau netesnės vienu šilingu negu
jų reikalas.
yu “Lituanikos 2” propele- Kas tą metą, tą naktį nu Lenkijos ir Latvijos. Tas
Tame savo “gražiame” p. ■is belaukiant kada jo ko- tiko? Ne visi atminsit. Ta pats ir su sviestu: už Lietu
Strumskio išbarime Grigai ■espondentas iškels prieš čiau tai yra naktis kurioje vos sviestą mokėta 68—74
tis iškelia vieną dalyką, už ‘Dirvą” bylą, kad galėtų įvyko Kaune perversmas— šilinigai už 100 svarų, o So
kuri kitus bara, o pats be visa gerkle “Naujienose” išversta socialistų, Lenkų, vietuos sviestas buvo kiša
gėdiškai sumynė.
surikti apie tai, o tada — Vokiečių ir kitokių elemen mas už 65—67 šilingus. Tas
Grigaitis bara Strumskį ‘Naujienomis” užversti vi tų sudaryta vyriausybė Lie rodo, “buržujai” Lietuviai
už pasakymą: “Jeigu jie ms Lietuvių namus Cleve- tuvą valdyti tų visų gaiva pagamina geresnio sviesto
(1 ikraščiai) nemoka susi lande ir Ohio valstijoje, ir lų gerovei, be atsižvelgimo negu “viską žinančių” bol
valdyti, tegu juos teismai jo “triksas” triumfuoja: vi į visuomenės, į tos valdžios ševikų mokomi Rusai.
moko kaip kito garbę rei si ir nenorėdami skaito jo maitintojos liaudies reika
kia pagerbti.”
’aikraštį, įpranta, pradeda lus, suminant net tautinius Susipratimas su Brolių
Tauta Stiprėja
Štai kaip Grigaitis užgie užsirašyti, ir “Dirvai” ka reikalus.
Lietuviai su Latviais iki
da: “Taigi, vadinasi, skųs- put. . . . !
Tą naktį, Lietuvos kariukite laikraščius, traukite
Viskas rodės kaip sviestu nienės vadai išstūmė iš val šiol gana šaltai sugyvenda
juos į teismą.... Ta ataka patepta. Bet — anot pa džios nelietuviškus gaivalus vo. Kaltė gal tų tarptaujau yra ne tik prieš Naujie ties Grigaičio pasakos, — ir pavedė šalį valdyti Anta tiškai-socialistiškai nusitei
nas bet prieš spaudą ben šoko kaip sakalas, nutūpė nui Smetonai, buvusiam pir kusių partijų, kurios Latvi
drai.....”
kaip vabalas. Belaukiant mutiniu Lietuvos preziden ją iki šių metų Gegužės 15
Tą senukas Grigaitis ra bylos prieš “Dirvą”, jo “an tu. Antanas Smetona ir po dienos valdė. Tą dieną Ry
šo tik kelios savaitės po sa tras skridimas” keveriokšt, šiai dienai rimtai ir nuosek goje atsirado tikra tautinė
vo papildyto begėdiško dar Grigaičiui prasideda dide liai šalį tvarko, ir per aš Latvių valdžia, dvasia ir
bo prieš kitą laikraštį — lės naujos bėdos, rūpesčiai, tuonis metus gana aukštai uždaviniais artima tai ku
prieš “Dirvą”. Pats Grigai r jau apie savo korespon pakėlė, pastate ant kojų ri Kaune valdo nuo 1926
tis, kurio leidžiamame laik dento bylą prieš “Dirvą” taip stipriai kad Lietuva metų perversmo. Todėl ir
šiltesnių jausmų pradėjo
raštyje “Naujienose” per
Latvių tarpe rastis.
beveik metus laiko viso
Pabaltės Sąjungos suda
kiausiais budais buvo šmei
rymas
tuos jausmus labiau
žiama “Dirva”, jos leidėjai
įliepsnojo.
Gražiai baigta
ir visi kas tik prie “Dirvas*
į
ginčas
del
Latvių
traukinių
darbuojasi, prigundė vieną
perleidimo
per
Mažeikius
į
savo korespondentų, pras
j
Liepoją
ir
jaukia
dvasia
tą darbo žmogelį, patraukti
dvasia svarstoma prekybiį teismą “Dirvą” ir reika
I nėję sutartyje permainos,
lauti net $25,000 atlyginimo
i nes dabartinė būklė pasironeva už “garbės įžeidimą”,
' dė ne visai Latvių naudai,
už mažą pastabą apie vieną
MINIA
i Latviij laikraščiai deda mu“Naujienų” korespondentą
I sų poetų ir rašytoji? kurišiandieną dar gyva ta baisi minia
del jo rašinėjamų šmeižtų
! nių vertinius, ir Rygoje iš
Ką Jėzų kadais nukryžiavo,
ant “Dirvos”.
leista dvi populiarės knyJr daug ji pražudė garbingų sūnų,
Pats Grigaitis, parsikvie|
gos,
kur aprašoma bendra
Nors himnus jų garbei dainavo.
tęs tą savo korespondentą į
'
Lietuvių
ir Latvių Tautos
Juk vakar minia tave jau pažino,
Chicagą, prikalė jam į gal
' istorija (taip vadinama Ai
Bet laurų vainikų nepynė,
vą kad tai esanti “puiki
sčių Gadynė). Lietuviai tuo
Ir jei tave smerkė, kas drabstė purvais,
proga” “Dirvą” pasmaugti,
pat pinigu atsimoka: sykiu
Jie tavo garbės neapgynė.
ir pats ir Grigaičio advoka
šventė Latvijos nepriklau
Tik šiandien kai tave saulėtas likimas
tai gelbėjo tam savo kores
somybės
šventę Lapk. 18 d.,
Didvyrių padangėn iškėlė,
pondentui per Clevelando
o
kai
Žydelis
redaktorius
Tuojau tau trukšmingai klastinga
advokatu užvesti byla prieš
per
savo
laikraštį
“Folk”
minia
“Dirvą”.
Kaune paleido neteisingų
Ovacijas svaigias sukėlė.
O byla yra tokia skysta,
prasimanymų
apie Latviją
Ir toji trukšmingai klastinga minia
tokia menka kad Clevelantai
Kauno
komendantas
pa
Tau gėlėmis barstė takus,
de to prikurstyto skundėjo
sodino
jį
14-kai
dienų
šaltoBet kaip tik likimas vėl bloškė į žemę
advokatas visai nesiskubino
jon su teisybe susipažinti ir
Minia
tau parodė kapus.
“Dirvai” ką nors daryti ir
dar 200 litų pabaudos užsi
O tu dar galingas ir pilnas vilties
patardinėjo susitaikyt. Ir
mokėti.
...
Tikrai kad dar mirt nenorėjai,
dabar, byla užvesta, ir vis
Tegul
šie šilti broliškumo
Bet puolė beširdė klastinga minia
skundėjo advokatas pataria
jausmai
tarp Lietuvių ir
Ir mirti tu jaunas turėjai. . . .
skundėjui taikytis kad ne
Latvių stiprėja!
Jonas Morkūnas.
pasidarius bergždžių kaštų.
------- -----Grigaičio prikursty tas,
Vokiečiai Subruzdo prieš
net žadant finansinę para
Dr. Joną Šliupą
MUSU VILNIUS
mą iš---- “antro skridimo”
Hitlerio organas “Volkispinigų, dabar skundėjas pa
Musų Vilnius puikus miestas,
che Boebachter” ir Kara
sijuto įklimpęs: sunkiai dir
Gražiai I ir u ka vo t a s,
liaučiaus Vokiečių laikraš
bdamas paprastą darbą, ne
Mus Lietuvių vargdienėlių
tis “Allgemeine Zeitung”
ką uždirbdamas, advokato
Krauju apmazgotas....
puola musų seną Amerikie
verčiamas mokėti už bylos
tį veikėją Dr. Joną Šliupą,
Daugel kartų jįjį Lenkai
vedimą, iš Grigaičio jau jo
kuriam primeta pritarimą
Buvo užkariavę,
kios pagalbos negaus, nes
idėjai prikergti Rytų Prū
Ir Keistutį su Vytautu
'."S gudrus senukas atsira
siją prie Lietuvos. Kaune,
Kalinin uždarę....
do bėdose iki ausų. Jam
sako, išėjus knygutė kurio
Pats Keistutis nuo išgamų
pačiam gręsia kalėjimas už
je Rytų Prūsija raginama
Tuoj buvo užsmaugtas,
' e
suviliojimą visuomenės ir
atsiskirti nuo Vokietijos,
O Vytautas per tarnaitę
naudojimą pašto viliojimui
susidėti su Lietuva, Tilžę
Į laisvę išleistas. ...
4
iš žmonių pinigų tikslui ku
padaryti sostine, ir tapti
Ak tu, Dieve, sutvertojau, i
rio neįvykdė.
ketvirtu Pabaltijos Sąjun
Koki
tavo
rėdai,
\
gos narių.
Grigaitis, kada kurstė tą
Kurs mus tautą išsaugoji
Sakų, Dr.: Šliupas šią idė
savo korespondentą “smau
Pavojuj ir varge. ,
ja jau 1917 metais siūlė.
gti” “Dirvą”, dar sėdėjo ant
Vokiški laikraščiai labai
Ir šiandieną mes Lietuviai
debesų: iš viso pasaulio pi
piktinasi del šios knygutės,
Tavip viltį dėsim,
nigai plauke jo “antram
puola Lietuvių veikėjus ir
Aušros Vartus atvaduosim,
skridimui”, ir jautėsi vieš
primena jiems kad Vokie
Nors
gyvybę
dėsim!
S
pačiu, kurio pirštu pamoji-i
G
e
—
lis..
«
tija
dar nesiruošia gaišti.
mas turėjo nulemti Ameri-^
*

SIM. DAUKANTAS

mirė 1864 m. Lapkričio 24 d. Palaidotas
Papilės kapuose. Ant S. Daukanto kapo
Kun. Vaišvila 20 metų vėliau padėjo pa
minklinį akmenį su tokiu parašu:
“Ateivi, miniek sav, jog czionai
palajdotas Szymonas Daukan
tas pirmas isz tarp mokitų virų
raszitojas senovės vejkalu Lie
tuvos, Žemajtijos ir kitų nau
dingų knigelių. Jis par sava
givenima it vargo pelie be palaubos trusieje vienatinėj žemajtiszkaj rasziti delei naudos
vientautiu. Gimė 1793 m. Spa
lio 28 d. Mirė 1864 m. Lapkritio 24 d. Isztark: Vieszpatie!
duok jam atilsi amžina....”
S. Daukantas rašė ne tik suagusiems
bet ir jaunimui. Vienas jo raštų rinkinė
lis, “S. Daukantas Vaikams”, nesenai iš
leistas M. Untulio, Šiauliuose.
“M.R.”
V. Bičiūnas.

(70 metų mirties sukaktuvėms paminėti)
Dar Vincas Kudirka nebuvo parašęs
Lietuvos himno žodžių, “Iš praeities tavo
sūnus te stiprybę semia”, dar niekas ne
svajojo ne tik apie musų tėvynės laisvę bet
ir apie tautos prisikėlimą, kai pirmutinis
musų istorikas Simanas Daukantas rašė
apie musų tautos ir Lietuvos praeitį.
Simanas Daukantas buvo valstiečių
sunūs. Jis gimė 1793 metais, Kalvių so
džiuje, Telšių apskr. Tik vėliau jį prami
nė “bajoru”, nes anais laikais, kada vals
tiečiai buvo baudžiauninkais, Simanui bu
tų buvę sunku įgyti mokslą ar kunigu
tapti.
Simano Daukanto kūdikystės laikai su
puolė su Lietuvos sunkiausia gadyne. Ru
sų valdžia, paglemžus žymią dalį Lietuvos,
uoliai ėmėsi naikinti visas seniau buvusios
laisvės ir savarankiškumo žymes.
Dar būdamas gimnazistas, S. Daukan
tas pasižymėjo savo gabumu dailiai rašy
ti. 1816 m. jis* baigė bajorų mokyklą ir
ŠVENTAS DENIS
įstojo į Vilniaus universitetą. 1819 me
Šv. Denis, Prancūzijos patronas, buvo
tais baigė universiteto teisių skyrių, bet
tai
Rankinis
kuriam galvą nukirto Romos
mokėsi toliau, kartu imdamasis Lietuvos
praeities tyrinėjimo. Tame laike (apie imperatorius Decius trečiame šimtmetyje.
1821 m.) tarp Vilniaus Universiteto stu-* Kur matot paveikslą arba stovylą švento
dentų paplinta pirmas, ranka perrašinėtas jo laikančią galvą savo rankoje, tai šven
jo istorijos veikalas, “Darbai Senovės Že tas Denis.
Denis buvo palaidotas prie kelio neto
maičių ir Lietuvių”, ir tt.
Panašų kaip Simanas Daukantas; Lie li kaimo GatuHlacus. Penktame šimtme
tuvos senovės tyrimo darbą Vilniaus uni tyje Paryžiaus diocėzija bastatė ant jo pa
versitete dirbo dar Danilavičius, Onacevi laidojimo vietos baziliką, šeštame šimt
čius ir kt. Jie tat sukėlė tam tikrą Lietu metyje, karalius Dagobertas I, pasižymė
vos ir jos senovės pamėgimą pereito am jęs nekrikščioniškomis vedybomis ir žu
žiaus šviesuomenėje, prisidėdami prie bu dynėmis, pabūdavojo pirmutinę St. Denis
simo musų tautos atgimimo. Be Simano bažnyčią. Paskiau kiti Prancūzijos valdo
Daukanto ir kitų čia suminėtų jaunuolių, vai toj vietoj statė didesnes ir puikesnes
anais laikais meile prie Lietuvos pasižymė bažnyčias. Su laiku prie bažnyčios įsistei
jo Žemaičių Vyskupas J. Giedraitis, poe- j gė ir vienuolynas. Paskiau St. Denis baž
tas Dionizas Poška, Simanas Stanevičius, j nyčia tapo svarbi karališka bažnyčia Pran
cūzijoje. Joje ant didžiojo altoriaus bu
Valiūnas, Bohušas ir kiti.
vo
užlaikomas karališkas Prancūzijos ženBaigęs antrinius mokslus, 1825 m. Si-1
klas-lazda,
kurią karaliai nešdavosi į ka
manas Daukantas persikelia į Rygą ir gau
rą
jeigu
patys
asmeniškai eidavo i mūšio
na vietą general-gubernatoriaus von Pa
lauką.
lono kanceliarijoje. Čia būdamas, jis ra
Nors Prancūzijos karaliai turėjo būti
šo kitą savo istorijos veikalą — “Žemaičių I
vainikuojami
Rheims miesto katedroje, jie
Budą”. Rygoje S. Daukantas gyveno ke-i
lioliką metų. Čia jis pergyveno pirmąjį turėjo būti laidojami St. Denis bažnyčio
Lenkmetį (1831). Jo viršininkas von Ba je. Daugelis karalių ten išsistatė sau pui
lėnas dalyvavo Lietuvos sukilimo malšini kiausius karstus. Tik užėjus Prancūzijos
me, tas per S. Daukanto rankas ėjo visos revoliucija 18-to šimtmečio pabaigoje vos
bylos nekaltai nuteistųjų, žiauriai nukan nesunaikino St. Deniso bažnyčios muzejikintųjų, ištremtųjų ar šiaip'narsiai Lietu nę svarbą. Buvo nutarta suardyti visus
vos laisvę gynusių žmonių. Visos tos bylos karališkus kapus ir karališkus monumen
dar labiau turėjo skatinti Simano Daukan tus.
to norą prikelti savo tautą. Nenorėdamas;
“LAISVOJI MINTIS”
dalyvauti Lietuvos tėvynmeilių baudime,
Vienintelis laisvos minties mėnesinis žurnalas Lie
kad ir netiesioginiai, S. Daukantas aplei tuvoje. Lietuvos Laisvamanių Etinės Kultūros Drorganas. Aiškina racionalizmo principus, ko
džia Rygą ir persikelia į Peterburgą (da jos
voja su prietaringumu, skelbia etikos dėsnius, ben
bar Leningradu vadinamą). Gyvendamas drai atlieka sunkų darbų Lietuvoje, kur dirva nuo
užleista.
Peterburge, S. Daukantas dar uoliau ima senai
ATSIŲSKIT 1 DOLARJ LAIŠKO PERLAIDA,
ARBA APDRAUSTU LAIŠKU. GAUSITE
si tyrinėti garsią Lietuvos praeitį, nes čia
•‘LAISVĄJĄ MINTĮ” UŽ VISUS 1934 M.
pat viešose universiteto bei mokslo aka- j
Adresas:
demijos bibliotekose buvo sukrauta gausi
“LAISVOJI MINTIS”
Aguonų gatvė Nr. 8
Kaunas, Lithuania.
medega apie senovės Lietuvą.
Gyvendamas Peterburge, S. Daukan- j
tas susipažysta su busimu Žemaičių vysku
“NEŽINOMO KAREIVIO
pu ir garsiu Lietuvos švietėju Motiejum
KAPAS”
Valančium. Nuo to laiko prasideda abie
yra įdomi, didelė 185 pusi, apysaka iš
jų šviesuolių glaudus bendradarbiavimas Tai
Lietuvių kovų už Nepriklauomybę. Tuo pat
Lietuvos labui. Simanas Daukantas imasi laiku susipažinsit su vienu iš gražesnių mu
rašinėti įvairaus turinio knygeles, o Va sų šių dienos tautinės literatūros kurinių
ir išleistu Lietuvoje. Su prisiunlančius jas spausdina. Pakviestas kunigų parašytų
timu kaina 81-00. , Prisiųskit laiške 81.00
seminarijos profesorium, Mot. Valančius pažymėdami
knygos .vardą.
/
persikelia į Varnius. Simanas Daukantas
Reikalaukit “Dirvoje**
lieka Peterburge, bet jo santikiai su Va 6820 Superior
Ave.
' Cleveland, Ohm
lančium nenutrūksta. 1850 metais, kvie
čiamas Valančiaus, ir jis apsigyvena Var-j
niuose. Penketą metų jiedu padeda vienas
kitam, dirbdami švietimo darbą, bet vė
liau S. Daukanto santikiai su Vysk. Va Graži istorinė apysaka iš Lietuvos Kuni
gaikščio Vytenio laikų, apie du broliu, ku
lančium paįra, ir jis apleidžia Varnius.
Iš Varnių Daukantas persikelia Į Svir- rie kūdikystėje perskirti užaugo vienas ki
iiępažįimdami,x' pankuiA^aHaudąmi >\susilauk'į. ' Čia jį ištinka įvairus negdlawmai, ■?. to.,.;
rado, vienas jau buvo krikščionis ir savo
trukdą dirbti literatūros darbą. 186.1 'm. žmones žudė. Knygelė 40 pusi. Parašė
S. Daukantas dar kartą , apsilanko Var K. S. Karpius. Su priaiuntimu 18c. (Pri
niuose, matyt, bandydamas susitaikyti su imama , Suv. Valstijų pašto ženkleliai).
Vysk. Valančium, bet tas bandymas nuei
Reikalaukit “Dirvoje”
na niekais. Visai paliegęs, S. Daukantas
6820
Superior
Ave.
Cleveland, Ohio
apsigyvena Papilėje (Šiaulių apsk.), kur
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Ne ši;
liasai ąžut
dalelę keiki
kia už jaui
seles.
Dalelę
rauna. Ska
spaudžia.
Ne giri
gliaudė, til
berneliai, D
-Tegu
gas Perkun
kiek mergei
lių tiek pik’
Kad ir pat?
bet už mer
— Nei
verksmu k<
— Gei
kerštą žade
kaip aš kei
mergelę pei
mergelę, n
šveidro kai
— Mei
keršysim, i
už jos skai
žingsnelius
už kardeli,
-Ne
Ii, — tarė
arklidėje i
je kardeli
rasi gerą
Idos merg
Ne au
džiai ūžė, j
navos šalie
jauną Zubi

Kaip ta
dienelę, aps
ciai. Ne til
ždelių kiek
čių.
Bet jei i
tai dar dide
nelių Įnirtu
laukė.
Kiaurą
vyrai akim
patikus to!
mino ne p
virė karšt;
Bus ki
Ilgai r
bajorą My!
Tik ant ly
štą kalną,
Ne viei
sūnelio, tik
Ar tai
raino vedė?
dė i aukštą
Abu sulįstu
ant kaklo, v
kiyžiuočiai..
Nustebo
kas nuleido.
Juokėsi
— Atkel
valdovai sve
- Ritii
štą vandeni
Aha, bijoti
neužpyktu.
-Ei,
baltos žvėr
štan kalnai
Ir taip
smeigenom!
Mykio sum
Meilužę....
- Vai
rit kad ir
darykit pla<
čius!
-Tad;
-Ir p
o jus karna
Klausė

BO IŠ KERŠTO PADEGĖ
Tai dabar pasakau jums GARADŽIŲ IR LĖKTUVĄ
kad išsipildys ir paskutinė VISIŠKAI SUNAIKINO —
“Dirvos” orakulystė apie GYVAS PAMINKLAS SU
PLEŠKĖJO, TODĖL AN
“Litvaniką 2”.
Nesidyvykit, gerbiamieji, TRAS SKRIDIMAS ATI
jeigu kurią ramią tamsią DĖTAS IKI 2035 METŲ.”
žiemos naktį pamatysit pa
žarą ant dangaus, šiurėje Nevisai Iš Proto Išėjo
nuo Čikagos — tai bus pas Jonas: — A, ponas Pet
kutinis “Litvanikos 2” atsi ras ! Labai malonu.... Sa
sveikinimas su šia ašarų kyk, meldžiamasai, kas ten
pakalne
iškilimas jos dū pas jus Kupiškyje? Kaip
Skaičiau “Dirvos” redak- šelės į irdausas
amžinam namiškiai?
torijale pereitą num. apie
skraidymui
....
Petras: — Nieko sau. tik
“antro skridimo” pramicokitą rytą laikraščiuose ■ tėvas truputį....
rių, kad jis turi “rengtis” (o Ogal
viename) bus pa Jonas: — Na, na! Kas
“skristi”, o jeigu ne tai tu rašyta tikdidelėmis
raidėmis gi su juo?
rės atsisėsti į šaltąją arba
šie
smagus
žodžiai:
Petras: — Et, jis visai
atiduoti žmonėms pinigus.
“
PRIEŠAI
IR
TRUKDYIr tame redaktorijale pasajau iš proto eina! Sunku
kyta kad tik katastrofai iš- TOJAI DIDELIO TAUTIŠ-1 susikalbėti su juo. :
tikus jie išsisuktų nuo be-,KO PATRIOTIŠKO DAR-I Jonas: — Gaila, .gaila!

PER T\-()k-A dos ir atsakomybės.

Bet vis tik, tikiuosi,
prigulinčią skolą jis ^tau
įdavė atvežti?
4Mb*
Petras: — O ne, jis taip, LD)
labai dar neišėjo iš proto, i s
nd e

Niekas Negalėjo Pava-Ąi > Valai.
duoti
- .
Mokytojas: — Kodėl pa .. $2.00
2.50
vėlavai į mokyklą Petruk?i . . 300
Petras: — Buvau reika*
lingas tėvui.
i«L oMokytojas: — Argi tave negalėjo pavaduoti kak
Metai)
nors kitas?
Petras: — Ne. Tėtė mari
išpėrė kailį už tai kad va
kar pavėlavau gryžti iŠ
mokyklos.

tamsus debesėlis. Tylėjo ir senas Mykis
ir tisus savo krimto.
(Tęsinys iš pereito num.)
Tik Zubrys vienas netylėjo, baltas ran
kas laužė, gelsvus plaukus rovė ir Perkū
ną šaukė kad siųstų leistų jo galvon savo
XIV.
Ne siauras vėjas girelę kelia, ne ža- žaibus.
Tylėjo Perkūnas. ... O kryžiuočiai li
liasai ąžuolėlis ūžia, tik jaunas bernelis
po
vis
artyn ir artyn, iš visų šalių....
dalelę keikia, keršto dievų aukščiausių šau
Ir
prabilo
Kriokys, jauniausias Mykio
kia už jauną mergelę, už jos gelsvas ka
sūnelis,
ir
prakalbėjo
Meilužė, drąsi Lietu
seles.
’&
vos
mergelė:
Dalelę keikia ir plaukus sau jaunas
— Vyrai, pabijokit Perkūno, jei nesiNelaimingas Atsitikimas
rauna. Skausmas kaip replėm širdelę jam
gėdinate
žmonių!
Ko
jus
tylit,
ko
nemu— Ponas direktoriau, ar.
spaudžia.
Ne giria sušlamėjo, ne griausmas su šat' prakeiktų šunų, kur loja ant jūsų? nas namo nebegryžo, tik tie kur plačiuoju nelis del tėviškėlės nepasigailėjo nei savo nesutiktumet padidinti man
griaudė, tik prakalbėjo prabylojo jauni Argi musų buitis gyvastis brangesnė jums Nemunėliu. . . . Bet nepasidžiaugsią jiems mergužėlės, nei savo jaunosios buitelės. algą?
U
už laisvą tėvynę ? ....
—
Kas
per
priežastis?;
*
berneliai, Dainavos šalies raiteliai:
Kuoras tai senai sunyko: ir metai jį
— Berneliai, jauni raiteliai, jei prieši pargryžus nei tėvas, nei motinėlė, nei jau
—
Aš
noriu
vesti
__
,
— Tegu mato dievai, tegu girdi galin
noji seselė. ...
naikė, ir skaudus lietus ardė ir žmonių
— Tam tikslui algą pa
gas Perkūnas graudžius musų žodžius: ninko nemušit, pilį išduosit, manęs merge
Brangiai apmokėjo, didžiai atkeršijo rankos griovė.
lės
vistiek
neišvaduosit.
Tik
nuvarginsit
kelt
negaliu. Įstaiga nėra
kiek mergelės kaselėj yra gelsvų plauke
Dainavos raiteliai už skaisti) Meilužės vei-Liko tik vienas kapas, aukštas, pail
tėviškėlę,
tik
nuvergsit
savo
jaunas
sese

atsakominga
už nelaimin
lių tiek piktų kryžiuočių nukirsim galvų.
dą. Ir nebuvo tiek plaukų jos gelsvoj ka gas, ėgliais apžėlęs.... Ir jį vėjai pusto,
les,
nustosit
savo
laisvų
dienelių.
gus atsitikimus kurie įvyk
Kad ir patys žūsim, galvas jaunas dėsim,
Ir prašė meldė kad jų nesigailėtų, tė selėj kiek paguldė galvų jaunieji berne gelsvas smėlis nešioja. Išnyko ir girios. sta.ne tarnybos metu.
Į
bet už mergelę tavo atkeršysim.
liai .... Ir priešininkų ir savų.
Ir žmonės pamiršo kas guli tame 'ka
— Neverki, berneli, nevergi, raiteli, vų šalį kad gintų.
Daugel jų ten užmigo.... Visų jų pe, tik žino kad nepaprasti tai ;žmonėS; »
O priešininkai kvaili, nesuprasdami
verksmu keiksmu dalios nepapirksi.
tarpe
ir trys sūnus Mykio, o ketvirtasai—
Ir kalba seneliai kad milžinai ten guli,
.Jau Ne Pirmą Girdi
— Gerai jums, broliai, kalbėti, didi ką jauni kalbėjo, manė kad jie meldžia pi tai puikus raitelis, Zubrys bernelis....
bet
kokie
tai
niekas
nežino.
■ ■ Teisėjaš’: — Kodėl pavo
kerštą žadėti! Kuo aš keršysiu, berneliai, lį išduoti, jų jaunų nežudyti. . . .
Pamiršo silpni vaikai kaip senas bajo gei tik laikrodį ir žiedą, 0
Nelinksmos buvo giedrios vasarėlės
Ir
juokėsi
nudžiugę
dar
labiau.
kaip aš keršysiu, raiteliai?.... Praradau
i
Tylėjo vyrai, mindamies vietoje, o jų i dienos ne vienam tėvui, ne vienai motinė ras Mykis vestuves kėlė sunui savo Zub pinigus palikai?
mergelę per savo paikystėlę.... Praradau
lei. • • • Nelinksma buvo ir seniem Mykiam, riui.
Vagilis:
—
Taigi,
ponas
veidai
niūresni
buvo
nei
tamsi
rudens
nak

mergelę, nuvariau bėrą žirgelį, netekau
Pamiršo artima giminė ir tolimos ša teisėjau, už tai ir mano pa
tis, kai audra užkloja dangaus platumė- kur vaikų tebeteko.
šveidro kardelio!. ...
lies
žmonės.
Ir
sukrovė
berneliai
ant
tiesiojo
Ne

ti man prikaišioja...-.)
— Mes atkeršysim, berneli, mes at lius. Kai Perkūnas toli rūsčiai griaudžia j munėlio kranto didelį laužą ir dausojo ten
O gal ir išsižadėjo savo tėvų, jų šven
taip
rūsčiai
keikė
jie
piktą
kryžiuotį
....
į
keršysim, raiteli, už tavo jauną mergelę,
visus: tris sūnūs Mykio, tris vyrus garsios tosios kalbos....
Gerai Susitaiko
už jos skaisčius veidelius, už skresnuosius Keikė ir daugel jam žadėjo..-..
Tyla aplinkui.... Nebeskamba kar
Kirklių giminės, ketvirtą Zubrį bernelį ir
Tylėjo
senas
Mykis,
tik
usus
savo
I
žingsnelius. Mes atkeršysim už mergelę,
jo mergelę, skaisčią Meilužėlę.... Dauso dai, nebežvengia Dainavoje žirgai, tik ver — Ką jus namie geriate
krimto, žilą galvą savo žemyn nulenkęs.
už kardeli, už tavo žirgeli.
jo
šarvojo ant stataus kranto. Ir supylė kia kalnas Merkinės nuplikęs, kad sienos vakarais?
— Vai, vyrai, jei jus bijot priešininko
— Neaimanuok, sūneli, neverki, raite
ten
aukštą kapą geltonų smėlių ir pasta niuro. Verkia raudoja kad sūnus Daina — Tiktai arbatą su ro
li, — tarė senas Mykis: — pas tavo tėvulį tai aš jo nebijau! — suriko Kriokys. Ir tė ant jo aukštą kuorą, kad ištolo visi re vos ji jau pamiršo.
mu. Žmona geria arbatąj
arklidėje daugel žirgelių, daugel seklyčio pasikratė jaunasai ir pasitempė: nupuolė gėtų, kad vaikų vaikai atmintų kaip ber
Seka:
UŽKEIKTA
MERGA.
!
o aš romą!
je kardelių. Rasi patogų rankai kardelį, nuo jo ryšiai kaip lapai rudenies metu nuo 1
rasi gerą sau žirgelį, tik jau nerasi sau to medžių. Stvėrė jis iš rankų kryžiuočio,
kur arčiausias buvo, smeigeną, bet tasai
kios mergelės.
ginklo, tik giliai įsmeigė jaunon
Ne audra rūsčiai griaudė, ne giria gū neišleido
Kriokio
krūtinėn.
i
džiai užė, tai kalbėjo jauni berneliai, Dai
Suriko
vyrai
kaip
’
vienas,
bet
numojo
j
navos šalies raiteliai, savo brolelį ramino,
ranka
senas
Mykis,
ir
vėl
visi
nutilo.
Pikį
jauną Zubrį kalbino.
ta ugnis užsidegė jo akyse: lyg vilko akys Į
rudenies naktį — taip žibėjo jo akys.
XV.
— Taip ir visi jus kaip šunės žusit jei į
Kaip tamsus debesiai niaukia giedrią neatkelsit pilies vartų! — rėkė kryžiuo-į
dienelę, apsupę apklojo Merkinę kryžiuo čiai.
čiai. Ne tik buvo danguje šviesių žvaig
— Vyrai! — prakalbėjo Meilužė: —
ždelių kiek ten buvo kraugerių kryžiuo ar per tai kad silpna esu, nenutrauksiu sa
čių.
vo ryšių, nenumirsiu kaip brolis mirė, ma
Bet jei didis buvo priešininkų skaičius not kad aš tėvynės nemyliu! Vyručiai mie- i
tai dar didesnis buvo narsių Dainavos ber liausi, argi už mano vienos buitį išduosit.
nelių įnirtimas. Visi tyliai rengės, kovos tėvų kapus, šventas dievų ugnis, kur galaukė.
bijose dega?!
Kiaurą naktį niekas akies nesudėjo:
Ir taip verkdama kalbėjo mergelė, o
vyrai akmenis kilojo, rąstus nešiojo, kad Mykis vis dar nei žodžio nepabylojo.
patikus tokį svetelį; moterys puotai ga
— Berneli mielas, tu narsus buvai,
mino ne paukštieną, ne žvėrieną kepė — kaip sakalėlis, tu nebūtai leidęs kad butų.
virė karštą dervą, karštą vandenėlį.
gėda ar man ar tau, ar tėvų musų šaliai.
Bus kuo svečius užgerti.
Patsai kraują mano pralietai, paskui už j
Ilgai ruošėsi svečiai viešnagėn į seną mergelę savo atkeršytai. Bet žuvo mano
bajorą Myki: kiaurą dieną, kiaurą naktį. bernelis toj pusėj Nemunėlio, tik nežuvau j
Seni skaitytojai kurie atnaujins “Dirvą” DABAR, prieš pabaigą 1934
Tik ant rytojaus, saulei tekant, ėjo į auk aš, vargdienėlė!. ...
štą kalną, kur niūri Merkinė stovėjo..
Šoko jaunas Zubrys, stvėrė rankon
metų, už visą metą, prisiųsdami $2.00, it tie visi kurie naujai išsira
Ne vieni ėjo, tik su jauniausiu Mykio miklą kilpinę, dėjo aitrią vėlyvėlę ir šovė
sūnelio, tik su dailiausia jo jaunamartėlė. ten kur mergelė gailiai verkė.
šys “Dirvą” sau arba išrašys kitam prisiųsdami pilną metinę prenume
Ar tai jie kelią rodė, ar tai svečius
Ne priešininkui taikė, tik širdin savo
namo vedė? Ne kelią rodė, ne svečius ve mieliausiai. Ir griuvo mergelė, kaip pa
ratą $2.00 (į Lietuvą $3.00; Kanadon $2.50) gaus dovanų kalendorių.
dė į aukštą tėvų dvarą, į kunigaikščių pilį. kirsta žalia liepelė, žodelio daugiau nepra
(Kalendorius duodasi dovanų ir tiems kurie atnaujins prenumeratą Lietuvon už visą metą)
Abu surištu virvėmis pančiais, raikštėmis tarus.
ant kaklo, vedė juodu pirma savęs pikti
Susilaikė priešininkai nustebę.... Su
(Seni skaitytojai iš kitų miestų prašomi pridėti 10c pašto lėšoms)
kryžiuočiai....
riko Lietuviai....
Nustebo vyrai pamatę ir narsias ran
Nelaukė, nesitikėjo to niekas.
kas nuleido.
Vai, ir sudūzgė sušvilpė vėlyvos, su-!
Juokėsi kryžiuočiai, šaipydamiesi:
švirkštė akmenai, sudundėjo rąstai — iri
Svarbi Pastaba: Po Naujų 1935 metų 1-mos dienos, seniems skaityto
— Atkelkit vartus! Ar nematote kad visa ant galvos kryžiuočių iš aukšto kai-!
valdovai svečius veda?
no. Kaip upės plaukė verdanti derva.
jams Kalendoriai nebus duodami. Atnaujinkite savo prenumeratą DA
— Ritinkit rąstus, liekit dervą ir kar
Ir guldė priguldė narsus berneliai kry-i
BAR ir tie kurių dar nepasibaigus — ir jus gausit dovanų Kalendorių.
štą vandenį. Ko žiopsote kaip varnos?! žiuočių, kaip patalą nuklojo, kaip pėdelių
Aha, bijote piktai užgerti kad valdovai pjovėjėlės derlingame pabarėlyje....
neužpyktų....
Didžią puotė iškėlė bajoras Mykis sve
— Ei, jus, neškit mums žalio vyno, čiams. Daugel jų pasigėrė ir pasiliko gu
MOKANTIEMS $1.00 (arba už pusę metų) Dovanos NESIDUODA
baltos žvėrienos, kad pasistiprintum auk- lėti amžinai ten kur stravus Merkys teka,
štan kalnan kopti.
kur platus Nemunėlis banguoja, kur niūri
(Kaip siųsti pinigus: Įdėkit į laišką $2.00 popieriniais pinigais, ir 10c sidabrinį,
Ir taip jie juokavo, šaipėsi, stumdė Merkinės pilis.
parašykit laiške už keno prenumeratą pinigai siunčiami, įrašykit pilną antrašą vi
smeigenomis nuvergtą jauniausią bajoro
• Maža kovos buvo berneliams, pili be
duje* ir užrašykit pilną antrašą ant voko ir jūsų laiškas mus pasieks netrukdomai.
Mykio sūnelį, Krioki, ir jo jaunamartėlę, ginant, tai narsus išjojo šokti į lygą lygu
Adresuoki! sekančiai:)
Meilužę..........
mėlę, žaliąją pievelę. Ne kankliai jiems
— Vai ko laukiat, žioplės! Jei neno šokiui kankliavo, tik šviedrųs kardeliai, tik
rit kad ir jus kaip šunis surištame, ati aitrios vėlyvėlės skambino.
n
daryki! plačiai vartus, priimkit kaip sve
Ir vijo priešininką net į gilų Nemunė
čius !
lį. Ko kirviai neišmušė, kardai neiškapo
CLEVELAND, OHIO
6820 SUPERIOR AVENUE
— Tada gyvus paliksim!
jo, šyvi žirgeliai išmindė. O ko šyvi žir
— Ir pas mus žmonės vyžas nešioja: gai neišmindė, nuskaudė platus Nemunė
o jus karnas gerai mokat lupti.
lis, jo stravios bangos.
Klausė Merkinės vyrai, niūri, kaip
Nei vieno priešininko neliko, nei vieMILŽINKAPIS
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GER3. SPRAGILAS sisėst, ir nieko neklausė ko kau aš.

S .V E I K A T, A

gentkartę ji nepaliečia taip sun APIPLĖŠĖ 200 ŽMONIŲ

kiai kaip kad palietė Europą BAŽNYČIOJE
reikia, tik pasipasakojo kad — Tik nepamiršk paalieRašo
F.
M.
LAIT,
M.
D.,
11
55
E.
79th
St.
Cleveland,
O.
pirmu
syk pasirodžius, bet ir
ir jis pats kitados laikraš juot savo robotą kada busi
Labai nepeprastas plėšikų
šiandien
yra svarbi žmonijos žygis Įvyko Gruodžio 8 d. St.
čiuose rašinėjo, ir už progą kelionėje. O jeigu dar ko
kia sunki kaip kad Europoje. problema prašalinti tą ligą.
ISTORIJA VIENOS
Adalberto bažnyčioje, kur plė
gerb. Spragilui pasigirt, da reikės prieš iškeliavimą at
Toks
nurodymas gai būti labai
LIGOS
šikai apkraustė žmones suim
vė leidimą pastoti Amerikos eik pas mane, — sako jis.
nes visos ligos buna
VIETINES žinias ar praneši dami apie $600 pinigų . Bažny
piliečiu!
— Labai ačiū. Iki pasi Apie lytį nėra priimta atvi teisingas,
sunkesnes kuomet pasirodo pir mus rašant, darykit juos trum čia randasi 17th ir Wood St.
Tas pats atsitiko ir da matymo, — sakau aš.
rai kalbėti mandagioj draugi mu kartu kokioje nors šalyje. pus, nes arba netilps arba bus
Jau ir Dievo namai nesaugus
bar su gavimu leidimo oru — Iki pasimatymo, — sa joj. Veidas kaista lytį pami Ne vien istorikai domėjosi si Redakcijos sutruir-pinti.
nuo plėšikų dienos laiku.
kelionei iš Klyvlando Į Kau ko jis.
nėjus. Apie lyties ligas taipgi filiu. Poetai gavo gerą progą £JllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIII!lll!lllillll!llilUIIIIIIIII!lllllllillllllilll!!llllllllllllllllllll||||]]||i*£
ną. Dabar žinau kad “Dir Na ir linksmas išbėgau galima kalbėti tik pašnabždo panaudoti savo gabumą apra — Tel. FAirmount 3500
Atdara Vakarais x
vos” vardas Klyvlande gi su leidimu skristi. Tuoj nu mis. O visgi reikia su tais šymui ligos. Diduma tų poezijos
SPANNER’S FLORAL1 SHOPPE
veikalų tapo užmiršta, išėmus
visiems susipažinti.
liuoju!
bėgau pas savininką oropla dalykais
Niekur
senovės
raštuose
nė
vieną,
kuris
suteikė
ligai
jos
2801 Euclid Heights Blvd.
— Sakyk, gerb. Spragile, no kuriuo važinėsiu po ko
kalbama aiškiai apie syphilį vardą. Poema buvo parašyta |
kokiu reikalu atėjai? — sa lonijas rinkti aukas, ir pa ra
FLOWERS BY SILVER
f
(sifilį). Atrodo jog senovėje Italo daktaro, vardu Fracaster. = FLORAL DESIGNS
WEDDING
BOUQUETS
ko jis.
rodžiau tam žmogui. Jis ta liga nebuvo žinoma. Lyties Jis savo veikalą pavadino: “Si- E Lietuviai kreipdamiesi reikale gėlių prie manęs gausit greitesnį =x
GERS. SPRAGILAS IR — Mat, aš sumaniau pa sako kad aš laimingas taip palaidumas buvo labai didelis filus arba Prancūzų liga”.
x
ir geresnį patarnavimą negu kur kitus.
x
UŽSAKYKIT ČIA KALĖDŲ EGLAITES KAPINĖMS ir tt.
GERB. ROBOTAS GAVO statyt negyvą paminklą ‘an greit gauti leidimą skristi Romos laikuose. Bet tų laikų Daug metų atgal, sulyg jo x
tram skridimui’ ir pasiry iš Klyvlando i Kauną. Aš istorikai niekur nemini apie to pasakos, gyveno piemuo vardu
Jurgis Sidabras pirmutinis Lietuvis Gėlininkas Clevelande.
LEIDIMUS SKRISTI
kią ligą. Greičiausia kad jos Sifilus. Jis ganė karaliaus At 5iiiiiiiiiiiiiiinniiniiiiiiiiiiniii!iiiiiiniiiniiiiiiiiiii!iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii»i?
žau nulėkt su sustojimais iš jam sakau:
Į visus žemės kampus ir ga Klyvlando Į Kauną, — sa
— Na tai dabar galim ke visai tais laikais nebūta nei eito kaimenę. Vieną vasarą
lus išsiųsta užsakymai
kau aš.
liaut į Akroną pradėt au Europoje nei Azijoje. Pirmu Saulės dievaitis . paleido savo
DUOKIT RUSUS ŠIOMS KALĖDOMS
oroplanui dalių ir moks
kartu ji pasirodė 1494 metuo spindulius perdaug duosniai, iš
kas
rinkt,
—
sakau
aš.
—
O,
apie
tai
aš
jau
ži

liško propelerio.
se, kada Prancūzijos karalius degino dirvą, išdžiovino žolę,
nau. Bet ar gerb. Spragi — Ale kas man užmokės Karolis VIII su savo kareiviais išnaikino kaimenę. Sifilus su
Visa Slabada jau laukia las moki skraidyt? — sako už naudojimą mano lėktu
užpuolė Italijos miestą Neapo pyko ant dievaičio. Iškėlęs ran
narsaus oro karžygio
vo? Aš turiu gaut užmo lį. Liga išsiplatino po miestą, kas į dangų jis tyčiojosi iš die
jis.
gerb. Spragilo nutupiant
Nupirkit savo Vyrui, TĖVUI, ar Broliui
vaičio ir visokiais žodžiais jį
— čia eina kalba ne apie kėt, — sako jis.
o paskui ir po visą Italiją.
i
iš debesų.
OVERKOTĄ KALĖDOMS
—
Musų
visuomenė
tau
niekino.
Jis
pastatė
altorių
ir
mokėjimą skraidyt, tik apie
Prancūzai ją vadino Neapo
ėmė
vietoj
Saulės
dievaičio
gar

garantuos,
ir
sudės
pinigų
Iš Slabados, kur greta išdavimą man permito, —
lio liga; kadangi anot jų pasa
Niekad neturėjom tokio pasirinkimo
už skolinimą oroplano. Ne kos jie gavo ją tame mieste. binti savo karalių. Karaliui
Kauno, skersai Viliją, yra sakau aš.
OVERKOTŲ už tokias žemas kainas
kaip dabar. Visi yra vilnoniai, gerai
Įrengta specialis orodromas Ponas viršininkas supra bijok, Lietuviai žmonės la Italai gi tikrino jog ją atnešė tas patiko. Jis pastatė savo
pasiūti, kitur butų po $10 iki $15 dau
gerb. Spragilo oroplanui to dalyką, mirktelėjo man. bai duosnųs, — sakau aš. Prancūzai, ir vadino ją Prancū sostą ant aukšto kalno ir pri
giau. Taupykit pirkdami šiuos Oversakė
visiems
ateiti
jį
garbinti.
nutūpti, jau akis išplėtę žiu — Aš sakiau kad “Dir — Na tai tegul sudeda pi zų liga. Iš Prancūzijos ji per
hotus ir bukit pasirėdę ir sykiu šiltai.
Dievų vieta esanti danguje, o
ri Į vakarų dangų kaip tik vai” viską padarysiu. Tik nigų, tada man užmokėsi ėjo į Vokietiją, į Lenkiją ir žemė
prigulinti karaliui ir jam
Didelė įvai
oras pasidaro blogas ir lau man prisipažink ai’ moki ir aš galėsiu tave vežiot, — Lietuvą, kur buvo vadinama priklauso garbė. Saulės dievai
Vokiečių
arba
Prancūzų
liga.
rybė
ir yra
sako jis.
kia su sniegu iš debesų nu skraidyt? — sako jis.
Prancūzai nenorėjo priimti tos tis tą viską tėmijo. Užsirūsti
iš
ko
pasi
— Nebūk kvailas: kas garbės ir pavadino ją Veneros nęs jis užnuodino spindulius ir
sileidžiant gerb. Spragilo
— Skraidyt tai dar ne man
rinkti.
duos pinigų nematyda liga, vardu meilės dievaitės.
po jo garbingos kelionės iš moku, ale aš esu geras meužkrėtė liga orą, žemę ir van
mas
jokio
oroplano:
jeigu
Klyvlando į Kauną.
Atsirado plėga, kuri už
Pertaisom
kanikas, tuoj išmoksiu. O oroplanų aš lėksiu į Lietu Apie priežastį ligos ėjo dide denį.
puolė
pirmiausia patį Sifilų.
Ale aš pasakysiu jums, prie
lės
diskusijos.
Dvasiškiai
tik

dykai.
to aš turėsiu sau gerą vą tai turiu oroplanų lan
Paskui paplito po visą šalį ne
gerbiamieji aukautojai ir pagelbininką,
rino
jog
tai
buvo
Dievo
baus

Su
kožnu
gerb. Robotą,
rėmėjai mano šito garbingo kuris kaštuoja penki tūks kyt ir kolonijas aukų rinki mė už žmonių prasižengimus. aplenkus paties karaliaus.
pirkiniu
sumanymo kad ir aš, gerb. tančiai dolarių ir užgaran mui. Tau bus užmokėta, Tame buvo daug teisybės, bet Tas veikalas buvo neišpasa
gausit
kadangi tas pats buvo kalbama kytai populiarus. Visi jį Skai
Spragilas, negaliu skristi iš tuotas kad jis be mano pa nesirūpink, — sakau aš.
dovaną.
Amerikos be valdiško leidi galbos nuveš mane iš Klyv Ale kur tau tikės mano apie kitas ligas, toks aiškini tė kas tik galėjo. Reikia pri
minti jog jis buvo parašytas
grynos vilnos worsteds Ox- fl* 1
mo ir be paprašymo kitų lando Į Kauną, — sakau aš. žodžiui toks apšiapęs lakū mas dalyko neišsprendė.
Lotyniškai ir nedaugelis tą kal
Bandė
klausimą
išrišti
ir
as

fords
—Greys ir Blue Serge *
šalių per kurias keliausiu, — O tą robotą ar jau tu nas: turėjau užtraukt pen
bą vartojo.
trologai.
Jie
buvo
pirmtakunai
kis tūkstančius paskolos iš
pavelijimo naudotis jų oru. ri? — sako jis.
šiandien sifilis yra prasipla
astronomų. Jie stu
Taigi, rimtai prie savo — Dar ne, ponas virši Slaptos Spragilų Sąjungos dabartinių
tinęs
po visą pasaulį ir pasida
dijavo žvaigždžių judėjimą ir
didelio darbo rengdamasis, ninke, ale jį jau kaip ir tu iždininko ir užmokėt už jo sulyg to bandė aiškinti musų rė kasdieniniu dalyku. Apserpirmiausia pasirūpinau iš riu, ba tikiu kad visuome aplužusį oroplaną kad tik planetos nuotikius. Astrologai ga pavieniai, bet epidemijų ne
6301 ST. CLAIR AVENUE
gauti leidimą skristi sau ir nė tuoj sudės gana aukų ir pavėžėtų mane aukas rinkt tikrino jog planetos buvo prie būna, jei bent ant salų, kur dar
______
Kampas E. 63-čios gatves
savo draugui gerb. Robotui. gerb. Robotą turėsiu, — sa mano tikrojo oroplano per žastimi ligų ant musų žemės. nebūta baltų žmonių. Musų
O dabar pasakysiu kaip kau aš.
dirbimui.
Gali tame spėliojime ir būti
kiek teisybės, bet kadangi nie
Žinoma,
dabar
reikės
iš
ėjosi su leidimo gavimu.
— Na o kaip su lėktuvu,
ko tikro negalima prirodyti tat
Nueinu i oro departmen- ar jau įsigijai? — sako jis. aukų atmokėt tą skolą Slap ir jų spėliojimas nenušvietė da
to skridimų kontrolės sky — Tą jau desėtku rogių tai Spragilų Sąjungai, ir lyką. Jie surado kad Saturnas
lių, nusiimu kepurę ir jieš- i parvežėm iš Neuros farmos pasakau laikraščiams kad ir Marsas stovėjo ant vienos
kau akim to viršininko ku I aną dieną ir jau pradėjau paskui nesikabinėtų prie linijos su žeme, kas sulyg jų
ris egzaminuoja per Atlan- perdirbti ir rengti kelionei. manęs kam buvo reikalinga buvo aiški ligos priežastis. Sa
paskola, kada prieš skridi turnas esąs jausmų planeta, o
tiką iš Klyvlando Į Kauną — sakau aš.
skrendančius lakūnus. Ne — Ką kalbi, gerb. Spragi mą išduosiu pilnas atskai Marsas gi lyties patronas. Todvi planetos visuomet gyveno
ilgai ėmė ir jį suradau. At le: lėktuvą desėtku rogių tas.
Oras
dar
vis
buvo
blogas,
nesutikime,
ir karas tarp jų su
eina didelis ponas ir sako: 'parvežei? — sako jis.
šaltas,
ir
laukai
pilni
snie

kėlė
ligą.
Toks
protavimas iš
Alo, gerb. Spragile. — Kalbu tikrą faktą: tą
go,
taigi
kaip
tik
užbaigiau
aiškino
ligą
tik
astrologams,
Ką gi norėsi? — sako jis. oroplaną gavau labai pigiai,
kitiems gi klausimas pasiliko
su
paskola,
tuoj
iškeliavau
— Aš atėjau su svarbiu užėjau Neuros farmoj nu
neišrištas.
reikalu. Ale iš kur tu ma kritusį. Ale jis yra vėliau į pirmą maršrute numatytą Tuo tarpui liga pasiekė Ro
koloniją
—
Akroną.
ne pažysti? — sakau aš.
sio modelio ir visapusiškai
mą. Popiežiaus gydytojas Vi
— Nežinai dar? Juk tu moksliškai įrengtas, daug Kitą sykį aprašysiu kaip go ėmėsi darbo gydyti ligonius.
“Dirvoj” rašai savo istori naujesnis už Lindbergho sekasi maršrutas.
Jis parašė veikalą, kuris ir
jas, o mane “Dirva” pagel oroplaną, — sakau aš.
Redaktoriaus: Iš šiandien yra vertas skaitymo.
bėjo išrinkt į šią vietą. Aš — O kur dabar tavo lėk šio(Nuo
pareiškė jog sifilis nebuvo
gerb. Spragilo praneši Jis
matyta Italijoj iki apgulimo
“Dirvą” nuolat matau. Tai tuvas randasi? — sako jis. mo matome
kad jis jau ga Neapolio. Sulyg jo, liga yra
geriausias demokrati š k a s — Mano oroplanas dabar vo leidimą skridimui,
ir jau
laikraštis. “Dirvos” redak saugiai uždarytas slaptame turi nupirkęs lėktuvą ir pa limpanti, gaunama vyro nuo
*
toriui aš pasakiau kad už garadžiuje, ir pradėjau per vedęs darbą jo prirengimui nesveikos moteries arba prie
šingai.
Jis
nupiešė
ligos
bėgį,
pagelbėjimą man rinkimuo dirbt kad tiktų skridimui. tinkamu kelionei. Dabar
ii- jo aprašymas ir šiandieną
se, jam viską padarysiu, — — sakau aš.
skaitomas klasišku. Jis aprašo
skolintu
lėktuvu
skraido
po
Linki Jums
sako jis.
Parodžiau ponui viršinin Lietuviškas kolonijas rink odos išbėrimą, kaulų gėlimą,
Net paraudonavau iš di kui savo oroplano fotogra damas aukas. Jeigu tose akių komplikacijas, tumorus,
delio džiaugsmo. Misliu sau, fiją ir jis pripažino kad tas kolonijose
kur tik jis apsi žaizdas ant kūno, rodos niekas
mano skridimas i Kauną lėktuvas yra darbo vienos lankys, visos
organizacijos nepasislėpė nuo jo viską ma
jau pusiau kaip ir atliktas. iš geriausių oroplanų firmų ir Vilniui vaduoti skyriai tančios akies. Gydymui jis re
Gausiu sau leidimą skristi Amerikoje ir juo skraidė atiduos visus savo pinigus komendavo gyvsidabrį, ne dėl
to kad jis buvo po globa Mertaip lengvai kaip aną metą vienas gabiausių lakūnų,
tai
gerb.
Spragilas
savo
pa

važiuodamas Į Lietuvą ga kuris po to nukritimo atsi siryžimą tikrai įvykdys, ir kuro, kaip aiškino astrologai,
bet dėlto kad jis išbandė ant
vau sau Amerikoniškas po- dūrė pas Abraomą.
kaip
dabar
matosi,
niekas
ligonių,
jog gyvsidabris palen
pieras, kada sužinojau kad — Tai sakai, gerb. Spra jo nuo to nesulaikys.)
gvino
skausmus
ir išgydė išbė
ne-piliečius Į Ameriką var gile, nori leidimo sau ir ro
rimus.
y
giai Įsileidžia. Nuėjau ta botui skridimui į Kauną?
Tuo tarpu liga plėtėsi kaip
J.
J.
LAZICKA5
da pas viršininką laikyt eg Mielai tą padarysiu: štai
gaisras. Nuo prasčiausio bau
JEWELER — RADIOS
zaminų. Visi baugino kad tuoj išrašau permit ą ir pra
džiauninko iki karaliaus sosto
6407 Superior Ave.
ten kryžiavoja, kutavoja, nešiu į Vašingtoną kad ke
rodos niekas nebuvo aplenktas.
išbara, pavaro neduodami lionėn rengias geriausias Prie E. 65th-Norwood Rd.
Istorikai ir šiandien nesutin
—ENdicott 6438—----- ka apie ligos pasirodymą. Bu
nieko, o kai tik gerb. Spra mekanikas kokis tik Klyv
vo daugelio manoma jog liga
gilas nuėjo, tuoj ponas vir lande yra. O jei kas klaus
turėjo ryšį su Amerikos atra
šininkas pažino, paprašė at- kiek valandų ore išbuvai
dimu. Kolumbus buvo tik ką
tai pasakyk kad jau penkis
“RIMBAS”
tūkstančius, nes iš ikro ore RESTAURANT sugryžęs iš Amerikos. Ispanų
istorikai tikrino jog Ispanai ją
Mėnesinis Kritikos ir Satyros ir dirbi kada dirbi KolinDidžiausia ir Gražiausia
žurnalas.
gavę nuo Indijonių. Jūreiviai
Jame buna daug įdomiu ir juo vudo gelžkelių jarduose, — į LIETUVIŠKA VALGYKLA sugryžę namon užkrėtė karei
kingų pasiskaitymų. Prenume- sako jis.
Duodame į stalą skaniausius vius kurie dayvavo Karolio ar
nr. 10c. Prisiųsk 10c ir savo
— Ačiū, ponas viršinin valgius ir visokius legališkus mijoje. Vienas Ispanų rašyto
antrašą, gausi “Rimbą” pama ke. Pamatysi kad aš pada
jas sakė pats matęs tą ligą ant
GĖRIMUS
tymui.
rysiu
garbę
ne
tik
sau
ale
Haiti salos, kur ji buvo labai
“RIMBAS”
6824 Superior Avė.
prasiplatinus, tik nebuvus to131 Grand St. Brooklyn, N. Y. ir visam Klyvlandui, — sa

OVERKOTAI

SIUTAI

PUBLIC CLOTHES

SPEKULIACIJA Ž
SŲ KORTELĖMI
Priverstinas žąsų pirl
Lietuvoje tvirtomis kaii
rra ūkininkams labai ne
jas, nes numatoma tokiu
ji) išpirks valdininkai du
į ;u tūkstančių.
| Tačiau Lietuvos ūkiu
Kaip atrodo, nemoka tuo
į palankiu vyriausybės r
■ jnu pasinaudoti. Jie pat
‘ korteles be žąsų, gaudau
; g keliasdešimts centų, i
beta kad ir žydai perka
reikalaudami korčiukių, o
i kui valdininkams parduodi
i korčiukes.
Šiai spekuliacijai su
korčiukėmis policija skul
' stengiasi užkirsti kelią, be
lys ūkininkai galėtų dau
u'a tai padaryti. Nepan
iorčiukės be žąsies ir reik
i nustatytos kainos, žin
ai kur už laitai menką žą;
orčiuke prašo 5 litų. Ai
įsakyta kad ui papenėta
I ima 5 litai, o nepenėtą 4
Patys valdininkai turėt
įpirkti kortelių iš tų kuri
suvalgo, o iš korčiukės
j daro. Visi turėtų atjaus'
ku ūkininkų padėjimą ii
i pirkti iš pirmųjų, pači
i ninku ranku.

i LIETUVA TURĖS K
N0L4?
Kaunas. — Jau pereit
j tais Kaune buvo pasklii
I du kad Lietuvos arkivy
■ metropolitas Juozas Sk'
busiąs išrinktas kardino
į bar Italų spauda prant
a mirus kardinolui Gasp;
j Kolegijoje, kurią sudi
i kardinolai, dabar yra 1
; vietų., Popiežius pas
! rinkti kelis naujus k;
Tvirčiausi kandidatai
i
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Pristatome ties:
Gražiausios egi;
KALĖDI.YIĮ
SUPERIC
Vis

J t r r

HELDS
6900

Linkime sat
LIN

The

LAIMI

Cleveland Railway Co.

*------- ------------

LIN

I

la/m/n

CAFE IR ]

Linksmų Kalėdų
IR

Laimingų Naujų Metų

STONIS

ūžti

ALIKĘ 1
Penktadienio v;
17320 st. ciair Al

I DELLj

: (JAKUBAUSKIENj

Lithu;
Visiems Lietu
... , kamb
S>i kreipda
lr iresnis pi
niV Pervtfnnni į
žemiausia i
trinkimo. Re^
į ® Mm A,..
‘“"""“'"■■IIKI,
•

j -

DIRVA
Kas Norit Skolinti ant
1-mo Mortgage
“Sweet Adeline”. Tai vardas
WARNER BROTHERS
THEATRES

[ VIETINES ŽINiOS ] j
SPEKULIACIJA ŽĄ nolus esą iš Lietuvos ir Argen
I SŲ KORTELĖMIS
tinos. Jeigu Italų spaudos pa
skelbtos šios žinios yra teisin
| Priverstinas žąsų pirkimas gos tai Lietuvių tauta pirmą
| Lietuvoje tvirtomis kainomis kartą susilauks savo kardino
Tsb.
|p-a ūkininkams labai liaudin lo.
ius, nes numatoma tokiu budu
a įų išpirks valdininkai du- šimLietuvos Kariumenes
|;u tūkstančių.
I Tačiau Lietuvos ūkininkai,
Sukakties Švente
| kaip atrodo, nemoka tuo jiems
Kaunas. — Lapkričio 23 d.
I palankiu vyriausybės nutari|aiu pasinaudoti. Jie parduoda suėjo 16 metų kai pradėjo kur
Ikorteles be žąsų, gaudami litą tis Lietuvos kariumenė. Tos
ar kdiasdešimts centų. Paste sukaktuvės šymet gana iškil
bėta kad ir žydai perka žąsis, mingai buvo paminėtos visame
reikalaudami korčiukių, o pas krašte. Miestai buvo papuoš
kui valdininkams parduoda tas ti tautinėmis vėliavomis, baž
nyčiose buvo šventei pritaikin
korčiukes.
Šiai spekuliacijai su žąsų tos iškilmingos pamaldos. Kau
korčiukėmis policija skubomis ne pamaldos buvo Įgulos baž
stengiasi užkirsti kelią, bet pa nyčioje. Mišias atlaikė arki
lys ūkininkai galėtų daugiau- vyskupas Karevičius, o pamok
ia tai padaryti. Neparduoti slą pasakė vysk. P. Bučys. Pa
korčiukės be žąsies ir reikalau- maldose dalyvavo Lietuvos Pre
i nustatytos kainos, žinoma. zidentas Antanas Smetona, mi
I;ai kur už labai menką žąsį su nisterial, arkivyskupas - metro
■ ;orčiuke prašo 5 litų. Aiškiai politas Skvireckas, karo vado
lasakyta kad už papenėtą mo vybe ir daug Kauno įgulos ka
kina 5 litai, o nepenėtą 4 litai. rininkų.
Pavakare kariumenės šven
I Patys valdininkai turėtų ne
likti kortelių iš tų kurie žąsį tės minėjimas buvo sujungtas
j suvalgo, o iš korčiukės biznį su Nežinomo Kareivio laidoji
Įdaro. Visi turėtų atjausti sun mo apeigomis. Po jų Vytauto
kų ūkininkų padėjimą ir žąsis Didžiojo muzejuje buvo Kari
Įpirkti iš pirmųjų, pačių ūki ninkų Ramovės Tarybos posė
dis, kuriame buvo prisiminta
ninkų rankų.
“Ž.P.”
Lietuvos kariumenės kūrimosi
LIETUVA TURĖS KARDI eiga ir atvaizduota kovos del
Lietuvos laisvės.
Tsb.
NOLĄ?
Kaunas. — Jau pereitais me
tais Kaune buvo pasklidę gan “LITUANIKOS” MODELIS
Kaunas. — Lietuvos Aero
du kad Lietuvos arkivyskupasmetropolitas Juozas Skvireckas Klubas anksčiau projektavo at
busiąs išrinktas kardinolu. Da statyti Dariaus ir Girėno lėk
bar Italų spauda praneša kad, tuvą “Lituaniką” ir padėti i
mirus kardinolui Gasparri, šv. muzejų. Bet kadangi del visiš
Kolegijoje, kurią sudaro visi ko to lėktuvo sudaužymo jo at
kardinolai, dabar yra 17 laisvų statyti negalima, nutarta pa
vietų.v Popiežius pasiūlęs iš daryti natūralaus dydžio ki
rinkti kelis naujus kardinolus. , tuanikos” modelis, kuris bus
Tvirčiausi kandidatai į kardi- į padėtas į muzejų.
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CLEVELAND© PASTE Ka

lėdų savaitėje bus paimta 1,500
daugiau darbininkų aptarnauti
Kalėdinių laiškų ir siuntinių
gavėjams. Darban bus imami
vyrai kurie turi šeimas, šymet
neims kolegijų studentų, kaip
darydavo kitais metais.
SAUSIO MĖNESĮ biednuomenės šelpimui Cuyahoga aps
krityje reikalaujama pervirš 3
milijonų dolarių. Tai yra di
džiausia suma negu iki šiol pa
skirą mėnesį buvo reikalauta.
Gruodžio mėnesi šelpiamų
šeimų yra 57,560, o Sausio mė
nesį spėja reikalaujančių skai
čius pakils iki 63,260. Prie to,
dar 4,000 šeimų yra kurios ap
rūpinamos darbu ir 14,606 as
menų pavienių aprūpinama.
Nekurie žinantieji sako kad
dabartinė šelpimo sistema tūlus
tinginius visai sugadino. Jie
gaudami po keletą dolarių pa
šalpos j savaitę visai nesirūpi
na darbo gavimu. Kiti savo
gaunamą pašalpą tuoj prageria.
žinoma, yra daugybė kurių
likimas yra apverktinas ir šel
pimas būtinai reikalingas. Ge
rai butų kad už pašalpos pini
gus butų duodama koks nors
darbas.
DEGTINĖS

daroma gana didelis biznis, ir
todėl vietoje nupiginti degtinės
kainą arba tuos pinigus paskir
Home Owners
ti kam reikalinge.'yiiam, daugy
Roofing
bei degtinės krautuvių patar
J. W. GRAFF
nautojams padidinta algos. Tai
7313 Myron av.
vis politikierių darbai.
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DR. S. T. THOMAS
LIETUVIS DENTISTAS
6902 Superior Ave.

£44444141444 § 444444444444
444444444444 § 44444444.4444

Cleveland, O.
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HELDS FURNITURE
6900 Superior Avenue

SUPERIOR MEATS

Linkime savo kaimynams Lietuviams
LINKSMŲ KALĖDŲ
ir
LAIMINGU NAUJU METŲ

VISOKIŲ RŪŠIŲ RŪKYTOS MĖSOS IR DEŠROS
KALĖDŲ ŠVENTĖMS
Taipgi visokių rūšių Sūriai.

Kviečiame savo kaimynus Lietuvius ateiti pas mus •
viską gausit už prieinamas kainas.
1506 Superior Ave.

H4444444444 g 444444444444
LINKSMŲ KALĖDŲ
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atsibuna kiekvieną trečiadienio vakarą

Gruodžio-December 26 d.

CAFE IR RESTAURANTAS
Senai žinomas Clevelandietis

HEnderson 8638

DIDELES IMTYNES

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

(

A. WIRB1CKAS
ALINU 1R VALGYrKLĄ

Prescription specialistai
1135 East 79th St.
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Kalėdų Dovanoms Krautuvė
DUOKIT ŠYMET KĄ NORS IŠ VYRIŠKOS KRAUTUVĖS!
Dovanos VYRAMS ir VAIKAMS kurios bus pasididžiavimas
duoti — ir malonumas priimti!
Marškiniai . . . . $ I
Kaklaraiščiai.
Kojinės ........
Sveteliai . . . $1.25
Pirštinės .... 50c
Pajamas ........ $1
Kaldiniai .... 69c

iir
ir
ir
ir
ir
ir

auk. Petnešos .... 50c
auk. Union Siutai.. $1
auk. Bath Robes. . $2.95
auk. Skrybėlės . . $1.95
auk. Kepuraitės . . . 69c
auk. Spats ...
$1.00
auk. Diržai
50c

auk.
auk.
auk.
auk.
auk.
auk.
auk.

auk,
Nosinės*........ 10c
auk.
Kelinės .... $1.69
auk.
Overkotai .... $10
auk.
Lumberjacks $3.15
Lietsargiai . . $1.00 ir auk.
Suade Jackets .... . $4.95

THE MES & REICH M

KRAUTUVĖ
ATDARA

7002 Superior Ave. kampas Giddings Road

VAKARAIS

O MWMWMWMWMWMWMWMWMWMWMWMWS
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Ant Rcndos-Nuomos

6712 Superior Avenue.

MOKINU DARBO
ANT POWER MACHINE

vakarais nuo 6 iki 10 vai.
šeštadieniais visą dieną.
Tie gauna darbą katrie moka
dirbti ant power siuvamų maši-j
nu. Pamokinu už mažą atlygi
nimą. Turėsit amatą ant vi
sada. Kreipkitės
6522'FORMAN AVE. (ties Švi
Stanislovo bažnyčia).

WILKELIS FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director
6522 Superior Avenue
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.
Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok
musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems
lygus, be tsižvelgirno į kaštus.
Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo
derniškas.

HEnderson 9292
KtKiiuiiiiiiiinir iiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiuiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiik
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Nepritinka Klausti!

PARSIDUODA 2 DEIMANTAI

abu virš 2 karatų svorio,
vienas už $500, ir antras
už $700. Jų vertė yra net
$2200. Kreipkitės tclefonuodami HEnd. 5888.

Rankų Darbo Cigarai
50 gražioje dėžutėje už $1.25,
arba už $1,- sulyg rūšies.
Havana cigarai, rankų darbo
50 už $2.00.
CLEVELAND TOBACCO CO

2133 Ontario st.

Cleveland, O.

PARSIDUODA KRAUTUVĖ

1816 E. 79th St., saldainių,
ir delikatesų krautuvė,
teatro budinke, $400 ineigų į
Nuomai
savaitę garantuota.
tik $35 į mėnesį. Parsiduoda I
pigiai. Smulkmėm] klauskite'
pas Zimerman, 4164 E 131 St, >
tarp 2 iki 3 po pietų.

Sutaupysit 20 iki 40
ant Radio ir Muzikalių Instr, i
Aukštos rūšies muzikos moky
kla, 50c privatinės lekcijos.

Suprantama kad nepritinka klau
sti savo žmonos, motinos, sesers
ar mylimosios ką ji norėtų gauti
Kalėdoms. Tas sugadintų visą malonumą!
Bet galit būti tikras kad Elektriška Dovana
ją patenkins. Taigi mes siūlom ką nupirkti.

Kampas E. 174th Si.

7016 SUPERIOR AVE.
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Lithuanian Funeral Home

|

Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų
kambarius leidžiame dykai.
Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsi t
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, greitas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligonių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin
gos. žemiausia kaina už<palaidojimą, sulyg jūsų pa
sirinkimo. Reikale telefonuokit.
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Paukščiams Maistas
Atsilankykit — pamatykit imantis žymiausius
Lietuvius stipruolius ir kitus garsius pasau
linius imtikus. Imtynės yra pasaulinis
_ sportas — lankykitės jose tankiai!

Mes parduodam gerinusį mais
tą kanarkoms, po 10c ir 20c
didesnis pakelis. Turim parda
vimui kanarkų, šunų ir kito
kių gyvūnų kokių tik norit.
GORDON PARK BIRD and
SEED STORE

•John Roddie, Prop.

8112 St. Clair Av.

Cleveland

Pasideda 8:15 vai.

Jas. A. Slapnik, Jr.

Tiekietai prieinamomis kainomis — 44c., 75c<., $1.00 ir $2.

Specializuojame Vestuvių
ir kitokiomis Gėlėmis.

1601 Euclid Avenue

Karolis Požėla, promoter.

Jonas Jarus, Asst. Prompter.

ELECTRIC LAIKRODIS •
Teisingas laikas visada,

yra daugelio stilių

šių laikradžių

ir daugelio

kainų.
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ELECTRIC TOASTERIS
Tas ką ji gali naudoti diena iš dienos,
apkepinimui duonos pusryčiams,
ne
bet ir kepinimanis daugeliui
g iv prie kurių toastai naudojami.

7.1-

ELECTRIC CASSEROLE
Naudingas diena iš dienus gaminant
skanius valgius ant pat stalo. Y patin
gai naudingas moteriai kuri turi svečių

popiečiais ir vakarienei.

ELECTRIC PERCOLATOR
Puikus — ir jis pagamina “puikių" ka
vų, taipgi.
Tai yra pasididžiavimas
kiekvienai moteriai kuri įstengia turėti.

FLORIST
BUILDERS EXCHANGE BUILDING » 1BTH FLOOR o PROSPECT’nEAR ONTARIO

ADMISSION FREE o NOTHING FOR SALE o OPEN WEEKDAYS 9 10 5

6620 ST. CLAIR AVE.

Tel. HĘrid. ,8821

duoti
Kau
lį 4, i
iržišžųr?dakRap.
mengesiliuŲž-
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HOEDL’S MUSIC HOUSE Į
7112 St. Clair Ave.
(2)

Graži Confectionery krautuvė
ir smulkių valgomų konservuo
tų daiktų parduotuvė. Turime
35 metus patyrimo. Kreipkitės

iu

uva

GUS. E. ROSE
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E 6621 Edna Avenue

CUT RATE DRUG STORE

Kreipkitės
P. P. MUL10LIS
6606 Superior Ave.

Jeweler and Optician
PA V ĖLU OTO MS KALĖDŲ
DOVANOMS
Kreipkitės pas mus.

Penktadienio vakarais d uodama. skanios žuvies.

| DELLA C. JAKUBS
E (JAKUBAUSKIENE — Laisnuota Laidotuvių Direktorė)

HORWITZ

JAMES MA.IOROSSY
1370 East 65th St.

užlaiko gražią užeigą

17320 St. Clair Avenue

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

THE LITHUANIAN SAVINGS
and LOAN ASS’N

Naujais Metais

LAIMINGU NAUJŲ METŲ
The Lithuanian Savings and Loan Ass’n

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

Turim išnuomoti porą vietą]
po 5 kambarius: ant E. 71 St.
(Lietuvis)
GArf. 9269-R ir ant Star avė. Norėdami pla-1
tesnių žinių kreipkitės i Lietu-]
vių
Nuomą galima mo
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 P1- 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 kėti banką.
ir nuo depozitų knygelių ■
šios įstaigos.
Sveikinu visus Lietuvius su Kalėdomis ir

ir

Visai netoli “Dirvos”.

*

Furnace &
Co.

LINKSMU KALĖDŲ

KALĖDINIU EGLAIČIŲ PARDAVYKLA
SUPERIOR AVE. ir~ E.
” 68TH ST.

*

Taisau ir sudedu furnasus.
/engiu ir taisau stogus ir nuobėgų rynas.
Darbas geras ii' „nebrangus.

Linkėjimai

Pristatome tiesiog į jūsų namus už mažą kainą.
Gražiausios eglaitės nukirstos arba su šaknimis.

4

Namų Savininkams

KRAUTUVĖSE

KALĖDOMS EGLAITĖS

4

naujo paveikslo kuris bus rodo
mas Hippodrome teatre prade
dant Gruodžio 22 d. Tai yra
Warner Brothers Kalėdų dova
na Clevelandui.
“Sweet Adeline” primins tas
praeito šimtmečio pabaigos die
nas, tas dienas kuomet dar bu
vo madoje dviračiai dviem as
menim važiuoti, kuomet arkliai
traukė karietas; alaus daržus,
gražias merginas išpustomis
sukniomis, ir puikią tų laikų
muziką.
Muzika šiam veikalui parašy
ta garsių Jerome Kern ir Os
car Kammerstein II, kurie pa
gamino Amerikos puikiausias
operetes ir komedijas.
Pavei
ksle vaidina Irene Dunne, pasi
žymėjus puikiu balsu ir gražiu
vaidinimu.
Turinis šio veikalo eina apie
gražią dukterį alaus užeigos sa
vininko, kurią labai pamyli vie
nas Broadway dainininkas ir
ir Majoras Suv. Valstijų kariumenės.
Prie to bus rodoma kiti įdo
mus paveikslai.
Taipgi aplankykit savo kai
mynystėje esančius Warner
Brothers teatrus Uptown, Va
riety, ir Lake.

| 44444 4 4 4 4 44 4
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WRESTLING

KAS GMT C1EVMDE-APMKESE
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4186—Atdara vakarais
MIRĖ. Gruodžio 15 d. mi-1 ‘TRIJŲ KARALIŲ BALIUS’.
APSIVEDĖ. Lapkričio 29 d.
rė Juozas Kalakauskas, 27 me Trijų Karalių Diena 1935 me apsivedė Ona Petreikaitė su
tų amžiaus vaikinas. Palaido tais išpuola sekmadienį, Sausio Jonu Jaru. Šliubą davė jaunotas Gruodžio 18 d. iš šv. Jur 6 d., taigi ‘Dirva” rengia sma sios brolis, Kun K. Petreikis.
gio bažnyčios su apeigomis. Li gų vakarą Lietuvių pasilinks Apeigų pamaldos:
dalyvavo
ko motina ir sesuo. Laidotu minimui. Bus įvairus progra vietos klebonas Kun. V. G. Vilvėse dalyvavo daug pažystamu mas su dainomis, muzika, juo kutaitis ir jo padėjėjas Kun.
kais, kuriuos išpildys Trys Gry Andziulaitis. Po šliubo, jau
ir giminių.
Juozas buvo Amerikoje gi bai. Kurie tėvai turit jaunus nosios tėvai rūpestingai pavai
męs ir augęs, geras, darbštus vaikus besimokinančius muzi šino svečius. Vestuvėse buvo
Rep. kos, užregistruokit’ juos daly giminių iš Pittsburgho, Sadaus
vaikinas.
vauti šiame programe.
kai ir kiti.
Šis koncertas-balius yra pir
Jaunosios tėvai yra seni ‘Dir
MIRĖ. Gruodžio 19 d. mirė mutinis didelis vakaras 1935 vos’ skaitytojai. Jų sūnūs per
Thomas S. Farrell, 56 metu metų pradžioje, ir tai bus pil eitą pavasarį tapo įšventintas i
amžiaus, Clevelando Amerikoj nutinis iš keleto “Dirvos” pa kunigus, o dabar vyresnėj i duk
Darbo Federacijos sekretoriui rengimų, kadangi 1935 metais tė, Ona, ištekėjo už prakilnaus
ir vienas iš Įžymiausių Ameri sueina 20 metų nuo įsisteigimo Lietuvio vaikino.
Rep.
koje darbo vadų.
“Santaikos”-“Dirvos” ir 25 me
lai “Dirvos” redaktoriaus Kur
PRASIDĖS ŠOKIAI. Cleve
SMAGUS VAKARĖLIS, šeš piaus darbavimosi laikraštijoje. lando Liet. Piliečių Pašalpinis
“Trijų Karalių” vakare bus Klubas pradės rengti kortavimo
tadienio vakare, Gruodžio 15 d.,
Jonas ir Margaret Verbylai .arp kitko duodama dovanų 19 ir šokių vakarėlius su Gruodžio
nuo 15912 Pythias avė., savo gražių sieninių Lietuviškų 1935 j 27 d., nuo 7:30 v., Klubo kam
namuose turėjo draugišką va metams kalendorių. Įžanga bus baryje, kur buvo rengiama pirm
karėlį, kuriame buvo pakvietę paprasta. šokiai bus beveik adventų. Nariai prašomi atsikeletą įžymesnių vietos Lietu- visi Lietuviški. Muzika Jono lankyti, atsivesti savo pačiutes
vių. Svečiai išsiskirstė anksti Apanaičio orkestro.
ir drauges, arba ir draugus ir
Rengkitės atsilankyti, turėsit pažystamus.
Buv.
rytą.
Komitetas
smagų laiką.
LIET. DEMOKRATŲ KLUPADĖKA, šiuomi dėkojame
MIRĖ. Gruodžio 7 d. mirė draugams
BO metinis susirinkimas bus
ir giminėms kurie
laikomas ketvirtadienio vakare, 7incas žuvclis, 50 m. amžiaus,, j dalyvavo mums surengto “stork
mo
1578
E.
85
St.
Palaidotas
Gruodžio 27 d., Lietuvių sale” Brazių namuose, 7429
Gruodžio 1) d. su bažnytinėmisI|' shower
je, nuo 7:30 vai. vak.
Star avenue, ir ačiū rengėjams
apeigomis
Šv.
Jurgio
bažnyčio

Narių būtina pareiga daly: Mr. ir Mrs. Wm. Kavaliauskam.
vauti, kadangi bus daug svar- je. Velionis buvo “Dirvos ’ rė
Juozas ir Mitzi Luizai.
Rep.
bių dalykų gvildenama. Būtent mėjas ir skaitytojas.
konstitucijos pertaisymas, nu
PENKI UŽMUŠTA. Pereitą
statymas naujos dienos susi JAUNŲ MERGINU SODALIE- sekmadienį Ohio valstijoje au
ČIŲ VAKARĖLIS
rinkimams, narių mokesčių su
nelaimėse užmušta 5
Gruodžio 9 d. Jaunų Mergi tomobilių
reguliavimas, ir valdybos bei
žmonės.
ekzekutivio komiteto bei komi nų Sodaliečių draugija paren
Clevelando srityje užmuštų
sijų rinkimas. Atminkite, tai gė kortavimo vakarėlį šv. Jur skaičius automobilių nelaimėse
bus Gruodžio 27 d.
Valdyba. gio parapijos salėje, kuris pa nuo pradžios metų iki šios savyko labai gražiai, žmonių at
pradžios pasiekė 316 asRENGIASI PRIE DIDELIŲ IŠ silankė pilna salė, jaunų ir su vaitės
menų.
per tiek pat laiKILMIŲ
augusių.
Lošėjams dovanos ko buvoPernai
užmušta 227.
Gruodžio 30 d. Clevelande duota veik ant kiekvieno stalo,
bus švenčiama 25 metų kuniga iv dovanos buvo labai puikus
vimo jubilejus klebono Kun. V. rankdarbiai pačių jaunų mer-; KALĖDINIS RADIO PRO
G. Vilkutaičio. Tą dieną, ryte gaičių. Po išdalinimo dovanų' GRAMAS, Per prči-s Kalėdas
bus iškilmingos pamaldos šv. sekė užkandis, kurį taip pat I iš radio stoties WJAY bus pa
Jurgio bažnyčioje, o vakare pa jaunuolės parūpino ir pačios giedota Lietuviškų giesmių ir
bus Lietuviškas pasveikinimas
rapijos salėje banketas. Ban patarnavo.
šokių nebuvo, bet dalyviai Į Lietuviams klausytojams. Tas
ketas bus gražus, kokio dar to
je salėje nebuvo. Vakarienei vakarą praleido labai smagiai, ■ programas bus Gruodžio 25 d.,
tikietai reikia įsigyti iškalno, visi moka suprasti ir įvertinti, i apie 2 vai. po pietų, ir bus vi
ir todėl visi pasistengkit įsigy nes žinojo kad mergaitės šį va-| sų tautų Kalėdinės giesmės ir
ti. Salė bus atdara nuo 6 vak. karą rengė sąryšyje su pager- ■ sveikinimai.
žada būti daugybė svečių iš bimu klebono Kun. Vilkutaičio1 “Dirvos” reguliaris radio pro
Clevelando ir apielinkės, ir va 25 metų kunigavimo jubilejuje. gramas bus sekmadienį tuo pa
Darbštumas pi įklauso nuo jų čiu laiku, 9:30 vai. ryto.
karas bus su programų, su dai
nomis.
Pola. gabios pirmininkės, Irenos Liutkiutės. Vakaro komisija buvo:
GAL DUOS DAUGIAU PA Adelė Garkauškaitė, Marė BerSKOLŲ. Clevelandietis Sena žinskaitė, Stasė Matonis, An
POŽĖLA PARODĖ SAVO
torius Bulliley sako kad naujas gelė Stepšiutė, N. Kazlauskaitė.
SMARKUMĄ
Jaunų
Merginų
Sodaliečių
drSuv. Valstijų kongresas susi
Miesto auditorijoje Gruodžio
ja
tankiai
rengia
įvairius
vaka

rinkęs po naujų metų gal nu
19 d. Įvyko smarkios imtynės,
tars duoti daugiau paskolų gel rus ir dikčiai darbuojasi šv. kuriose dalyvavo pasižymėjęs
Jurgio
parapijos
naudai.
bėjimui mažiems namų savi
Pola. j Lietuvis imtikas Karolis Požėninkams nuo praradimo namų.
la. Jisai ėmėsi su Indijonu Sun
Per savaitę iki Gruodžio 13
kurį nugalėjo.
LIETUVIŲ SALĖS REIKA Jennings,
Ohio valstijoje namų savinin
čampionas Ed Don George
kams buvo išduota bendra su LE. Tuoj po naujų metų, at nugalėjo Sam Cordovano, Gino
ma $5,225,000 namų gelbėjimui. sibus Lietuvių Salės Bendrovės Garibaldi nuveikė Vladimirą
Tai yra pagalba tiems namų sa šėrininkų metinis susirinkimas. Dubovą, Tarasov ir Stahl išėjo
vininkams kurie aplikacijas pa
darė šio meto pradžioje ir ku Tas susirinkimas nustato visą lygiomis.
Sekančios imtynės bus Coliriems pagalba rasta reikalin metų darbavimąsi išrenkant di seume,
4601 Euclid avenue, tre
ga. šiuo tarpu naujų aplikaci rektorius visam metui.
čiadienio vakare. Gruodžio 26.
jų nepriima.
Prie to, yra pradėtas' darbas
išgražinimui apatinės salės, ir
KOMARAI APSIGYVENA
CLEVELANDAS BUD4VOCLEVELANDE
JASI. Clevelande per Spalių tas darbas,manoma jau šią žie
Imtikas
Juozas Komaras su
mą
užbaigti.
Tam
tikslui
renmėnesį buvo išimta 319 leidi
•r-ona
parvažiavo
Į Clevelandą
mų budavojimui vienokių ar giama didelis vakaras Vasario :r čia apsigvvena ilgesniam
lai
kitpkių. budavonių. kurių ben 24 d. Reikia prie jo tinkamai kui. Anksti rudenį čia apsigydra vertė siekia $411,700.
prisirengti, ir salė bus ištaisyKarolis Požėla.
Tai yra pirmas sykis metu ta sykį ant visados ir bus atsa- •e-o
čia
nuo pereito pavasario ap
bėgyje kad pasiekio tokio di
sigyveno
pragarsėjęs Ameriko
kanti.
tolei
kolei
'
Clevelande
delio skaičiaus.
je golfininkas Billy Burke.
Nuo pradžios metu šymet iš Lietuviai gyvuos.
Taigi Clevelandas vėl pakyla
duota 2,436 leidimai, kuriems
Kas tik esat salės šėrininkai. žymiais Lietuviais sportinin
reikėjo $2,739.625.
ir draugijų atstovai, prašomi kais.
tėmyti susirinkimo laiką ir be
Ofiso telefonas
jokio atsisakymo visi atsilan Pasitikit Naujus Metus
ENdicott 1378
kyti.
Komisija.
atsilankydami į
Namų
CLearwater 1951-J

SPORTAS

DR. A. J. KAZLAUGKAS
GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS
6902 Superior Ave.
Valandos:

1—3 ir 7—8 p. ’»•

Lietuviu Sales Bendro
vės Šėrininkams
SVARBUS PPPvANEšIMAS
Šiuomi atsikreipiama į visus
Clevelando Lietuvių Salės ben
drovės šėrininkus su svarbiu
reikalu del salės gerovės. Vi
si šėrininkai prašomi priduoti
Salės valdybai savo tikrus ant
rašus kaip greičiausia galima,
ar tai gyvenat Clevelande ar
kitur kur. Tokiu budu galėsim
daug nuveikti salės gerovei.
Antrašus prlduskit ar prisiųskit parašydami* ir savo pilną
vardą ir pavarde, šiuo antrašu:
Lithuanian Societies Hall
6835 Superior av. Cleveland, O.
G. Brazaitis, sekr.

DIDELĖ LIETUVIŠKA

gACCHUS CAFE

By K. J. M.
Ed
Don George
UX recognized
wo rl d’s
p^Afl«3a,j / champion managed to
Uli maintain his title by
a thin chance of lucx.
After
managing
to
If
XA secure a very painful
j\ headlock on his opponent,. Sam Cordova
no for a period of seven minutes in
the beginning of the match, hand
some Sam snapped out of it and came
back for the remainder of the 30
minutes, with flying- butts, arm locks,
scissors etc., before being subdued.
Just as things looked tne blackest
for Don George, the young Italian
idol during one of his bursts of at
tacking knocked himself semi-con
scious and it was and easy matter
for the Champion to roll over and
pm the already stunned Cordovano
to retain his crown.
The preliminaries were opened with
Keril Tarasoff and Richard Stahl
introducing the European style oi
ALL IN wrestling. Tins match went
the scheduled 30 minutes to end in
a draw. It was merely a matter
of routine for Gino Gar.baldi to pm
Vladmir Duboff in 10 minutes, very
little opposition offered from the
latter. Danny Winters and George
McCloud did some fine mixing xor
the allotted time of thirty minutes,
during which Referee Bull Weideman
was floored and carried to the show
ers when he got too close to a
wild swing.
Karl Bojello wrestling promoter,
stepping into the ring lor the f.rst
time this year in Cleveland, won
the instant approval of the crowd,
totaling some 1800. In fact he walk
ed off stealing the shoow as he ably
displayed his bag of European tr.cks
against the offerings of Sun Jen
nings, Indian Badman.
Karl put
the pressure on Sun Jennings with
a marvelous exhibition of n.gn jump
and lightness on his feet in the 3rd
of the 6 rounds scheduled and won
out a much applauded victor.
Due to the inclemecy of the weather, the crowd was only fair consider.ng the wrestling card.
The
Public Auditorium was available at
a very small operating expense so
the needy families of Amateur box
ers in Cleveland will receive a Mer
ry Christmas thru the efforts of tht
veterans of Foreign Wars.

SMARKIAI PERKA. Nežiū
rint vienų žmonių bėdavojinio
ir nusiskundimo bedarbe, kiti
kurie išgali smarkiai perka vi
sokiausias Kalėdų dovanas ir
reikmenis sau. Prieš Kalėdas
miesto krautuvės paėmė bend
rai apie 12,000 daugiau parda
vėju, ir .krautuvės laikoma at
daros šeštadienio vakarais iki
9 vai., kaip niekad kitados prieš
Kalėdas nebuvo daroma, žmo
nių minios užgrudę krautuves
nežiūrint prasto oro.
Clevelando paštas irgi daro
dm’g didesni bizn’ nesu perna;
prieš šventes. Paveizdan, Gr.
18 d. 1933 m. tą vieną dieną
pašto ineigos buvo $24.000, o
šymet tą, dieną — $14,969.
šymet daugiau žmoniij siun
čia Kalėdų dovanas', . kuomet
peniai siuntė daugiausia tik at
virutes.

DR. HUGHES
DENTIST
Seniau buvęs ant St. Clair

dabar randasi

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

DR. HUGHES
(L. P. Baltrukonis, sav.)
2112 ST. CLAIR AVE.
4303 Superior Ave
C. Pakeltis Pharmacy
Specialė Natrių Metu Vakariene
1117 E. 79th Street
VALANDOS
$1.00 y patai
(Kampas Pulaski Ave.)
Nuo
9 ryto iki 8 vak.
Muzika, Valgis, Vynas
Pranešu savo tautiečiams kad
Užsisakykit vietą dabar
(Išskyrus sekmadienius)
mano aptieka perkelta nuo 8121
Phone PRos. 5119
Sowinski avenue į naują vietą,
1117 East 79th Street. Taip
kaip ir praeityje, užlaikome vi
sokias namines ir importuotas
gyduoles nuo visokių ligų, kaip
1201 East 80th St.
Phone GArfield 2921
tai nuo aštriojo užsisenėjusio
Reumatizmo, nuo visokių žaiz
Lietuvis Angiininkas—Pristatau greitai—tik reikalaukit
dų, dedervinių, nevirškinimo vi ORIGINAL POCAHONTAS LUMP ......................... tonas $8.25
durių, užkietėjimo vidurių, ko
(Bishop mine Pocahontas anglis duoda tik bušelį pelenų iš tono)
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė
No. 3 POCAHONTAS ..................................... tonas $7.95
jimų, visokių lytiškų ligų, ner
(Ši anglis duoda didelį karštį)
viškumo nemigės ir visokių ki- STANDARD POCAHONTAS LUMP ..................... tonas I$7.85
tokiu ligų.
(18)
(Ši anglis duoda didelį karštį, sudega iki smulkių pelenų.)
KENTUCKY
LUMP ................................................... tonas I$7.5)5
C.
KELTIS AP TIEK A
(Ši anglis taipgi duoda visai mažai pelenų, viskas sudega)
1117
79 St.
Cleveland, O.
LUMP .................................................... tonas l$6.7f
Nrl. 8533 'eN<1. 8534 SUN (šiKING
anglis yra geros rūšies, tinka virtuvei ir šildymo pečiams)
Aptięka atdara 7 dienas savaitėje.
WEST VIRGINIA LUMP .....................
tonas $6.45
(Ypatiškai mane galit matyt nuo
VAISTINĖ

KOMER COAL & WOOD CO.

9--12 ryto ir 5—11 vakare)

(Geriausia anglis iš Fairmont, W. Va. distrikto)

Youth’s Forum
Editor—Peter Skukas

K of L Speech Given by
Martin Žitkus,
., ,
,
.
(Due to lack of s;
space it has bea»
o c> ct n t' thio
<■» i z»l o
impossible to present
this article
in its entirety as desired, until now.)
EDITOR’S NOTE:’ — This young
Cleveland man who spent about
eight years in Lithuania, though
American born, was formerly a
second vice president of the Nat’l
K of L organization and at present
s treasurer of the Cleveland chapter,
is close to twenty five years of age
and has, an education equivalent to !
two college years of American stan-!
lards, being- trained in Lithuania.
Mr. Žitkus presented this speecn at |
the regular monthly meeting. While Į
the editor is not in complete agree- [
ment on all viewpoints we offer this I
to the general public to show that
there are many younger people who
are seriously thinking of the future;
that there is a movement on foot
•’oilowing Rooseveltian sociology-not
the Democratic party however—in
attempting to solve this twisted r d-1
die of economic injustice to the in
nocent sufferers of this plague—the I
depression.
The views expressed are of the
vriter and not, of course, of this
section. Therefore, Mr. Žitkus, here
's the entire speech uncensored but
•hall in the future bring a reply.
|
*
*
*

6820 Superior Ave.

Phone: ENdicolt 4486
ditions. Politics that have much to
do with our staying single and fac
ing this distress. I really do not
think that politics are cheap and de
grading, as stated in the Youth’s
grading
Forum,
It’s the politicians.
They
■
are the ones that have failed to act
intelligently.
Politics is something
■we should put our whole heart and
soul into for it is a thing that has
much to do with our present and
future welfare.
Therefore we should keep a close
eye on every politician, be he Lith
uanian or any other nationality, to
know if he is a dummy controlled
by invisible strings or if he is a
self-made man with intelligence and
courage that faces facts and acts
accordingly.
Again many articles were printed
in the Youth’s Forum concerning
Lithuania. Here, most of us being
forced to stay single through exist
ing evils, most of us lookmg for a
solution to solve our own problems;
attracted :
1
and then we are being
i T-l rr Lithuania
T
o fl
with articles concerning
and these very articles give you
only one side of the picture about
the country. I think it’s propaganda
and how it gets into the Youth’s
Forum is beyond my understand'ng.
It’s really a shame to have mem
bers from our own ranks with high
education and talent for writing,
participate in an order that proved
to be a failure for our present day.
So as we look into everything, and
ask ourselves, why arc we still
single and facing this hard situation? į
My answer would be—because we ■
follow the actions of our leaders
who were blinded with nationalism
nnd controlled political parties: we
failed to reason a speech or a writ
ten article before accenting it; we į
failed to understand that we live |
in a human society where national
affairs are our affairs.
We also
failed to understand the practical
s:de of religion and 6>« duties im
posed upon us as Christians.
Lets^ put our old habits away.
Long enough bave we kept silent
and followed the rules of error and
selfishness.
Lets have sufficient courage an"
.
intelligence to demand justice and
leaders with intelligence that would
lead us to a more successful future.
If this country is good enough to
Vve in, it should be good enough to
take a part in solving its problems

THE SPEECH
Before I start with my discus
sion, I want to correct the mistakes
made in the Youth’s Forum concern1g my topic. Both; “Why I am a
bachelor?” and “Why I enjoy s ngie
Jessedness?” are wrong.
Firstly—how can I decide to be a
bachelor at my present age, when I
have every' 'chance to be trapped
ato marriage as any other fellow.
Joncerning the second topic “Why
enjoy single blessedness” is wrong
Iso, because as I will prove in my
discussion that it is a present day
•’urse upon our generation, but by
far not a blessedness.
open my o.scass.on on “Why I
im still single,” which is the topic
( accepted at the last meeting. I
will read to you a statement which
was published a few months ago, in
he Readers Digest, one of the most
outstanding magazines in this coun;ry. The statement reads as follows:
“The depression is responsible for
1 dilemma which 90 percent
of
;oung American men and women of
‘Pre-altar” age are facing.
They
ire finding it next to impossible to
marry, only a rare few are lucky
CLEVELAND EXPOSITION
enough to have families and able
The Cleveland Exposition, sponsor
:o support young love.” As a re
mit there are thousands of young ed by the Cleveland Convention and
nen and women who, because eco- Visitors Bureau, Inc. to be held
omic conditions, are prevented from December 29, to January 5, have
selected Mr. K. S. Karpius, editor
■njoying healthy normal lives.
For them, ill-paid even if they are of Dirva to be placed on the general
o lucky as to have a job, a home exposition committee.
This exposition is in co-operation
■nd children will have to be postwith the Cleveland Better Housing
>oned indefinitely.”
From this astonishing statement Campaign and the Federal Housing
This exposition is
you see, that I am not the only still Administration.
ingle man.
This is the situation to be a dramatization of the In
dustry
and
Commerce
of the Cleve
nost of us are facing,
There is
It is conducted for
lothing you or I can do about it, land District.
mless we understand thoroughly the and in the best interests of Cleve
reasons that are depriving us of a land Industry and Commerce and not
normal and natural life.
“Other for private profit.
0
0
0
wise we will be as blind as our
yesterday’s leaders in finding our COLLEGE STUDENT COMMENTS
vay to better conditions.
Mr. George Grisko, nephew of
A few years ago, when I suggest- K. S. Karpius, informs his uncle of
id politics in this club, as a vital the job he has working his way thru
thing that has much to do with our college.
____ a
His place of employment
rights, liberty and general living
luckilyis only ashort distance from
conditions, I was scoffed at.
tlje college which is located in
But as time goes on, and we are Lafayette, R. I.
He goes on to
retting older, life seems to get more explain the great enjoyment he and
erious. We start to wake up to his fellow students receive from
realities that face us in no pleasant reading this Engish section.
way.
Politics and national affairs which
we gave so little or no consideration
to, afflict us directly or ind'rectly.
To get married now, under present
By K. J. M.
conditions is taking a bigger chance
han Columbus did. When you figure
Although it is my belief that 1
your room and board, furniture,
■lothing, accidents, electric and gas would make a better gossip-hound
bills, insurance, new family mem than a sentimentalist, I am going
bers and other different responsi to deviate a bit, to sing the praises
bilities that come along w'th s half . f an hitherto unsung laborer.
The orchids and pr.rises go to non:
ecent married life; what can we do,
icing surrounded by condit ons as other than . . . Mr. Peter Sku
kas.
It is just about one year ago
unemployment, part-t’me jobs, low
tion, the, that our present editor was given
vages, cut-throat competition,
fear of tomorrow and numerous
i____ ___ _ . the entire burden of editorship cf
other obstacles that have forced us the Youth’s Forum.
In this capacity he certainly has
to stay single and to face this hell.
This is no time for us to sit here lone nobly. He has met up with
and argue only about dances, plays, s*’ff opposit:on, criticism and a cer
nembership drives, to do nothing, tain amount of scandal which is
But regardless
-nd other things of i'ttle importance, laterally expected,
when we are afflicted with pr b'ems of these, he forged ahead and eon
.hat are affecting our
t'.nued to gain the good-will of a
rcat number of Lithuanians, both
'rnbl°ms that have much to do with
our future.
old and young.
Take it from one who knows, it
How long will we follow leaders
that are turning their backs to reati- is no simple task to write a column
as
lengthy and interesting as his:
t'es? How long will we support a
'eadcr not know'ng his real record, “Weakened by Week-Ends,” aside
his views, h's s’neerity in speech and 'rom the time necessary to obtain
iromises and his reaction to the all the material and information to
bring us the news of “Amongst our
existing evils?
A little over a year ago I was Lithuanians,” in the unique and clever
"•lad to hear of the opening of a manner that he has succeeded in
Youth’s Forum in our Lithuan’an doing.
There have been weeks when this
paper, -with the understanding that
he articles sent in won’t be censor section has gone to press looking
a sorry spectacle indeed.
Everyone
ed.
It was hard to believe, that nt of ns could sit down and cr'tise
last we will cut ourselves away from • and pick the columns to pieces in
i mass of blind narrow-minded lea- | its entirety — but how many of ulers th°t at last we will be able to under the same unprecedented cir
write articles that concern our own | cumstances could write a column ns
problems and future art'cles that. well as this one at its lowest ebb.
-fate the truth and facts that would handicapped by the same difficulties
light our way and lead to something that our editor was?
Apart from all flowery adjectives,
more honest, more appealing, more
verbs, nouns etc., I believe I am
suitable to our own times.
But as I read these articles in expressing the opinions of many of
our Youth’s Forum my happiness vour associates and readers when
changed to disappointment. Most of I say... .You’re a great guy, Pet?,
’hem contained ideas not deserving and don’t think that we are upthe time to be rend. Articles with 1 appreciative of what you have d
real eye-opening information and I — are doin;< — and hope you will ,
truth were as scarce as snow in j continue to do,
*
After reading the preceding, 1
July.
cheap; bet von all will
Politics,
:ree that I male
Politics that affmti a better scandalmonger than a com
us from cradle to grave.
Politics. pliment-payer.
You’ll have to ex
that have to do with every human cuse it. I donno, I just had to get
being and their general living con- it out of my system somehow.

AMONGST OUR
LITHUANIANS

Orchids

Cleve and. O.

of L. SPOTLIGHT
By THE LONE WOLF
SPECIAL NOTICE
A New Year’s Eve party -.vili be
held at Lillian Brazis ho:
6905
Superior Ave., at 8:00 P.M. cn Dec.
31st.
You can obtain your tickets from
Miss Lillian Brazis before Dec. 28.
Each member is permitted -. bring
one friend. Come enjoy and welcome
in the New Year of 1935 v royal
fashion. A small charge of 50c
person will admit you to this
of nites.

A. L. S. C. ORIGIN

(Continued)
As time past on, the cl :b grew
not so much in number bn, in the
spirit of cooperation and c .cd will
of her standing member. O course,
many, due to misunderstand! igs, un
interest, etc. fell out by the way
side. but the majority clung together
until now, after a few years of
existence, the organization is com
posed of a group that is inseparable.
During ti>e first year many things
happened. The plan, as i twas origi
nally proposed, that the group act
as a chours, soon perished. After
:i few rehearsals the majority lost
•'nterest in such an organization so
'hat the A.L.S.C. was formed with
these thoughts in mind: First, for
establishing social contact for young
L'lhuanians; second, for promoting
''dncational opportunity? fo: its membars, th’rd for furnishing rec:ireation
of a wholesome nature to her mem
and
for extending good
ber
will among clu families of the Lithuanian colony in Akron and the
surrounding terr'tory. Under these
gu’ding ideals the organization pro
gressed. Several dances were pro
moted during the year, both open
and private.
Beach parties and
other events of a social nature were
held each month. Two radio broad
casts were put on by a chorus singing on Christmas and Easter. In
the way of recreation both baseball
and basketball teams were organized.
Thus the year 1932, although beng
the first, was full of act'vity and
one which served as a towering
example of what laid in store for
the years to come.
The second year. 1933, began the
same as all years begin, with the
election of officers.
Mr Stanley
Alekna was again unanimously cho
sen president. Others chosen to as
sist in the executive capac ty were:
William Cherry, vice-pres;dcnt, Vera
Wasalowsky, secretary, and Eva Kazlowsky, treasurer.
The activities of this year were
somewhat dmilar to those of the
past year, however, being .ugmented by several new fields ono of
which was dramatics,
Near the
close of the year the club staged
her first dramatical effort the, “Neilimingas Buickas”, which proved to
be a huge success, Throughout the
year the A.L.S.C. participated in
several All Nationality- 1 unctions,
sponsored bv the International In
stitute of the Y.W.C.A. in Akron.
In this way the club helped i ■> propa
gate the name of Lithuan' . in this
city and has thus become one of the
more popular organizations of the
Internat’onal Institute
Inc dentally
the International Institute has been
one of the most influential outs de,
factors for the progress of he A L.S.C. Through its hearty cooperation
and useful facilities it has been of
~reat assistance to the club, not
only as a guiding hand br t as an
accommodating aid.
To t'.em the
A.L.S.C. is most gratoful.
(To be Continued)

YOUNGSTOWN
YOUNGSTOWN FORMS SOCIAL
CLUB
Probably the success of A
Club has inspired these people into.
a worthy efiorc to uJpu
.mybe eclipse the success
None-the-less; it is
by others,
no material importance wl- en size
becomes an objective.
The thing
that counts is quality of the prospective members.
The club naturally will remain
impartial
to religion
......
_
and polites.
These things, however important they
ire in our daily lives, have done
hc'r worst toward knitting the
younger Lithuanians into a - closer
bond because of the'r kindred partialism. It seems that the youth are
seeing through this fatal .vebb of
u rrowism, that the success of each
oerson is the success of all. that
he well bc'ny of your neighbor is
to the well-being of ones self, and
that happiness and contentment are
foreign in ' ■ ■ .”iakeun of other peo
ple but identified only with certain
-■■'nail groups. While some of these
factors may have been influential
in earlv hirtory, today they are
practically extinct and new avenues
,of thought. Recognizing these trends
;carefully avo;d the pitfalls that ten'tod to warp and distort honest in
trospection.
Youngstown abides with much encouldnot miss
thusiasm
and one
,
___ i'_.As Gusty
that of the Lucas family.
Lucas, as he is__ known, takes the
:gavel as the first president the club
,put forth its dance last Thursday,
Thanksgiving day, reporting an enxi—'--x!. resnonse
------------ •_
thusiastic
in their pre
rnier
event. With Vic Lucas actĮ
jpg
as publicity man the cl”h should
I
They are
become widely known.
brothers of sooth-s rger. Miss
^se Lucas.

■. i

x ■ ‘T and
c-n<»nt of
,;E YOUTH’S" FORUM takes thjs
i■.^pprtunity to wish all the readers,
contributors, subscribers etc., a very
MERRY CHRISTMAS!

IR Di

Amei
cija išli
platfon
vykdyti
S. V. k
gramas
valandų
naikinin
vatiniu
senatvės
bes apdi

Valdži
darbus.
Federac
ko kad
gė duoti
giau d;
Dalybos
ri lupii
šalies bt
Federa
duoda si
Per Spal
bedarbiu
1933 meta
Skaičiui
kančių iš
laiko pai
milijonais,
viršininką
Sako, p
nesj dirb
darbininki
žėjo 19 n
krito 2.51
laiką.
Angliaka
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