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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Sekants S. Valstijų Kon
gresas turės įvairių pasiū
lymų darbininkų gerovei.

Jau ruošiama planas įve
dimui apdraudos nuo be
darbės, kuris norima pada
ryti būtinu visoje šalyje ir 
priverstinai vykdomu.

Toliau, siūloma sumany
mai įvesti senatvės pensiją 
visiems piliečiams virš 65 
metų amžiaus. Norima pa
daryti įstatymą sulyg ku
rio mokėtų seneliams po 
.$30 į mėnesį. Pinigus pen
sijoms turėtų sukelti iš pu
sės valstijos ir federate val
džia.

Žinoma, iki to sumanymo 
įkūnijimo dar yra toli, ta
čiau vis tai pastangos dau
giau rūpintis žmogaus liki
mu.

Naujas NRA administra
torius siūlo sumanymą pa
didinti namų būdavo j imo 
darbus apmažinant budavo- 
jimo amatų darbininkų al
gas. Jeigu budavojimo dar
bininkų algos butų mažes
nės, daug kas bandytų sta
tytis sau namus, bet dabar 
negali, nes labai brangiai 
atsieina darbas.

Žuvo 53 angliakasiai. Na
gasaki, Japonija. — Užplū
dus anglies kasyklą pože
miniu vandeniu, kasykloje 
turėjo žūti 53 angliakasiai.

Los Angeles, Calif. — Čia 
sustreikavo virš 1,000 mie
sto gatvekarių darbininkų 
ir suparaližiavo visą judė- 
mą. Atsibuna ir riaušių.

Lansing, Mich. — Olds
mobile automobilių kompa
nija rengiasi dideliam biz
niui 1935 metais, pasiryžus 
padvigubinti savo produk
ciją. Dabar smarkiai dirba 
dirbtuvės pagerinimo ir iš
didinimo darbus, kuriam 
tikslui paskirta $2,500,000 
ir 2,000 darbininkų darbuo
jasi prie to.

Žada pradėti 1935 metų 
modelius jau sekantį mėne
sį.

Airijoje bedarbių randasi 
120.000, kaip parodo pas
kutinis apskaitliavimas.

Chevrolet automobilių iš
dirbta jau 10 milijonų nuo 
Lapkričio mėnesio, 1911 m., 
kuomet Chevrolet Motor 
Co. tapo suorganizuota.

Išsyk Chevrolet automo
biliai buvo nepopuliariški, 
nes pirmą milijoną jų išlei
sti ėmė 11 metų, p 9,000,000 
kitų išdirbta per 12 metų.

SUSIŠAUDYME SU JUO NETOLI CHICAGOS 
KRITO DU VALDŽIOS AGENTAI. NELSO
NO KŪNAS RASTAS IŠMESTAS PAKELĖJ.

Smarkiai Gaudoma Li
kusieji Jo Sėbrai ir Jo 

Žmona

Chicago. — Lapkričio 27 
Chicagos priemiestyje Bar
ringtone ant vieškelio įvy
ko susišaudymas federates 
policijos su pragarsėjusiu 
banditu ir žmogžudžiu, Dil- 
lingerio draugu, George 
Nelson. Tame susišaudyme 
krito du valdžios agentai: 
Hollis nušautas ant vietos, 
o Cowley mirė ligoninėje.

i Po to susišaudymo, Nel- 
įson su savo draugai pabėgo.

Tačiau pasirodė kad val
džios agentų kulkosvaidžių 
kulkų teko ir Nelsonui, ir 
tuomi baigėsi gyvenimas 
visuomens priešo No. 1, ku
riuo Nelson skaitėsi po nu
šovimo Dillingerio pereitą 
Liepos mėnesį Chicago je.

Kaip Nelson žuvo
Kuomet įvyko susišaudy

mas Lapkr. 27 nakties lai
ku ir Nelson su savais pa
spruko, nudėdamas du val
džios žmones, valdžia ir 
Chicagos policijos depart- 
mentas paskyrė dar dau
giau žmonių tuos žudeikas 
gaudyti. Tačiau Nelsoną 
gaudyti jau nereikėjo: ta
me susišaudyme tą naktį 
Nelsonui teko 17 valdžios 
vyrų šovinių ir jis jo drau
gų nugabentas kur nors ki
tur mirė.

Matomai išliko sveikas 
tas kuris su juo buvo ir ga
lėjo automobilį valdyti pa
bėgimui.

Nelsoną rado .Lapkričio 
28 d. išmestą grebėje netoli 

JSTiles Center, kitame Chi- 
cas priemiestyje. Jo lavo
nas buvo nuogas, tik suvy- 

DABARTINIŲ LAIKŲ lėktuvai yra nepaprastai stipriai subudavoti. Vietoj medžio ir audimo ko
kius seniau darydamo. dabar daroma stiprus vieno metalo, taip kad visame stiprumas užima pir
mą'vietą. šiame vaizde matosi neuždengta dalis paties lėktuvo vidurio. Šie lėktuvai yra budavo- 
jami del United- Air Lines paša periu vežiojimo, ir yra žinomi kaipo Boring tris mylias į minutą 
greitumu skrendanti lėktuvai. Jie veikia nuo Atlantiko iki Pacifiko. Metalas yra duraluminum,— 
lengvas kaip aluminum, ir stiprus kaip plienas. Tokių lėktuvų veikia net 60 ilgose oro linijose.

per skilvį, kita per apatinę 
vidurių dalį perėjusių kul- 
niotas į blanketą. Svar
biausios dvi žaizdos, viena 
kų, buvo prikištos skudu- 
riais, matomai norėta tokiu 
budu sulaikyti kraujo bėgi
mą ir išgelbėti jį nuo mir
ties. Kitur rasta jų auto
mobilis, kruvinas, dar kitur 
Nelsono rubai, kurie matyt 
buvo supjaustyti skubinant 
jį nurėdyti ir apžiūrėti žai
zdas.

Kada Nelson mirė, jis li
ko nereikalingas, ir todėl 
tapo išvežtas į laukus ir iš
verstas iš automobilio lau
kan. Jo draugai gelbėjosi 
save, kad nepakliūtų, ir ne
norėjo rūpintis laidotuvė
mis.

Vienam Chicagos grabo- 
riui matomai patys Nelsono 
draugai telefonavo kur jis 
gali rasti'lavoną, lai paima 
palaidoti. Graborius Philip 
Sadowski nežinojo kad Nel
sono tikra pavardė buvo 
Gillis, bet jis pranešė poli
cijai apie tai ką jam telefo
nu pasakyta. Policija lei
dosi jieškoti ir lavoną sura
do. Patyrė kad lavonas bu- 
jo jieškomo plėšiko ir žu- 
deikos Nelsono. Lavonas 
buvo valdžios agentų kul
kosvaidžių kulkomis suvar
stytas, buvo 17 įšovimų, iki 
besigindami jie nušovė val
džios agentą, ir kitą mirti
nai sužeidę, gavo progą pa
bėgti.

Policija spėja kad Nelso
ną išmetė jo žmona ir kitas 
jų draugas, kuris yra žino
mas vardu Alvin Karpis, iš 
St. Paul, pragarsėjęs niek
šas. Ir šis dabar smarkiai 
jieškomas ir gali būti trum
pu laiku jį patiks tas pat

SAKO, VISA EUROPA 
RUOŠIASI KARUI
Geneva, Šveicarija. — Iš 

visų pusių Europos ateina 
gandai Tautų Sąjungai kad 
tos ar kitos valstybes ren
giasi prie ko tai nelaukto, 
net siunčia kariumenes Į 
savo parubęžius, norėda
mos būti prisirengusios at-
mušti kaimynų užpuolimus.

Šitaip dalykams esant, 
Europoje padėtis yra labai 
nerami.

PRANCŪZIJA GINKLUO
JASI

Paryžius. — Prancūzijos 
atstovi} butas užgyrė šalies 
gynimo reikalams milžiniš
ką biudžetą — $l 32,073,000, 
1935 metams. Ta suma pa
dalinama karo laivynui, ar
mijai ir aviacijai.

NUBAUSTA MIRTIMI 22
Taškentas, Rusija. — So

vietų vyriausybė Taškento 
srityje jau nubaudė mirti
mi 22 ūkininkus vatos au
gintojus, apkaltindama juos 
naikinime vatos derliaus.

PRANCŪZIJOS ŪKININ
KAI BRUZDA

Paryžius. — Šimtai ne
patenkintų Prancūzijos u- 
kininkų, suvažiavę į Pary
žių, bandė surengti demon
straciją ir eiti į valdžios įs
taigas išstatyti savo reika
lavimus, bet policija nelei
do demonstruoti ir įvyko 
susirėmimai.
kas patiko Dillingerį, nu
šautą Chicagoje, Floydą, šį 
rudenį nušautą Ohio vals
tijoje, ir dabar Nelsoną.

Tai buvo gauja keli me
tai pragarsėjusių visuome
nės priešų, ir jie sutinka 
sau prideramą atlyginimą.

Keista tas kad ir Nelso
no tikra pavardė yra Gillis, 
ir jo draugo pavardė Kar
pis, ir jų žymiausio me
džiotojo, valdžios agento 
pavardė Purvis, yra grynai 
Lietuviškos.

Chicagiečiai skleidė gan
dus kad Dillinger buvęs 
Lietuvis. Bet gal jam Lie
tuvystę prikišo dėlto kad 
jo draugai — Gillis, Kar
pis — Lietuviai, jeigu tik
rai jie yra Lietuviai.

BERLINAS TIKISI SA
VITARPINIO KARO

Berlinas. — Vokietijos 
kariumenė ir šalies policija 
laikoma griežtoje žinioje ir 
priežiūroje, kaip laukiant 
kokių netikėtų prietikių — 
valdžia nori kad ir kariu
menė ir policija butų gata
va stoti veikmėn ant pašau
kimo.

Laukiama susikirtimo na- 
zių sargybų su valstijos ka- 
riumene. Ir vieni ir kiti 
šiaušiasi, manydami kad 
jiems turi prigulėti virše
nybė šalies globojime.

100 ŽUVO ŽEMĖS DRE
BĖJIME

Istanbul, Turkija. — Se
no Kurdistano distrikte į- 
vyko žemės drebėjimas,, ka
me žuvo apie 100 žmonių.

RUSIJA SUSIARTINA SU 
PRANCŪZIJA

Paryžius. — Čia plačiai 
kalbama kad Prancūzijos 
vyriausybė varo tarybas su 
Rusija ir kad Rusija sutin
ka išvien veikti prieš Vo
kietiją karo atsitikime.

Nors tikro dar nieko ne
padaryta, tačiau tikima kad 
tokis susitarimas Prancū
zijos su Rusija galės įvyk
ti. Tas padarytų įspūdį į 
Vokiečius ir jie butų atsar
gesni jieškodami progų su
ardyti Europos ramybę.

Prancūzijos palinkimas į 
Lietuvius ir parodymas at
viro draugiškumo, ir Sovie
tų Rusijos draugavimas su 
Lietuva turi ką nors ben
dro, ir matyt viskas taiko
ma suvaržymui Vokiečių ir 
jų draugų perdaug nejieš- 
koti priekabių kaimynuose.

PALIUOSAVO MAISTO 
SUVARŽYMĄ

Maskva. — Sovietų Ru
sijoje padarytas didelis žy
gis į geresnę pusę — panai
kinta nustatymas duonos ir 
kitų pamatinių valgių. Da
bar galės pirkti duonos ir 
kitokio maisto kas kiek no
rės. Valdžia sako turinti 
gana grudų duonai. Paliuo- 
savymas maisto suvaržymo 
yra negirdėta privilegija 
komunistų šalyje. Taipgi 
bus panaikinta kainų skir
tumas tarp valdžios krau
tuvių ir privatinių krautu-, 
vių. Valdžios krautuvėse 
iki šiol maistą galėjo gauti 
tik dirbančioji klesa, o “ne
naudėliai”, nepriimami į ko
munistų partiją, turėjo pir
ktis privačiai ir mokėti la
ba brangiai.

Ragina paleisti į darbą 
dykai gulinčius ir naudos 
nenešančius dolarius. Spė
jama kad Amerikos gyven
tojai dar turi paslėpę įvai
riais budais apie bilijoną 
dolarių. Jeigu tuos pinigus 
sudėtų į bankus arba kaip 
kitaip paleistų į apivartą, 
jie išjudintų trijų bilijonų 
dolarių vertės darbų.

Canton, O. — Pasibaigė 
streikas Wilson gurno išdir- 
bystėje. Sugryžo dirbti vi
si 175 darbininkai.

LAKŪNAS JAMES TRAUKIA 
“NAUJIENAS^ TEISMAN

Rašo JUOZAS R. JAMES-JANUŠAUSKAS.

Chicago, Ill. — Vardu visos 
Lietuvių visuomenės kuri taip 
duosniai suaukavo virš $30,000 
mano sumanytam antram skri
dimui j Lietuvą užbaigimui Da
riaus-Girėno žygio, ir buvo taip 
baisiai suvilta, aš užvedu bylą 
Superior Court’e prieš "Naujie
nas”, Altass ir visus Altass na
rius kaipo asmenis.

ši byla stengsis prirodyti kad 
(1) Grigaitis man kenkė ir už
gynė toliau darbuotis įvykdy
mui skridimo ir kad jie mela
gingai pareiškė musų visuome
nei per savo laikraštį “Naujie
nas” kad aš buk pabūgęs ar 
pabėgęs nuo skridimo.

(2) Kad Vaitkus nėra kom- 
petentiškas lakūnas atlikimui 
tokio skridimo. Jo patyrimas, 
kaip laiškai iš Washingtono 
liudija, susideda vien tik išvi
so 859 valandų ir 40 minutų 
patyrimo skraidyme. Jis ne
turi patyrimo aklo arba nakti
nio skraidymo. Jis nebuvo ve
lijamas valdžios daryti kvoti
mus, tokiam skraidymui, dėlto 
kad valdžios įstatymai reika
lauja nemažiau kaip 1200 va
landų patyrimo skrai lyme. 
Kad jis yra nekompetentiškas 
prirengti lėktuvą tokiam skri
dimui visuomenė patyrė per jo 
“išleistuves” ir “atsisveikini
mo” aviacijos dienose.

Tarpe daug kitų dalykų ši 
byla reikalaus:

1) Ai’ iš surinktų skridimui 
pinigų buvo mokama Altass 
komiteto nariams;

2) Kiek "Naujienos” pasi
ėmė užmokesčio ir už ką;

3) Kiek išviso “Naujienos” 
surinko pinigų iš visuomenės;

4) Smulkias atskaitas: kur, 
kaip, kiek ir už ką sumokėta 
arba išleista.

NUŠAUTAS VIEI AS LIETUVOS PRAGAR
SĖJUSIŲ BANDITŲ

PAS PLĖŠIKĄ RASTA I ETU- 
RI REVOLVERIAI

Kaunas. — šį pavasarį iš Ba
jorų kalėjimo pabėgo plėšikas 
Balsys, o su juo drauge ir ka
lėjimo prižiūrėtojas K; zlaus- 
kas. Abu pabėgėliai tuoj pra
dėjo plėšikauti Žemaitijoje. Vi
sos policijos pastangos sugau
ti plėšikus ėjo niekais. Jie plė
šikaudami visą laiką slap tyda- 
vosi miškuose.

Bet štai Lapkričio 7 d. apie 
14 vai. vienas praeivis pranešė 
Darbėnų policijai kad netoli to 
miestelio, prie kapų, pastebėta 
kaž koks įtartinas asmuo. Ka
dangi nesenai toje apielinkėje 
buvo pasirodę plėšikai Balsys 
su Kazlausku, tas pilietis tuoj 
spėjo ar nebus kuris nors vie
nas iš jų. Policija gavus pra
nešimą tuojau nuvyko prie ka
pų ir rado nepažystamą, įtarti
ną asmenį besikalbantį su mies
telio gyventoju Skripkausku.

Policininkas Gečas tuoj pri
ėjo prie įtariamo ir paprašė 
parodyti dokumentus. Vietoje 
dokumentų, tas asmuo išsitrau
kė iš kišeniaus šaunamą gink
lą ir atstatė į policininką, šis 
matydamas kad turi reikalą su 
plėšiku, žaibo greitumu plėši
kui sudavė per ranką ir gink
lą išmušė. Plėšikas išsitraukė 
antrą ginklą. Tada policinin

NUO ATSAKOMYBĖS NEPA
BĖGS

P. Grigaitis, inkorporuoda
mas ALTASS kaipo korporaci
ją ne del pelno, manė save ap
sisaugos nuo atsakomybės. Vi
sai ne: ir “Naujienos” ir AL 
TASS korporacija, taip ir kož- 
nas Altass valdybos narys yra 
atsakomingi kaipo ypata savo 
ypatišku turtu. Nuo jų yra 
reikalaujama kad sugrąžintų 
visus pinigus aukotojams ir 
kad atlygintų man $25,000 už 
suteršimą ir išnaudojimą ma
nęs kaipo ypatos.

P. Grigaitis turėjo gerą pro
gą pavesti man užbaigimą an
tro skridimo be jokios bylos. 
Jis su tuo, matyt, nesutinka ir 
būtinai nori pats vienas pasi
likti “direktorium” skridimo, 
nors apie skraidymą visai nie
ko nesupranta. Tąsytis po tei
smus su advokatais pats Gri
gaitis nepaiso. Jis turi daug 
nepavydėtino patyrimo su tei
smais ir teisėjais. Deja, jisai 
savo kietsprandingumu įvels 
daug nekaltų patriotų profesio
nalų ir biznierių kurie jam pa
sitikėjo. Suprantama, jeigu 
prisieis su Grigaičiu tąsytis po 
teismus (aš esu tam pilnai pri
sirengęs) apie skridimą į Lie
tuvą ateinančią vasarą nebus 
ko svajoti. Lėktuvas ir Altass 
bus receiverio rankose. Vie
nintelis kelias Grigaičiui, kad 
visai nesuvilti visuomenės kuri 
ji maitina, tai pavesti užbaigi
mą skridimo man. Aš iš savo 
pusės būtinai prižadu prireng
ti ir atlikti skridimą Į Kauną 
ateinančią vasarą taip kad bu
tų galima tikėtis geriausiu pa
sekmių. Visuomenė turėtų to 
reikalauti Grigaičio asmeniškai 
ir per spaudą.

(Pabaiga ant 2-ro pusi.) 

kas griebė nenaudėlį į glėbį, ir 
tarp abiejų prasidėjo kova. 
Per kovą piktadaris buvo šū
viu sužeistas į krutinę, o poli
cininkui skaudžiai sužeisti du 
kairės rankos pirštai.

Plėšikas, ištrukęs iš polici
ninko Gečo, išsitraukė du auto
matiškus revolverius, pradėjo 
šaudyti ir bėgti. Tačiau jam 
tuo pačiu momentu už akių 
užbėgo policininkas Staugas ir 
susidūrė su piktadariu. Polici
ninkas Staugas į piktadarį pa
leido šūvį, kurs pataikė į gal
vą. Plėšikas krito vietoje ne
gyvas. Patikrinus nustatyta 
kad tai buvo žinomas ir senai 
jieškomas banditas Kazlauskas.

Pasirodo kad Kazlauskas bu
vo atėjęs į Darbėnų miestelį ir 
sutikęs siuvėją Skripkauską 
paklausė ar jis negalėtų jam 
pasiūti kelines. Siuvėjas atsa
kė jog sutinka pasiūti. Tačiau 
jiems besikalbant priėjo polici
ja, kuri plėšiką ir nušovė.

žinant kad Kazlauskas vaikS- 
čioja kartu su plėšiku Balsiu, 
buvo spėjama kad ir Balsys kur 
nors sukinėjasi apie Darbėnų 
miestelį. Tuojau imtasi jieš
koti ir Balsio, tačiau surasti 
nepavyko.

Pas nušautą plėšiką Kazlau
ską rasta keturi automatiški 
pištaletai. "M.R.”
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PITTSBURGHO PADANGĖ
NUO SENIAU, IR Iš DABAR-1 

TINIŲ ĮVYKIŲ

Pas mus Pittsburghe, Lap
kričio 11 d., Lietuviu Mokslo i 
Draugystes name, Įvyko taip 
sakant Lietuviškai, didelis ‘sko- 
das’. Susirinko daugybe narių 
ir nominavo apie pusantro tu
zino visokio plauko kandidatų 
j ateinančių metų naują val
dybą. Buvo pakelta klausimas, i 
ar nevertėtų apkapoti algas vi
siems L. M. D. valdininkams. 
Bet diduma balsų nutarė palik
ti po senovei.

Tolesniai buvo skaitoma lai
škai. Pirmas laiškas užprašo 
Pittsburgho Lietuvius prisidėti 
su aukomis ir delegatais prie Į 
brolių ir darbininkų, sukėlimui 
milžiniško protesto prieš bur
žujiškas, fašistiškas valdžias,! 
idant jos Vainų daugiau nekel
tų. Na ir mažuma balsų nu-; 
balsavo Pittsburghieeiams pri
sidėti prie šio garbingo suma-. 
nymo, net ir tris delegatus iš-I 
rinko į tą kongresą. Bet nelai
mė tame kad buržujų dauguma 
balsų atmetė davimą iš iždo au
kų tiems kovotojams. Ale tuš
čia jų su aukom, mes esam tik 
tuomi patenkinti kad jau pas 
mus Pittsburghe vainos nebus, 
nes taip mes nubalsavom.

Antras laiškas nuo Sandarie- 
čių, prašymas duoti dykai salę 
Sandaros koncertui ir vakarie
nei del 18-tos Lapkričio. Nu
tarta salę duoti tiktai su mažu 
atlyginimu už šviesas. Bet J. 
Virbickas Įneša sumanymą kad 
L. M. Draugystė nekurtuos sa
lės kambarius nors kiek išvaly
tų, nes esą nešvarus, nelabai 
kaip atrodo kada atsilanko sve
čiai iš kitur. Tuoj pat pasipra
šo balso Chicagos papos Rigai- 
čio šmeižienų reporteris, ilga
sis Stasys Kepalas, ir drožia J. 
Virbickui kaip rimbu. Sako, 
aš noriu kalbėti labui šios drau
gijos. Tik įsivaizduokit sau 
kokie jus nemandagus esat, vi
sokius mitingus, praktikas, va
karienes ir kitus mažus paren
gimus atliekat šiame name, ir 
vis norit dykai. O koncertus 
ir kitus didelius parengimus, 
panašiai kaip Vanagaičio kon
certas, nutraukia! į Piliečių 
Klubo salę, tai negražiai darot.

Prieš Kepalą paima balsą 
sandarietis Pranas, kuris ir sa
ko: Nagi tu, sako, šepetone, ką 
tu čia pliumpi? O kur tu, pa
iros Rigaičio šmeižienų nrinis- 
tratoriau, n u vilkai du metai at
gal SLA. seimą? Delko tu su 
savo genge čia seimo nerengei?

Stasys Kepalas teisinasi, sa
ko: Tu, drauguti, nesupranti 
biznio. Iš seimo visų parengi
mų buvo labai didelės įplaukos, 
siekė pervirš $2,000, o išlaidos 
mažos. O čia musų rengimo 
komiteto buvo išrokavimas vi
sas įplaukas sulyginti su išdai- 
domis, o tas ne lengvas buvo 
darbas atlikti. Tu pats, Pranai, 
matai, šioje salėje nėra tiek 
daug atskirų kambarių pasi
slėpti nuo žioplių idant nepatė- 
mytų kaip seimo pinigai skir
stomi.

Na ir žodis po žodžio, Pranas 
susikirto su ilguoju Kepalu ir 
ėmė vienas Įeitą siuntinėti šian 
ir ten. Pranas sako: Tu, mi-

nistratoriau, su savo žentu ru- 
daktorium tai visur puldinėjot, 
prie Rymiečių mėginot prisilai- 
žyt, dantis atkandote. Lan-, 
džiojot tautiškoj klebonijoj, ir 
iš ten moterys jums duris ati
darė ; ir visur buvusį radio klu
bo komisarą, uošvį su žentu, 
kaip krįukt iš bulvių išvijo. 
Prie Vaizbos Buto lindote,’ir 
prie Balsuotojų Lygos, ir vi-Į 
sur jus laukan išprašė, niekas I 
niekur jus neprisileidžia, tik vi
sas jūsų pasisekimas tai su tuo 
“antru skridimu’’ žmonelius iš
naudoti ir papos Rigaičio šme- 
žienų biznį pagerinti.

Vienas iš draugų įnešė užda
ryti diskusijas. O aš sakau, 
paremiu, na ir reiškia musų 
“glaudas skodas” užsibaigia 
labai ramiai.

“ŠUMAS” GALVOJE. Mu
sų “pišoriai” Pittsburgho šmei- 
žienose rašė buk “Vanagaičio 
žvaigždė Pittsburghe Temsta”, 
paneigimui komp. A. Vanagai
čio atsilankymo Pittsburghe 
koncertuoti Lapkričio 4 d.

Tiesa, palyginus šį koncertą 
su praėjusiais rengimais, kuo
met buvo geresni laikai, šiuo Į 
kartu žmonių atsilankė neper- 
daugiausia, net ir Kepalas su 

j šmeižienų rudaktorium kokia
me užkampyje buvo pasislėpę, 
tik gal per rakto skylutę kon
certo klausė. Tačiau nežiūrint 
visko, Lietuvių Kambario fon
dui pelno liko apie $70. O ir 
Vanagaitis dykai nedirbo, gavo 
atlyginimą.

Jiedu krbkodiliaus ašaromis 
verkia kam Vanagaitis “pažan
gius” šmeižologus teisman trau
kia. Na argi jų nesat verti Į 
už savo šmeižtus atsakomybėn j 
patraukti ? Patys šmugelnin-1 
kais būdami, kitus tokiais va- Į 
elinate.

Bet tas Vanagas tai yra tik
ras šposininkas. Aš maniau 
kad jis nusimins pamatęs tuos Į 
šmeižtus. Bet jis apleisdamas 
Pittsburghą, traukdamas Cle
velando linkui, spjovęs ant 
šmeižienų, nuvažiavimo dainuo
damas šią dainą:

Asilas, asilas papa Rigaitis. 
Asilas buvo, asilas bus.

Randas ir Pittsburghe 
pora jo vergų, 

vien tik šmeižimais 
jie ir gyven’.

Vanagas, Vanagas juoko tik 
turi

Kad ir dvikojų yr’ asilų. 
Už barzdos veda, 

ant teismo stato
Papą Rigaitį...................

• Paskutinių žodžių nenugir-' 
dau.

ARGI NE ILGAAUSIAI? 
Nepersenai šmeižienose buvo 
aprašymas apie tautininkus ii 
Balsuotojų Lygą, primaišant ir 
Lenką teisėją Piekarskį, buk 
tas teisėjas jau ketinąs pasta
tyti į bedarbių eiles J. Grajau- I 
ską. Na o p. Grajauskas pats 
ir jo dukrelės yra muzikos ga- į 
bumais linksminusios ne tik j 
pačius Lietuvius bet ir svetim
taučių miniose kėlusios Lietu
vių vardą. O dabar ta tauti
ninkų Balsuotojų Lyga buk at-1 
imanti p. Grajauskui darbą.

Na o ne tik p. Grajauskas

PITTSBURGH, PA.

Ekstra!
Pittsburghe atidarymas 

Lietuvos ir Estonijos iš
dirbinių parodos bus 10 d. 
Gruodžio, Gimbell Depart
ment krautuvėje, vidur- 
miestyje. Lietuviai iš vi
sų apielinkių prašomi at
silankyti kuoskaitlingiau- Į 
giausia ir dalyvauti iškil
mėse. Paroda ir pardavi
mas tęsis iki Kalėdų.

Atidarymo iški 1 m ė ms 
atvažiuos Dr. Mikas Bag
donas, Lietuvos reikalų 
vedėjas Washingtone.

Atidarymas Įvyks apie 
1 vai. po pietų.

bet nei jo žmona neturi jokios 
dukrelės, ką taip netikėtai pa-1 
gimdė šmeižienų rudaktorius 
Tai vadinas darbininkų -^“užta
rėjai” sugalvojo ir p. Grajaus
kui pakišti užuojautos pinacų' 
maišelį.... Spaktiva. į

“Dirvos” Kalėdinė
EKSKURSIJA LIETUVON

M. L. ‘GR1PSHOLM’
Išplauks iš N. Y.

GRUODŽIO 8 D.
New York-Klaipeda

per Gothenburgą
ŠVEDU AMERIKOS ’ LINIJA

Kurie turite reikalą arba norą par 
važiuoti į savo gimtinį kraštą Lietu
vą žieminiu sezonu, rengkitės dabar 
ir važiuokite su “Dirvos” Kalėdine 
Ekskursija. Patogus keliavimas, lai
vakortės nebrangios. Dokumentus 
pagamins “Dirvos” Agentūra. Kreip
kitės tuojau.

“DIRVOS” AGENTŪRA
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

BROOKLYNO - N Y. IR N. J. 
ŽINIOS

BUS DAR DVI PARODOS — 
CLEVELANDE IR 

PITTSBURGHE
Po New York o ir Philadel- 

phijos Lietuvių ir Estų dirbinių 
parodų, Lapkričio 21 d. buvo 
labai iškilmingai atidaryta pa
roda ir Baltimoreje, Hųtzler 
Brothers krautuvėje. Mary
land valstijos gubernatorius, p. 
Richtie, atidarė “Baltic Exhi
bit” gražia kalba, po kurios žo
dį pasakė Dr. M. Bagdonas, 
Lietuvos Charge d’Affaires, at
vykęs iš Washingtono. ir Estų 
Generalinis Konsulas Kuusik.

Atidaryme dalyvavo minia 
žmonių apie 1000. Valstijos ir 
miesto aukšti valdininkai, pro
fesoriai, laikraštininkai ir dau
gelis profesionalų ten dalyva
vo. Lietuvių kolonija buvo pil
nai reprezentuota: tarpe daly
vių matėsi vietos klebonas Kun. 
Lietuvnikas, Kun. Mendelis, 
Adv. N. Rastenis, Dr. A. žel-

AIŠKINAMA PENKIŲ ŽMO-
’ NIŲ ŽUDYSTĖ

Carlisle, Pa. — Lapk. 24 d. 
už 15 mailių nuo čionai kalno 
pašonėje, netoli kelio, rasta la
vonai trijų mergaičių, pilnai 
aprengtų, kurių amžius spėja
ma bus apie 7, 10 ir 15 metų. 
Lavonai rasta suvynioti blan- 
kete, ir matomai buvo visai ne
senai dar padėti, nes diena pir
ma ją atradimo lijo, o Manke
tas buvo sausas. Mergaitės I 
buvo užmuštos, nes jų veidai 
buvo apkrekėję kraujais.

Pora, dienų vėliau, už 100 
mylių atstumus, prie Duncans
ville, Pa., rasta lavonai vyro 
ir moteries. Moteris buvo nu
šauta mažoje gelžkelio stotyje, 
ir vyras pats nusišovęs.

Pradėjus visapusiškus tyri
nėjimus pradėta suvesti galai 
tos paslapties. Iš autobusų šo
ferių patirta kad jie atsiminė 
važiavus moterį su trimis mer
gaitėmis, kurias vienoje vietoje 
stotyje pasitiko du vyrai, ir tų 
vyrų vieną mergaitės užkalbino 
vadindamos savo tėvu.

Vienas vyras iš Philadelphi- 
jos iš paveikslų pažino kad tas 
nusižudęs žmogus yra buvęs jo 
pažystamas dar gyvenant San 
Francisco, Kalifornijoje. Jisai 
spėja kad ta šeima buvo atva
žiavus kaip nors į rytus, jieš- 
kojo darbo, bet negalėjo rasti, 
ir aplinkybių verčiama pasiry
žo užbaigti viską mirtimi.

Mergaitės buvo nužudytos ir 
paliktos vienoje vietoje, o jis 
su žmona nuvažiavo kitur ir 
nusižudė.

SUTEIKIT LIETUVIS-1 
KAI ENCIKLODEDI- 

JAI ŽINIŲ
Lietuvoje dabar leidžiamos 

Lietuvi-kos Enciklopedijos re- 
dekcije yra susirupinus turėti 
kiek galint geriausia prižiūrėtą 
Amerikos biografijos skyrių ir. 
todėl pakvietė Amerikietį rašy- ■ 
tojų ir publicistą V. K. Rač-i 
kausk?-Vairą tuo skyrium rū
pintis.

šiuo prašome nuolatinius, sa-! 
vo bendradarbius neatsisakyti i 
pasiųsti Lietuviškai Enciklope-i 
dijai (Amerikos Lietuvių Bio
grafijos Skyriui) savo trumpas' 
biografijas, kuriose turi būti 
nurodyta: gimimo vieta ir da- 
da, laikraščiai kuriuose bendra
darbiaujama; stambesnių rašy
tojų bibliografija, adresas. Pa
geidaujama taipgi atžymėti da
lyvavimas Amerikos Lietuvių 
draugijų ir didesnių organizaci
jų gyvenime ir darbuotė karo 
ir po-karinio Amerikos Lietu-1 
vių veiklos metu.

Visa medega prašoma siųsti 
sekančius adresu: V. K. RAČ
KAUSKAS-VAI RAS, Pašto dė
žutė 375, Kaunas, Lithuania.

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

j vys ir kiti. Upas visų puikus, 
j kaip per šventes.

Parodos pasisekimas Lietu- 
j vos ir Lietuvių garsinimo at
žvilgiu yra milžiniškas. Bet 
parodai sekasi ir bizniškai, nes 

į parodos prekės, ypač Lietuviš- 
,ki audiniai, gintarai ir medžio 
dirbiniai yra tikrai artistiški.

Didelis kreditas tenka paro
dos sumanytojams ir dar dides- 

! nis parodos talkininkams, gar
bės svečiams, kaip gub. Rich
tie, miesto mayorui, Dr. Bag- 

i donui ir visai Baltimorės Lie
tuvių kolonijai.

Ketvirta Lietuvos ir Estijos 
dirbinių Paroda įvyks CLEVE
LANDE, OHIO. May Company, 
Gruodžio 3 d., 1 valandą.

Penkta paroda bus atidary- 
1 ta Gruodžio 10 d. PITTSBUR
GHE, PA., Gimbels Krautuvė
je.

Abi šios parodos tęsis iki pat 
Kalėdų. L. G. K.

DETROIT
LIETUVIŠKI LAIKRAŠČIAI 

MIESTO SKAITYKLOJ
Detroite, pačiam miesto cen

tre, randasi miesto lėšomis už
laikoma graži nemaža skaityk
la. Skaitykla atdara buna kas
dien išskyrus trečiadienius ir 
sekmadienius. Knygų randasi 
įvairių tautų kalbose, ir nema
žai yra knygų ir Lietuviškų; 
jos gražiai aptaisytos ir su
tvarkytos, išskirstytos kožnos 
tautos paskirai. Toje pačioje 
skaitykloje pareina daugelio 
tautų laikraščių, tarp jų ir trys 
Lietuviški: “Dirva”, “Ameri-j 
kos Lietuvis” ir ‘•Vienybė”. Te-! 
ko pastebėti kad Lietuviai ga
na gausiai skaito Lietviškas 
knygas ii- laikraščius.

Kadangių šių dienų gyveni
mą skaudžiai palietė bedarbė ir 
daugelis Lietuvių kad ir norėtų 
prenumeruoti gerus laikraščius, 
to neišgalėdami stengiasi pasi
naudoti miesto skaitykloje par-j 
einančiais laikraščiais, kur už-j 
ėję gali patogiai atsisėsti ir ra
miai pasiskaityti savo kalboje 
lakraštį, kas nei cento nekaš
tuoja. Kada pergyvens bedar
bę, be abejo, susipažinęs su tuo 
ar kitu laikraščiu, pasistengs 
užsirašyti sau į namus, nes be 
laikraščio jau nenorės gyven-; 
ti

ll’ kitos musų redakcijos tu
rėtų j miestų skaityklas siųsti 
savo laikraščius ir suteikti pro
gą biednesniems savo vientau
čiams pasinaudoti, o jie bus la
bai dėkingi ir prie progos no
rės patys išsirašyti. Rep.

MOTERŲ BALIUS. Lietu
vių Moterų Klubas Lapkričio 28 
d. turėjo savo devintą metinį 
banketą-balių Barium viešbu
tyje. šie Moterų Klubo banke-! 
tai yra vienas iš gražiausių 
kasmetinių nuotikių Detroito! 
Lietuvių gyveitinle. Visa Det
roito Lietuvių aristokratija da-! 
lyvauja ir turi gerus laikus. 
Nors įžanga buna net $2, ta-j 
čiau rodos nei depresijos nėra; 
—atsilanko gana dikčiai mėgs-1 
tančių tokius pokilius. Daly
vauja ir svečių iš aplinkinių j 
miestų, ir iš Clevelando. šia-j 
me bankete buvo Clevelandie-i 
čiai P. J. Zuris su žmona ir ki
ti. , Buvęs.

Lakūnas James-Janu- 
šaukas Traukia “Nau
jienas” Atsakomybėn
(Pabaiga nuo 1-mo pusi.)

KODĖL VAITKUS NEGALI 
BŪTI VALDŽIOS LEIDŽIO- 

MAS SKRISTI
Kiek galima matyti iš laiškų 

gautų iš Stiv. Valstijų Oro Ko
mercijos Biuro, skridimai per 
vandenynus į užsienius yra la
bai suvaržyti. To Biuro pa
tvarkymai 21-me puslapyje sa
ko kad lakūnas manantis, skris
ti per vandenyną yra valdžias 
reikalaujamas turėti patyrimą 
“Scheduled Air Transport Ra
ting”. Tokio leidimo įsigijimui 
lakūnas pirm kvotimų turi tu
rėti sekamą patyrimą:

1) Orinio Transporto Leidi
mą.

2) 1200 valandų solo skridi
nio per 8 metus, 500 iš tu va
landų turi būti ‘Cross Country’ 
arba tolimi skridimai iš vienos 
vietos į kitą.

3) 75 valandos solo skridi
mo naktimis, 50 nuoą. jų turi 
būti virš valdžios apšviestų oro 
kelių.

Vaitkus, kaip laiškai iš Wa
shingtono liudija, teturi virš 
800 valandų. Tolimus kelius 
arba naktimis skraidymui ar
mijos mokiniai lakūnai neskrai
do.

“Naujienos” pereitą vasarą 
garsino kad Vaitkų išsiuntė į 
South Dakota lavintis “aklo 
skraidymo”. Tas kaštavo Al- 
tass’ui keletą šimtų dolarių, 
bet Vaitkus vistiek negavo lei
dimo, buvo visai neprileistas 
daryti kvotimus, dėlto kad ne
turėjo viršminėto patyrimo.

James-Janušauskas jau dveji 
metai kaip yra baigęs aukščiau 
minėtus kvotimus ii- senai turi 
“Scheduled Air Transport ra
ting” ir dėlto buvo ii’ yra kva
lifikuotas skristi kur jis nori 
ir kada nori.

CLEVELANDO TAUTINIO 
SEIMO ATGARSIAI

Brooklyno tautininkų ir san- 
dariečių tarpe pastebimas žy
mus artėjimas. Ir dabartiniai 
vienybiečiai smarkiai subruzdo 
mėginti pagerinti santikius su 
buvusiais vienybiečiais. Atro
do, einama sveikintinu keliu. 
Laukiam!

LEITUVIŠKOS KALBOS 
MOKYKLA

Newark, N. J. — SLA. 245 
kuopos ir Jono Valaičio veda
mas Lietuviškas radio progra
mas Newarke steigia Lietuviš
kos kalbos, Lietuvos istorijos 
bei geografijos mokyklą. Jei 
susidarys norinčių mokytis sa- 
sakyti prakalbas, rašyti laik
raščiams, dainuoti ir tt., bus 
taip pat mokoma.

Mokyklos organizacinių susi
rinkimų įvyko jau du. Pamo
kos bus pirmadieniais nuo 8 v. 
vakare. Mokestis tik 25c. mė
nesiui. Bus mokomi b i kurio 
amžiaus mokiniai, taikoma ir 
suaugusiems. Jei rasis maža
mečių ganėtinas skaičius, bus 
jiems atskira mokykla šešta
dienių popiečiais. Norintieji 
Lietuvių kalbos mokytis kvie
čiami visi, neatsižvelgiant am- 
amžiaus ir profesijos. Pamo
kos vyksta Lietuvių salėje, 180 
New York avė., Newarke.

LIETUVIŲ LEGIONIERIŲ 
VAKARAS

Brooklyn. — Lapkričio 18 d. 
Klasčiaus salėje, Maspethe, įvy
ko Lietuviu Legionierių puikus 
vakaras. Tai buvo poseiminis 
vakaras, kuriame dalyvavo Uk
rainiečių, Latvių ir Estų atsto
vai ir pasakė puikias kalbas. 
Iš jų paaiškėjo kad tos tautoą 
Lietuviams nepaprastai drau
gingos, ypatingai Ukrainie
čiams Lietuviai — įkvėpimas! 
Latvių atstovas net kalbą pa
sakė Lietuviškai!

Atlikta vėliavų kariškos ce
remonijos, jas vadovavo Leit. 
Kaminskas. Ukrainiečių ir Lie
tuvių legionieriai atliko parado1 ' 
ceremonijas.

Dainavo Karalienės Angelų 
parapijos Vyrų choras, veda
mas p. Dulkės; Latvių solistė 
p-lė Sadauskaitė, šoko Ukrai- ’ 
niečiai ir Lietuviai šokikai.

Legiono rėmėjos atvaizdavo 
gyvą paveikslą, o p-lė Bartke
vičiūtė pasakė eiles.

Vėliau Buvo šokiai. Grojo ' 
Avižonio orkestras. žmonių 
buvo apie pora tūkstančių.

AKRON
SMULKIOS ŽINUTĖS

Pereitą savaitę Chicagoj lan
kėsi A. Bartkus, atlankė savo 
tetą Veroniką Balsienę ir kitus 
gimines.

Buvusioje Lietuvių šv. Pet
ro parapijoje buvo surengta ba- 
zaras, kame lankėsi daug ir 
Lietuvių. Buvo leidžiama lai
mėjimai pinigais ir įvairiais 
daiktais. K. Belickis laimėjo 
$15 pinigais, Jonas Garijonas 
už 4 centus laimėjo didelį kum
pį, sako pakako keturioms die
noms valgyti. Bazaras davė 
parapijai gražaus pelno.

Pereitą sekmadienį iš Chi
cagos pas K. Bartkus atsilankė 
jų giminietis inžinierius Ant. 
Kalvaitis su žmona. Trumpai 
paviešėję gryžo atgal. Nespė
jo nors ir norėjo atslankyti sa
vo pusbrolį biznierių K. Stonį 
Clevelande. Kalnas.

RADIO PROGRAMAI
Klausykit “Dirvos” Lietu

viškų Radio Programų 
Sekmadienio rytais, 9:30 

iš Clevelando stoties 
W J A Y

Girdima per 200 mylių 
aplink Clevelandą.
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ADVOKATU LIETU
VOJE BUS VISUR
Kaunas. — Ministerių kabi

netas priėmė įstatymą kuriuo 
teisingumo ministeriui sutei
kiami platus 'įgaliojimai, pri
imant ir atleidžiant advokatus. 
Naujuoju įstatymu, teisingumo 
ministeris gali praktikuojantį 
advokatą iš vienos vietos per
kelti kiton. O Lietuvoje yra 
labai svarbu, nes: ikišiol daugu
ma advokatų gyvendavo dides
niuose miestuose, o mažuose j 
miesteliuose jų nebūdavo. Toks 
nenormalumas piliečiams yra j 
sunkus, h’ brangiai kaštuoja.

Tsb.;
r-/.-. ...į

DAYTON
APSIVEDĖ. P-lė Marcelė 

Rinkevičiūtė ištekėjo už Airių 
tautybės vyro iš Springfield, O. 
Reikia pažymėti kad jaunave
dė yra ištarnavus 14 metų J. 
Sakalo įstaigoje kaipo sąžinin
ga ir gera darbininkė.

NE VISI ŽINO kad A. L. T. 
Sandaros prezidentas J. Smai
lis (iš Detroit, Mich.) turi Day- 
tone pusbrolį, Joną Bielskį, ku
ris yra ramus, geras Lietuvis 
tautietis.

GERA DOVANA. Juozas 
Kubilius užrašė “Dirvą” į Lie
tuvą savo seserei Marijonai 
Raudonikienei, Virbališkių k., 
Zapyškio p.

Dar reikia priminti, kad už
sirašysite “Dirvą” metams per 
J. A. Urboną gausite dovaną 
Kalendorių su musų karžygių 
Dariaus ir Girėno atvaizdu. 
Taip pat galite ir atnaujinti 
prenumeratas už “Dirvą” per 
J. A. Urboną. “D.” Ren.

= Prenumerata naujiems skaitytojams Į 
LIETUVĄ ATPIGINTA - tik $2.50!

= (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) =
I DOVANOKIT SAVIŠKIAMS GI- 1
= MINEMS LIETUVOJE ‘DIRVĄ’, f
= JĄ VISI LABIAUSIA MĖGSTA f

SKAITYTI. — Už $2.50 metuose
= pralinksminsit visą savo gimtines =
= apielinkę! =

I I
I 1935 M. KALENDORIUS I 
| DOVANAI! j 
= Kas naujai išsirašys “Dirvą visam metui, = 
= arba kas atnaujins visam metui mokėdamas = 
1 $2.00, gaus dovanų puikų sieninį Kalendorių = 
= 1935 metams — su Lietuviškais mėnesių var- = 
= dais ir pažymėjimais švenčių. Kalendoriai = 
= turi atvaizdus žuvusių lakūnų Dariaus ir Gi- = 
= rėno, arba kitokius, kas kokių norės. =
= PASTABA: Kalendoriai bus duodami tiktai tiems = E kurie išsirašys arba atnaujins “Dirvą” DABAR, prieš- = 
= galą šių metų. Po Naujų Metų Kalendoriai nebus duo- E 
= darni. E
E (Iš ktių miestų, pridėkit 10c stampomis persiuntimoi) E

I 1)1 R VA I 
E 6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio Ę
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LIETUVIŲ TRIBŪNA
TAUTINĖS SROVĖS KONFERENCIJOS

Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai
(Tęsinys iš pereito num.)

Miestelis kuris tik keturi 
metai kaip susitvėrė

kad
pa-

Bandzinų kaime, Jurbar
ko valsčiaus, Raseinių aps., 
gyveno devyni broliai, ku
riuos vadino Jonikais, ir vi
si devyni broliai nevedę iš
gyveno iki po 80 metų am
žiaus. Aštuoni broliai mi
rė, paliko tiktai vienas, jis 
norėjo apsivesti, bet senas 
būdamas neapsivedė. Jisai 
likęs vienas sugalvojo 
'reikia ant savo žemės
statyti bažnyčią. Kaip su
galvojo taip ir padarė.

Pirmiau pranešė žmo
nėms apie tai, žmonės pa
sakė kunigams, kunigai vy
skupui, kurs ir pavelijo sta
tyti bažnyčią.

Tuojau imtasi darbo: pir
ko didelį narną del bažny
čios ir pradėjo statyti baž
nyčią 1929 metais ir tais 
pačiais metais baigė bažny
čią įrengti, nes bažnyčia 
daryta medinė, todėl ilgai 
netruko darbas baigti. Me
ti} bėgyje bažnyčia stovėjo. 
Žmonės prisidėjo prie jos 
ištaisymo: aukavo lento
mis, pinigais, ir tt.

1932 metais mirė pasku
tinis brolis Jonikas, kurio 
įrengta bažnyčia lieka ant 
visados. Ta vieta ir bažny
čia pavadinta Vertimai, del 
to kad kaimas paversta į 
bažnytkaimį arba taip sa
kant persivertė iš vienokio 
į kitokį.

Tas Jonikas norėjo kad 
tai vietai vardas butų duo
ta Jonikai, bet kol gyvas 
buvo niekam apie tai nesa
kė, o kai mirė, aplinkiniai 
gyventojai davė bažnytkai
miui Vertimų vardą. .

Bažnyčia stovi gražioje 
vietoje, ant pat kranto Mi- 
tuvos upės. Upė yra iš va
karų pusės, už upės kokia 
ketvirtdalis kilometro ran
dasi miškas. Vertimuose 
yra vieni iš didžiausių at
laidų per metus, Švento Jo
no atlaidai Birželio 24 d. 
Per atlaidus suvažiuoja po 
kelis šimtus karabelninkų, 
ir privažiuoja, prieina dau
gybė žmonių.

Veikimo miestelyje nėra

Eržvilko mieste- 
į pietų pusę, 10 
Į Jurbarką, 
vakarų linkui, už

jokio, vakarėlių ir geguži
nių nėra kaip rengti, nes 
nėra kur, nėra tam tikro 
namo ar vietos. Gal už ke
lių metų bus galima ir čia 
parengimus daryti.

Keliai į šį bažnytkaimi 
yra visi trečios rūšies, ir 
ineina tiktai du keliai. Ry
tų pusėje už keturių kilo
metrų yra antros rūšies ke
lio, paskui skirias du keliai, 
vienas eina Į šiaurę, 13 ki
lometrų į 
lį, antras 
kilometrų

Šiaurės
24 kilometrų randasi Gau
rės bažnytkaimis, ir dau
giau kitokių kelių nėra.

Keliai aplink bažnytkai
mį nežvyruojami, tik lomas 
iškemša šakomis, o paskui 
žemių užmeta ir viskas. O 
pačiame bažnytkaimyje ir 
šventoriuje prie pat bažny
čios tai žvyru nupilta. Pa
vasarį arba rudenį didelių 
purvynų nebūna.

Vertimų bažnytkaimyje 
išpradžių tebuvo tiek tro
bų: bažnyčia, špitolė (kur 
eina pypkes padumyti), kle
bonija, krautuvėlė ir pašto 
agentūra, tvartas ir kloji
mas. šiaurės pusėje visai 
netoli gyvena vienas kai
mynas, ir iš pietų pusės ki
tas kaimynas — tai ištolo 
žiūrint atrodo miesčiukas.

Gyventojų Vertimuose 
tėra šie: kunigas, zakristi
jonas, vargoninkas, krautu
vės savininkė, klebono ber
nas ir merga, tai ir viskas, 
nes nėra daugiau trobų ir 
nėra kur daugiau žmonėms 
pasidėti. Palengva tačiau 
pradės statytis ir trobų, at
siras krautuvių.

Pirmiau neturėjo teisės 
Vertimuose šliubą duoti, 
bet 1932 metais gavo nuo 
vyski po leidimą ir dabar 
jau nuo 1933 metų susitvė
rė tikra parapija.

Pradžioje 1933 metų vie
ną sekmadienį klebonas pa
baigęs pamokslą pranešė 
kad vyskupas jau pavelija 
šioje bažnyčioje duoti šliu- 
bus, ir kad pirmutinei porai 
kuri norės apsivesti jisai 
duos šliubą nemokamai. Ta-

Advokato K. R. Jurgėlos kalba
Adv. K. R. Jurgėla pasakė 

sekančią kalbą:
“Mane stebina tam tikras ne

nuoširdumas 
baimė seime, 
vakar įvykęs 
išrinko savo 
ir pilnai ją 
susitarti visais klausimais su 
Sandara. Iš kitos pusės, nors 
čia dalyvauja Sandaros pirmi
ninkas ir sekretorius ir eilė pa
rinktų sandariečių. betgi daly
viai kalba apie “Sandaros cen
tro nekvietimą, negalėjimą tar
tis”, kad čia turi būti “šiaip 
sau pasitarimas”, arba, kaip 
rašo Adv. Bagočius savo laiš
kuose, “abelnas pasiplepėji
mas’. Argi tam mes čia suva- 
važiavom?

“Kaip eilė čia esančių veikė
jų gali paliudyti, Brooklyne ne
senai atsilankius vienam Chica- 
giečiui veikėjui, viename pasi
tarime ir viešoje vakarienėje 
vienas stambus sandarietis pa
reiškė kad norint derėtis ar su
sitarti su Sandara, reikia krei
ptis ne į Sandaros centrą bet į 
du ponu New Yorke; kad San
daros centras gavęs kokių rąs
tų ar siūlymų pirma juos per
siųs į New Yorką tiem dviem

ar atsakomybės 
Iš vienos pusės, 

tautininkų seimas 
Vyriausią Tarybą 
įgaliavo tartis ir

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

DABAR GALIMA GAUTI “DIRVOJE”
KARAS! 20-to amžiaus KARAS ant žemės, ore, jurose.

Durtuvų grumtynės, nuodingi gazai, lėktuvų pašovimas, artilerijoj griau
smai, žmonių susprogdinimas ir kitos karo baisybės vaizdžiai aprašyta 
W. T. SCANLON’O parašytoje ir 1-ma premija 
karo apysakoje

“DIEVE, PASIGAILĖK
(GOD, HAVE MERCY ON

6820 Superior Ave.

Amerikoje apdovanotoje

“Dirva

MUSŲ!”
usn

Cleveland, O

čiau kai reikėjo šliubą duo
ti tai savo žodžio nesilaikė: 
pasakė kad dykai šliubavo- 
ti negali, bet sušliubavos už 
papigintą kainą — 60 litų 
pirmutinę porą, o paskui 
kitiems 70 iki 80 litų reikės 
už šliubą mokėti, žmoneliai 
pradėjo kalbėti kas kuni
gai nei krizio metu neatjau
čia vargų suspaustą ūkinin
ką. Reikia žmogui parduo
ti net du arkliu 
vesti.

Tas pats ir su 
mu numirusio; 
su bažnytinėmis 
jomis atsieina 58 
užmokėjus, kunigas griež
tai atsisako numirėlį laido
ti. Ar turi pinigų klausi
mo nėra, mokėk ir viskas.

Kapinės yra į šiaurę vie
nas kilometras nuo bažny
čios, todėl nepatogu su lai
dojimu, užtai ir kunigui 
reikia mokėti brangiau už 
nukeliavimą į kapines.

Šie kaimai atsiskyrė nuo 
kitų parapijų ir prisidėjo 
prie Vertimų: Vilniškių k., 
buvęs prie Eržvilko parapi
jos; Globių, buvęs prie Gau
rės. Nuo Jurbarko parapi
jos daugiau priskyrė prie 
vertimų: Bandžinų, Miku- 
taičių pirmas ir antras kai
mai; Žindaičių, Montvilių, 
Antglobių, Jurkšių, Vaitie
kų, Raukštiškių, Dargaite- 
lių dvaras ir naujakuriai 
(ne ne visą dvarą išdalino, 
paliko centrą 150 hektarų, 
o 100 hektarų išdalino nau
jakuriam) ir Drebulės dva
ro naujakuriai (šis dvaras 
visas išdalintas).

Taigi parapiją sudaro iš
viso 12 kaimų.

Aplinkiniai žmonės neap
leidžia bažnyčios,. susiren
ka kožną sekmadienį pasi
melsti ir pasiklausyti pa
mokslų. Prastais keliais nu
vykti į kitas bažnyčias ne
patogu ir toli.

1931 metais Vertimuose 
įtaisė pašto agentūrą ir su
vedė telefoną, taigi svar
biuos reikaluose galima su
sisiekti su kitais miestais 
telefonu, ir nereikia toli 
keliauti pasiimti laiškų ir 
laikraščių.

K. Laurinaitis.

kad apsi-

palaidoji- 
laidotuvės 
ceremoni- 
litai. Ne-

ponam, ir tik po to atsakys, 
vykdydamas jų nutarimus.

“šiandien pasiklausius daly
vių, ir ypač Sandaros centro 
narių, kalbų, juo labiau prisi
eina tam vieno sandariečio pa
reiškimui tikėti. Taigi ‘tikrų 
demokratų’ organizacija valdo- 
si ne demokratiškai bet tam 
tikru ‘brain trust’. Argi aip 
gali būti rimtas darbas dirba
mas? 
nėra 
centrą, kad galima butų 
centru atsakingai tartis 
dradarbiauti ?

“Aš nesu • nei vienos 
tos organizacijos narys 
bu kaipo pavienis asmuo. Į čia 
atvažiuojant teko susipažint su 
Sandaros konstitucija, paga
minta prieš 18 metų. Ten kal
bama kad Lietuva turi būti de
mokratiška respublika, balsavi
mai turi būti proporcine repre
zentacija skirstomi, turi būti 8 
valandų darbo diena, darbinin
kų apdrauda, ir tt. ir tt. Ame
rikos organizacija nori paliep
ti nepriklausomai Europos val
stybei kaip ji turi valdytis, kas 
jai turi vadovauti, kokia turi 
būti šalies santvarka. Gerbia
mieji, teisininko akimi žiūrint 
tai yra priešvalstybinė konsti
tucija: viena, kad, Amerikos 
valdžios ar visuomenės akimis 
žiūrint, ji rūpinasi svetimos 
valstybės vidaus santvarka ir 
tuo pažeidžia tą valstybę, yra 
revoliucijine, ir programo dės
niai yra ne-Amerikoniški (kaip 
kad balsavimai), prieš NRA 
(kaip kad 8 valandų darbo die
na), ir tuo budu neleistini. An
tra, Lietuvos akimis žiūrint, ta 
organizacija yra užsienyje gy
venančių svetimšalių ir jokiu 
budu negali laisvai valstybei 
įsakyti kaip ir turi tvarkytis. 
Tai įžeidimas.!

“Taigi per 18 metų nei žing
snio pirmyn, nors gyvenimas 
per tą laiką daug pasikeitė. 
Laisva Lietuva jau gyvena sep
tynioliktus metus. Joje vei
kia socialė apdrauda, kuri, pa
gal Tautų Sąjungos Darbo Biu
ro' pranešimus, šiuo metu te
veikia vos keliose, bene astuo
niose, kitose valstybėse ir ku
rios dar neturi Amerika. Tai
gi Lietuva yra viena pirmaei
lių moderniškiausių valstybių. 
Lietuva turi savo valstybės 
aparatą ir nereikalinga užie- 
nių organizacijų kišimosi. Lie
tuvoje, Tautos Vadui A. Sme
tonai, tam tipiškam Lietuviui, 
vadovauj ant, išsivysto savotiš
ka Lietuviška valdymosi for
ma, kuri neseka nei Italijos, nei 
Vokietijos nei Rusijos, nei, pa
galiau, Sandaros politinę siste
mą, bet yra grynai Lietuviška 
demokratiška, suderinanti tik 
geriausias ir kraštui tinkamiau
sias kitų sistemų dalis ir suri
šant viską su tradiciniais isto
riniais vardais. Argi mes, 
Amerikos piliečiai, galime da
bar sakyti Lietuvos žmonėms 
kad jie privalo ką kitą daryti, 
kad Smetona negeras, o kas 
kitas geras, kad mes išminčiai, 
o jie nesupranta savo krašto 
reikalų ?

“Aš nesutinku su Inž. Simo- 
kaičio pareiškimu, kad vienin
telis tarp sandariečių ir tauti
ninkų nesutarimas kilo iš SLA. 
politikos. Mes čiai pakviesti 
atvirai ir laisvai apkalbėti ne
sutarimo priežastis ir bendra
darbiavimo galimumus. Tai kam 
gi slėpti tikrąją priežastį? Ta 
priežastis tai 1926 metų įvykis. 
Tais metais po pavojingų žai
dimų su šalies laisve ir tvar
ka kariumenė atstatė socialis
tų ir liaudininkų pastatytą val
džia, kuri leido užpuldinėti gar
bingus savanorius, steigė val
diškas Lenkiškas, žydiškas ir 
Vokiškas mokyklas vien no
rint gauti tų tautinių mažumų 
atstovų seime balsus, leido kur
tis priešvalstybiniams gaiva
lams. Dalis sandariečių supra
to tikrąją įvykių priežastį ir 
prasmę, betgi kita dalis nesu
prato ir išėjo prieš naują tau
tišką vyriausybę, tuo budu pa
tekdama vienan vežiman su so
cialistais, bolševikais, Lenkais 
ir kitais. ‘Iš tavo draugų pa
žinsiu tave’, anot tos patarlės. 
Ir taip Sandara, kuri seniau 
nuveikė didelius kulturinius ir 
kitus kūrybinius darbus nu
smuko ir atsidūrė griovikų 
kompanijoje.

“Šiandien matome kad tau-1

Kodėl gi tikrieji vadai 
renkami į organizacijos 

su tuo 
ir ben-

nei kl- 
ir kal-

INSULL IŠTEISINTAS
Visi gerai atmena ir žino žy

mų Chicagos kapitalistą, kuris 
nubankrutinęs kelias kompani
jas, pagaliau pabėgo Europon 
ir buvo gaudomas po Graikiją, 
Angliją ir net Turkiją, ir buvo 
pargabentas Chicagon teismui.

Jo tardymas ir byla tęsėsi 
net aštuonias savaites federa- 
liam teisme. Bet štai Lapkričio 
24 d. prisaikyti sprendėjai po 
dviejų valandų išnešė nuo
sprendi kad Samuel Insull ir jo 
16 padėjėjų yra nekalti.

Jie buvo kaltinami išaikvoji- 
me investorių $120,000,000 pi
nigų. Svarbiausias prisikabi
nimas buvo kad tų pinigų ga
vimui naudojosi paštu, kuomet 
tie investmentai kuriems pini
gai prašyta buvo prastame sto
vyje.

Taigi iš didelio debesio 
mažas lietus.

išėjo 
Rep.

STATO “VALKATA”
Gruodžio 9 d. Chicagos Lie

tuvių auditorijoje V. Stančiko 
Teatralė Grupė stato keturių 
veiksmų dramą “Valkata”. Vei
kalas įdomus, ir vaidylos pasi
ryžę tinkamai pastatyti, 
ta pamatyti. Pradžia 
vakare.

1
Ver- 
val. 

Rep.

TAI BUS “SUDAS”!
“Margutis” rengiasi 

tyti Chicagos Lietuviams ne
paprastas komedijas. Kiek re
porteriui teko nugirsti tai bus 
išvirožyta scenoje “Sudas” ir 
“Lėkimas”. Vakaras įvyks 25 
d. Gruodžio, per pačias Kalė
das, Olympic Ballroom, 6148 
Cermak rd., Ciceroj. Pamaty
sim kas “lėks” ir kas bus “ap
sūdytas”. Rep.

persta-

tininkai čia atvyko su savo va
dovybe, pasiruošę rankas ties
ti per stalą; kad visi tautinin
kai entuziastai dirba kūrybinį 
darbą, žino ko jie nori, turi ai
škius planus, idealus. Gi san
dariečių vadovybė bijo atsako
mybės, bijo bent kokių atsako- 
mingų žygių imtis, nedrysta 
savo vardu pasisakyti; pats 
simpatiškas Sandaros preziden
tas skundžiasi nesuvaldąs nei 
redaktoriaus, kuris net jo raš
tus netalpina ir jo patarimų 
neklauso, kaipo faktino tauti
ninko. Tegalima tik palinkėti 
kad tikrieji sandariečių vadai 
atsistotų priešakyje ir tik ta
da susitarimas bus galimas. Su
siėję krūvon, vėl visi ims dirb
ti kūrybinį darbą, sandariečiai 
laimės daug naujų jaunų jie- 
gų, gi tautininkai naudosis se
nų sandariečių veikėjų patyri
mu.”

SVEIKINIMAI
Pasibaigus įžanginėms kal

boms perskaityta eilė sveikini
mų ir linkėjimų telegramais ir 
laiškais nuo sekančių veikėjų:

Telegramai: K. J. Semaška, 
S. Jokūbaitis, Chicago; Conrad 
Smitrus, Farmingdale, N. Y.; 
L. Striupas; Adv. J. P. Uvick, 
Detroit, Mich.; Alekas Banys, 
Pittsburgh; Adv. Nadas Ras
tenis, Julė Rastenienė, Jonas S. 
Galinaitis, Petras P. Jaras iš 
fealtimorės; J. J. Bačiunas, So
dus, Mich.; Adv. C. M. Luko
šius, Waterbury, Conn.

Laiškai: J. Januškevičia, J. 
J. Januškevičia, W. M. Chase, 
S. Pikturna, Hartford, Conn.; 
Jonas Tareila, Waterbury; Jo
nas Kerdiejus, So. Boston.; St. 
Gegulis, Mahanoy City, Pa.; A. 
B. Strimaitis, New York City.

Pradėjus apkalbėti dienos 
klausimus pirmininkas paskiria 
rezoliucijų komisiją: M. Biek
ša, Juozas Virbiškas, Jonas Va
laitis.

Pirma sesija baigiasi su per
trauka pietums. Pirmininkas 
užkviečia pietų pertraukos me
tu visus atstovus eiti paroduo- 
ti iį Lietuvių Kulturinį Darže
lį, atlankyti Dr. Jono Basana
vičiaus paminklą ir uždėti vai
niką.

Sesija užsidarė 12:35 vai. iki 
I 3 vai. po pietų.
I (Bus daugiau)

IR VĖL ALTASS 
ATSKAITA

Socialistų gazieta “N.” vėl 
pradėjo garsinti neva Altass 
atskaitas, tik gaila kad tos at
skaitos neparodo tikrų išlaidų.

Įplaukos pasirodo buvo mil
žiniškos — viso surinkta net 
$32,043.10. Visokių išlaidų pri
daryta $10,700,34, be paties 
lėktuvo kaštų. Spalių 31 d. 
Altass kasoje buvo tik $155.20.

Iš Lietuvos atsiųsta “skri-z 
dimui” net $4,186.91. Tai at- 
sidėkavojimas musų tėvynės 
Lietuvos tiems kurie niekad ne
rėmė Lietuvos ir garsiai rėkė, 
“Lietuvai nei cento!”

Nežiūrint kaip socialistėlių 
draugai tą “skridimą” idealiza
vo ir rėmė kaipo “tautišką da
lyką”, ir kaip Lietuvos tūli ofi
ciozai rėmė ir aukštino tą iš- 
mislą, “antras skridimas” buvo 
iš pat šaknų grynai bizniškas 
dalykas ir kaip kurių geras pa
sinaudojimo šaltinis.

Tik įsivaizduokit, ‘antro skri
dimo’ biznio vedimo reikalams 
išleista daug daugiau (virš 10 
tūkstančių dolarių) negu išviso 
surinko Darius ir Girėnas sa
vo skridimo įvykdymui.

Duodami “atskaitas”, jie su
maniai jas skirsto: “išmokėji
mai”, “Altass operavimas” ir 
tt. Lėktuvo pargabenimas iš 
Kalifornijos Chicagon atskaito
se parodyta kaštavo $341.05. 
Atrodo kad lėktuvą per Ame
riką skersai vežė rogėmis ar 
ratais kelias savaites laiko ir 
todėl taip brangiai atsiėjo. Po
ros dienų darbas parskridimas 
lėktuvu iš Kalifornijos į Chi- 
cagą. O jeigu pirko tokį ku
riuo negalėjo parskristi, tai 
kam tokį pirko?

Po visko, pasirodo kad kaso
je iš virš 32 tūkstančių dolarių 
sumos telikę pusantro šimtelio, 
o dar lėktuvas vis “moksliškai 
rengiamas”, dar negatavas. Pa
sakykit, gerbiamieji, aiškiai, 
kiek dar tūkstančių reikės iki 
lėktuvas bus įrengtas (jeigu 
kada manoma juomi skristi) ?

šiuo “antru skridimu” ypa
tingai Lietuvos ponai gavo ge
rą papioką klausydami savo 
įgaliotinių patarimų, o tie pa
tarimai buvo sufabrikuoti ne 
kur kitur kaip socialistų pašiū
rėje ir buvo labai reikalingi 
socialistų bizneliui gelbėti.

Lietuvoje jie šią vasarą iš
leido knygą “Frank Kruk”, ku
ri labai pašiepia Amerikos Lie
tuvius negražiu bizniavimu. O 
negalėjo jie ten iš tos knygos 
pasimokyti ir nesiduoti Ameri
kos “graboriams” save apgau
ti? Dabar už gražią $4,186 au
ką pašvilpkite. ...

PURVIS BUS PERKELTAS
Dillingerio ir Floyd sugavė

jus Melvin N. Purvis sakoma 
bus perkeltas į kitą vietą, nes 
jo viršininkams Washingtone 
nelabai patiko Purvio išgarsė
jimas.

Iki šiol dar niekas Chicagoje 
neprirodė kad Purvis yra Lie
tuvis, nors jo ir pirmas vardas, 
Melvin panašus į Malvinas, ir 
jis galėių turėti kokią Lietu
višką kilmę už savęs.

\<JV£DŲ

LlAfJA

KALĖDŲ EK5KUR11JA
Į LIETUVA
IŠPLAUSIĄ Iš NEW YORKC

M. L. GRIPSHOLM
Gruodžio 8, 1934

Specialiai nupigintos laivakorčių kai
nos perkant į ten ir atgal 1(R. T.)

Platesniu informacijų, laivakor
čių, naujo 1935 m. musų laivų iš
plaukimų tvarkraščio, kreipkitės į 
bent kuri autorizuotą agentą, arba;

SWEDISH AMERICAN LINE, 
181 N. Michigan Ave.

CHICAGO, ILL.

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

“MARGUTIS”
6812 So. Western Ave. 

Chicago, Ill.

NaujausiTEATRAI

Rep.

VOGTI AUTOMOBILIAI
Cook apskrityje, Chicagos 

plote, šymet per JI mėnesių 
surastų vogtų automobilių ver
tė siekia $495,180.

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Me
todą nuo Reumatiz
mo, kurį noriai pa- 

/ siusime kožnam šio 
laikraščio skaitytoju: 
kuris tik pareikalaus. 
Jeigu kenčiat skaus
mą sąnariuose, jeigu 
jie sustingę, arba la
bai jauslus, jeigu tu
rit kentėti kožnoj oro 
permainoj, štai jums 
proga išbandyti pa- 

Metodą, kuris pagelbė- 

pasiųsim jums PILNA

prasty, pigų 
jo šimtams.

Mes noriai __ ____  „___ _______ r
Pakelį, 7 dienoms DYKAI IŠBAN
DYMUI, ir jeigu norėsit naudot dau 
giau, tų galėsit daryti už mažus 
kaštus. Mes kviečiame jus naudoti 
tą vaistą 7 dienas, DYKAI, musų 
kaštais. Pasiuskit savo vardą ir ad
resą tuojau j ROSE RHEUMA TAB 
CO., Dept. X-3, 3516 N. Irving Ave 
Chicago, Hl.

Kūmučių Rojus
Keturių veiksmų tragi-komedija 
iš prohibicijos laikų. Reikalinga 
6 vyrų ir G moterų. Knygutė 60 
pusi. Kaina ............................. 50c

Baudžiauninke
4 aktų melodrama, pritaikyta leng 
vam perstatymui Amerikos Lietu
vių vakaruose. Reikia 5 vyrų ir - 
moterų. 67 pusi.............................50c.

Žentai iš Amerikos
2 aktų komedija iš Amerikiečių 
prietikių Lietuvoje. Lošia 4 vy
rai ir 3 moterys. Kaina ....50c

GRAŽI MAGELIONA
Melodrama 4 aktų, 6 atidengimų.
Vaidina
63 pusi.

AMERIKA
aktuose, 
rai, 2 moterys.

AKIS UŽ AKĮ, DANTIS Už DANTĮ
Komedija 1 akte. 21 pusi. Vai-

- dina 3 vyrai, 2 moterys...........15c
AVINĖLIS NEKALTASIS — 4 ak

tų komedija; 68 pusi.; vaidina 5 
vyrai, 4 moterys..................... 30c

AUKSO VERŠIS — 1 veiksmo ko
medija, 35 pusi., vaidina 4 vyrai, 
1 moteris...................................... 15c

PAVOGTAS KŪDIKIS — tragedi
ja 3 aktuose; 16 pusi.; vaidina 9 
vyrai, 6 moterys..................... 25a

SALIAMONO SAPNAS — drama 1 
akte; 22 p.; veikia 5 vyrai .. 10c

SULYG NAUJAUSIOS MADOS — 
komedija 2 veiksmų; 19 puslapių 
veikia 2 vyrai, 6 moterys .... 10c

DVI SESERĮ
4 aktų tragi-drama iš Amerikos 
gyvenimo. Vaidinime dalyvauja 4 
moterys ir apie 15 vyrų. Kny
gelė 60 pusi. Kaina ................ 50c

NENORĖJAI DUONOS —
GRAUŽK PLYTAS

Trumputė, 20 pusi, 
jaunųjų gyvenimo, 
kia 3 vyrų. Kaina

PIRMI Ž.NGSNIAI -
52 pr.si.; vaidina 8 vyrai ir 3 mo
terys................ .................................. 20c

3 moterys ir 10 vyrų, 
knygele. Kaina ....50c 
PIRTYJE — komedija 3 
43 pusi., vaidina: 7 vy- 

25c

komedija iš 
Vaidinti rei- 
............... 15c 
drama 4 v.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland
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tą Gegužį netupčiojo, ne-
sigerino jam, nesidavė jam

LIETUVOS IŠDIRBINIU PARODOS

Šį rudenį Amerikos di
desniuose miestuose įvyks
ta Lietuvos ir Estonijos Iš
dirbinių parodos, po bendru 
Baltijos Valstybių vardu.

Jau buvo New Yorke, 
Philadelphijoje ir Baltimo- 
rėje ir praėjo didžiausiu pa
sisekimu. Taip pirmas de
monstravimas Lietuvos ir 
jos kaimynės respublikos 
Estijos rankdarbių ir gra
žiųjų prekių. Tas duoda 
labai daug pasigarsinimo 
tom dviem jaunom respub
likom.

Parodos dar šymet įvyks 
Clevelande — prasidės 3 d. 
Gruodžio, ir Pittsburghe — 
prasidės 10 d.

Po naujų metų jos žada 
būti ir kituose miestuose į 
vakarus nuo Clevelando.

Lietuviams svarbu tas 
parodas lankyti ir nusipir-' 
kti jose parduodamų daik
tų. Tai atmintis iš musų 
tėvynės atvežtų ir plačiai 
tarp Amerikos gyventojų 
demonstruojamų prekių.

Kaip Atsinešti Į Bagočių 
.Jo SLA. Akcijoje?

SLA. seime išrinkus Su
sivienijimo prezidentu žy- 

j mų socialistų stulpą Adv. 
F. J. Bagočių, dalis tauti
nės srovės veikėjų pareiškė 
kad dabar reikia prieš jį ty
lėti ir remti jo darbus, nes 
jis vistiek yra SLA. prezi- 
zidentas.

Taip tai taip, bet reikia 
[ žiūrėti kokius darbus jis 
I kaipo SLA. prezidentas at
likinės. Kiek liečiasi jo ofi
cialių darbų: dalyvavimas 
Piki. Tarybos posėdžiuose, 

! pasirašymas laiškų, paliū
nių, kontraktų, ir tt., tame 
jam niekas nieko negali sa
kyti. Jis tam išrinktas.

Bet jeigu Bagočius imtų 
kūnyti savo planą Susivie- 

„nijimą visiškai į socialistų 
rankas pagrobti, tai jau ki- 

; ta giesmė.
To savo plano vykdymui 

I jis gali važinėti po kuopas, 
veikėjus gražiai glostyti, 

į tuščiai pagirti, tokiu budu 
pasikinkant juos dirbti sa-

nei glostyt, kaip duodasi 
tūli tautinės srovės SLA. 
kuopų veikėjai Bagočiui jei 
jis kur atsilanko.

Bagočius Susivieni j i m e 
atstovauja socialistus ir jie 
juomi didžiuojasi kaipo už
kariautoju tautinės organi
zacijos. Jam tūpčioti ir už
ginti jo visokį užsimojimą 
praplėsti socialistų įtaką 
tautinėje organizacijoje rei
kštų tą kaip svetimą žmo
gų, neprašytai įlindusi į ta
vo namą, toleruoti kuomet 
jis ims savaip šeimininkau
ti.

Žinome gerai kad jokie 
organizatorių maršrutai po 
SLA. kuopos neduos jokios 
naudos, nes iki šiol nedavė, 
todėl SLA. veikėjams tauti
ninkams nereikėtų būti di
deliais entuziastais socialis
tų sumanymo siuntinėti po 
kuopas jų organizatorius- 
agitatorius, ir patį prezi
dentą priimti tik taip ofi
cialiai kaip socialistai ir ko
munistai priimdavo Gegu
žį, o ne glėbščiuotis su juo,

manymus gauna ir gali gau
ti ateityje iš organo “Tė
vynės”, kur gali ir privalo 
rašyti, paakstinti ir suma
nymus patiekti pats SLA. 
prezidentas.

Prezidento ar organiza
torių lankymasis po kuopas 
Susivienijimui perbrangiai 

: atsieitų.APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. Sirvydas.

ANTANAS OLŠAUSKAS

Atsisako Remti 
Skridimą

Lietuvos Eero Klubas pa- Į 
reiškė jog atsisako remti 
dviejų Lietuvos lakūnų su
manymą skristi Į Pietų A- 
mei'iką. Primena kad dar 
nebaigtas “antras skridi
mas”, ir bene mano kad rei
kės dar jį paremti;

Iš Lietuvos atsiųsta Chi-; 
cagos socialistų kromelį pa-j 
remti net $4,186. Iš tų ar

vo partijos gerovei — tada 
jis jau ne organizacijos la
bui dirba, ir jo tokį darbą 
neprivalo remti visi nariai 
išimtinai ir neprivalo apie 
jį kaipo SLA. galvą tūpčio
ti.

Socialistai ir komunistai 
apie buvusį SLA. preziden-

kaip tūli mūsiškiai daro.
Kuopų organizatoriai at

liko ir atliks visą didžiausi 
naujų narių prirašymo dar- 

I bą, ir tą turi visada turėti 
mintyje, nes dar yra daug 
Lietuvių kurie nepriklauso 

; y SLA. Organizatoriai pa
raginimus dirbti, naujus SU

ti pusę davė pats Lietuvos 
Aero Klubas.

Tas parodo kaip socialis
tų agentams pavyko pertik
rinti Lietuvos Aero Klubą 
“antro skridimo” tikrumu, 
kad jie gatavi buvo “dūšią 
atiduoti” Amerikos sociali
stų neįvykdomam “skridi
mui”, o kada reikia pagel
bėti saviems, kurie skridi
mą įvykdytų, neturi iš ko.

SAKEI
Sakei man, močiute, mažam 
Kad savąjį kraštą mylėčiau, 
Kad žygiui tėvynės didžiam 
Užaugęs pilnai ištęsėčiau.

Sakei kad garbė yra tam

Vokietis kuriuo Veria 
Didžiuotis

Jei visi Vokiečiai butų 
kaip jų poetas Šileris tai 
Lietuviai pasididžiuotų sa- 

j vo kaimynais vakaruose ir 
daugiau sau ten pavyzdžių 
jieškotųsi.

“New York Times” Lapk. 
11 d. aprašo Šilerį paminė
ti vakarėlį surengtą New 
Yorke Roerich muzejaus 
salėje, 175 metų poeto gi
mimo proga. Susirinko at
stovai 30-ties tautų šį Vo- 

' kietį pagerbti! Dalis pro- 
, gramo ir per radio buvo 
j duota. Lietuvius atstovavo 
i musų Generalinio Konsulo 
įgaliota, p. Viktorija Ven- 
cienė, žmona Brooklyno 

’ tautininkų veikėjo Dr. B. 
K. Venciaus. Ji Šilerį pa
gyrė, nurodydama kad Lie
tuvoje jis taip gerbiamas, 
kad jo poemų ir dainų stu- [ 
dija privaloma visose vidu
rinėse mokyklose Lietuve-I 
je- :

Prof. Otto Paterson kai-: 
bėjo Latvijos ir Estijos var
du, nurodydamas kokios sti
prios įtakos Šileris padarėį 
ir paliko Latvių ir Estų ra-' 
šytojus.

Mes Lietuviai pagerbia
me Vokiečių rašytojus, o 

■ “kultūringi” Vokiečiai ap
leidžia padaužomis Lietuvį 
rašytoją Tilžėje, Dr. Vydū
ną. Tai toks skirtumas 
tarp Lietuvio sielos ir Vo
kiečio, tarp civilizacijos ku
rią budavoja Lietuviai, ir 
tos kurioje auklėjama da
barties Vokiečiai!

Varšavos Lietuviai 
Dėkoja už “Dirvą”

Žinomas Lietuvių poetas, 
Ksaveras Vanagėlis, auto
rius geriausia žinomos dai- i 
nos, “Kur Banguoja Nemu
nėlis”, iš Varšavos rašo se
kančiai :

“Varšavos Lietuvių D r-j 
jos vardu nuoširdžiai tariu ; 
Jums, Pone Redaktoriau, i 
ačiū, ačiū už Jūsų gražų, I 
protingai vedamą laikraštį, j 
‘Dirvą’ gauname ir su dide
liu atsidėjimu ją skaitome, j 
Ačiū. Prašome ir toliau j

Lietuvio kas vardą nešioja, 
O vardas Lietuviui tikram 
Ir turtus didžiausius atstoja.

Kaip brangus tie žodžiai visi 
Kuriuos man kalbėjai jaunystėj, 
Nes mokslai nublunka prieš jį, 
Kurs žmogui neduoda paklysti.

Juk, motin, mums laisvę davei, 
Nors himnų tau nieks negiedojo, 
Bet jauti, močiute, žinai 
Kad sūnus širdyj tau dėkoja.

Džiaugiesi su tauta kartu,
Matydama pulkus karžygių, 
Ir trokšti kar darbštus butų 
Kai rengias į sprendžiąmą žygi. 

“Karys”. P. Didžiariekis.
mums ‘Dirvą’ siųsti.

“Varšavos Liet. Draugija, 
turi apie 200 narių. Turime 1 
savo mažą salę prie Kudi-; 
kio Jėzaus bažnyčios. Turi
me ir kunigą Lietuvį — St. 
Vencių; jis gyvena už Var
šavos.

“Draugijos nariai — tai i 
senos ir jaunos Lietuvaitės,, 
namų tarnaitės, atvykusios

SU BALTIJA ATSISVEIKINANT
Ošianti Baltija močiute, 
Putojanti sūriais sūkuriais. 
Norėtųs prie tavęs tol būti 
Kol saulė nusileis.

O kada saulė ruošias skęsti
Ir žvejų valtys skleidžia bures, 
Noris dienos kančias įmesti.
Kad jas perlai užlietų juros.

Parausta horizontas melsvas
iš Vilnijos ir Suvalkijos. Tu
rime 4 studentus ir 1 stu
dentę, kurie baigė Vyt. Di
džiojo gimnaziją Vilniuje.

“Ačiū už ‘Dirvą’.
“Ksav. Sakalauskas- 

Vanagėlis,
Draugijos pirmininkas.”

Rusija ruošia planus ties
ti keletą naujų gelžkelių 
Sibiro tyruose, į Tolimus 
Rytus.

Ir lenkias Baltijai neramiai.
Vandens tada kolonos gelsvos 
Žuvėdrų kliksmą neša žemei.

j«:

Ir kai ošdavo motutė, 
Bangos kranto uolas skynė — 
Taip norėdavęs krūtinėj 
Vėtroms kurti sutartinę.

Palikt vieną gaila jurą.
Gaila skirtis su bangom:
Širdį žmogaus jos užburia 
Nors ir gryžtančiam namon.

Palanga, 1934 m. V. Dainoras-Gaigalas.

Lietuvos Prekybiniam 
Laivynui

Vienas Klaipėdos laikraš
tininkas siūlo Lietuviams 
kitą juros dieną dar žymiau 
švęsti negu šiais metais, 
kada Klaipėdon suplaukė į 
50,000 Lietuviškos minios. 
Sako, nusipirkime penkis 
laivus; vieną tegul nuperka 1 
Kauno miestas, antrą Klai
pėda, trečią visuomenė, o 
kitus du valstybė.

Sumanymas gražus. Jei 
Amerikos Lietuviai butų 
tautiškai vieningi ir susi
pratę, lengvai padarytų ir 
šeštą laivą. Penki ar šeši j 
metai atgal Newarkietis A. 
Žiugžda pasiūlė nupirktiI 
Lietuvai karo laivą ir davė 
$50 pirmą auką. Jo suma- j 
nyinui, tačiau, visuomenė ir 
laikraščiai mažai tepritarė. 
Gal pabijojo didelės sumos, 
ar prisiminė Lietuvos Gar
laivių bendrovę, kuri veik 
nieko nepadarė surinktu 
kapitalu. Gali būti ir šis 
Klaipėdiškio suma n y m a s 
neras pritarimo Lietuvoje, 
nes Lietuva pasirašė pre
kybos sutartį su Anglija, i 
kurioje žada visais galimais 
budais remti Anglijos pre
kybinį laivyną, ar bent ro
dyti jam tokio pat palanku- į 
mo kaip Lietuvių laivynui.

________
Ardo komunistų organi

zacijas. Rumunijoje tapo 
išardytos komunistinės or
ganizacijos ir jų nuosavybė 
tapo konfiskuota ir paimta 
į valdžios rankas. '

Šiose dienose išėjo iš spaudos didelio 
Į formato, gražaus darbo leidinis — knyga 
' apie Antaną Olšauską. __ ______

Kas yra Antanas Olšauskas? Pasta
roji Amerikos Lietuvių gentkartė jo jau 
galima sakyt nežino. Tačiau jis buvo la
bai gerai žinomas prieš 15—20 metų veik 
visiems Amerikos Lietuviams. Tai buvęs 
laikraštininkas, leidęs per keliolika metų 
Chicagoje “Lietuvą” ir išleidęs Amerikoje 
visą didumą Lietuviškų knygų, kurios dar 
ir šiandien cirkuliuoja, ir kurios anais lai
kais — pora desėtkų metų atgal ir pirm 
to — sudarė žymiausią dalį Amerikos Lie
tu viii išeivijos švietimosi literatūros.

Antanas Olšauskas daugiau žinomas 
kaipo Olszewskis. Šį gražų kurinį apie jį 
išleido plačiai Amerikos Lietuvių tarpe ži
nomas tautininkų veikėjas Juozas J. Ba- 
čiunas (Tabor Farm, Sodus, Mich.). Lei
dinis skirtas paminėjimui Antano Olšaus
ko 70 metų amžiaus sukaktuvėms. Pernai 
metą gerb. Olšauskas buvo Lietuvos val
džios apdovanotas Lietuvos Didžio Kuni
gaikščio Vytauto ordinu (trečio laipsnio) 
už nuopelnus musų tautai. Tie nuopelnai 
jau viršiau paminėti — išleidimas knygų 
tais laikais kuomet Rusų carų slegiami, be
moksliai Lietuvai, atbėgę į šią laisvą šalį, 
norėjo šviestis, ir tam rado Antano Olšau
sko leidžiamos knygos ir laikraštis.

Jo leidžiamas laikraštis “Lietuva” bu
vo Amerikos Lietuvių tautinės minties 
švyturis. “Lietuvą” redagavo du įžymus 
asmenys — Dėdė Šernas-Adomaitis ir B. 
K. Balutis, dabartinis Lietuvos Ministeris | 
Londone.

Ši knyga apie Antaną Olšauską talpi-; 
na keliolika fotografijų iš jo gyvenimo 
nuo pat pradžios jo darbuotės Amerikoje, 
kuri buvo ilga — net 40 metų.

Knygoje telpa raštai šių asmenų, są
ryšyje su gerb. Olšausko 70 metų sukak
tuvėmis-: J. Bačiuno, P. Jurgėlos, B. K. 
Balučio, Dr. Jono Šliupo, J. O. Sirvydo, 
Dr. J. Kulio, Dr. A. J. Zimonto, V. S. Jo-1 
kubyno, A. Vanagaičio, B. F. Simokaičio, I 
J. P. Varkalos, A. A. Tūlio, Jono Valaičio, 
ir gale suminėta visi Antano Olšausko iš- j 
leisti leidiniai.

Už tokios knygos išleidimą priklauso 
garbė leidėjui J. J. Bačiunui, kurio suma
nymas ir pasišventimas tokį paminėjimą 
padaryti gyvam veikėjui yra didelės svar
bos. Ši knyga išsiplatins po visą Ameriką 
ir Lietuvą ir per ją visi sužinos apie nuo-! 
pelnus žmogaus dirbusio musų tautai tada : 
kada labiausia tokiu darbininku reikėjo. !

K. S. K. I

j skirstę į dvi dideles šakas: Latgalius ir 
Žemgalius. Latgaliai gyveno dešinėj Dau- 

I guvos upės pusėje, užimdami didelius plo- 
' tus nuo jos į šiaurę. Kairiame Dauguvos 
krante iki pat Rygos įlankos buvo susi
glaudę Žemgaliai.

Kuršiai gyveno visame Baltijos juros 
1 pajūryje, į šiaurę nuo Žemaičių, iki pat 
Rygos įlankos ir Mūšos tipus žiočių.

Prusai buvo gausi ir galinga Lietuvių 
■ tautos giminė. Prusai gyveno Lietuvos 
' vakaruose. Jų žemės buvo Baltijos paju- 
| ryje tarp Nemuno ir Vyslos žiočių.

Jotvinigiai buvo susimetę Lietuvos 
pietuose. Jie gyveno Bugo, Narevo, Pri
petės ir Nemuno aukštupiuose. Jotvingių 
kaimynai vakaruose buvo Prusai, pietuose 
— Mozūrai.

Šiandien iš visų Lietuvių giminių iš- 
siliko tik Lietuviai ir Latviai. Jotvingius 
ir Prusus išnaikino kryžiuočiai. Kuršių 
tik labai mažas skaičius išsiliko ir šian
dien tebegyvena Baltijos pajūryje. Lietu
viai patys pirmutiniai suktinė savo valsty
bę prieš kelis šimtmečius. Latviai savo 
valstybę sukinę tik po didžiojo karo. An
ksčiau dalis jų priklausė Lietuvai, o kitą 
dalį Latvių valdė kryžiuočiai. Jeigu ne 
Lietuviai, gal but šiandien ir Latvių tik 
vardas butų belikęs. Latviai, lygiai kaip 
Prusai ir Jotvingiai, gal butų buvę kry
žiuočių išnaikinti. Tsb.

KUR SENOVĖJE LIETUVIAI 
GYVENO

Lietuvių tauta nuo senų senovės gy
veno tuose pačiuose plotuose kuriuose ir 
šiandien gyvena. Tiktai senovėje Lietu
vių tauta tuos plotus turėjo daug dides
nius negu šiandien. Tada šiaurėje Lietu
viai siekė Dauguvos upe, o pietuose Vyslos, 
Narevo ir Bugo upes. Tais laikais Lietu
vių proseneliai buvo pasiskirstę į kelias 
didesnes ar mažesnes gimines. Jos vadi
nosi: Lietuviai. Latviai, Prusai ir Jotvin
giai.

Lietuviai buvo tų visų giminių bran- 
duolis. Jie gyveno pačiame Lietuvos vi
duryje. Iš jų esame kilę ir mes, šiandie
niniai Lietuviai. Lietuviai tada buvo pa
siskirstę į dvi dideles šakas: Aukštaičius 
ir Žemaičius. Skirtumas tarp Aukštaičių 
ir Žemaičių buvo tas kad Žemaičiai gyve
no arčiau juros, žemesnėse vietose, vaka
ruose; o Aukštaičiai rytinėje Lietuvos da
lyje. kur daugiau aukštumų, kalnų.

Žemaičiai gyveno Nemuno žemupyje: 
prie Ventos, Juros, Dubysos, Nevėžio ir 
kitų tos srities upių. Aukštaičiai gyveno 
prie Nemuno aukštupio, Neries, Švento
sios ir Merkio upių. Aukštaičiai gyveno 
maždaug iki tos vietos kur Nevėžis įteka 
į Nemuną ties Raudondvariu.

Latviai gyveno šiaurėje nuo Aukštai
čių ir Žemaičių. Jie taip pat buvo pasi-1

LIETUVOS ŽYDAI IR VOKIEČIAI
Iš visų tautinių mažumų Lietuvoje la

biausia pasireiškia Žydai, kurie dar Vy
tauto laikais buvo iš Lenkijos į Lietuvą 
atėję ir kaip miesto gyventojai prekybi
ninkai buvo įgiję net kai kurių privilegi
jų. Lietuvos kunigaikščio valdžia 1495 
metais įsakė visus Žydus išvyti iš Lietu
vos. Tačiau po 8 metų vėl buvo leista Žy
dams gyventi Lietuvoje. Ir nuo tų laikų 
iki šių dienų Žydai tebegyvena Lietuvos 
miestuose ir miesteliuose, versdamiesi kuo 
ne išimtinai prekyba ir pramone.

Vokiečių Lietuvoje daugiausia gyve
na vakarinės Lietuvos dalyse, arti Prūsų 
sienos. Seniau žmonės vadindavo Vokie
čiais visus tuos kurie išpažino Liuterio ti
kėjimą. Taip pat daugelis pačių Lietuvių 
kurie buvo Liuterio tikėjimo arba protes
tantai, skirdavo save prie Vokiečių. Ta
čiau dabar jau daugelis atskiria religiją 
nuo tautybės, ir Lietuviai protestantai ar
ba Liuteronai nesivadina Vokiečiais.

Žmonės paprastai protestantus arba 
evangelikus klaidingai vadino “Prūsais”, 
kurie ištikrųjų dažniausia tėra Lietuviai, 
tik kito tikėjimo.

Protestantų tikėjimas į Lietuvą įsiga
vo tais pat laikais kada vakarų Europoje 
protestantai įsigalėjo. Lietuvoje protes
tantų tikėjimo platintoju ir globotoju bu
vo Kėdainių kunigaikščiai Radvilai.

SAPNJNYKAK
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

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

KAINA Su prisiuntimu 75c.

“NEŽINOMO KAREIVIO 
KAPAS”

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

Reikalaukit “Dirvoje”

Gausus Angliškai-Lietuviškas t

ŽODYNAS '
Labai naudingas kišeninis žodynėlis, tin- 

. karnas nešiotis kišeniuje ir pasinaudoti vi
sokiame reikale. Talpina savyje keliolika 
tūkstančių žodžių, taigi jame rasite kiekvie- , 
na kasdieniniame gyvenime reikalingą žodį.

KAINA su prisiuntimu $1.00. '

Reikalaukit “Dirvoje” /F ,
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VINCAS KRĖVE.
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I.
Daugel musų tėvynėje yra puikių ir 

gražių vietų, daugel yra šalių kur pragar
sėjo senų tėvelių darbais, bet tarpu jų vi
sų yra gražiausia ir garsiausia Dainavos 
šalis ir savo aukštais kalneliais, ir žemo
mis klonimis, savo tamsiomis giriomis, di
džiais tankumynais, kur nei žmogus ne
praeina, nei žvėris nepralenda, tik maži 
paukšteliai čiulbuonėliai pralekia, tik rai
bos gegulės ir lakštingalėlės, kur ankstų 
rytą ir vėlų vakarėli lakštuoja, ten niau
rų girelę linksmina.

Bet ir už mažus paukštelius čiulbuo- 
nėlius, už lakštingalėles garsiau dainuoja 
ten jaunos sesulės, Dainavos šalies gra
žios mergelės....

Ir ankstų rytą ir vėlų vakarėli skam
ba jų dainos ir giriose tamsiose, ir lanko
se žaliose, kai šienelį grėbia, ir laukuose 
platuose, kur rugelius jaunos pjauna, ir 
žaliame vyšnių sodelyje, kur bernelį liū
di.... >

Ko tik nekalba, ko nemini jų skambi 
dainelė! Ir šviesų pavasarėli ir miglotą 
rudenėlį, skausmus jauno bernelio, karan 
išjojančio, ir jausmus jaunos mergelės, šel
mį bernelį pamylėjusios....

Ko tik nekalba, ko nemini skambi 
mergelės lelijėlės daina, ko mums nepori
na, nepasakoja!

Ir pro senovės garsius laikus, pro di
džius senųjų tėvų darbus ir pro nūdienos 
vargus, kuriuose skursta Lietuvos šalelė. 
Ir gražios, ir skambios, ir jausmingos vi
sos jų dainelės, kad dieną-naktį jų beklau
sydamas neatsiklausytai....

Bet iš visų dainų dainelių toji nuo- 
. skambiausia kurioje mergelė dainuoja gū
džiu balseliu apie aukštus kapus, kur guli 
musų tėvai milžinai — ir ilsisi. . . .

Aš tokią vieną dainelę girdėjau. ... O 
ką girdėjau, jums papasakosiu. . ..

II.
Ten kur sravus Merkys, bėgdamas te

kėdamas per žalias pievas, per alksnynus, 
per krumuotus šlaitus neša savo tyrų van
denėlį platuna Nemunėliu, yra ten aukštas 
ir status kalnas, visų kalnų aukščiausias, 
o ant to kalno tvirta pilis, garsi Merkinė, 
visų pilių tvirčiausia. Milžinai ją statė, 
ne žmonės; nuo septynių mylių iš vakarų, 
iš pietų ir iš kitų šalių nešiojo jie sunkius 
akmenius, kur guli tos pilies pamatuose.

Aukščiau siūbuojančių girių toli švai
stė mėlynose padangėse balti jos kuorai, 
kur dienas ir naktis sargai stovėjo. Sie
nos iš didelių akmenų milžinų sukrautos, 
žilomis samanomis apžėlusios, rūsčiai dai
rėsi aplinkui, kaip niūras dairosi vilkas 
šaltą žiemos naktį, ar nematys kur prieši
ninko nedraugo....

Daugel daugel jos matė priešininkų: 
ir Gudų, ir Lenkų, ir kraugerių kryžiuo
čių. Visi jie ne kartą ir ne du aplankė 
Merkinę; visi jie plėšė draskė jos akmenio 
krutinę, o ji stovėjo tvirta, niūri ir baisi 
jiems, kaip stovėjo pirmą dieną....

Daugel kraujo praliejo ten: ne vienas 
Gudas, kur iš pasalų muša, ne vienas Len
kas, kursai ne taip narsus kaip save gi
ria, ne vienas kryžiuotis, kur piktesnis nei 
pats mano, paguldė tenai savo galvą.. ..

Tyli ir rami tvirtuma. Tik Stangė 
upelė, bėgdama aplinkui kalną giliais ra- 
vais perkasomis, be pertraukos kalbėjo 
senai piliai ką ji matė, ką girdėjo tamsio
se giriose, žaliose pievose ir giliuose eže
ruose ....

Daugel paslapčių pasakojo piliai, ku
rių nematė ir nematys žmogaus akis, ku-1 
rių negirdėjo ir neišgirs žmogaus ausis. Į 
Klausė sena pilis straujo upelio kalbų, kaip 
klauso rimtas vyras kalbos mažo vaiko, ar Į 
jafinosios mergelės..

Klausė ir lyg dairėsi ar nesimato kur 
toli kryžiuočiai, Lenkai, kiti pikti tėvų mu-1 
su šalies prešininkai nedraugai, kaip ski
na plačias dubres, darydami taisydami sau 
kelią per girių tankumynus į Dainavos 
šalį.

Ir taip ilgus, ilgus metus gynė pilis 
toji tėviškėlę, kaip gina motulė savo vai
kelį, gyvasties savo nesigailėdama, gina 
saugoja nuo priepuolių, nuo vargų.... ė

Vai ne kartą keikė Merkinę priešinin
kai, ne kartą kėsinosi nugriauti jos akme
nų sienas, išversti vario vartus, nuardyti 
aukštus kuorus, kur toli mato....

Didelius pulkus vedė čion ir Gudai, | 
kur iš pasalų užpuldinėja, ir Lenkai kur 
ne taip narsus kaip save giria, ir kryžiuo- į 
čiai kur piktesni nei patys mano. .. . Bet 
tirpo čia jų visų galybė, kaip tirpsta šal-j 
tas sniegas, nušvitus pavasario saulelei.

m. . į
Garsi visame pasaulyje buvo Merkines j 

pilis; taip garsi buvo ir bajorų Kirklių gi-< 
minė, kur iš senųjų laikų, kaip tėvų tėvai! 
pamena, sėdėjo aukštoje Merkinės tvirtu-1 
moję. Gerbė tos giminės vyrus ne tik žmo
nės kur aplinkui gyvendami matė gerus 
narsiųjų darbus, matė kaip ne vienas jų l 
padėjo savo galvą begindamas tėvų kapus; 
ir šventą ugnį dievų aukščiausių.

Ne vienas jų taip garsiai pasinešė kad 
jų vardu skambėjo vaidilų kankliai, kaip 
plačiai kalba žmonės šventa savo tėvų kal
ba.

Gerbė juos ir patys galingieji kuni-į 
gaikščiai ir senų Trakų ir didžiojo Vii- i 
niaus, gerbė — ir iš senų laikų, kaip Mer
kinė stovėjo, pavesdavo seniausiam jų val
dyti pilį ir ginti tėviškę šalį nuo Gudo ir 
Lenko ir pikto kryžiuočio, y

Ir niekados nepasigailėjo garsus Lie
tuvos valdovai kad taip įsitikėjo Kirklių 
bajorų giminės vyrais, nes jų neužvylė nei i 
vienas.

Ir taip per ilgus metus sūnūs paskui 
tėvą sėdėjo aukštoje Merkinės pilyje....

IV.
Bet tarp visų garsių tos giminės vyrų, 

tarpu visų kur sėdėjo aukštoje Merkinės 
pilyje, garsiausias buvo senas bajoras My- 
kis.

Ne taip pragarsėjo jisai savo darbais 
kaip savo vaikų žygiais.

Turėjo jis keturis sūnūs kaip ąžuolus 
plačiašakius, vieną kito drutesnį, vieną ki
to narsesnį....

Ir augo sunai pas tėvą dvare, kaip 
ereliai pilkuonėliai lizde, o tėvas tai maty
damas džiaugėsi, kad naudon tėviškei au
ga, kad garbėn garsiai giminėnei. ...

O kai užaugo pasiūgėjo, kalbėjo jiems 
senas tėvelis:

— Gana jums, sūneliai, skrajoti tam
siuose girių tankumynuose. Ne medžioklei 
gimėt, ne medžioklei augote, tik naudon 
tėvų šalelei, kurią jūsų seneliai proseneliai 
begindami savo kraują praliejo, kad pui
kiau žydėtų, kad žaliau žaliuotų....

— Mes jau senai tik ir svajojame ir 
sapnyje sapnuojame, — atsakė sunai: —

Išminties žodžiai
—Kai šuo piktai loja kal

ną — kas nuo jo kenčia:| 
kalnas ar šuo?

—Jei atsitiktinai pateksi I 
tarp žmonių kurie nebijo 
daryti pikta, pasiskubink • 
pasišalinti nuo jų.

—Žmogui duotas vienas I 
liežuvis ir dvi ausys. Tai
gi mažiau kalbėk ir dau
giau klausyk.

—Daug galvoti ir mažai 
kalbėti tai priemonė daug 
išmokti.

I
Ką Gydytojas Turi 

Žinoti
Profesorius egzaminuo

damas studentą mediką už
klausė :

— Jei tamtą pakvies pas 
ligonį, ką tamsta turi pir
miausia ištirti?

— Pirmiausia reikia iš
tirti ar ligonis turi gana pi
nigų užsimokėti už gydy
mą, — atrėžė busimasis gy
dytojas.

Pinigai dar Neišvogti
Senis Dapkus buvo daug 

girdėjęs apie įvairias ban- 
kierių vagystes, apie jų pa
bėgimą su pinigais į Brazi
liją, todėl jis nelabai pasi
tikėjo bankais.

Viename banke jis turė
jo pasidėjęs pinigų. Kartą 
suėjo į banką ir pareikala
vo savo pinigų su procen
tais. Kada jam atidavė, jis 
juos suskaitė ir vėl grąži
no kasininkui sakydamas:

— Na, saugokit juos ir 
toliau. Aš tik norėjau pa
tikrinti ar visi mano pini
gai tebėra.

A?
Nepopuliariškas daktaras
Ligonis klausia laukiama

jame kambaryje gydytojo 
patarnautojos:

— Kiek ponas daktaras 
ima už vizitus?

— Pirmą kartą du dola- 
rius.

— O antrą kartą?
— Nežinau, nes antrą 

kartą niekas neateina.

Gera Ligoninė
Aulas: — Kada aš pirmą 

kartą patekau į šią ligoni
nę, aš nei kalbėt, nei vaikš
čiot negalėjau. O dabar 
matai koks aš vyras.

Ratilas:— Ir daug kartų 
tu joje gydeisi?

Aulas: — Ne, aš nesigy
džiau, aš tik šioj ligoninėj' 
gimau.

Ilgaamžiai
Vienas juokdaris papasa

kojo šitokį juoką:
Tūlam Kauno daktarui 

reikėjo šimtamečio senio 
daryti tam tikriems moks
liškiems tyrinėjimams. Jo 
pagelbininkas sako:

— Važiuojam į musų kai
mą,' ten randasi vienas šim
tametis žmogus.

Daktaras sutiko, nuva
žiavo į vieną kaimą netoli 
Plungės. Jie randa senį 
kieme malkas kertantį, ir 
daktaras sako:

•— Važiuok, tėvuk, su ma
nim į Kauną keletui dienų. 
Pamatysi sostinę, dar gal 
savo gyvenime Kaune ne
buvai. Už tavo vargą aš 
gerai užmokėsiu.

— Aš sutikčiau, bet tu
riu pasiklaust tėvo ar leis 
mane važiuot.

— Tai tamsta turi ir tė
vą? — klausia daktaras.

— Turiu, — atsako senis.
— O kur jis?
— Nuėjo su savo tėvu, o 

mano , senuku į girią malkų 
kirsti.

Vargšas Našlaitis
Teismas teisia žiaurų žu- 

deiką už nepaprastai žiau
rų, išanksto apgalvotą nu
žudymą savo tėvo ir moti
nos,-

Teismo pirmininkas davė 
kaltininkių paskutinį žodį.

kad kare savo jiegas išmėginus, narsumu 
savo pasigyrus.

— Sustiprėjo mano ranka kad naudin
gai tėviškėlei pasitarnautų, — tarė vyriau
siasis sūnūs Zubrys: — kad gymis tėvų 
šalį nuo pikto kryžiuočio, kaip musų tėvai 
gynė.

Ir siuntė Mykis sūnų savo vyriausįjį 
vakaruosna, kur baltosios juros banguoja, 
kur narsus Kęstutis sunkiai vargo. . . .

Kitu du siuntė kur tyra Neris žaidė, 
mėlynas savo bangas bekslodama, kur gar
sus Vilnius kuorais padangę rėmė, kur Al
girdas, visų kunigų kunigaikštis, kelionę 
rengė, o kur — niekas nežinojo.... Tik 
visi manė kad tolimon Gudų šalin.

O jauniausiąjį sūnelį tai namie pasi
liko, kad but tėveliui paramėlė, kad butų 
senai motulei džiaugsmelio. . . .

Galando broliai šveitrius kardus, mė
gino šarvus, kur iš tolimų kraštų atvežė 
vaizbūnai, rengė šyvus žirgelius tolimon 
kelionėn ir kaustė plieno pasagėlėmis.

Ir pasibalnoję, pakamonoję aiklius žir
gus, išjojo iš aukšto tėvų dvaro per vario 
vartelius.

Niekas jų nelydėjo, nei jaunos seseles, 
nei skaisčios mergelės, kaip dainelė dai-

nuoja; tik palydėjo sena motulė į aukštą 
slankstį, tik senas tėvulis į vario vartus: 
taip liepė seni tėvai papratimai.

Tik į vieną bernelį gailiai žiurėjo švie
sios akutės, pasislėpusios už balto sekly
čios lango. Tik vyriausiąjį sūnų bajoro 
Mykio, jaunąjį Zubrį, lydėjo mėlynos akys 
dailios Meilužės, bajoro Kindžio duktės...

Niekas nematė, niekas neregėjo kai 
bernelis prajodamas, meiliai akimi žiūrė
damas, daugel daugel mergelei žadėjo: ne 
tik auksalio židelį, ne tik šilkų kasnykė- 
lį. . . .

Ir matė paskui tėvas ir sena motulė 
kaip dažnai verkė jauna mergelė, bet ko 
verkė — nežinojo.... Tik sena motulė 
gal susiprato, o gal ir ne....

Ne ilgai jojo kartu bernai, tik ligi 
gryžkelio. Ten berneliai sustojo, vienas 
kitam baltą ranką davė ir persiskyrė: du 
nujojo į rytus, o Zubrys į vakarų šalį.. ..

Išjoj berneliai, ir lyg drėgna žemė 
juos prarijo. Per dvejus metelius nei jie 
siuntė sakalėlio, nei margo laiškelio. Vai 
verkė verkė tada sena motulė, per dvejus 
ilgus metelius sūnelių belaukdama....

Verkė ir jaunoji mergelė bernelio....
(Bus daugiau)
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Prasideda šiame numeryje!
PROF. VINCO KRĖVĖS-MICKEVIČIAUS

Dainavos Šalies Senų Žmonių Padavimai F
Tuose Padavimuose ineina šios Įdomios apysakos: (1) MILŽINKAPIS; (2) UŽKEIKTA MERGA;

(3) GILŠĖ; (4) VAKARINĖ MALDA; (5) UŽBURTAS KALNAS; (6) DAINA APIE ARĄ.

“Dar nepriėjo ąžuolo, jau pasitiko ji senelis....” “Ir sukrovė berneliai ant tiesiojo Nemunėlio kranto dideli laužą....”
Skaitykit “Dirvą” nepertraukdamiI Atnaujinkit savo prenumeratas! Išrašykit “Dirvą” savo draugams ir 

giminėms! Atminkit: “Dirva” yra pigiausias darbininko liuoslaikio draugais šiais sunkiais laikais!

Atsidusęs, žmogžudis tarė}
— Gerbiamieji, nužudęs 

savo tėvą ir motiną aš Ii- 
kati našlaitis. Turiu vilties 
kad gerbiami teisėjai pasi- 
gailės manęs nešlaičio. ^4

Mažas Trukumas "TO:
— Na, panele, kaip patin

ka mano šokimas?
— Nieko, tik vienas daly

kas kliudo tamstai būti ge
ru šokėju. , i

— Na o kas? ' >
— Tamstos kojos.

A/ '' %
Pa|s Jau Netiki

Vienas Žemaitis buvo 
kaltinamas pavogęs arklį, 
bet garsaus Šiaulių advo
kato ginamas buvo išteisin
tas. Išėjus iš teismo advo- 

I katas klausia jį:
— Sakyk dabar tiesą, ar 

buvai tamsta pavogęs arklį 
ar ne?

— Matai ponas. ... — at
sakė vagis: — iki šiol ma
niau kad aš tą arklį pavo
giau, bet dabar, išklausęs 
tamstos kalbą teisme, imu 
abejoti. . , .<

O
Sicilijos Legenda

Kurdamas pasaulį Dievas 
norėjo sužinoti ar daug dar 
jame lieka dirbti, ir pasiun
tė savo angelą pažiūrėti ar 
jau baigtas pasaulis. Su
gryžęs angelas pranešė:

— Visi verkia, dejuoja ir 
skundžiasi!

— Vadinasi, pasaulis dar 
nepabaigtas, — tarė Dievas 
ir dirbo toliau.

Po trijų dienų vėl ėjo an
gelas pažiūrėti ir sugryžęs 
pasakė: — Visi juokiasi ir 
džiaugiasi; visi linksmi.

— Vadinasi, pasaulis dar 
nepabaigtas, — tarė Dievas 
ir dirbo toliau.

Ir trečią kartą nuvykęs 
angelas sugryžęs pasakė:

— Kai kurie verkia, oi 
kai kurie juokiasi.

— Dabar, vadinasi, pa
saulis jau baigtas, —■ tarė 
Dievas, ir toks pasaulis li-

Lietuvoje Lankosi So
vietų Komisaras ’ 

Litvinovas
Kaunas. — Lietuvoje plačiai 

kalbama kad Lapkričio pabai
goje į Kauną atvažiuos Sovie
tų Rusijos užsienių reikalų ko
misaras Litvinovas. Litvino- 
vo busimam apsilankymui tei
kiama ypatinga reikšmė, šiuo 
faktu ypač yra susirūpinę Vo
kiečiai ir Lenkai. Apsilanky
mas esąs daug reikšmingesnis 
dar ir del to kad jis Įvyks prieš 
Pabaltijo valstybių užsienių 
reikalų ministerių konferenci
ją, kuri bus Taline Lapkričio 
29-30 d. Tsb.

Namų Savininkams
Taisau ir sudedu furnasus.

Ipengiu ir taisau stogus ir nuo- 
bėgų rynas.

Darbas geras ir nebrangus. 
Home Owners Furnace &

Roofing Co. ■
■J. W. GRAFF (Lietuvis)’ 

7313 Myron av. GArf. 9269-R

Kas Norit Skolinti ant
1 -mo Mortgage »

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

Kreipkitės V 
P. P. MULIOLIS

6606 Superior Ave.
1934 METU BONU 

KUPONAI
“Dirva” priima Lietuvos į 
bonų kuponus 1934 ir ank- ’į 
stesnių metų už pilną jų 1 
vertę už knygas ir prenu- 5 
meratą.



6 DIRVA

GERB. SPRAGILAS

Gerb. Tetulė

S V. E I K A ,T, A
Rašo F. M. LAIT, M. D., 11 55 E. 79th St. Cleveland, O.

■

GERB. SPRAGILAS JAU 
AP* J O SU ORO PLANĄ. 
Rengiasi silankyt Lietuvių 

kolonij as, tik laukia 
blogo oro.

Per Kalėd is lankysis Čika
goj, “Margučio” “at-

* ' puskuose”.
Gerb. Spragilo sumany

tas trečias skridimas iš 
Klyvlando Į Kauną gauna 

•’vis daugiau ir daugiau pri
tarimo, o labiausia padrąsi
no prisiusiąs 100,000 jenų 
nuo Lietuvos Konsulo iš 
Mančukuo. Tie pinigai bu
vo suaukauti Suvalkų va
davimui, ale gerb. konsulas 
pasiryžo paremti šj garbin
gą gerbi Spragilo žygį.

Gerb. Spragilas jau susi
rašė su Labdarodo, Gren
landijos, Islandijos ir Lap
landijos Lietuvių Aero klu
bais ir prašė prisiųsti oro 
aprašymus pasakančius ko
kiais laikais buna prasčiau
si orai; taipgi žemlapius ir 
jurlapius, parodančius sa
las, balas, ledų kalnus, kur 
butų galina nusileist pasil
sėt kelionėje iš Klyvlando 
i Kauną.

Gerb. Spragilas taipgi pa
skelbia visam pasauliui šią 
slaptą žinią: jau apėjo pui
kų, dideli lėktuvą, kuriuo- 
mi pasiekta ir aukštai ii’ 
ir toli, kuris ilgai tarnavo 
ir atlikinėjo ilgiausias ke
liones. Kaip greit užbaigs 
derybas, tuoj duos “ant 
rankos” ir užpirks oropla- 
ną, o paskui skraidys po 
kolonijas linkdamas aukas 
baigimui jo Įrengti skridi
mui. Kolonijų prašo pra
nešti kada kur bus blogas 
oras, tada gerb. Spragilas 
atskris ir demonstruos sa
vo gabumus oroplano val
dyme, skraidyme virš debe
sų ir nusileidime nesusi- 
musus.

Gerb. Spragilas nėra toks; 
durnas kaip jus mislinat: 
jis jau jieško sau paračiu- 
to kuris galėtų išgelbėt ir 
ji ir jo draugą robotą; taip
gi turės radio aparatą, ku
riuo pranešinės žinias apie 
savo kelionę po kolonijas iri 
kada išlėks Į tolimą garbin-i 
gą kelionę.

Gerb. Spragilas jau pa
darė slaptą sutartį su Klyv
lando orodromu, kur užlai-j 
kys savo oroplaną, ir jau!

Kolinvudo geležinkelių lo- 
komotivų taisymo fabrike.

Taigi iš visko matyt kad 
jūsų gerb. Spragilo skridi
mas tikrai Įvyks, gali sulai
kyt tik pagerėję orai Lab
radore arba kur kitur, ale 
gerb. Spragilas pasirinko 
skridimui geriausią žiemos 
laiką, kada buna daug aud
rų, ir nori pataikyt ant ko
kios nors audros nugaros 
ir užtaikys oroplaną, kaip 
blusa ant rudžio kupros, 
nušoks iš Labradoro ant 
pat kampo Grenlandijos.

Beskaitant sveikinimus ir 
pasižadėjimus remti trečią 
skridimą, ateina pas mane 
gerb. Tetulė ir sako:

— Tegul bus pagarbintas, 
vaikeliai, — sako ji.

— Sveika, gyva, tetule, 
labai ačiū kad užėjai. Jau 
senai pas mus buvai, — sa
kau aš.

— Gal ir dabar nebūčiau 
atėjus, ale kai sužinojau 
kad tu, vaikeli, rengiesi 
oru lėkt i Lietuvą, sumis- 
liau pasimatyt. Ale tai čč- 
sai, tai zbitkai šio svieto: 
imk tu man žmogus Įsitūpk 
Į kokį pabūklą ir nulėk iš 
Amerikos i Lietuvą! Kas 
butų tikėję jeigu butų sakę 
kad taip galės but, kada 
mes buvom jauni, — sako 
ji-

— Taigi, tetule, pati ma
tai kad tokie cudai atsitin
ka. Ir pamatysi, net tau 
senai bus garbė kad tavo 
brolvaikis atliks tokią gar
bingą kelionę, — sakau aš.

— Tik žiūrėk, vaikeli, ne- 
nukrisk kur ii- neužsimušk. 
Reikia labai atsargiai elg
tis, ba ore nėra ant ko pa
siremt jeigu tas voropla- 
nas sugestų. Tuoj leiskis 
žemyn ir pasitaisyk, — sa
ko ji.

— Labai ačiū, tetule, už 
gerą patarimą. Aš tau ką 
nors iš Lietuvos parvešiu 
lauktuvių, gryždamas, — 
sakau aš.

— Ką ten, man . senai, 
lauktuvės. Ale aš norėjau 
prašyt kad tu parvežtam 
nuo manęs pinigų Plienu 
kunigėliui ant mišių, — sa
ko ji.

— Kam tetulei taip toli 
pinigus siųst: čia pat yra 
kunigų ir mišias taip pat 
gerai atlaiko, — sakau aš.

— Ale vistiek, vaikeli, čia 
man rodos ne tokios vcžnos

PNEUMONIA
Plaučių uždegimo priežastis 

yra bakterijos. Galima jas gau
ti nuo kito ligonio, bet liga ga
li paeiti ir nuo savo bakterijų. 
Mes nešiojam kvėpavimo trak
te daugybę mažyčių gyvūnų, 
kurie mums nieko nekenkia 
kuomet musų organizmas yra 
gerame sveikatos stovyje. Bet 
kada žmogus yra pavargęs, ne- 
damiegojęs, persidirbęs, arba 
persigėręs, jis gali lengvai ap
sirgti plaučių uždegimu. Nu
šalimas lošia rolę gavime ligos, 
bet jo rolė gal but yra mažes
nė negu mes manom. Didžiu
ma apsirgimų pasitaiko žiemos 
laike ir anksti ’ pavasarį, šioje 
apielinkėje kova su šalčiu ma
tomai apsilpnįna organizamą. 
Bet šiltuose kraštuose pneumo
nija serga tiek pat daug kaip 
ir šaltuose. Reikia manyti jog 
nušalimas yra tik dalinai atsa- 
komingas už ligą.

Daugiausia serga pneumoni
ja maži iki 6 metų. Daugiau-

mišios. Prie to, ten palai
dota visa mano pakalenija, 
geriau butų ten mišias už- 
pirkus, — sako ji.

— Na tiek to, tetule, apie 
tai, dar toli iki skridimo 
laiko, paskiau pasakyti, aš 
dar galiu nuo dabar užmir
šti. Bet man patinka tavo 
senos upas apie mano skri
dimą. Kita atkalbinėtų, 
bartųsi kam Į toki pavojų 
einu, — sakau aš.

— Tavo galva, tavo va
lia ant savęs, vaikeli. ■ Jei
gu tavęs neatkalbino nei 
gerb. Redaktorius nei tavo
ji tai ką čia man senai kiš
tis Į tavo reikalus. Dieve 
tau padėk laimingai nulėk
ti, tik žiūrėk kad gerą vo- 
roplaną įsitaisytum, ba ir 
jų yra visokių: ir gerų ir 
prastų, — sako ji.

— Žiūrėsiu, tetule, kiek 
visuomenė aukų sudės. Be 
visuomenės paramos aš ne
galiu tokio darbo imtis. Jei 
nulėksiu, juk bus garbė ne 
man vienam bet viso pa
saulio Lietuviams, — Sakau 
aš.

— Na tai labanakt, vai
keliai, likit sveiki. Pasima
tysim dar vėl, — sako ji.

— Labanakt, tetule, ne
užmiršk ateit, — sakau aš.

(Nuo Redaktoriaus: Iš 
šito visko matyt kad gerb. 
Spragilo sumanymas skris
ti iš Klyvlando į Kauną ei
na prie įsikūnijimo. Žiūrė
sim kaip gerb. Spragilą su
tiks Čikaga — tas antras 
Kaunas šiame naujam kon
tinente. Nuo to priklausys 
gerb. Spragilo išskridimo 
paskubėjimas. Kitame nu
meryje tilps gerb. Spragilo 
apžiūrėto lėktuvo atvaiz
das.)

šia miršta maži iki vienų metų 
ir seni po 50 metų. Yra tai 
senų žmonių draugas. Atneša 
jiems amžiną ramumą.

Liga paprastai prasideda kū
no šiurpuliais. Užpuola papras
tai netikėtai, nors kartais pir
ma to žmogus jaučia slogą per 
keletą dienų. Po kiek laiko, li
gonis ima karščiuoti, jaučia 
skausmą krutinėję, atsiranda 
skaudus kosulys, trumpas ir 
tankus kvėpavimas. Už die- 
nos-kitos ligą galima pažinti 
vien pažiurėjus į ligonį. Jis 
guli lovoje tankiai ant skau
džios pusės, veidas paraudona
vęs ant vienos arba abiejų pu
sių ; kvėpuoja tankiai su vai
tojimu; akys žiba, išžiūra ne
rami, nosis išsiskečia kvėpuo
jant, lupos išbertos. Skreplys 
tirštas, sunku išspjauti, papra
stai. rudas arba kruvinas. Kar
štis siekia 104 ar 105 laipsnių. 
Plaučiai egzaminuojant buna 
sukietėję kaip kepenys. Vieto- 
ja kvėpavimo girdisi pūtimas 
kaip per triubą. Karštis pa
prastai tęsiasi apie savaitę lai
ko, kuomet liga užsibaigia taip 
vadinamu krizių. Karštis ant- 
syk nupuola iki normaliam ir 
ligonis ima taisytis.

Didžiausias pavojus yra šir
džiai, kuri negali išpumpuoti 
kraują, žmonės su širdies li
ga sunkiai atlaiko pneumoniją. 
Kurie pasveiksta gali gauti su
silpnintą širdį. Girtuokliai ne
labai paneša pneumoniją, ypač 
kad jie greitai gauna baimės 
ligą, delirium tremens, daužo
mi, trankosi, sunku suvaldyti. 
Bet vidutiniško gėriko proga 
pasitaisyti yra taip pat gera 
kaip ir negeriančio.

Geriausia atlaiko pneumoni
ją jauni žmonės tarpe 15 ir 30 
metų amžiaus. Po 30 metų am
žiaus, kasmet liga darosi pavo
jingesnė. Po 60 metų amžiaus 
daugiau negu pusė ligonių mir
šta.

Svarbiausia dalis gydymo 
yra priežiūra. Kambarys turi 
būti švarus, išvėdintas, pilnas 
saulės spindulių. Oro tempe
ratūra vidutiniška, nei peršal
ta, nei peršilta, tarpe 65 ir 72 
laipsnių. Gerai yra išbraukyti 
ligonis drungnu vandeniu. Duo
ti jam gerti vandens ir lemo
nade. Maistas turi būti leng
vas ir skystas. Ledas ant gal
vos duoda didelį palengvinimą 
nuo galvos skaudėjimo ir ap
saugoja smegenis.

Nežiūrint į pagerinimus gy
dyme ligos, mirtingumas nuo 
pneumonijos ir šiandien yra 
didelis.

i

Visi Pasistengkit Apsilankyti ir Pamatyti

(PARODA)
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Tautiniai Rankdarbiai
ir Menas

Lietuvos ir Estonijos valdžios suorganizavo ir rengia šį išstatymą 
tautinių rankdarbių, brangmenų ir meno dalykų iš trijų garsių me
no mokyklų. Parodoje yra muzejaus dalykai iš 16to ir 17to šimt
mečių, ir moderniški lino dalykai, luncheon setai, kakliniai, puodai, 
šalikai, puikiose spalvose, rankom išdirbti odos daiktai, medžio dro
žiniai, lėlės ir žaislai, viskas rankų darbo. Ši puiki ir įdomi kolek
cija parodoma pirmą ir vienatinį kartą Clevelande šioje krautuvėje.

THE MAY COMPANY KETVIRTAME AUKŠTE

THE MAY COMPANY
OHIO’S LARGEST DEPARTMENT STORE

AMERIKOS LIETUVIŲ LEGIONO ANTRAS 
SEIMAS BROOKLYNE

NEFORMALIS PROTOKOLAS 
SPAUDAI

rūpinasi leidimo daryti ak
lus skraidymus naktimis 
virš Erie ežero, pratinimui-

ASMENINI 41 VADOVAUJAMA

si skristi per vandenis nuo 
salos iki salos, nuo ledo ly- 
dies iki kitos, kaip greit įsi- 
gys oroplaną.

Gerb. Spragilas jau tapo 
pakviestas i Čikagą, daly
vauti “Margučio” Kalėdi
niuose atpuskuose, ir da
rys slaptus skraidymus ir 
rinks aukas Ciceroj.

Kolihvudo (Klyv lando 
priemiesčio) aero klubas, 
sužinojęs apie gerb. Spra
gilo pasiryžimą skrist iš 
Klyvlando Į Kauną, paren
gė banketą ir pasakė gra
žias kalbas apie toki gar
bingą žygi, ba gerb. Spra
gilas dirba (kada dirba)

KALĖDINI EKSKURSIJA
SVARBU

NUPIGINTOS LAI
VAKORTĖS Į ABI 

PUSI
Aprubeži uotam bu

vimui Europoje

Į LIETUVĄ
Išplauks iš New Yurko Populiariais 

Ekspresiniais Garlaiviais

NEW YORK
Gruodžio 13 d.

Patotrus geležinkeliais susisiekimas 
iš Hamburgo.

BREMEN
Gruodžio 16 d.

Ekspresiniai traukiniai prie pat lai
vo BREMEN Bremerhavene užtikri

na patogią kelionę į Kauną.

STATYS KITĄ RADIO 
STOTĮ LIETUVOJE
Kaunas. — Dabar Lietuvoje 

yra tik viena Kauno radio sto
tis. Tačiau kylant radio reika
lams Lietuvoje, atsirado būti
no reikalo pasistatyti antrą 
siunčiamąją radio stotį. Išsyk 
ji buvo manoma statyti Pane
vėžyje, paskui Šiauliuose. Gi 
dabar galutinai nutarta radio 
stotį statyti Klaipėdoje. Lie
tuvos paštų valdyba jau ruo
šiasi šios stoties statybai.

Klaipėdoje radio stotis yra 
būtina. Daugelis to krašto gy
ventojų turi radio imtuvus ir 
daugiau klauso Vokietijos sto
čių negu Kauno. Tai yra todėl 
kad Kaunas yra toliau ir Kau
no radio stoties transliacija 
daug blogiau girdima. Tsb.

HAMBURG-AMERICAN line 
NORTH GERMAN LLOYD

1119 Euclid Ave._  Cleveland, Ohio

“RIMBAS”
Mėnesinis Kritikos ir Satyros 

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

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

Amerikos Lietuvių Legiono 
antras seimas įvyko Lapkričio 
18 d. 1934 m., Dariaus-Girėno 
I-jo Posto ramovėj, 262a Hum
boldt St., Brooklyn, N. Y.

Vyriausiam Vadui atvykus 
vėlesniu traukiniu iš Baltimo
re, Md., posėdis prasidėjo 2:10 
vai. po pietų. Vadovavo Vy
riausias Vadas Kapt. J. A. Buč- 
nis, protokolavo Vyr. štabo Ad
jutantas Leit. K. R. Jurgėla. 
Vietos Posto vadui V. J. Vyš
nini pasveikinus seimą, paskai
tyti šie sveikinimai:

1. Draugija Užsienio Lietu- 
vams remti, Kaunas, linkint 
stipriausių ryšių tarpe Ameri
kiečių karo vyrų ir senos tėvy
nės.

2. Atsargos Karininkų Są
junga, Kaunas, pasirašė centro 
valdyba: pirm. Pulk. Leit. A. 
Merkys, kuris džiaugiasi kad 
Amerikiečiai išlaiko karišką 
drausmę ir Lietuvišką dvasią 
ir stoja sykiu su Lietuvos ka
riais atremti bent kokį pasikė
sinimą į Lietuvos nepriklauso
mybę, ir prašo žinių apie Le
gioną.

3. P. Jurgėla, atsargos kapi
tonas, Lietuvos kariumenės kū
rė jas-savanoris, iš Chicago, sy
kiu kviesdamas kurti Lietuvių 
vaikams aukštesnę mokyklą 
“military academy” tipo, susi
tarus su tam tikromis organi
zacijomis.

4. Amerikos Lietuvių Tau
tininkų Klubas, Brooklyn, N.Y.

5. John Wm. Bendler, vete
ranas iš Waterbury, Conn.

6. Adv. Leit. F. J. Bagočius, 
iš Boston, Mass., raginant su
traukti visus Lietuvius karius, 
nežiūrint po kokia vėliava jie 
tarnavo, pasižadėdamas visur 
ir visada būti kiekviename pra
kilniame darbe su Legionu.

7. Adv. Vyr. Leit. A. O. 
šalna, 2-jo Posto vadas, Bos
ton, Mass., apgailestauja nega
lįs tą dieną būti su ginklo drau
gais.

8. V. A. Jenkins, veteranas, 
iš Boston, Mass.

9. S. E. Vitaitis, “Tėvynės” 
redaktorius, New York City.

10. Ukrainiečių O. D. V. U. 
Jaunimo Skyriaus sekretorius 
S. W. Droboty.

11. Telegramas Am. Lietu
vių Sąjungos centro ir B. F. 
Simons, Chicago, Ill.

12. Telegramas V. Vituky- 
no, New Britain, Conn., 4-to 
Posto vado.

“’Amerikos”, “Darbininko”,

“Dirvos”, “Garso” ir. “Vieny
bės” redakcijos pasveikino sei
mą savo skiltyse. Gyvu žodžiu 
sveikino Lietuvos Gen. Konsu
las Pulk. P. žadeikis, Ukrainie
čių “čornomorska Sič” sekreto
rius T. Rudy ir Estijos Nepri
klausomybės Karų Veteranų 
Lygos atstovai Alfred Tamm 
ir Eduard Deerik.

Perskaičius ir priėmus plr- 
butinio seimo buvusio Vasario 
16 d., 1930 m., New Yorke, 
protokolą, Vyriausias Vadas 
paskyrė mandatų komisiją iš 
studentų V. Trainaičio ir K. 
P. Vilniškio, ii- tvarkai daboti 
paskyrė vietos ginklininką P. 
Satkų.

Stebėtinai greitai ir pavyz
dingai rimtai priimta Legiono 
Konstitucija ir Statutas: per 
vieną valandą gyvai diskusuo- 
ta papunkčiui kiekvienas sky
rius: padaryta keturi pakeiti
mai, gyvai buvo daroma siūly
mai ir priimta 11-kos puslapių 
tobulas kūrinys, pagamintas 
komisijos iš advokatų: Leit. F. 
J. Bagočiaus, Vyr. Leit. A. O. 
šalnos, Leit. K. R. Jurgėlos, 
Nado Rastenio, p. J. J. Romano 
ir Dr. B. K. Venciaus. Kon
stitucijos originalas parašytas 
Anglų kalboje, taigi ir diskusi
jos šiuo klausimu vyko dau
giausia Angliškoje kalboje.

Galutinai priimta vardas: 
Amerikos Lietuvių Legionas — 
Lithuanian Legion of America. 
Nariais galės būti ne tiktai 
Amerikos kariumenės ir laivy
no veteranai bei Lietuvos ku- 
rėjai-savanoriai, bet ir visi ki
ti kariai, jūreiviai, šauliai, Na
tional Guard ir atsargos dalių 
nariai Lietuviai. Oficialiai pri
pažinta vyrų ir moterų rėmėjų 
organizacijos.

Seimas priėmė 16 įvairiais 
klausimais rezoliucijų.

Pati pirmutinė tų rezoliuci
jų — tai išrinkimas garbės na
riais Kapt. Stepo Dariaus, la
kūno Stasio Girėno, ir Leit. Sa
muelio Harris.

Nauja Legiono Valdyba
1934—1935 metams Vyriau

sias štabas išrinktas iš:
Vyriausias vadas — Kapt. 

D. Jonas A. Bučnis, Baltimo
re, Md.

Padėjėjai. Juozas Kavaliaus
kas (New Britain), Kapt. Pet
ras Jurgėla (Chicago), Vyr. 
Leit. Pranas J. Kaminskas (N, 
Y. City).

Finansų Vedėjas — Juozas 
F. Smitrus (Farmingdale, N. 
Y).

Teisėjas-Gynėjas — Antanas

O. šalna.
Adjutantas nėra seimo ren

kamas bet skiriamas Vyriausio 
Vado.

Kitą seimą šaukti nutarta 
New Britain, Conn.

Buvusiam Vyr. Leit. štabui 
išreikšta padėka už pavyzdingą 
veikimą.

Atsistojimu pagerbus žuvu
sius ginklo draugus ir Estus, 
seimas uždarytas 5:37 vai. po 
pietų. Po to ten pat įvyko va
karienė, ir vėliau visi dalyviai 
nuvyko į Klasčiaus salę į kon
certą, balių ir vėliavų įteikimo 
iškilmes.

Seimo Dalyviai
Seime dalyvavo: Vyr. štabo 

nariai: Dr. A. J. Bučnis, Adj. 
Adv. K. R. Jurgėla (Brooklyn), 
iždin. J. Očikas (Long Island 
City), 1-jo Dariaus-Girėno Po
sto Didž. New Yorke atstovai: 
V. J. Vyšnius, A. Povilanskas,
P. Pečelis, Ch. Laban, V. Ku
ras, P. šatkus, Leit. Pr. Ka
minskas, K. Jovaiša, J. Smit
rus, J. Šimonis; 3-jo D. L. K. 
Vytauto Posto, (Chicago) at
stovas lakūnas A. Kiela; 4-jo 
Posto (New Britain) atstovai: 
J. Kavaliauskas, A. žemaitis, 
Pr. Norkūnas, J. Rikteraitis, K. 
Steponaitis, Adv. P. Savonis, 
J. Ivanauskas, A. Buinickas, P. 
černeckis.

Svečiai: Lietuvos Generalinis 
Konsulas Pulk. P. žadeikis; Es
tų atstovai A. Tamm ir E. Dee
rik; Ukrainų atstovai: T. Ru
dy, S. Droboty. T. Stelmoch, I. 
Seredaitė, J. Perčyšin ir sar
gyba; svečiai veteranai (Legio
no nariai): Dr. Majoras J. F. 
Paulonis, Dr. B. K. Vencius, K. 
Pocius, I. Muckus, F. Venis, J. 
Karpavičius, P. Mikalauskas. 
V. Kaminskas, V. Matusevi
čius, R. Kručas, M. Sobenka, 
D. Klinga; K. šlivinskas (Phi
ladelphia) ; kariai ne veteranai: 
V. Trainaitis, K. Vilniškis; rė
mėjai: J. Sagys ir K. Dikčius. 
Ne-legionieriai: V. Urbonas (L. 
Aero Klubo sekr. Chicago), J. 
Jokubauskas, ir Amerikos lai
vyno maryno E. Jenčius, bei 
16-to pulko reguliarės armijos 
kariai: puskar. V. Jenčius, F. 
Bochenek, G. Welch ir H. Hart- 
love.

Viso dalyvavo 55 asmenys. 
Iš jų tarpo trys (Kiela, Očikas 
ir žemaitis) buvo kare Pran
cūzijoje ir vėliau nuvyko Lie
tuvon ; 7 Lietuvos savanoriai, 
29 Amerikos veteranai, 2 Es
tų veteranai, kiti ne veteranai. 
Vyriausias dalyvis 53 metų am
žiaus, jauniausias 20 m.^ At
stovauta visos ginklų rūšys.

J. A. Bučnys, 
Vyriausias Vadas.

K. R- Jurgėla,
Adjutantas.



ANTANAS BRUŽAS pareigomis, nes nei vienų 
DIRBS IŠEIVIJAI kitų nepajiegiau visai gerai 

- likti, todėl nusprendžiau iš
Kaunas. Amerikiečiams stail] pasitraukti.”

nei 
at- 
pa- 

Tsb., Kaunas. — Amerikiečiams 
jžystamas redaktorius Anta

nas Bružas 
ankė Suv. Valstij ų Lietuvių J 
olonijas) iš “Musų Rytojaus’’1 
edaktoriaus pareigų pasitrau-1 
ė. Antanas Bružas, pats ilgą i 
jką buvęs išeiviu svetimuose 

kraštuose, yra labai jautrus iš- j 
ivių reikalams. Po Įsteigtas 
Talkos Spaudos Biuras (Tsb) j 
jau senai tiekia išeivijos spau-1 iverano. 
jai įdomią, teisingą informaci
ją apie Lietuvos gyvenimą. Da
tai' p. A. Bružas nori tam dar- Į 
bui dar daugiau atsidėti, tą in- 
omiaciją dar pagyvinti.

Su skaitytojais atsisveikini-
aime paskelbtame “Musų Ryto- pėdos kraštu, yra apie 150,000 
jaus” 86 numeryje, redaktorius bičių šeimų. Vienas bičių avi- 
A. Bružas tarp kita ko šitaip lys vidutiniškai duoda per me- 
pasisako: “Kurdamas ‘Musų i tus 4 kilogramus medaus.
Rytojų’ ir jį pusaštuntų metų 
edaguodamas, aš vadovavau* 
rien troškimu — plačiausia pa
skleisti spausdintą žodį musų 
sodžiuose ir kuogeriausia pa- 
tamauti skaitytojams. Aš esu i 
laimingas kad mano tas troški- vojc yra išsiplėtus Marijampo- 
mas yra ganėtinai patenkintas, j^s, Vilkaviškio 
nes laikraščių išplatinimas ūki-j-' “ ' "
ninkijoje yra jau gražiai pavy
kęs. šitame darbe ‘Musų Ry
tojui’ yra tekęs vadovaujamas 
raidmuo. Prieš porą metų ‘Mu
lų Rytojus’ padarė net gerą 
iradžią naujame bare — įgy- j 
raudinti ir sodžiuose dažnesnę' 
spaudą.
tangose, atrodo, pats sunkusis 
laikotarpis jau yra praėjęs.

“Turėdamas galimumą ‘Musų 
Rytojaus’ redagavimą perduo
ti j patikima?-rankas, nuo pir- Lietuvoje vaškas perdirbamas 
imtinio numerio iki šiam’ lai- j dirbtinius korius, gaminami 
:ui buvusiam mano rupestin- medasukiai. Taip pat yra išsi- 
am, gabiam ir darbščiam pa- plėtęs ir bitėms avilių ganrini- 
ėjėjui Ksaverui Urbanavičiui .

Ir matydamas savo darbą ‘Mu- . 
įsų Rytojuje’ mažiau reikalingą | 
bei reikšmingą, aš iš jo redak- I 

ftoriaus pareigų pasitraukiau. 
Į “Gryžęs iš kelionės po Šiau
dinės Amerikos Jungtines Val
stybes, aš 1932 metais istei- . . .f . ,, , ,, , U. i tais paraše straipsni,Igiau Talkos Spaudos Biurą,1 .... . ....> ... . , , , .i . . , ‘ . aštriai kritikavo išleista tautai■kurio tikslas yra Lietuvos gy-' / 
Ivenimo informacija aprūpinti 
Į musų išeivijos spaudą, jau- 
gciančią tokios informacijos di- 
Įdeli trukumą. Per trejus me- 
|tus, po įvairių nepasisekimų, 
I Biuro darbą pavyko gana ge- 
I rai sutvarkyti , ir išplėsti, taip 
I kad Tsb dabar nuolat ir plačiai 
Į apie Lietuvos gyvenimą infor- 
I muoja įvairiose pasaulio dalyse 
Į 22 Lietuviškus laikraščius, o 
t per juos bent , pusę milijono 
t musų brolių išeivių.
t “Skiriant šiam naujam dar- 

| bui daug dėmesio, man ■ buvo 
f persunku Biuro vėdėjo-redakto- 
5 i - +■ , Už $3 metuose pralinksnnnsitI liaus pereigas suderinti su . . - . .1 b visą kaimą — įsrasykit savis-

‘Musų Rytojaus’ redaktoriaus kiams į Lietuvą “Dirvą”.

(jis 1931 metais
BIČIŲ ŪKIS LIETU

VOJE
Kaunas. — Bitininkystė Lie

tuvoje jau buvo plačiai žino
ma ir prieš karą. Retai kuria
me didesniame ūkyje nebūdavo 
bičių ir bityno. Bičių naudą 
jau ir tada Lietuvos ūkininkas 

Tačiau bitininkystė 
žymiai išsiplėtė nepriklausomo
je Lietuvoje. Bičių augintojai 

,sudarė tarp savęs 
; Jon ineina beveik visi 
bitininkai.

Dabar skaičiuojama 
soje Lietuvoje, drauge

draugiją, 
Lietuvos

kad vi
su Klai-

Bi
tininkystė Lietuvoje apsimoka 
tose vietose kur yra geros ga
nyklos ir daug liepų. Tokiose 
apielinkėse atskira bičių šeima 
per metus gali prinešti iki 100 
kilogramų medaus.

Geriausia bitininkystė Lietu-

Ir šiose naujose pas-

Kėdainių ir 
Biržų apskrityse. Lietuvoje 
yra keliolika ir labai stambių 
bitininkų, kurie laiko iki 200 
bičių šeimų. Vien tik Kaune 
mieste ‘ yra daugiau kaip 300 
bičių šeimų, nors pačiame mie
ste bitininkystė nelabai apsi
moka, nes Kauno apielinkės ne
pasižymi žolingomis ganyklo
mis.

Lietuvoje iš bičių vidiutiniš- 
kai per metus gaunama apie 
600,000 kilogramų medaus ir 
apie 45,000 kilograriių vaško.

Tsb.

Voldemaras Nuteistas 
Kalėti

Kaunas. — Buvęs Lietuvos 
ministeris pirmininkas Augus- 

aš 1932 inetais istei-Įtinas Voldemaras pereitais me- 
Talkos’ Spaudos Biurą itaiS paraŠė straiPsnl’ ku“

SURASTAS SPROGS-i
TAMOS MEDEGOS

į ir valstybei saugoti Įstatymą. 
Tas straipsnis kažin kuriuo ke
liu pateko i Vokiečių laikrašti 
išeinantį Karaliaučiuje. Vė
liau straipsnis buvo atspaus
dintas atskirai ir platinamas 
Klaipėdos krašte. Už paminė
to straipsnio parašymą, Augus
tinas Voldemaras buvo patrau
ktas teisman. Lapkričio 8 d.I 
Lietuvos apeliacinis teismas i 
Voldemarą pripažino kaltu ir) 
nubaudė šešiems mėnesiams j 
paprasto kalėjimo, drauge at-j 
imant kai kurias teises. Da-1 
bar A. Voldemaras sėdi Mari
jampolės kalėjime. Tsb.

S AN DELIS VO
KIEČIO DVARE _

Kaunas. — Klaipėdos krašto 
priešvalstybiniai gaivalai viso
kiais budais varydami savo iš
davikišką darbą neapsieina ir 
be teroro aktų. Pradėjus prieš
valstybinių partijų veikimą tar- j 
dyti, paaiškėjo keletas nužudy- į 
mų. Toliau, valstybės saugu-! 
mo organai tame krašte suse
kė kelias teroristines grupes, į 
kurios kėsinosi nužudyti jiėms] 
nepalankius asmenis.

Spalių 26 d. valstybės sau
gumo policija padarė kratą1 
Klaipėdos krašte pas Karališ-! 
kių dvaro savininką M. Hunds-■ 
odrferį. Po kelių valandų jieš-. 
kojinio dvaro darže buvo su-I 
rastas maždaug vieno metro gi
lumoje sprogstamos medegosl 
sandėlis. Visa sprogstama me- j 
dega buvo sukrauta į tam tik-, 
ras dėžes, kurių kelios jau bu
vo praimtos.

Ištyrus tą sprogstamą mede-, 
gą pasirodė kad tai yra molini-: 
tas. ši ši medega išrasta dar 
tik 127 metais. Ir jos sprogi
mas yra labai baisus. Ta me
dega nors šiek-tiek sudrėkus, 
bet buvo nesugedus. Spėjama 
kad ji buvo užkasta visiškai ne
senai.

Pats dvarininkas Hundsuor- 
feris policijos suimtas ir nuga
bentas į Klaipėdą. Dabar stro
piai vedama tardymas ir toliau 
tiriama rastoji sprogstama me
dega. Hundsdorfer yra buvęs 
Vokiečių kariumenės artileri
jos karininkas ir todėl apie 
sprogstamą medega gerai nusi
mano. Policijos tardomas jis 
prisipažino kaltu laikęs be lei
dimo sprogstamą medegą, ta
čiau aiškino ją laikęs kelmams 
sprogdinti. Po tardymo Hunds
dorfer suimtas ir nusiųstas į 
Bajorų kalėjimą.

Pažymėtina kad šis dvarinin
kas buvo veiklus Klaipėdos kra
što priešvalstybinių organizaci
jų narys. ši aplinkybė rodo 
ko siekia Klaipėdos krašto Vo
kietininkai, juo labiau kad 
sprogrstama medega yra tokios 
rūšies kuri naudojama tik ka
ro reikalams. Iš kur ši mede
ga atsirado Klaipėdos krašte 
visiems aišku. Vokietija ap
rūpina ne tik Austrijos bet ir 
Klaipėdos krašto savo gaivalus 
visokia karo medega ir gink~- 
lais, kad tik tie gaivalai keltų 
visokius sukilimus ir trukšmą. 
Tačiau dabai laiku susigriebta 
Klaipėdos krašte šiems gaiva
lams yra užkirsta kelias. Tsb.

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

Planet Street,
Commercial Rd. E. 1, London

CAFE IR RESTAURANTAS
Senai žinomas Clevelandiętis

A. WIRBICKAS

Kaip tapti Suv. Valstijų 
Piliečiu

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

užlaiko gražią užeigą

Kaina 25 centai.
Siunčiant į kitus miestus 30c. 

(Siųskit pašto ženkleliais)

“DIRVA”
6820 Superior av. Cleveland, O.

Penktadienio vakarais duodama skanios žuvies.
17320 St. Clair Avenue Kampas E. 174th St.
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Į DEElLA c. jakibs i 
S (JAKUBAUSKIENE — Laisnuota Laidotuvių Direktore) =

Lithuanian Funeral Home H
Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 

■kambarius leidžiame dykai. =
Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit =
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei
tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo- = 
nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin
gos. žemiausia- kairia-už palaidojimą, šulyg jūsų pa- =Ę sirinkimo.-- Reikaiė tėlefenuoldt. . •

| 6621 Edna Avenue t ĘNdicott 1763 =
•: . i J-. . i

HITLERININKU BY
LA KAUNE GRUO-

DŽIO 14 D.
Kaunas. — Plačiai išgarsėju

sią Klaipėdos krašto priešvals
tybinių gaivalų bylą Lietuvos 
kariumenės teismas nagrinės 
Kaune Gruodžio 14 dieną. Pa
traukti tieson ikišiol 126 kal
tinamieji. Jie kaltinami tuo 
kad priklausė slaptoms iš Vo
kietijos vadovaujamoms nacio- 
nal-socialistinėms organizaci
joms, kurių tikslas buvo gink
luotu sukilimu atplėšti Klaipė
dos kraštą nuo Lietuvos ir jį 
prijungti prie Vokietijos, ir tuo 
tikslu buvo rengta ginkluotas 
sukilimas. Be šių kaltinimų, 
dalis patrauktųjų tieson dar 
kaltinami teroristinių aktų vy
kdymu, kaip tai: Jasučio nužu
dymas politiniais tikslais ir 
taip pat politiniais tikslais pa
sikėsinimas nužudyti Loopsą.

šioje byloje be gausios kalti
namųjų kaltę įrodančios mede- 
gos (dokumentų, susirašinėji
mų, ginklų), dar šaukiami 296 
liudytojai pagal kaltinamąjį ak
tą. Be to, 142 liudytojai šau
kiami kaltinamiesiems papra
šius. Taip pat kaltinamiems 
leista patiems iš susitarimo at
sivesti dar 59 liudytojus. Kar
tu su eksportais ir vertėjais 
byloje dalyvaus apie 650 žmo
nių. Tarp liudytojų kuriuos 
teismas leido kaltinamiesiems 
atsivesti, yra ir Vokietijoje gy
venančių.

Kai kurie kaltinamieji anks
čiau prašė teismo, kad jie savo 
liudininkais galėtų pašaukt Vo
kietijos ministerius Geobelsą ir 
Hessą. Tačiau girdėti kad nas- 
kutiniuoju laiku nuo šių savo 
prašymų jie yra atsisakę. Vi
siems šios bylos kaltinamiems 
ir liudytojams sutalpinti Kau
ne nėra tokios salės. Todėl 
bylą manoma svarstyti teisin
gumo ministerijos rūmų salė
je. Jau dabar manoma kad 
šioje byloje teismui pirminin
kaus pats kariumenės teismo 
pirmininkas Pulk. Leonas, o 
kaltinimą palaikys pats kariu
menės teismo prokuroras Gen. 
Vimeris.

Lietuvoje ši byla kelia di
džiausio susidomėjimo. Mano
ma kad per ją bus išaiškinta ir 
tokių dalykų del kurių tiems 
rimtai susirūpinti ne tik Lietu
vai bet ir kitoms valstybėms. 
Lietuvos teismų istorijoje ši 
byla yra viena pirmutinių ir, 
galima sakyti, iki šiol buvusių 
pati didžiausia. Tsb.

Lietuvių Salės Bendro
vės Šerininkams

SVARBUS PPRANEŠIMAS
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 priduokit ar prisių- 
skit parašydami ir savo pilną 
vardą ir pavardę, šiuo antrašu:

Lithuanian Societies Hall 
G835 Superior av. Cleveland, O 

G. Brazaitis, sekr

K. BLAŽA1TIS 
“Dirvos” agentas 

Užrašo “Dirvą” metams ar
ba pusei metų. Kreipkitės 

į jį. Antrašas:
209 Chapel Street 

NEW HAVEN, CONN.

Išpardavimas Vyriškų 
Siutų ir Overkotų

SPSCIAL1A1 fh'lg Mieros ir
TIKTAI \ | Stiliai kurie

PO V “ tįks visiems

Vyriški Geri marškiniai 98c. Puikus šilke kakralaiščiai ijl. 
Sveteliai — nuo $’.25 aukštyn.

THE KRAMER & OH Cl).
7002 Superior Ave. kampas Giddings Road

ml> 1TWWI ■■ T UKgie i

[vietines žinios
PRIE LIETUVIŲ MOTERŲ I 

KLUBO BANKETO
Lietuvių Moterų Klubas bu

vo surengęs linksmą banketą 
Lapk. 17 d., Green Gables už
eigoje. Tai buvo tikros inteli
gentiškos Lietuviškos vakaruš
kos. Laike vakarienės, prie 
stalų matėsi ne tik klubietės 
bet ir jų draugų, profesionalų 
ir šiaip veikėjų, ir viena iš pir
mutinių šio klubo organizato
rių," Ona Pečkaitienė su savo 
šeimos nariais.

Šis klubas yra daug pasidar
bavęs' politikoje ir parėmimui 
Lietuvių Kultūrinio Darželio. 
Klubas turi nenuilstančiai dir
bančią pirmininkę, Oną Miheli- 
chienę.

ix e pro šalį bus paminėt kaip 
Lietuvių Moterų Klubas gavo 
pradžią. To darbo priešakyje, | 
kaip jau minta, buvo Ona Peč- 
kaitienė. Sumanius kad reika-’ 
linga Clevelando moterims tu
rėti besrovinį klubą, pirmiausia 
pasakė savo namiškėms, tačiau 
jos dukrelės tik nusijuokė sa
kydamos kad tai tik sapnas. 
Pečkaitienė nenusiminė, pakal
bino kelias moteris, visos prita
rė kad tai geras sumanymas,; 
tik nežinojo kaip pradėti dar
bą. Pasimačius vėliau su Ona 
Mihelichiene, sumanymas rasta 
praktišku ir nutarta šaukti di
desnį susirinkimą. Pradžia vi
sada sunki: į pirma susirinki
mą atėjo visai mažai moterų, 
nebuvo nei iš ko valdybą išrin
kti. Išrinkom tik pirmininkę, 
O. Mihelichiene, kuri ir dabar 
pirmininkauja. Po to jau su
sirinkimai buvo pasekmingesni, į 
susirinko gana moterų, iv išrin-; 
ko valdybon 10 narių. Kada I 
ir Peekaitienės dukterys pama 
tė kas padaryta, ir jos ir mar
ti įstatojo j Lietuviu Moterų 
Klubą ir aktiviąi dalyvauja, j

Moterų Klubui vėlinu ilgo gy- j 
venimo ir surengti daug tokių 'į 
vakarų. Viena ir Narių., :

Sidabrinis Jubilejus The 
Electrical League of 

Cleveland

jausmu kad medalis . ištiesi; tampa 
ikiamas visiems Lygos nariams.

Electrical League atsirado 1909 
metais susirinkime kuri sušaukė Mr. 
Crouse Hotel Hollenden ir po to 
buvo atlaikytas susirinkimas Cleve- 

nacicnalės elektriškos frater- 
organizacijos Jovians, kurios 

vo nrezidentu. 1925 metais jis 
apdovanotas McGraw Medaliu.

J. E. NORTH 
President, Electrical Leaguo,

Nuo Gėlimų ir 
Skausmų 
naudokite 

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERI 
Pain-Exnclleris visuomet

R E S T A U RANT
Šeštadienio vakare, Gruodžio 8 d., 

Hotel Cleveland įvyks paminėjimas 
Sidabrinių Sukaktuvių 25 metų gy
vavimo Electrical League of Cleve
land, seniausios, didžiausios ir veik
liausios tos rūšies organizacijos ko
kių dabar randasi Įsteigta visoje ša 
lyje. Sukaktuvių iškilmėse dalyvaus 
atstovai iš visų dalių šiaurinės Ohio.

Garbės komitetas šio jubilejaus 
iškilmių yra: J. Robert Crouse, pir
mininkas ir įsteigėjas Lygos; Geor
ge E. Miller, lyges pirmutinis pre
zidentas, N. C. Cotabish, H. Whit
ford plonos, M. H. Moffet ir T. A. 
Scullen.

.L E. North buvo Electrical League 
prezidentu per dvyliką metų ir ačiū 
jo darbui ir pastangoms Lyga išau
go i didžiausią tos rūšies visoje ša
lyje, užlaiko milžiniškus parodos 
kambarius ir auditoriumą, Builders 
Exchange Buildinge.

Gruodžio mėnesį, 1933 metais, iš
duotas James H. McGraw Medalis, 
kurie yra dalinami kasmet žymiau
siems asmenims elektros srityje, ta- 

| no dovanotas Mr. North su citavimu 
j kad jis buvo “pionierium kooperati- 
' viam išvystyme seniausios benrduo- 
I menės asociacijos elektros prekybo- 

Mr. North priėmė medalį tuo

COMMUNITY FUND sukėlė 
$3,026,747 per 10 dienų savo 
vajaus, 
500.000. 
pakaks 
daringų 
metus.

vietoje numatytų $3,- 
Bet tos gautos sumos 

užlaikymui viešų lab- 
įstaigų per sekančius I

PRADEDA GRIAUTI, 
pradėjo darbą griovimo 
lūšnų Clevelande, esančių 
Cedar ir Central avės, ir 
ir 30 sts. Toje srityje bus bu- 
davojama federalės valdžios pi
nigais pigus gyvenami namai, 
bus namų del 624 šeimų, nuo
ma į menesį bus tik $6.50.

Didžiausia ir Gražiausia
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS

6824 Superior Ave.
— Apačioje ir viršuje —

ta 
roj 
toj

PARSIDUODA
IR CAFE
license. Vie- 

100 žmonių; ge- 
Lenkais apgyven- 
tik §1,000 cash. 
79TH ST. 
EN. 9610

RESTAURANTAS
Perleidžiama alaus

didele, talpina
Lietuviais ir
vietoj. Kaina

930 EAST
Telefonas

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

6497 Superior Ave.
Prie E. 65th-Norwood Rd.

—ĘNdicott 6438— --

WILKELIS FUNERAL HOME |
Licensed Funeral Director i

6522 Superior Avenue =
i NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI. =
■ Palaidi jimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok £ 
• musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems 1: 
: lygus, be tsižvelgimo į kaštus. x
: Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo- S 
: derniškas. ” =

į 3 HEnderson 9292 S
Jau į 'rasjiiuiiiiniim.iinimiinJiiuiiiHiiiiiiiiiiimuimHimnnmniiimiintiHiiiaiiniiki 

senų j 
tarpe;
E. 22,

SAUGOK SAVO AICSS

OHIO VALSTIJOJE pereitą 
sekmadienį automobilių nelai
mėse sutiko mirtį 9 asmenys, iš 
jų vienas Clevelandietis.

šios savaitės pradžioje Clevc-1 
lando srityje autornobiliij 
laimėse užmuštų skaičius 
siekė 302.

ne- 
pa-

valNAUJUS TAKSUS Ohio 
stijos gyventojams ruošiant, 
kurių tikslas yra. padidinti val
stijos iždo ineigas. valstijos 
senatas sutinka neaptaksuoti 
duoną, pieną, ir laikraščius — 
reiškia, kūnišką ir dvasišką 
maistą.

Be aptaksavimb pirkinių, su
manyta dar aptaksuoti ir žmo
nių uždarbį-ineigas. Jeigu tas 
bus pravaryta tai taksai butų 
sekančiai: Pavienis asmuo už
dirbantis $2,500 į metus, netu
rintis ką kitą iš savo uždarbio 
maitinti, mokėtų už $1,500 sa
vo ineigų $35 taksų.

Vedusieji žmonės mokėtų 
taksų tiktai jeigu uždirba virš 
$3500 į metus. Tokiu budu 
paprasti darbininkai su mažu 
uždarbiu nebus aptaksuoti.

IŠMOKĖS $12,000,000. šio
se dienose Union Trust Com-' 
pany išmokės savo depozito-' 
riams dalį uždarytų pinigų, iš
viso 12 milijonų dolarių. Kož- 
nam depozitoriui teks dešimta 
dalis jo esamos sumos.

Kurie turėjo banke <$10 ar 
mažiau tiems išmokėta visa su
ma prieš kelias dienas.

FEDER ALĖ valdžia jiaskyrė 
Ohio valstijai $8,323,180 be
darbių šelpimui per Gruodžio 
mėnesį.

Sakoma kad šia žiemą Ohio 
valstijoje bedarbių reikalau
jančių pašalpos bus apie mili
jonas asmenų.

Cuyahoga apskrityje šelpimo, 
reikalaujančių šeimų skaičius 
sieks 56,000, be to - dar esama ’ 
15,500 pavieniu asmenų reika- 

liaujančių pašalpos. Tam tiks-; 
lui apskrities šelpimo adminis
tratorius nori gauti $3,000,000 ■ 

I Gruodžio mėnesio bėgyje.

Jūsų akys gadinasi kuomet skaitai, siuvai, 
studijuojat arba ką kitą darot prastoj svieto j. 
Nevarginkit save akių; jeigu užleisit, bus taip 
kaip ii' daugybei kitų jaunų ir senų žmonių ’ 
kurie kenčia nuo silpno regėjimo.

Naudok GeresnęšviesąOeresnemAki m 
Paverskit savo stalines ir grindų lempas savo na
muose j gerą matymą apsaugojantj šaltinį. Nau
doki! gebturus kurie sulaiko statų žėrėjimą, tinka 
šviesios spalvos gobtuvai. Sudekit jose naujas at
sakančio didumo lempas. Laikykitės šio nurodymo:

uer 2 va-

BUILDERS EXCHANGE BUILDING o 18TH FLOOR o PROSPECT NEAR ONTARIO 
ADMISSION FREE ® NOTHING FOR SALE O OPEN WEEKDAYS 9 TO 5

-

60-watt bulbs per 2 
minutas.

centas degins 100-wa.it bulbą 
landas ir 30 niinutų.

centas degins du 
valandas ir f

Vieno scčket k\mp5i, naudok 100-watt bulb.
Dviejų socket lempai, du 6U-watt
Trijų socket lempai, tris po 40-watt

bulbs.
bulbs.

centas degins tris 
valandas ir 5

40-watt bulbs per 2 
minutas.
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Visi Lietuviai pribuki! i The May Co. pir
madieni, Gruodžio 3 d., 1 vai. po pietų

Dalyvaukit atidaryme Baltijos Valstybių — Lietuvos ir Estonijos — Išdirbi
nių Parodos. Atidarymo ceremonijose dalyvaus žymus miesto ir Ohio 

valstijos valdžios ir įstaigų žmones. — Pirmas toks atsitikimas Cle- 
velande. — Įžangos nebus. Visi pribukit Į May Co. ant 4 aukšto.

■ Visos Ohio valstijos Lietuviai privalo pasistengti dalyvauti atidaryme Baltijos 
Valstybių — musų tėvynės Lietuvos ir kaimynės šalies Estonijos — Išdirbinių Pa
rodoje kuri atsidaro Clevelande, didelėje, puikioje krautuvėje, THE MAY COM
PANY — ant 4-to aukšto. Atidarymo iškilmės bus apie 1 vai. po pietų, ir reika
linga kad Lietuviai, ateiviai, čia augę ir jų vaikai, taipgi ir jų draugai — atsilan
kytų. Visiems Įžanga nemokamai. Iškilmėse bus žymus Ohio ir Clevelando gyve
nime žmonės, ir Lietuviams bus didelė garbė tai visa pamatyti.

Kurie negalės Į atidarymo iškilmes pribūti, atminkit kad šis Lietuvos ir Esto
nijos išdirbinių išstatymas ir pardavimas tęsis nuo atidarymo dienos, kasdien, ik’ 
pačių Kalėdų. Iš visos Ohio valstijos Lietuviai privalo rasti laiko kurią šiokią die
ną ir pribūti Į Clevelandą. Tai gal bus vienatinė proga, kurios negalima praleisti.

Visi Lietuviai, būriais, jr kasdien raginami atlankyti Parodą. Nueikit j The 
May Co. krautuvę, pamatykit musų jaunos tėvynės jaunosios gentkartės darbus — 
stebėsitės ir džiaugsmo ašaromis pąsrius jūsų akys matant pirmą kartą Ameriko
je musų jaunos Respublikos gaminius-prekes. Kaip kituose miestuose buvusiose to
kiose parodose taip ir Clevelande Lietuviški. dalykai bus medžio puikus išdirbiniai 
lininiai audiniai, gintaras ir tt. Viskas bus pardavimui už prieinamas kainas.

Atminkit, ši paroda yra Lietuvos valdžios globojama, ir tik todėl May Compa
ny sutiko užleisti brangią savo krautuvėje vietą, ypač dabar prieš šventes, kad ma
tė svarbumą ir gražumą tų išdirbinių. Todėl ir mums Lietuviams būtina Parodą 
aplankyti ir pamatyti ir nusipirkti sau kas bus tinkamiausio atminčiai.

Dar kartą primename: atidarymas bus ši pirmadieni, Gruodžio 3 d., 1 vai. pc 
pietų. Taigi kas tik turit laiko, pasipuoškit gražiai ir nuvažiuokit Į May Company

“Dirvos” Koncertas Buvo Didelis, Smagus ir 
Visapusiai Pasekmingas

Clevelando ir aplinkinių mie
stų Lietuvių visuomenė gausiai 
paremia “Dirvos” parengimus, 
ir tą patvirtino gausiu atsilan
kymu praeitą sekmadienį “Dir
vos” Radio Programų parėmi
mo koncertą ir šokius. Nežiū
rint kad tą pačią dieną prasidė
jo šv. Jurgio parapijos baza
ras, “Dirvos” vakare Lietuvių 
salė buvo pilnutė. Buvo dau
gybė tokių kurie turėjo laiko 
atlankyti ir baza.rą ir “Dirvos” 
koncertą. Taigi, pasirodo, rei
kia tik gerų norų ir visiems 
užtenka.

Programas praėjo nuosekliai, 
buvo gausus įvairiomis daino
mis ir juokais. Aldona Wilke- 
lienė, “Dirvos” radio programų 
muzikos tvarkytoja, atidarant 
šio vakaro programą, turėjo su
stačius scenoje visus programo 
dalyvius ir, jai pianu vadovau
jant, sudainuota “Plaukia Ne
munėlis” (A. Vanagdičio), — 
ta melodija kuri pasigirsta pra
dedant radio programą sekma
dienio rytais, ir užbaigiant. Ta 
melodija yra graži ir arti Lie
tuviams prie širdies, primenan
ti j ii gimtą šalelę. Ta daina 
programas ir užbaigta.

Muzikali šio vakaro progra

DIDELES IMTYNĖS
atsibuna kiekvieną trečiadienio vakarą

C O L I S E U M
4601 Euclid A venue Pasideda 8:15 vai.

Atsilankykit — pamatykit imantis žymiausius 
Lietuvius stipruolius ir k^b.is garsius pasau

linius imtikus. Imtynes yra pasaulinis 
_ sportas — lankykite:! jose tankiai!

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

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

mą išpildė sekantis musų jau
nosios gentkartės talentas — 
Amerikoje gimę ir augę mergi
nos ir vaikinai: Rožė Lukoševi- 
čiuto (iš Youngstowno), Elsie 
Sidariutė (iš Akrono), vieti
niai : Sofia Kučinskaite, Brone 
Rasiliutė, Alvina Salasevičiutė- 
Luizierė, Anelė Kavaliauskiene, 
Adelaide Miliauskaitė, Florence. 
Aleknaitė, Irene Luiza, Marga- 
reta- šeštokaitė, Bronė šapaliu- 
tė, Jurgis Mačys, Vincas Vaiki
nas, ir pagaliau Trys Grybai, 
po vadovyte Petro Luizos: Jo
nas Kazlauskas, Jurgis Lukas, 
Stasys Kazlauskas. šie Gry
bai" sudarė gražių juokų.

Pianu visiems akompanavo 
Aldona Wilkeliene, tik Irenai 
Luizaitei, Margaretai šeštokai- 
tei (šokikėm) pianu skambino 
Anelė Luizienė.

Publika labai gražiai įvertino 
visus programo išpildytoj us, čia 
vieta neleidžia smulkiau apie 
jų pasižymėjimus aprašyti.

Programą vadovavo J onas 
Jarus.

Programo viduryje “Dirvos” 
redaktorius K. S. Karpius pa
sakė trumpą kalbą.

Buvo duota penkios metinės 
“Dirvos” prenumeratos giliu- 

kingiems dalyviams. Laimėj, 
šie: Stasys Čižinauskas, Petre 
nė šeporaitienė, Barbora Banie 
nė, Andrius ' Urbšaitis, Marga 
ret Verbilienė.

Ekstra dovana
Juozas Luobikis, geras “Dir 

•os” rėmėjas, išdirbėjus artis 
tiškų namams baldų (furnitu 
re) padovanojo savo darbo la
bai gražią radio kėdę, kurią t:, 
vakarą leista išlaimėjimui,' ii 
įą laimėjo Ona Pongonienė.

Juozas Luobikis yra vienatį 
uis Clevelande Lietuvis tos rū
šies amatninkas, priima užsa
kymus baldų namams ir atlie
ka jų taisymo ir perdirbime 
darbą (antrašas 3866 East 14( 
St., telef. LOng. 2139).

Apei 10 vai. vakaro įvyko an 
tras — magiškų šposų — pro 
gramas, po ko vėl tęsėsi šokiai 
iki vakaro pabaigos, šokiam: 
grojo Jono Apanaičio orkes 
tras.

Padėka darbininkams
Prie to vakaro Įvykdymo la

bai gausiai pasidarbavo: Jonas 
Jarus ir p. Jarienė, Jonas G. 
Polteris ir p. Polterienė, Elzbie
ta Yurgilienė, Ona Myhlingienė, 
Antanas Pongonis ir p. Pongo 
nienė, M. Jasulaitis, Kazys ši- 
vokas, Agota Grigienė, Jurgis 
Salasevičius, Benis Savickas 
Helen Jarus ir keli kiti.

Publikai, artistams ir darbi
ninkams širdingiausias ačiū už 
šio didelio vakaro pasekmes.

“Dirvos” Admin.

LANKYSIS MENKELIUNIU- 
TĖ

Lyros choras rengia didelį 
koncertą sekmadienį, Gruodžio 
9 d., Lietuvių salėje, žymiau
sia koncerto dalyvė bus plačiai 
Amerikoje žinoma Lietuvių dai
nininkė Kostancija Menkeliu- 
niute. Ji seniau tankiau Cle
velande lankydavosi, dabar jau 
tūlas laikas kaip nebuvo. Be 
jos, dainuos Lyriečių vyrų cho 
ras, maišyti kvartetai, duetai 
ir tt. Programo pradžia 5:30 
vak. Kom.

KOMER COAL & WOOD CO 
1201 East 80th St. Phone GArfield 2921
Lietuvis Anglininkas—Pristatau greitai—tik reikalaukit

ORIGINAL POCAHONTAS LUMP ......................... tonas $8.25
(Bishop mine Pocahontas anglis duoda tik bušelį pelenų iš tono) 
Ne. 3 POCAHONTAS .................................. tonas $7.95

(Ši anglis duoda didelį karštį)
STANDARD POCAHONTAS LUMP ..................... tonas $7.8-5

(Ši anglis duoda didelį karštį, sudega iki smulkių pelenų.)
KENTUCKY LUMP .................................................. tonas $7.85

(Ši anglis taipgi duoda visai tnažai pelenų, viskas sudega)
SUN KING LUMP ....................................................  tonas $6.75

(ši anglis yra geros rūšies, tinka virtuvei ir šildymo pečiams) *
WEST VIRGINIA LUMP .... ..........................  tonas $6.45

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

DIRVA

LANKĖSI DETROITE. Che
mikas P. J. Zuris su žmona iš 
North Olmstead, Lapkričio 28 
d. lankėsi Detroite ir dalyvavo 
tenaitinio Lietuviu Moterų Klu
bo bankete.

SLA. 1.36-TA KUOPA turės 
savo smagų vakarą Lietuvių 
salėje šio šeštadienio vakare, 
Gruodžio 1 d., nuo 7:30 valan
dos. Bus kortavimas, šokiai, 
dovanos. įžanga 15c. Kom.

PARAPIJOS BAZARAS 
TĘSIASI

šv. Jurgio parapijos bazaras 
bažnytinėje salėje tęsis iki 2 
d.- Gruodžio. Bazare yra daug 
įvairių dalykų laimėjimui, yra 
gerų progų pažaisti. Yra Įren
gtas kambaris valgykla su alu
čiu. Patarnauja jaunos mer
gaitės. Atsilankius, vaikinams 
gera proga pažinti kuri merge- 

■ ė butų geriausia šeimininkė.
Reporteris.

SLA. U-TOS KUOPOS svar
ius susirinkimas įvyks trečia- 
lienio vakare, Gruodžio 5 d.. 
Lietuvių salėje. Bus rinkimas 
valdybos ir kiti svarbus reika- 
ai. Sekr.

GIRDI IR TORONTO.I. F. 
Karaliūnas iš Toronto, Kana- 
loj, rašo: “Siunčiu už ‘Dirvą’ 
■2 ir prašau toliau siuntinėti 
Dirvą’. Prie to labai dėkojam 
Dirvai’ už gražius Lietuviškus 
adio programas, kuriuos gir- 
lim kas sekmadienis.”

Smagu mums paminėti šis 
aktas, dėlto kad Toronto yra 
■et už 300 mylių nuo Clevelan- 
lo, kas parodo kaip toli “Dir
bos” radio programai siekia, 

"r sykiu parodo kaip yra nau
dingi.

WARNER BROTHERS 
THEATRES

Sekančią savaitę programai 
Warner Brothers teatruose šia- 
ne mieste bus: Hippodrome — 
‘White Parade”, kame vaidina 
Greta Young ir John Boles.

Lake Theatre — “Big as Al1 
Outdoors”, taipgi Zane Gray’s 
‘Wagon Wheels”. Uptown t.e- 
itre — May West. Variety te
atre — taipgi gražios filmos. 
Prie to yra visokių pamargim- 
limų.

Ofiso telefonas
ENdicott 1378 

Namų 
CLearwater 1951-J

! DR. A. J. KAZLAUCKAS
j GYDYTOJAS IR
; CHIRURGAS
! 6902 Superior Ave.
' Valandos: 1—3 ir 7—8 p. p.

DR. HUGHES
DENTIST

Seniau buvęs ant St. Clair 
dabar randasi

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

DR. HUGHES
4303 Superior Ave.

VALANDOS
Nuo 9 ryto iki 8 vak.

(Išskyrus sekmadienius)

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

REVIEWED
Climaxing many of this season’s 

events, the DIRVA Radio Concert 
presented Sunday, November 25th, 
gave those in attendance a show of 
their life. Talent from several local 
cities aided the vast Cleveland talent
ed group to entertain the Lithuanian 
Radio program listeners.

With nearly four hundred people 
bulging out the sides of the Lith
uanian hall in Cleveland, it with
stood the stressed members to the 
point of permanent elasticity.

With deference to the out-of-town
ers, the Misses Rose Lucas and 
Elsie Sedan, of Youngstown and 
Akron respectively, sang with excel
lent smoothness at the program and 
earlier in the day graced the micro
phone of station WJAY Cleveland, 
on the Lithuanian Hour.

So large was the cast that at the 
dinner table it looked like a “Re
union in Lithuania” of several cen
turies. Misses Sofia Kane and Ber
nice Russel, often heard with their 
blending voices at other affairs rank 
high in the esteem of our people 
here as does Adelaide Milauskas, all 
Clevelanders. Sofia tells us that 
her departure from the stage is 
near, we wonder.—And why? We 
can’t afford to lose you. Alvina S. 
Luiza (is that O.K. Al?) probably 
the only girl hereabouts who carries 
the honors cf being the best all a- 
round stage performer. She sang and 
later took part in a comedy skit 
where she was inimitable. The role 
of wifey, as she is in real life, and 
as president of the Cleveland K. of 
L.

Nellie Kavalauskas and George 
Macys introduced a new fad here 
singing a duet together with much 
success. They tell me both were 
married (that is to different people) 
is that why they succeed? Settled, 
eh?

Miss Florence Aleknaite, a Cleve
land product is on the up and up 
and will some day charm our audien
ces, and then too, maybe the boys. 
It’s all in a days work.

Little Miss Muffet of the Lith
uanians, six years have given Irene 
Luiza a dance rythm unmatched 
with her toe dancing. All we can 
say it must be some of that Luiza 
energy bubbling over. Her mother 
Mrs. S. Luiza played the piano for 
her daughter.

Misses Margaret Sestokas and 
Bernice Sapaliute sang and played 
.instruments. Soft but enchantingly 
done. Vincas Vaitinas, interpreter 
of rustic music for the Lithuanians 
is always a welcome number any
where.

The Three Mushrooms who grew up 
under the hot tutelage of Peter 
Luiza after a summer rain is the 
calm that came next on the program 
after a storm. A ha-cha number of 
he “Grybas” composed of Messrs.

J. Kazlauskas, Adam Kazlauskas, 
George Lucas, which shook off their 
imaginary see-weed-dees, began this 
comedy stretch up the back alley of 
entertainment. T’was all very, very 
good and that master of master of 
ceremonies, Peter Luiza, induced the 
strangled throats of the audience to 
clap louder than the thunder of Rip 
Van Winkle’s rolling pins.

For her ever-ready assistance, for 
her excellent work, for her devotion 
to her unsung portion of the pro
gram Mrs. Aldona Wilkelis com
mands deep admiration for her ac
companiment at the piano.

Later in the evening in a strange 
interlude, magic was flashed across 
the stage by an Amateur magician, 
that of Ohio association of ribbon 
stretchers: Lithuanian colors aided 
the colorful scene.

John Apanaites orchestra, greatly 
improved, cast endless melodies over 
the dancing agglomeration of faces 
and cheek-to-cheek tussles wore the 
evening- to a thin potato chip and 
where ale sank faster than the Sea 
that sought to invade the Nether
lands and Dutchy stuck his finger 
in the dikes to stop it. They, here 
stuck in their finger to see for more. 
... .It was dry. ... So long, 

o o o
BOXING NOTE

George Lucas, plans to put on 
a boxing show with entertainment 
soon at the Lithuanian Hall in Cleve
land., Dec. 20th. 

o o o
TO THE DIRVA CONCERT

The Misses Elsie Sedar, her sister 
Millie, J. Rodzinskas, all of Akron, 
and the Misses Rose Lucas, Helen 
her sister and Gusty her brother, 
all of Youngstown, with Miss Bal- 
crius, Western R. U. student, and 
Peter Skukas were guests at the 
home of Mr. and Mrs. Karpius.

Akron group that came in later 
were the Messrs: Frank Roekus, K. 
Kubilius, W. Darulis, Charles Pras- 
pal and Eva Kazlauskas.

By PETER SKUKAS

Rural Atmosphere
Says my superior, 

Mr. Karpius, “Skukas, 
you’ve been- laying 
down on the job late
ly, and when you do 
scribble something an 
hour before the paper 
goes to press it’s-ter
rible. You choose to 
attack everything peo
ple hold dear to them

selves — stuffed-shirt politicians, 
pansied bankers and insincere preach
ers. Why don’t you go somewhere 
on the outpost of civilization, get 
closer to nature and we won’t have 
reports like that of “Akron’s Pinch
hitter” saying that you literally live 
a weakened week-end as evidenced 
by your actions in Youngstown some 
weeks ago. Go out into the country 
and recuperate then write some
thing of real human interest.”

“O.K. boss,” I says, I’ll go to my 
Aunt’s place in East Trumbull, O. 
The place is so far from Cleveland 
that even the loudest rumblings of 
those erratic politicians, their honor, 
will sound like cat’s paws to my 
drums, w-here bankers really bank 
against the future for you and where 
preachers preach from Nature and 
not from bocks.”

Leaving Friday night with my 
cousin, Dan Budusky, to his farm 
we arrived with no mishap except 
a flat tire, a broken spare-tire key 
and a smell of alcohol—from an 
overheated radiator, of course. The 
first thing we had to do is to climb 
in a back window. Nobody was 
home. Probably a grange meeting, 
we thought, or more probably dedi
cating some farmer’s cider, so -much 
they respect this “harmless” fruit 
juice. “Though the cows in the 
meadow and the sheep in the corn 
knew that something was wrong”, 
they couldn’t help us. It looked like 
rain. That’s why we were intrud
ing this way into rural hostelry.

The next monming we found our
selves in farmer’s toggery from head 
to foot. The columnist looked like 
an imported rustic ad valorem. In 
and Alladin’s lamp sweep we were 
riding a wagon over the bumpy 
fields to haul corn. (Getting back 
to Nature, eh Karpius. Like our 
American writer Thoreau.)

There as we tugged at the corn 
stalks, we saw more mice than all 
of the church mice the pied piper 
could coax out from under blessed 
foundations. That guy could win 
real acclaim if he could get any 
mice by pi-eyed piping as these 
places are as bare as Mo.ther Hub
bard’s cupboard.

Driven to desparation, we indulg
ed in a swigger of cool refreshing 
cider. After that, uttering a drawl 
rural fashion and again partook to 
Nature by a second helping. Bounti
ful Nature, so commonplace a thing 
as an apple, sooths and bathes rus
tic wounds and saves a life as did 
an apple for William Tell. To shoot> 
an apple with an arrow and to shoot 
the works of a keg arc two different 
things. But you’re liable to get 
shot in cither case.

Nightfall. .. .the moon high above 
....lovely weather. ...a night for 
love. .. .“Let’s go to a farmer’s 
dance. Swell idea. How about a 
little more cider”, chirps I, “before 
we go, to get into the mood ? This 
time wc piped it. directly from the 
barrel like the oil companies do with 
their intra-city lines. Dancers here, 
as in all other comers of the globe 
(as if there are any corners), look 
for the best dancer with the best 
looks. These girls, in general, are 
a bit broader in all respects, in in
telligence and in width, with no 
harm done, if any at all, becoming 
to them. Liquor flows' here like 
the old mill stream. The bottled 
spirits unbottles spirit in humans 
most efficiently. After the dance 
we drove twenty miles for a bowl 
of chile and “enjoyed” the ride. 
Curfews are observed by the humans 
almost as regularly as the chickens 
do. '

Sunday dug us into rural eco
nomics. A tree one foot in diameter 
and thirty two feet long brings the 
farmer eighty cents standing. The 
same volume cut into boards costs 
the consumer ten dollars. Now you 
can see how Peter B. Kyne, lumber
man, author, shipper, made his 
dough. One seed potato grows about 
twenty pounds of potatoes and two 
bushed of seed corn can fill a silo 
to the top.

A domesticated crow of mv aunt's, 
Mrs. Budusky, is an interesting crea
ture. Clipping its wings prevents 
flight and it becomes tamer than 
a canary bird fearing not the ap
proach and handling of it by humans. 
This bird speaks Lithuanian and 
English. These crows can be taught 
to speak with little difficulty. “Var
na”. its name is excellent. “Pa” in 
English is perfect. Its long beak 
however is as cutting as a sharp 
chisel. This bird strolls about the 
farm and returns of its own accord.

A hearty thanks to my friends 
in East Trumbull and we returned

Superior-65th Garage 
6513 Superior Ave.
November Specials 

Breaks relined 75c 
už kožną ratų

Valves ground 75c 
už ylinderi. Puls moteriolas.

Visas dalbas garantuotas.

•VAŽIUOSIT LIETUVON?— 
coipkitės j “Dirvos” Agentūrą 
nformacijų ir laivakorčių.

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior av. Cleveland, O 

Į

in time to Cleveland Sunday night 
to dance off the effect of excess^ 
cider at the K. of L. Concert-Dance.

--------------------- . J

LITHUANIAN AND ESTONIAN 
EXIBIT AT THE MAY CO. |

Termed the “Baltic States Handi
craft Exibit”, to be held in The 
May Company Department store,: 
on the fourth floor, Cleveland, com
mencing Monday, December 3rd, a 
group of Lithuanians here are for-' 
mulating plans pointing toward a 
huge success. Other large metro
politan cities have already reported 
success in these adventures and it is 
the express hope of the Clevelanders 
for an equallv. successful run.

This exibit will continue until: 
Christmas d^y.

All Lithuanians should make it a 
point to see this interesting exibit i 
during its run at the May Company.

The formal openning of the Exibit 
will take place Monday, December 
3rd, 1 P. M., on the fourth floor. 
Try and be present. No admission 
charge.

D I
6820 Superior

VISITING FROM DORSET, OHIO;
Mr. and Mrs. F. J. Zuris, of Cleve- 

land, are doing much entertaining' 
this year. From Dorset, Ohio, comes 
her sister Miss Stella Sensky and 
Mr. Glen Steinfield guesting at the' 
home of the Zuris'. The guests and' 
the hosts attended the Dirva Radio 
Concert, Sunday.

—
FROM CHICAGO "V

Mr. Antanas Vglasimas, of Chi
cago, who travels for the Clearing 
Machine Corp, as a Jig and Die, 
advisor in mass production, stopped 
in Cleveland’s Fisher Body and took 
time off to attend the Dirva Radio' 
Concert. J

DAR
IR DARBININ

Miss Anne J. Januška, 12612 Dove 
Avenue, was married to Mr. Edward 
A. Trhlin, 12600 Dove avenue, both 
of Cleveland, at the Holy Family 
Church, Thursday November 29th 
at 9:00 A. M. Reception was held 
at the home of the bride's parents.

U N C E N S O R E D 
SIDE GLANCES

K. J. M.
Mr. K. S. Karpius, coming late 

to work and looking ‘weather beaten’s 
the morning after the night before. 
Meaning Monday after the DIRVA 
Concert and Dance.

Karl Pojello the wrestling pro
moter, saying “don’t ever do that” 
to a copper, who tried to chase a 
couple of peanut vendors away from 
the entrance of the Coliseum. Be
lieve it or not, the gentleman in : 
blue, congratulated Karl, for his 
“humanness” but the vendors didn’t 
see that part of it.

At the same location a week later, 
Mr. John Jarus, assistant promoter, 
looking plenty excited and nervous, 
ns he was being rushed to death in 
the ticket office. Can’t keep the 
crowd away from a good show, eh 
John?

Miss Rose Lucas, of Youngstown 
making quite a hit on the dance
floor as well as on the stage with 
the local Lithuanian males, here in 
Cleveland on the night of the big 
Dirva Concert and Dance.

“Never to be forgotten” Missy 
Helen Lucas, sister of Rose, giving 
Editor Skukas an argument that his 
excellency—(in debating) was just 
about out of the picture. — Was 
your face mandarin,. "Peter?

If the above articles go to press 
take a drive to Calvary cemetery 
and look for a tombstone with the 
inscription—Here lies the body of 
K. J. M.—those being my initials. J 
Don’t forget and come over and see 
me sometime.

AKRON
Now that it is all over, what did 

you think of it? Yes, I mean the 
Dirva Concert held in Cleveland last 
Sunday, Nov. 25. Well, whether 
you’ve made up your mind or not, 
here are some Akronite impressions 
of that Clevelandite doings.

William Darulis: Time spent well.
Elsie Sedar: It was nice, but too 

long.
Connie Kubilus: It was O.K. but 

I got tired of sitting.
Charles Prospal: Plenty of talent, 

but too long a program.
Eva Kazlowsky: Some spots were 

swell, but others just so-so.
And your truly: Elsie Sedar and 

Rose Lucas were delightfully pleas- , 
ing. Mrs. Nellie Kavalauskas seem
ed to be the more entertaining of 
the Cleveland songstresses, while 
the duet combination of Bernice 
Russel and Sofia Kane proved to be 
one of the brighter spots of the 
musical portion of the program. 
Then the lady in green, Mrs. Aldona 
Wilkelis, the piano accompanyist. 
Altho in the background through
out the program, she nevertheless 
played an important partin making 
the evening’s entertainment a suc
cess. And last but not least, Mr. 
Peter Luiza and the “Trys Grybai” 
deserve a big hand, ■ too. Their hu
mour and antics was one of the 
highlights of the entire program.

So all in all, the pregram, the 
dancing/ the people, and the what
nots, comprised a very entertaining 
and enjoyable evening.

Pinch-hitter.

RUOŠIASI 1 
DARI

Cleveland, 0 
do didžiausia < 
giasi smarkiai 
sezonui savo is 
Fisher Body C 
užilgo pradės 
šus Chevrolet 
automobiliams 
leis taip kaip 
iki šiolei. Bė 
Vaičių bus pai 
bininkų daug 
šio mėnesio 
pastatyta dii 
darbininkų - 
negu kada 
dirbo.

Fisher Be 
po padidinti 
jų mašinų, . 
gedimas ; 
gaminti Pon 
liams viršus 
bes darbus t

Su automo 
jos pradėjimt 
da gerėti dari 
srityje ir ki 
tėse.

Plieno dar' 
srityje tuoj į 
ir pasieks api 
malio.

REIKALAUJ 
NŲ DOL. 
Washingtoi 

administrator 
paruošė plan; 
Prez. Roosevt 
darbių šelpta;

Jis siūlo si 
jonų dolarių 
bu korporaci; 
kad nekurie i 
tam pritaria,

Stiklo indi 
šalyje pastaro 
kilo ir verkia 
veikė šiuo laik 
tą. Sakoma k 
i?ai dar kils 
1935 metų.

Didžiaisiais 
vasaros bėgy 
vežta anglies 
kitą kurią va 
meta. Spėjai 
žimas pdsieks 
nų. 1929 me 
vežta 38,600,( 

1933 metai’, 
ta 31,594,420

’i f ■> ■■■—.

Pakėlė alg: 
Sovietų unijo 
bininkams ti 
gos 10 nuoš 
žasties pabr 
gyvenimo. N 
gsta del pan 
to kortelių.


