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900 gryžo dirbti. Follans
bee, W. Va. — Pradėjo vei
kti Follansbee Bros, zinko 
dirbtuvė, kuri turi skyrių 
Toronto, Ohio. Abi dirb
tuvės paėmė dirbti 900 dar- 
vininkų.

.įieško darbo akliems. Iš
kelta sumanymas kad val
džia pravestų kokį nors įs
tatymą aprūpinanti darbu 
20,000 aklų asmenų. Vie
nas sumanymas yra kad bu
tų jiems duota koncesijos 
visose viešose įstaigose fe
derates ir valdžios, užimti 
vietas ką nors praeiviams 
parduoti.

Pittsburgh, Pa. — Su
streikavo darbininkai trijų 
trokų firmų, kurios išvežio
ja A. and P. Co. krautu
vėms produktus.

Clevelande sustrei k a v o 
400 darbininkų Cleveland 
Chain and Mfg. Co. dirbtu
vėje. Reikalauta didesnio 
užmokesnio. Kompanija vi
sai sulaikė darbus ir palei
do visus darbininkus.

Amerikos Darbo Federa
cija ruošiasi užvesti 1935 
kovą už įvedimą bedarbės 
apdraudos. A. D. Federa
cijos prezidentas Green sa
ko kad finansavimas ap
draudos nuo bedarbės ne
būtų užkrautas ant darbi
ninkų, bet kad darbdaviai 
mokėtų į tą fondą 5 nuoš. 
darbininkams išmokamų al
gų sumų. Green nepritaria 
jokiam tiesioginiam darbi
ninkų aptaksavimui, nes ir 
taip darbo klesa palaiko 
viską ir išperka 85 nuoš. 
visų išdirbinių.

Fordas didins savo įmo
nes. Detroit, — Fordas pa
reiškė kad į porą mėnesių 
išduos kontraktus už arti 
8 .milijonus dolarių reikme
nims į River Rouge išdir- 
bystę, kur jau praleista ar
ti 12 milijonų dolarių išdi
dinimams. Fordas sako jo 
tikslas yra gaivinti indus
triją ir pagaminti darbų.

Bogota, Colombia. — Su
streikavo 10,000 darbinin
kų dirbančių bananų augi
nimo plantacijose, reika
laudami didesnių algų. Su
traukta kariumenė saugoji
mui bananų išvežimo Į ki
tas šalis.

Clevelande rubsiuvy k 1 ų 
darbininkų organizator i a i 
pasiryžę įvesti grynai uni
jines siuvyklas, kad jose 
nebūtų vietos neunijistams 
darbininkams.

Dawes Pagaliaus Prabi
lo po Kelių Metų 

Tylėjimo

Chicago. — ' Charles G. 
Dawes, buvęs Suv. Valstijų 
vice prezidentas prie prezi
dento Coolidge, Gruodžio 11 
d. padarė pareiškimą kad 
1935 metais apie Birželio- 
Liepos mėnesį bus pabaiga 
dabartinės depresijos ir da
lykai pradės eiti geryn, vi
soje šalyje prasidės pilnas 
bizniškas atgijimas.

Visuotinas pasitikėjimas 
šalies padėtimi, suiręs nuo 
biržos kritimo Spalių 29 d., 
1929 m., Prez. Roosevelto 
atgaivintas bankų morato
riumu Kovo mėnesį, 1933 
metais, dalykus tiek page
rino kad nuo to laiko vis
kas kilo aukštyn. Niekur 
nepasirodė jokis atkritimas 
nepasitikėjimo, sako Dawes.

Dawes yra buvęs galva 
federates valdžios finansi
nės rekonstrukcijos korpo
racijos, ii’ per daug metų 
stiprus šulas Republikonų 
partijos. Po ilgo tylėjimo 
jis dabar prabilo pareikšda
mas kaip jis numato šalies 
ateitį.

Anksti kitą vasarą, sako 
Dawes, prasidės dideli rei
kalavimai patvarių dalykų, 
kurių reikalavimas buvo vi
sai sumažėjęs laike depresi
jos. Tų patvarių dalykų, 
ypač sunkiųjų patvarių da
lykų, reikalavimas išjudins 
sulaikytą darbų ėjimą ir 
biznių judėjimą.

* * sic

Atgijimas sako yra tikras
New Yorke irgi kalbama 

kad jau dabar apsireiškian
tis industrialis atgijimas, 
kuris prasidėjo šešios sa
vaitės atgal, yra tikras. Su
važiavę New Yorke išdir
bėjai ir mekanikai visi tą 
patį sako. Sako, prasidėjo 
staiga ateiti užsakymai vi
sokių išdirbinių, kurie at
gaivins darbus.

Amerikos Industrijos va
dų suvažiavimas New Yor
ke pareiškė kad iš indus- 
trialistų pusės bus dedama 
visos pastangos dirbti iš
vien su valdžia šalies gaivi
nimui.

SKELBIA KARĄ KRIMI
NALISTAMS

Washington. — Gruodžio 
10 d. čia prasidėjo visos ša
lies federalių ir miestų at
stovų ir ekspertų suvažia
vimas aptarimui būdų ko
vai su šalyje siaučiančiais 
didžiaisiais kriminalistais- 
niekšais. Konferencijai pri
davė daug naujo ūpo Prez. 
Roosevelto kalba raginanti 
visiems išvien užvesti kovą 
prieš šalies nenaudėlius.

Konferencijoje paaiškėjo 
1933 metais visoje šalyje 
buvo nužudyta 12,000 žmo
nių, 100,000 žmonių buvo 
niekšų užpulta, 50,000 ap
vogta, ir 40,000 namų plėši
kų aplankyta.

MILIJONERIŲ PADAU
GĖJO

1932 metais Suv. Valsti
jose buvo tik 20 žmonių ku
rių ineigos buvo milijonas 
dolarių ar daugiau. 1933 
metais tokių jau buvo 46— 
tas parodo kad prie Prezi
dento Roosevelto dalykai 
daugeliui pagerėjo, tik ne 
visiems.

JUGOSLAVIJA SUSI
TAIKĖ SU VENGRIJA

Geneva. — Tautų sąjun
ga prašalino karo pavojų 
kuris gręsė centralinei Eu
ropai del vaidų kilusių tarp 
Jugoslavijos ir Vengrijos.

Jugoslavija sulaikė trė
mimą iš savo ribų Vengri
jos piliečių, kuomet Vengri
ja sutiko su Tautų Sąjun
gos tarybos rezoliucija pa
smerkiančia Marseille nuo- 
tikį, kur Spalių 9 d. buvo 
nušautas Jugoslavijos ka
ralius ir Prancūzijos prem
jeras.

Vengrija sutiko imtis vi
sų žygių išnaikinti savo ri
bose esančias žudeikų gau
jas, kurios sakoma ten vei
kia, ir raportuoti tautų są
jungai kokiais budais Ven
grija prieš tuos nenaudė
lius kovos.

.Jugoslavai patenkinti ši
tokiu tautų sąjungos pasi
elgimu ir spauda džiaugia
si kad Vengrija tapo “tin
kamai nubausta”. Jugosla
vija jaučiasi laimėjus gar
bingą pergalę Tautų Sąjun
goje.

Na ir gerai kad taip jau
čiasi, kad tik nesusipešė.

SUDEGĖ APIE 30 ŽM. Lietuvos Nežinomas Kareivis
Lansing, Mich. — Gruo

džio 10 d. anksti rytą Kerns 
viešbutyje ištiko staigus 
gaisras, kuriame žuvo apie 
trys desėtkai žmonių — jau 
tiek lavonų surasta. Tarp 
žuvusių yra šeši Michigan 
valstijos seimo nariai, ku
rie tame viešbutyje buvo 
apsistoję.

Viešbutis visai sudegė. 
Jis stovėjo ant upės kranto 
iš vieno šono-, taigi besigel- 
bėdami kiti sušoko į teduo
tą vandenį. Kelių desėtkų 
viešbučio svečių neranda
ma.

ŽUVO 10,000 KINIEČIŲ 
RAUDONŲJŲ

Šanghai. — Kinų kariu
menės susirėmime su ko
munistų vadovaujamais Ki
nų banditais valdžios ka
riumenė išmušė apie desėt- 
ką tūkstančių raudonųjų 
kareivių.

AUSTRIJOJ SUIMTA 
150 KOMUNISTŲ

Vienna. — Valdžia, pasi- 
į ryžtis suardyti visokį judė
jimą prieš ją, Lintz mieste 
suėmė 150 komunistų ir už
darė kalėjimai!.

Austrijos socialistai skel
bia kad jie šią žiemą paims 
valdžią į savo rankas.

SUGAVO DAR 49
Maskva. — Sovietų poli

cija suėmė dar 49 asmenis 
ir atidavė teismui išspręsti 
jų likimą. Jie yra sekanti 
suimtieji po 66 kurie buvo 
sušaudyti pereitą savaitę.

New Yorke, apsivedė 400 
svarų sunkumo moteris su 
neužauga, 38 colių aukščio 
vyru, kuris sveria tik 58 sv. 
Jie vaidina teatruose.

NORI TREČIOS PAR
TIJOS

St. Paul, Minn. — Suva
žiavę aštuonių vidurvakari- 
nių valstijų ultra-liberalai 
veikėjai iškėlė klausimą or
ganizavimo trečios naciona- 
lės partijos. Žinoma, tiks
las yra išstatyti savo kan
didatą į prezidentus.

IŠLEISTA 7 BILIJONAI 
ŠALIES GAIVINIMUI
Suv. Valstijų iždas nuo 

pradžios šių metų, per 11 
mėnesių, išleido $4,348,947,- 
418 aprūpinimui bedarbių 
ir parėmimui privatinių ir 
viešų išdirbysčių.

Sudėjus kitas visas val
džios išlaidas, per 11 šių 
metų mėnesiu iš iždo išplau
kė net $7,361,815,007.

Nevada valstijoje šymet 
gauta 6,358,000 svarų vil- 

i nos. Pernai vilnos derlius 
jbuvo 6,708,000 svarų.

STALINAS APIE NAUJĄ 
KARĄ

Maskva. — Sovietų ca
ras Stalinas pranašauja ki
tą karą — jis sako kad bur
žujų taika jau baigiasi ii 
kad kapitalistinės šalys su
ruoš “imperialistinį karą”.

8 sudegė. Perprignan 
Prancūzija. — Laikiname 
teatre klojime, kur buvo 
surengta rodymas judami 
filmų, kilus gaisrui sudegė 
8 žmonės.

KATALIKAI PRIEŠ NE
PADORIAS FILMAS

S. Valstijų katalikų dva- 
’iškija smarkiau varo agi
taciją už apribojimą savo 
sekėjų nuo lankymo teatrų 
kuriuose rodoma nepado- 
’ios filmos. Visi katalikai 
bus prašomi padaryti prie
saiką kad boikotuos “nepa
dorius ir nemoralius” pa- 
zeikslus.

17 UŽMUŠTA
Meksikoj, Patzcuaro mie

te, laike bulių kautynių su
griuvus pastovams užsimu
šė 17 žmonių, apie 600 kitų 
susižeidė.

LAPKRIČIO 23 D. PALAIDO
TAS MUZEJAUS SODE

Kaunas. — Per Lietuvos ne
priklausomybės karus, 1918— 
1920 metais, žuvo daug ge
riausių Lietuvos sūnų. Vieni 
jų yra žinomi; jų užrašyta pa
vardės ir vardai, žinomų žu
vusių- karių kapus dažnai ap
lanko jų giminės bei pažysta
mi, tuos kapus papuošia ir ki
tokiais budais žuvusioms pa
garbų atiduoda.

Greta žinomų karių guli ir 
niekam nežinomi žuvę tėvynės 
karžygiai. Nežinomi jie todėl 
kad žudanti neturėjo su savim 
jokių asmens dokumentų arba 
žuvo iš pasalų naktį nuo priešo 
kulkos. Sąmyšio metu niekas 
jų nepastebėjo. Tik vėliau jų 
lavonai buvo rasti. Tiesa, kai 
kurių tokių karių asmenybę pa
vyko nustatyti. Bet daug jų 
ir po šiai dienai yra nežinomi.

Tie nežinomi Lietuvos kariai 
yra verti lygiai tokios pat pa
garbos kaip ir žinomieji.

Lietuvos kariumenės vadovy
bė ir nutarė Kariumenės šven
tės dieną, Lapkričio 23, laiki
noje sostinėje Kaune palaidoti 
Lietuvos Nežinomą Kareivį. Jis 
palaidotas karo muzejaus sode
lyje, greta paminklo žir-usiems 
del Lietuvos laisvės.

Lietuvos Nežinomo Kareivio 
laidotuvės buvo labai iškilmin
gos. Jo kaulai, sudėti gražiame

karste, buvo visą dieną pašar
voti Karo muzejaus sodelyje 
ant pirmos per nepriklausomy
bės kovas iš priešų atimtos pa
trankos. Pačios laidotuvių iš
kilmės buvo jau saulei leidžian
tis. Pagarbą Nežinomam Ka
reiviui atiduoti atvyko Lietu
vos Prezidentas A. Smetona, 
arkivyskupas - metropolitas J. 
Skvireckas, visi ministerial, 
vyskupai, užsienių valstybių 
diplomatai, karo atstovai, ge
nerolai, Lietuvos karo vadovy
bė, visuomenės veikėjai, moks
lininkai, menininkai ir daug 
tūkstančių kitų žmonių. Prezi
dentas Smetona ant Nežinomo 
Kareivio karsto visos tautos 
vardu uždėjo vainiką. Tikybi
nes laidojimo apeigas atliko se
nelis arkivyskupas Karevičius, 
kuris prieš 16 metų šventino 
Lietuvos savanorių ginklus ir 
laimino juos einančius Į kovą 
tėvynės ginti. Su Nežinomu 
Kareiviu atsisveikinimo kalbas 
pasakė arkivyskupas Karevičius 
ir Prezidentas Smetona.

Skambinant Laisvės V arpui 
>r gaudžiant šautuvų salvei, 
Nežinomo Kareivio karstas bu
vo nuleistas į duobę. Giedant 
Tautos ' himną ties žuvusių pa
minklu išaugo naujas, brangus 
ir simbolingas Lietuvos Neži
nomo Kareivio kapas, kuriame 
pagerbti visi žinomi ir nežino
mi Lietuvos karžygiai, žuvę del 
tėvynės laisvės. . Tsb.

SODOMA IR GOMORA!
Grigaitis “Vienybėje” Iškolioja Strumski!

Rašo NE SODOMA GOMORA.

KUN. COUGHLIN KRITI 
KUOJA NET KARDI

NOLĄ !
Detroit. — Kunigas Ch 

E. Coughlin sukritikavo vi
sus kapitalistus visą val
džią, ir per radio skelbias; 
kad tik jis vienas turi ge
riausius planus sutvarkyt: 
šiai šaliai. Jis pasigarsino 
sutvėręs kokią ten “organi
zaciją”, kurią jis tik vienas 
vadovaus ir valdys ir paša 
kys ką daryti: jam nereikia 
jokių komitetų, jokių sky
rių, nieko: tik sėdėkit prie 
radio kada jis kalba, klau
sykit, ir bukit jo pasekėjai.

Tokie to kunigo skerečio- 
jimai nepatiko Bostono ka
talikų kardinolui O’Connell 
ir jis pareiškė kad jokis ku
nigas neturi teisės kalbėti 
“visos katalikų bažnyčios 
vardu”. Kun. Coughlin už
važiavo savo- kalboje ir kar
dinolui, pareikšdamas kad 
tas kardinolas “jieško pasi- 
garsinimo laikraščiuose”...

Keista kaip tarp visų at
siranda “vaduotojų” kurie 
ramina žmones savo gra
žiais, nereikšmingais žo
džiais.

Kun. Coughlin pradėjo 
reikalauti kad valdžia pa
dalytų pinigu infliaciją ir 
išleistų $10,000,000,000 nau
jų popierinių pinigų....

Ko jam kištis į valdžios 
reikalus?

RENGIA $336,000,000 
VERTĖS PROJEKTĄ 
Suv. Valstijų karo de- 

oartmentas siūlo Didžiųjų 
Ežerų sujungimo su jurom 
projektą, kuris apims virš 
136 milijonų dolarių sumą 
ir darbo bus kokiems še
šiems ar septyniems me
lams tūkstančiams darbi- 
linkų.

Toje sumoje ineina ir iš
vengimas Didžiųjų Ežerų 
’štuonių uostų: Cleveland©. 
Buffalo, Toledo, Milwaukee. 
Duluth, Chicago, Calumet. 
Detroit.

KUBOJ SIAUČIA TERO
RISTAI

Havana. — Valdžia nu
tarė imtis griežtų priemo
nių prieš nenuoramas ku
rie rengia ir kursto žmo
nes prie riaušių ir teroro. 
Policijai bus pavelyta visur 
nužiūrėtuose namuose da
ryti kratas be varanto.

35 vaikų tėvas. Denham, 
Mass. — Tūlas Jos. Sears, 
84 m. amžiaus, pasiskelbė 
jog yra tėvas 35 vaikų. Jis 
tokiu budu paėmė rekordą 
didžiausios šeimos iki šiol 
žinomos. Jis buvo vedęs 
du kartu, iš vienos žmonos 
sulaukė 18, iš kitos 17 vai
kų.

Portland, Ore. — Apsi
nuodiję alkoholiu, mirė 14 
žmonių ir dar keli kiti sun
kiai susirgo.

Brooklyn, N. Y. — Jei šuc 
Įkanda žmogų — tai ne naujie 
na; bet jei žmogus įkanda šu
nį — naujiena! Kad Strums 
kis savo leidžiamame laikraš
tyje “Vienybėje” pakritikuoja 
savo oponentą, kito laikraščio 
redaktorių, šiuo atvęju ‘Nau
jienų” Grigaitį — visai natū
ralu. Arba atbulai, jei Gri
gaitis pakolioja Strumskį per 
“Naujienas” — irgi nieko nau
jo.

Bet, pasak Ripley, ar tikėsi t 
ar ne, — “Naujienų” redakto
rius Grigaitis, ne per savo 
“Naujienas” bet per “V ieny- 
bę” (kurios vyriausiu leidėju 
direktorium, redakcijos ir ad 
ministracijos prižiūrėtoju, kiel 
žinoma, yra Strumskis) drąsiai, 
autoritetingai, iš aukšto žemyr 
žiūrėdamas, keliomis edit irialv 
puslapio skiltimis, išpliekia kai
lį Strumskiui, -— tai jau yra 
ko parašyti, tai yra naujiena, 
ir del to šis straipsnis ir rime.

Istoi-ija tokia; Tūlas laikas 
atgal “Vienybėje” Strumskis 
apibudino komp. A. Vanagaičio 
bylą prieš “Naujienas”, Vana
gaitį užjautė, pažymėjo kad 
“Naujienos” teismo pamokytos 
jog kritikuojant nereikia šmei
žti. Kitame straipsnyje, kaip 
SLA. narys, Strumskis reikala
vo kad Grigaičio kontroliuoja
ma “antro skridimo” bendrovė 
grąžintų SLA. skridimui skir
tus $500, nes skridimas neįvy
ko. Grigaitis įsikarščiavo, ir, 
ar manydamas kad “Naujieno
se” Strumskiui pasakytas žo
dis “negiliuos”, ar norėdamas 
savo “gabiais perlais raštais” 
“Naujienų” papuošti, o grei
čiau gal jau Vanagaičio teismo 
pamokytas, — paliejo prieš 
Strumskį tulžį per “Vienybę”, 
parodydamas kad ir “Vienybė

je” jis kalba ką nori.... Jis 
įtrėmė Strumskio darytus Gri
gaičiui užmetimus, bet turėjo 
“Vienybės” didesnę pusę edito- 
rialinio puslapio sunaudoti.... 
“Naujienos” dar, girdi, apeliuo
siančios, dar nežinia kuo byla 
pasibaigsianti.... Taip pat 
stipriai užvažiavo, bosiškai pa
barė kam “Vienybė” džiaugusi 
jog James-Janušauskas skun- 
džiąs “Naujienas” reikalauda
mas $25,000 už jo rengto skri
dimo pinigų rinkimą, ir tt. ir tt.

Tiek Vanagaičio byla, tiek 
James skridimas nėra asmeniš
kas nei Grigaičio nei Strums
kio reikalas. Tai visuomenės , 
reikalas. Tiek vienas tiek Id
as tie nuotikiai'Grigaičiui gar

bės nedaro. Del to Grigaitis 
yra desperacijoj ir parodo sa
vo “galybę”. Bet jam teks iš 
tų ligų gana sunkiai išsisukti. 
Mums įdomiausia tik kokiu ba
du Grigaitis turi “Vienybę” o 
savo nykščiu, ir kokiu budu 
Strumskis PO juo?!

“Dirvoje” skaitytojai daug 
kartų buvo informuoti kad 
“Vienybė” buvo vedama socia- 
listiškoj dvasioj. Skaitytojai 
žino ir kaip tautininkų laikraš
čio kontrolė perėjo į socialistų 
rankas, ar geriausiu atveju, į 
socialistų draugų rankas. Bet 
iki šiam laikui dar niekad ne
matėm “Vienybės” editorialinių 
straipsnių rašytų ir pasirašytų 
‘Naujienų’ redaktoriaus P. Gri
gaičio! Tas, tačiau, “Vienybės” 
96-me numeryje padaryta.

Tas pats 'Strumskis pirmiau 
tautininkus išjuokiančiai va
dindavo “š i m t p rocentiniais”, 
“fašistais”... Vos paėmęs į sa
vo kontrolę ’’Vienybę”, visaip 
mėgino prisitraukti tų “šimt- 
procentinių” priešus, ir tuos

.(Tąsa ant 7-to pusi.)
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SMAGUS VAKARAS
1 Gruodžio. 9 d. šv. Jurgio tau
tiškos parapijos salėje buvo 
surengta kortavimo vakarėlis 
parapijos naudai, žmonių at
silankė pusėtinas būrelis. Buvo 
atsilankę sandariečių ir tauti
ninkų veikėjų. Matyt kad Clę- 
velando tautinės srovės seimas 
davė daug supratimo kad rei
kia visiems tautininkams vie
ningai darbuotis, nes visiems 
išvien laikantis daug geresnės 
buna pasekmės.

Prieš porą savaičių buvo san
dariečių vakarienė, žmonių at
silankė skaitlingai. štai su
rengta tautiškos parapijos kor
tavimo vakaras, vėl atsilankė 
pusėtinai. Tas parodo vieni ki
tų parėmimą.

Dabar vėl girdėjau klebonas 
Kun. Žukauskas ir vargonin
kas Senulis ruošiasi prie iškil
mingų pamaldų Kalėdų naktį, 
ruošia chorą su gražiomis gies
mėmis. Vargoninkas J. L. Se
nulis yra gabus dainavime, o 
pačiame chore randasi gerų gie-I 
dorių, vyrų ir merginų, taigi 
galima tikėti tikrai iškilmingos 
ir gražios Kalėdų nakties.

P. P.

VAKARIENĖ LIETUVIŠKO 
KAMBARIO NAUDAI

SLA. 40-ta kuopa rengia L. 
M. D. salėje, Pittsburghe, va
karienę su visokiais pamargini- 
mais, Lietuvių Kambario fondo 
parėmimui. Vakarienė bus sek
madienį, Gruodžio 30 d., lygiai 
nuo 8 vai. vakare. Prie to bus 
puikios muzikos ir dainų, na ir 
gerų prakalbų, nes tą pačią die
ną įvyksta SLA. 3-čio Apskri
čio suvažiavimas, nuo 1 vai. 
po pietų, ir todėl kviečiami su
važiavimo delegatai dalyvauti 
vakarienėje.

Sohiečiai stropiai rengiasi pa
daryti tą vakarienę linksmą ir 
puošnią, taigi kurie dalyvaus 
joje ilgai jos neužmirš.

NAUJA VALDYBA. SLA. 
40-ta kuopa savo susirinkime 
išrinko valdybą 1935 metams, > 
kuri susideda iš šių ypatų: 
Pirmininkas — Al. Vainorius; 
padėjėjas — Juozas Virbickas; 
užrašų sekr. — Marijona Zdan- 
kienė; finansų sekr. — Veroni
ka Kaličienė; iždininkas — F. 
Pikšris; iždo globėjai — Elenai 
Saveikienė ir Juozas šūkis. Or- j 
ganizatorius — Juozas Virbic-I 
kas; daktaras — Dr. Joanna! 
Batrušalitienė ; maršalka — Ona Į 
Rumšienė. Taigi 40-tos kuopos 
valdyba sekančiais metais bus 
lygiomis: keturios moterys ir 
keturi vyrai. Nors kartą lygy
bė! Juozas Virbickas.

niką ir Raginską, Žukauskas 
melagingai rašė “Naujienose” 
kad M. A. Raginskas viename 
apskričio suvažiavime “teismu 
grąsinęs jeigu nebus išrinktas 
SLA. sekretorium.” Tokią ne
sąmones p.iskleidęs, jis norėjo 
tuomi diskredituoti Raginską 
prieš SLA. narius, pakenkimui 
jo kandidatūrai. Šitokia žinia 
pasinaudojęs SLA. organo re
daktorius viename savo edito
rials irgi nepagailėjo rūstaus 
pabarimo ir priekaištų Ragin- 
skui. Dabar irgi S. Žukauskas 
lošia panašią rolę: negana kad 
neteisingai, ir visai kitus-ne- 
kaltus. žmones tame incidente 
įvardino, pats apšmeižė, ir ki
tiems vėl davė progos tuos S. 
L. A. darbuotojus šmeižti ir 
niekinti minimuose laikraščiuo
se, ir net SLA. viršininkų laiš
kuose (SLA. prezidento laiškas 
7-tam apskričiui). Tai mat 
prie ko toks begėdis korespon
dentas gali privesti: sukiršin
ti kad ir geriausius draugus, ir 
sukelti vaidus ir nesusipratimą 
visoje organizacijoje. Tokių 
“korespondentų” geriau kad vi
sai nebūtų.

Tokiu S. Žukausko elgesiu 
šio suvažiavimo dalyviai pasi
piktino ir renkant apskričio 
valdybą 1935 metams, jo vie
ton išrinko p. K. A. Karosą iš 
Pittston, Pa., seiliau buvusį šio 
apskričio sekretorium. Tuomi 
S. Žukauskas nusivylė ir nusi
minė, nes buvo įsitikinęs kad 
šiame apskrityje nėra populia- 
riškesnio žmogaus tai vietai 
kaip jis.

Spccialio apskričio suvažiavi
mo išrinkta komisija tėmyti kė
limą SLA. centro raštinės į 
Pittsbv.rghą, išdavė raportą iš 
savo darbuotės minėtame rei
kale, kuris buvo vienbalsiai už- 
girtas, ir komisija palikta ant 
toliau daboti šį reikalą.

Suvažiavimo Dalyvis.

AUTOMOBILIAIS UŽMUŠ
TA 1,689

Suv. Valstijose šymet per 
pirmus 10 mėnesių automobilių 
nelaimėse užmušta 28,400 as
menys. Iš to skaičiaus Penn- 
syvanijos valstijoje užmuštų 
yra 1,898. Tai reiškia 8.9 dau
giau negu per tą pat laiką bu
vo užmušimų 1933 metais, kuo
met buvo 1,550.

LONDONAS, Anglija
SPORTO KLUBO VAKARAS

Spalių 27 d., Lietuvių Klubo 
salėje įvyko aštuntas Sporto 
Klube metinis šokis; tą patį 
vakarą buvo išdalinta narių lai
mėtos taurės ir dovanos. Kaip

WILKES-BARRE, PA.
“Naujienų” korespondentas iš
mestas iš SLA. 7-to Apskri

čio sekretoriaus vietos.
SLA. 7-tas Apskritis turėjo 

savo metinį suvažiavimą TLapk.■ 
25 d., 1934 m., šiame mieste.' 
Apart paprastų apskričio rei-į 
kalų buvo svarstoma abelni S.. 
L. A. reikalai ir padaryta ati- ’ 
tinkami nutarimai.

Po perskaitymui protokolų, I 
paprasto suvažiavimo ir spe- 
cialio, pasirodė kad apskričio 
sekretorius St. Žukauskas, ku- Į 
ris yra pirmuoju leitenantu p. 
Grigaičio, “Naujienų’ ’redakto-1 
riaus, šioje apielinkėje: iškrei-1 
pė nekuriuos specialio suvažia-: 
vimo nutarimus, kuriuos buvo 
priverstas atsitaisyti. Be to,, 
suvažiavime paaiškėjo kad St. | 
Žukauskas rašė “Naujienoms” 
ir “Keleiviui” neteisingas ir 
šmeižiančias SLA. veikėjus ži-į 
nias, surištas su specialiu 7-to. 
apskričio suvažiavimu, kuria-j 
mie buvo priimta rezoliucija 
reikale SLA. centro raštinės I 
kėlifno į Pittsburghą.

Šis draugas yra pasižymėjęs 
savo intrigomis Susivienijime. 
1933 metų pradžioje, kuomet 
SLA. Pildomoji Taryba, užpil
dymui centro sekretoriaus vie
tos, pastatė visuotinam narių 
balsavimui kandidatais pp. Vi-

papra štai, per šį šokį prisirin
ko pilna salė jaunimo, ir vaka
rą linksmai praleido. Dovanas 
išdalino vietos Lietuvių klebo
nas, Kuh. Petrauskas,

Taip pat Spalių 27 d. atvyko 
iš Lietuvos du Marijonai bro
liukai, kurie padės Kun. Pet
rauskui bažnytiniuose darbuo
se. Nuo sekmadienio, Lapkri
čio 25 d., jie pradėjo duoti Lie
tuviškos kalbos pamokas, lai
kys paskaitas, ir tt.

Lapkričio 11 d. Įvyko Lietu
vių Klubo, šio meto, trečio ber- 
tainio susirinkimas. Iš atskai
tos paaiškėjo kad Klubas gerai 
stovi, nes turi apie 140 svarų 
pinigų ant rankų. Daugiausia 
už tai padėkos priklauso J. Lin
giui, kuris dabar yra klubo sek
retorius, nes jisai savo darbš
tumu yra išgelbėjęs ir sustip
rinęs klubą, kuris pernai šiuo 
laiku buvo arti pražūties.

J. Liudžius.

“DIRVO” AGENTAS 
PITTSBURGHE 

Prenumeratas priima Ameriko
je ir į Lietuvą 

P. RAJAUSKIENĖ 
135 South 19th Street

“DIRVA” yra pigiausias dar
bo žmogaus pasismaginimas 
kada kitokiems pasilinksmini
mams pinigų mėtyt nėra.

“PALANGOS KABARETAS”
Sekmadienį, Lapk. 25, “Dai

nos” choras, vedamas muzikos 
mokytojos, p-lės Lelijos Gele- 
žiutės, statė scenoje Adv. Na- 
do Rastenio specialiai sutaisy
tą vieno akto veikalą, “Palan
gos Kabaretas”, žmonių prisi
rinko daug. Programą prade
dant, pasigirsta stygų gražus 
balsai užkulisyje. Uždanga pa
lengva pradeda kilti. Scenoje 
pasirodė Palangos užeigos dar
žas: žali medžiai, ne tik scene- 
rijų bet ir gyvi augmenys, tar
pe kurių buvo sustatyti gražus 
staleliai, gėlių bukietais apdėti. 
Apie stalus sėdėjo vakariniais 
rūbais pasipuošę ponai ir po
nios — “Dainos” choristai ir 
choristės. Muzikai vis begrie
žiant valcą, kelios poros šoko. 
Muzika tuoj sustojo, sustojo ir 
šokėjai. Plojimas. Vakaro ve
dėjas (Adv. Rastenis) sumini 
Palangos gražumą, žavingumą, 
vertingumą ir istoringumą, ir 
prisimena kad esant Palangoje 
atitinka sudainuoti žemaičių 
himną, “Ant Krašto Marių Pa
langos Miestelis”, kurią dainą 
ir užtraukia choras. Prie antro 
tos dainos punkto paprašomi 
visi žemaičiai kartu su choru 
dainuoti; žemaičiai užtraukia. 
Prie trečio — visi. Visi dai
nuoja. Ir taip ta “Birutės” 
daina mus visus padarė viena 
didele svetainėje esančia daini
ninkų šeima.

Pribuna svečias Į Kabaretą 
— kariška uniforma, raudonas 
švarkas, galionai ir sagės auk
siniai. Bučiau manęs kad tai 
caro generolas, bet ant veido 
nebuvo samanų. Tai James Va- 
dakojis-Miller, iš Washington, 
D. C., Dėdės Šamo muzikantas, 
narys United States Marine 
Band; šis dūdų orkestras gro
ja visuose Suv. Valstijų prezi
dento pokiliuose. Milleris su
tinkamas plojimu, užima sce
noje vietą.

Pribuna kitas nepažystamas 
svečias: tai p. Louis Bonyhard, 
vedėjas Lietuvos-Estijos rank
darbių parodų. Vedėjo persta
tytas, p. Bonyhard prataria 
kelis žodžius, sveikindamas Bal- 
timorės Lietuvius ir dėkodamas 
už jam suteiktą paramą Rank
darbių Parodoje.

Programas eina tolyn. Julė 
Rastenienė ir Marijona Jurk- 
šaitė, sudainuoja “Saulelė Jau 
Teka”. Elena Damukaitytė su
dainuoja Rusiškai, “Očy čior- 
nyja”. Choras, “Kur Namas 
Mus” (M. Petrausko). šoka, 
Katrina Rakauskaitė; šoka jau
nuolis Jack McKenna. Dainuo
ja kvartetas: Eleonora Andrei- 
kienė, Ona Lukaševičienė, Kle
mensas Andreikas ir Matas 
Rutkus, “Paukšteliai Mieli” ir 
kitą kokią dainą(. Dainuoja 
Elena Leonavičienė, chorui pri
tariant, “Vaikinuką Aš Mylė
jau” (iš M. Petrausko “Velnias 
Išradėjas”). Dainuoja duetą 

| Damukaitytė, Andreikus, “ža
lios Rūtos Mirga”, o po jų žy
das (J. Salenskas) ir žydelka 
(Jurkšaitė) ta pačia gaida, tik 
žydišku tonu, “šyva kumelai
tė”.

M. Rutkus dainuoja, “Koks 
Juokingas šitas Svietas” (iš M. 
Petrausko “Užburtas Kunigaik
štis”) ; jis sudainuoja kitas dvi 
dainas. Andreikienė-Lukaševi- 
čienė sudainuoja, “Jau Atėjo 
Rudenėlis”, ir choras, “Kur Lie
tuviai Susirinkę” (iš M. Pet
rauske operetės “Vaikas ar 
Mergaitė”). f

Klara Miller (Vadakojienė), 
gimus Sibire, augus Hawaii sa
lose, pašoko Hawaiiškus šokius-, 
skambino ukulelių, Hawaiiskoje 
kalboje dainavo; dėvėjo Hawai- 
išką (šiaudinį) kostiumą.

Choras vėl sudainavo “Tu ir 
Aš” (Ant. Vanagaičio), Ona 
Watts (Pilipauskaitė) “Rude
nio Lapai” (Petrausko), ir Įeita 
dainą Angliškai. Po to vėl cho
ras sudainavo dvi dainas.

Dainavo Klemensas Andrei
kus, dvi Itališkas arijas ir dvi 
Lietuviškas dainas.

Jonas Simaitis ir jo jauniau
sias sūnūs — tėvąs armonika,

n sūnelis smuiką — sudrožė ke
lis valcus bei polkas.

Programas baigėsi vale u —, 
žodžiai Adv. Rastenio; muzika, 
L. Geležiutės:

“O, naktis tyli,
O, miškai žali;
O, mėnuli, žvaigždyne. . . .
Ar myli jis mane?..” etc.

Pastarą dalyką dainavo vi
sas “Dainos” choras, ir šoko 
Rakauskaitė su McKenna.

Visas dalykas išėjo gražiai ir 
pavyzdingai. Vakaras buvo lin
ksmas, gražus ir Įdomus. Po 
programo tęsėsi šokiai iki vėlu
mos.

Dainininkai sudarė gražų 
programą, o nedainininkai gel
bėjo pašaliniame darbe. Ma
čiau triūsiantis ir Simą Leona
vičių, S. Butkų, S. J. Janušą, 
pp. Matuliauskus, p. žulienę, 
Petrą Jarą, A. Janulaitį ir kt.

Dabar girdėjau “Daina” ren
giasi statyti St. Šimkaus “či
gonus”. Gero pasisekimo.

Ant. Kurelaitis.

WINNIPEG, MAN.
i Kanada

W. L. D. Pašaipi nės Dr-jcs Pir
mininkes atsišaukimas Į visus

Dr-jos narius ir nenarius
Gerbiami draugijos nariai: 

Baigiantis šiam metui, noriu 
kad nebūtų užvilkti jokie jūsų 
mokesčiai 1935 metams kurie 
turi būti sumokėti šiais metais.

Taigi, atsišaukiu į visus na
rius gyvenančius mieste ir pro
vincijoje, kurie esat spenduojsf- 
mi ar suspenduoti, ir kurie dar 
neužsimokėjot už šiuos metus 
savo duoklių, prašau pasisteng
ti apsimokėti, nes kitaip nusto
site teisių ir atsitikime ligos 
gavimą pašalpos.

Kurie nariai neišgalit tuojau 
apsimokėti, praneškit draugi
jos valdybai artimiausiu laiku, 
kad draugija žinotų neapsimo- 
kėjimo priežastį, h- galėtų pra
tęsti nario teises, tas suteiktu 
patiems nariams užtikrinimą 
atsitikime ligos pašalpos gavi
mo.

Jau yra pertaisyta draugijos 
konstitucija ir atspausdinta 
knygelėse. žinomi prašau vi
sus draugijos narius kurie ne
turi konstiturijos knygutės tuo 
reikalu kreiptis į draugijos pir
mininką žemiau nurodytu ant
rašu.

Taipgi prašau ir tų draugi
jos narių atsilyginti su draugi
ja kurie jau gavote konstituci
jos knygutes. Už jas kožnas 
narys privalo užmokėti nusta
tytą kainą padengimui spaus
dinimo lėšų.

Sutvarkius šymet draugiją 
ir jos Įstatus, tuomi prasišali
no visi nesusipratimai jos vei
kime, taipgi susilaikė ir iždo 
smukimas. Sulyginus su pas
tarais dyejais-trejais metais tai 
galima sakyti kad šymet net 
žymiai pakilo draugijos iždas, 
kas parodo kad pertvarkius dr- 
jos įstatus, draugijai ir na
riams išėjo į naudą. \

Taigi ir tie kurie nesat drau
gijos nariai, matydami draugi
jos vertingumą ir jos tikslus, 
visi vietos Lietuviai, remkit šią 
draugiją, stokit į jos narių ei
les, nes tai yra vienintelė drau
gija Winnipege ir vakarų Eu-: 
ropoję į kurią gali priklausyti 
visi Lietuviai be skirtumo ti
kėjimo ir įsitikinimų. Stojus 
visiems į narius šios pašalpi- 
nės draugijos, reikš musų susi
vienijimą, bendrą veikimą, ir 
sykiu pasigebėjimą vienas ki
tam ^nelaimėje ar ligoje.

Kiekvieno draugijos nario 
priderystė yra kalbinti savo 
draugus ir kviesti prisirašyti į 
draugiją, nes tik vieningas dr- 
jos nariu veikimas gali pakelti 
tą draugiją kaip narių skaičiu
mi tail) ir turtu.

Visais draugijos reikalais 
prašau kreiptis pas draugijos 
pirmininką Jurgį Paliliuną, 400 
Bannatyre avenue, Winnipeg. 
Man., ir pas finansų sekreto
rių, A. Urboną, 463 Magnus 
avė., Winnipeg,, Man.

W. L. D. Paš. Dr-jos
Pirm. J. Paliliunas.

DAYTON
NUSIŠOVĖ. Gruodžio 8 d. 

rastas negyvas golfo lauke R. 
H. Tomperts, 42 metų amžiaus. 
Jis buvo prezidentas Winters 
National Bank and Trust Co. 
Apskrities gydytojo nuomone, 
tai buvus saužudystė. Aiškios 
priežasties nėra del ko tas tur
tingas ir jaunas žmogus turėjo 
sau gyvybę atimti.

IŠTEISINO. Nepersenai jau
nas Lietuvis C. Brown (Baro
nas) automobiliu suvažinėjo 
žmogų. Už tai atsibuvo jo tei
smas. Bet prisaikinti teisėjai 
jį išteisino.

' APSIGYVENO. Iš Cincin
nati, O., atvyko Jonas Bereišis 
su gražia šeima, ir apsigyveno 
Daytone.

BOLŠEVIKIŠKA BROLYBĖ 
Nepersenai pasimirė Ahastazas 
Liešinskis (velionis gerai pa
žystamas Daytoniečiams, kaipo 
buvęs vadinamas profesorium). 
Kadangi velionis yra buvęs 
komunistų narys, bet materia
liai biednas, tai draugučiai pa
kratė rankas su palaidojimu. 
Bet atsirado geros širdies Lie
tuvis, Fabijonas Skinderskis, 
kuris velionį palaidojo pridera
mai savo lėšomis. “D.” Rep.

BROOKLYNO-N Y. IR N. J.
ŽINIOS

PRAKALBOS IR 
VAIDINIMAS MOKYKLOS 
NAUDAI

Newark,'N. J. —Vietos SLA. 
245 kuopa buvo surengus Gr. 
9 d., Lietuvių salėje, prakalbas 
ir vaidinimą. Kalbėjo SLA. 
prezidentas Adv. Bagočius iš 
So. Bostono, Lietuvių radio ve
dėjas Jonas Valaitis iš Brook- 
lyno, A. B. Strimaitis iš’New 
Yorko, ir Lietuvos vice konsu
las Adv. P. Daužvardis iš New 
Yorko. Visi kalbėtojai primi
nė reikalą Lietuviams gludžiau 
bendradarbiauti, remti organi
zacijas. Kadangi vakaras bu
vo skirtas naujos Lietuvių kal
bos mokyklos naudai, taigi kal
bėtasi ir apie mokyklą. Ragin
ta jaunimas mokytis Lietuvių 
kalbos, Wilson mokykloje, 222 
kambaryje, pirmadienių vaka
rais, nuo 7:00 vai., Newarke. 
Mokytojauja Jonas Valaitis.

Vėliau buvo vaidinimas “Pa
saulis be Moterų”, veikaliukas 
parašytas Prano Bajoro. Vai
dino ir visi gražiai roles atliko: 
Senasis ir Jaunasis Bukšnai- 
čiai, broliai Raudonaičiai ir vie
nas -vyrukas, kurio pavardės ne
teko patirti. Visi iš Brookly- 
no.

Diena buvo labai šalta, taigi 
žmonių nedaug teatsilankė. '

LOS ANGELES, CAL.
VARARA IŠTISĄ METĄ
Nors jau gana vėlustas rude

nio laikas ir jau gamtos vasa
rinė grožybė šiame šiaurinia
me kontinente savaimi pasi
baigė, bet šiame krašte vasa
ros grožė neatsimaino. Skais
čiai saulė šviečia, šildo ir gai
vina šį pusiau tropišką kraštą 
tokia pat vasarine gamtos gro
že kasdien. Kur nepažvelgsi, 
gėlės žydi, žaliuoja visokį tro
piškų kraštų medžiai, nes čia 
tų šaltų žiemos speigų, nei pil
kų ūkanotų rudens dienų.

Trumpiausia šiame krašte 
diena buna Gruodžio 21 d., kuo
met saulė teka 6:55 vai. ryto, 
o leidžiasi 4:48 vai. vakaro, 
taigi tą dieną saulė šviečia tik 
per 9 valandas ir 55 minutas 
iš 24 valandų.

Vėsiausias oras čia dienos 
laiku buna kuomet temperatū
ra nupuola iki 65 laipsnių; o 
vėliausiose naktyse temperatū
ra buna nupuolus iki 45—49 
laipsnių, ir retai kada buna to
kių šalnų kad pakenktų citri
nų vaisius.

Citrinių medžių vaisiai čio
nai auga ištisai visą metą, be 
jokios permainos: vieni žydi, 
kiti užmezga, o kiti jau nuno
kę ir renkami, čia yra jų ša
lis ir čia jiems tinkamas kli
matas. Citrinų vaisiai yra nu
tenkami du kartu per metus— 
Spalių ir Vasario mėnesį. Ma
žų ir didelių citrinių plantacijų 
randasi plačiai šimtai tūkstan
čių akrų.

LIETUVAITĖS BĖDOS. Va
lerijoną De Beikis, solo šokikė, 
kuri sakosi paeinanti iš eilės 
Didžio Lietuvos Kunigaikščio 
Kęstučio, čia atvažiavus iš Chi- 
cagos gavo vietą šokti Holly
wood naktiniame klube. Bet 
ji šiose dienose buvo paleista 
iš tos vietos už tai kad jos 
samdytojai patyrė jog ji Chi- 
cagoje buvo kokių ten niekšų 
išvežta “pavėžėti”. Ji tikrina 
kad jai esant Chicagoje, kokis 
tai nedorėlis įsimylėjo į ją ir 
pradėjo kabintis, ji atsisakė su 
juo susidėti, už ką tas niekšas 
užklupęs ją ir jos draugą išve
žė iš miesto ir net šuviu sužei
dęs išmetė iš automobilio. Tą 
jos atsitikimą buvo aprašę Chi- 
cagos laikraščiai. Los Angeles 
mieste ji buvo pasidavus kitu 
vardu, Vai Erwin, norėdama

GAUKIT DOVANŲ 1935 m. 
Kalendorių su Dariaus ir Girė
no paveikslais — atnaujinkit 
savo prenumeratą už “Dirvą” 
visam 1935 metui ($2.00).

STEIGIA MOKYKLĄ
Brooklyn. — SLA. 38 kuopa 

savo mitinge nutarė steigti Lie
tuvių kalbos mokyklą. Tam 
tikslui išrinkta komisija, kurią 
sudaro Jonas Valaitis, Juozas 
Tumas, Juozas šniras, ponios 
Marcelė Purvienė ir Marijona 
Glaveckienė. Pamokos bus pra
dėtos po naujų metų.

TAUTININKŲ PASKAITA
Brooklyn. — Brooklyno Tau

tininkų Klubas rengia pirma- 
I dienį, Gruodžio 17 d., Piliečių 
į Klubo salėje (80 Union avė.) 
8 vai., įdomią paskaitą, tema 
“Aušra ir Aušrininkai”. Pa
skaitą skaitys šv. Katarinos li
goninės kapelionas, įžymus lite- 

1 ratas, istorikas Kun. Milukas, 
“žvaigždės” redaktorius.

Paskaita labai įdomi ir mok
sliška. žiemos laiku Tautinin
kų Klubas numato ir daugiau 
paskaitų.

LIETUVIS IŠGELBĖJO 
LIETUVI

Great Neck, L. I. — Stepas 
Žibartas, 58 Nostrand avenue, 
Gruodžio 10 d. Great Necke 
žuvavo su Jonu Valavičium. 
Valavičius Įpuolė Į juras ir bu
tų prigėręs, bet Žibartas, rizi
kuodamas savo gyvastį, Vala
vičių didvyriškai išgelbėjo.

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras

Užrašo “Dirvą”, “Vienybę” ii 
kitus tautinius laikraščiur, 

130 CONGRESS AVE. 
WATERBURY, CONN.
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Musų KuIturini 
Amerikos ir Li

Chicagos I

KEARNY, N. J.
SMULKIOS ŽINELĖS

Sūnų ir Dukterų Draugija 
ruošia metiną balių, kuris įvyks 
vakare prieš naujus mietus, šios 
draugijos metinis balius buna 
įžymiausiu šioje kolonijoje.

L. P. Klubo padidintas žmo
nių susiėjimo kambaris, ir kir 
ti dalykai padaryta moderniš
kai ; dabar gražiai atrodo vidu
je ir iš lauko.

A. Barčiauskas, senas Lie
tuvių veikėjas ir pirmutinis 
draugijų organizatorius, labai 
susirgo, bet jau pradeda sveik
ti.

M. Oželis, meno mylėtojas ir 
dainininkas, smarkiai susirgo 
plaučių uždegimu. Jis yra ge
ro budo vyras ir visų mylimas. 
Linkėtina šiem abiem geriem 
Lietuviam greitai pasveikti.

J. Katilius įstojo i Lietuviška 
Schuyler Building and Loan 
Ass’n, paimdamas 15 šėrų. Kas 
daugiau paseks p. J. Katiliaus 
pavyzdį ?

V. Šukys su žvake jieško Ra
mano ir nori iššaukti jį imty
nių, nes jau geras laikas pra
bėgo kaip jiedu paskutiniu kar
tu ritosi. O J. Bezgalas siūlo
si už refery.

Vilniui Vaduoti Sąjungos su
sirinkimas įvyks trečiadienį, 19 
d. Gruodžio, šv. Vardo draugi
jos salėje, 6 Daves avė. Visi 
nariai prašomi dalyvauti susi
rinkime, ypatingai vajaus kapi
tonai būtinai turi atsilankyti ir 
išduoti atskaitą, nes reikia pa
siųsti atskaitas Lietuvos kon
sulatui.

Adventams užstojus Lietu
viškas judėjimas čia aprimo, 
bet ruošiamasi prie veikimo po 
Kalėdų. J. V. Baltrukonis.

J. A. URBONAS
' “Dirvos” Agentas Daytone
534 Michigan Ave. Dayton, O.

DYKAI BANDYMAS
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Me
todų nuo Reumatiz
mo, kurį noriai pa
siųsime kožnam šio 
laikraščio skaitytojus 
kuris tik pai’eikalaus. 
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-prasty, pigų
jo šimtams.

Mes noriai
Pakelį, 7 dienoms DYKAI IŠBAN
DYMUI, ir jeigu norėsit naudot dau-

pasiųsim jums PILNA

giau, tą galėsit daryti už mažus 
kaštus. Mes kviečiame jus naudoti 
tą vaistą 7 dienas, DYKAI, musų 
kaštais. Pasiuskit savo vardą ir ad
resą tuojau į ROSE RHEUMA TAB 
CO., Dept. X-3, 3516 N. Irving Ave. 
Chicago. Ill.
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= Prenumerata naujiems skaitytojams Į
LIETUVĄ ATPIGINTA - tik $2.50!

= (Jokiu dovanų už šia kąiną neduodama)..... i= Kurie išrašys “Dirvą savo giminėms į Lie- S 
tuvą iki galo šių metų, mokės tiktai $2.50

Į (Rtguliarė metinė prenumerata $3.00) =

DOVANOKIT SAVIŠKIAMS GI- 1
i MI1NEMS LIETUVOJE .‘DIRVĄ’,
| JĄ VISI LABIAUSIA MĖGSTA |
| SKAITYTI. — Už $2.50 metuose
£ pralinksminsit visą savo gimtinės
E apielinkę! |
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i 6820 Superior avė. Cleveland, O. =’
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i- Lietuvos Mies

pie Šaldavęs Pilia 
airis stovi prie Žui 
kų ežero, Žemaiti]
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Didelis ir gilus bui 

- aukų ežeras, penk 
į išilgai ir pustreči 

skersai. Vienu g: 
. sėsi į Lokių pelke 

®e gale jo bango: 
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i jtus. Slenkantis du 

p nevaržė jo ribų 
[io buvo tyras, 
štolas. Aplinkui 
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s - amžinai žaliui 

. jai ir tankus ąžti 

. evų saugomi, žmon 
am ir šventvagis!
10 nepaliesti. Giric 
įsi didžiuliai lokiai, 
jis briedžiai, į 
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aiiu žvėrių ir p: 
aidriojo ežero 
isvai nardė sieksi 
>kos, ešeriai, lynai 
nguriai, raudonsp; 
uksiniai karosai 
jais krykštė pulkai 
učių ir žąsų; jos k 
zdus ir perėjo va 
rių ir meldų tani 
e, o rytmečiais j 
esiu skraidė ply 
laviršiumi. Aukš 
įero krante, tarp 
ai&u ir pievų, sto 

delis Žuvininku 
Jame buvo du šimti 
iy sodybų.
Narsus, vaisingi 1 

. y žemaičiai gyveno 
f jaukiai. Nebe; 
jais laikais įsikurt 
esteriai k visa t 
pylinkė dabar pj 
inią ainiams. Derli
11 nešė šimteriopą 

• iriose buvo apsčiai
s, ežere — žuvies, 
Ise dūzgė darbšč 

spiečiai ir gamin 
luti savo kair 
to jie nepažino1 
riteklių, nežinoj 

keršto, pavydas ii 
®ta buvo jiems 

* (įžengiamos gir 
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(jo nuo priešų p; 
b sakios, geležim 
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W graudeno pat 
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aidė ir i karą juo 
ifflintingas, narsus j 
įbai gerbiamas ti 
lymantas, visus jų 
avio ginčus sprendė 
nj malonės jiems m 
žilagalvis krivis Gini

Kymantas turėjo 
sūnų Vingaudą šaulį 
Ierį Salduvp. Pirma 

o jo senatvės paguc 
»turtų ir ginklo p 
įjas, o antroji — i 
punė ir namų s a1 

Mebuvo stipresnio 
dkresnio medžiotojo 
esnio karžygio už 
'■ą. Jo sunkioji bu 
in smugiu sutrupin 
jio galvą, jo strėlė ti 
Jį žingsnių atstun 
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Chicagos Lietuvių Ji dėjimas ir 
Įvairios Žinios .

Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai
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LIETUVIŲ TRIBŪNA Į VISOKS’fAGOS
Chicagos antrašas: 1624 So. Western Ave. ž
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KELIOS PASTABOS PRIE ALTASS 
“APYSKAITOS”

MIRĖ KAPT. S. DA
RIAUS MOTINA

GRIGAITIS MELŲ 
SPECIALISTAS

Chicagoje, Gruodžio 10 d., 
persiskyrė su šiuo pasauliu Au
gustina Degutienė-Darienė. žu
vusio transatlantinio karžygio 
Kapitono Stepono Dariaus mo
tina.

Jos mirtis primins Amerikos 
Lietuviams tą tragediją Liepos 
16 dienos, 1933 metų, ir ką ji 
kaipo motina tada perkentė.

Ne taip senai ji liūdėjo su 
viso pasaulio Lietuviais kada 
jos sūnūs garbingai žuvo atli
kęs didelį žygį Lietuvių tautos 
garbei.

Ji gyveno pas savo sūnų ir 
dukteris Bridgeporto kolonijoj. 
Kūnas buvo pašarvotas Mar
quette Parke, Lietuvių didžiau
sioj kolonijoj.

Velionė ne taip senai dar ža
dėjo ateinantį pavasarį važiuo
ti į Lietuvą* aplankyti nors la
vonus žuvusių savo sunaus ir jo 
draugo Girėno. Bet štai mir
tis užkirto jai kelią, ir tas jos 
troškimas nutruko ant visados.

Iš giminių teko patirti kad 
ji mirė širdies liga, ir buvo jau 
apie 65 metų amžiaus. Yra pa
mato manyti kad Dariaus mo
tina bus palaidota Lietuvoje, 
sulyg jos pageidavimo. Todėl 
nuspręsti kada laidotuvės bus 
ir kur jos bus rašant šiuos žo
džius dar nebuvo galima, nes 
nebuvo tikrų žinių.

Mums Amerikos Lietuviams 
palieka tik pareikšti užuojauta 
jos likusiems sunams ir dukte
rims, taipgi jos giminėms.

B. F. Simons-Simokaitis.

Per pastaras porą savaičių 
social-fašistų “Naujienos” pri
rašė visko atsakinėdamos į kri
tikas ir iškeliamus faktus apie 
“antrą skridimą” ir ALTASS. 
Grigaitis teisina savo žygius, o 
kolioja tuos kurie jį kritikavo. 
Ant galo pridėjo sekantį saki
nį, tarytum kur tai iš sapno 
imtą:

“Pikta ir koktu matant kaip 
suaugę žmonės užmiršta ir lo
giką ir padorumą”.

Gaila kad p. Grigaitis sulau
kęs tokio amžiaus taip silpnai 
nusimano apie logiką ir pado
rumą. Pats žmogus meluoda
mas drysta kitus vadinti mela
giais. Tik pažiūrėkim ką tas 
pats Grigaitis rašė “Nauj.” Gr. 
7 d. š. m.:

“F. Vaitkus išlaikė kvotimą. 
ALTASS valdyba gavo prane
šimą kad F. Vaitkus sėkmingai 
atliko specialius valdžios kvoti
mus, kurie reikalingi lakūnui 
norinčiam gauti leidimą skris
ti per okeaną”.

Bet tos pačios “Naujienos” 
skelbė Rugpj. 26 dieną aviaci
jos dieną ir Vaitkaus išleistuvių 
dieną. Skelbė ir tikrino kad 
tas pats Vaitkus jau išlėks, ir 
kad žmonės daugiau jau nebe
matys tos “baltos gulbės”.

Dabar, suvirs trims mėne
siams praėjus, Grigaitis skel
bia kad tik dabar Vaitkus išlai
kė kvotimus, o kitus bara už 
melagystes ir stoką logikos!

Paprasčiausiam žmogeliui ai
šku kad Grigaitis labai prasi
lenkė su teisybe ir sužiniai mui
lino žmonėms akis “rengdamas” 
Vaitkų skristi trys mėnesiai 
atgal. Jeigu butų duodama do
vana už didžiausias 1934 metų 
melagystes, pinna dovana butų 
atiduoda Grigaičiui.

čia reikia pastebėti kad Lie
tuvos konsulai ir Lietuvos aero 
klubas, žinodami kaip socialis
tai mulkina žmones, iš jų dola- 
rius viliodami, nieko nesakė ir 
nepersergėjo žmonių, dar net 
ragino pinigus duoti.

Dabar visi mato kokia buvo 
demagogija už to “antro skri
dimo”, bet vis leidžia Grigai
čiui mulkinimo darbą varyti, vi
suomenės nepersergsti. Rep.

KAIP PRALEISTA “ANTRO 
SKRIDIMO” PINIGAI

Chicago, Ill. — šiomis die
nomis (visuomenei ir visai spau
dai reikalaujant), p. Grigaitis 
paskelbė antrojo Skridimo apy
skaitą. Nežinau kiek ta apy
skaita teisinga. Noriu tik ke
liomis pastabomis pabrėžti kiek 
dolarių be reikalo išleista, ne
kalbant apie apyskaitos skait
linėse paslėptų kitų (tikruoju 
vardu nepavadintų) išlaidų, čia 
pažymiu kai kurias sumas ku
rios buvo galima lengvai su
taupyti :

1. Tarp $996.28 (maršrutų ir
kolonijų parengimų išlaidų Illi
nois ir Chicago) slepiasi atly
ginimas “Naujienoms už skri
dimo garsinimą, reklamą, etc., 
daugiau kaip .............. $300.00

2. “Bendrose parengimų ir
maršrutų išlaidose” slepiasi 
ALTASS’o sekretoriaus “užsi
vilkus alga” ............. $600.00

3. Spilkutės bereikalo išblaš
kytos, pusė jų neišparduota 
(girdėjau, keliose kolonijose 
vaikai turi jų pilnas dėžutes ir 
žaidžia), tat bereikalo išleis
ta ........................  $500.00

4. Stencgrafei buvo mokama
$8 savaitei, ji dirbo 8 savaites; 
išviso $64; tat bereikalo išleis
ta ................................. $144.00

5. Kuriam tikslui skolinta 
$3500.00 ir mokėta nuošimtis 
ALTASS kasininikui?

6. Telegramams ir kabeliams 
išleista be reikalo (nors daug 
kolonijų nusiskundžia kad po 
kelias savaites nesulaukdavo at
sakymo į savo telegramas ir 
skubius laiškus) virš . .$100.00

7. “Sugrąžinta už išilaidas 
sekretoriui” (už ką?). . $89.40

8. Už- gasoliną automobiliui 
(keno?) ir kitokias paslaptin
gas išl. (nesuminėta) $230.00

9. $32,000 sukėlimui išleis
ta $10.700.47! Tarp daugelio 
neįvardintų išlaidų paslėpta se
kretoriaus alga, Grigaičio ir 
Vaivados kelionės į kolonijas 
(kur jie daugiausia rūpindavo
si savo dienraščio platinimu, 
“nes ‘N-os’ daugiausia garsina

Apie Salduvės Piliakalnį, 
kuris stovi prie žuvinin

kų ežero, Žemaitijoje
i . 1-

Didelis ir gilus buvo Žu
vininkų ežeras, penki var
stai išilgai ir pustrečio var
sto. skersai. Vienu galu jis 
rėmėsi į Lokių pelkes, an
trame gale jo bangos ska
lavo šventmiškio ąžuolyno 
šlaitus. Slenkantis dumblas 
dar nevaržė jo ribų ir jo 
vanduo buvo tyras, kaip 
kryštolas. Aplinkui ežerą 
dunksojo neįžengiamos gi
rios — amžinai žaliuoją pu
šynai ir tankus ąžuolynai, 
dievu saugomi, žmonių ger
biami ir šventvagiško kir
vio nepaliesti. Giriose vei
sėsi didžiuliai lokiai, grak
štus briedžiai, plėšrieji 
vilkai ir daugybė kitų smul
kesnių žvėrių ir paukščių. 
Skaidriojo ežero gelmėje 
laisvai nardė sieksninės ly
dekos, ešeriai, lynai, slydus 
unguriai, raudonsparnės ir 
auksiniai karosai. Pakraš
čiais krykštė pulkai laukinių 
ančių ir žąsų; jos krovė sau 
lizdus ir perėjo vaikus len
drių ir meldų tankumynuo
se, o rytmečiais juodu ' de
besiu skraidė plynu ežero 
paviršiumi. Aukštutiniame 
ežero krante, tarp derlingų 
laukų ir pievų, stovėjo di
delis Žuvininkų kaimas. 
Jame buvo du šimtu žemai
čių sodybų.

Narsus, vaišingi Žuvinin
kų žemaičiai gyveno ramiai 
ir jaukiai. Nebeatmena
mais laikais įsikūrė čionai 
sentėviai ir visa turtinga 
apylinkė dabar priklausė 
ainių ainiams. Derlingi lau
kai nešė šimteriopą derlių, 
giriose buvo apsčiai medie
nos, ežere — žuvies, o liepy
nuose dūzgė darbščių bite
lių spiečiai ir gamino kvapų 
medutį savo kaimynams. 
Dėl to jie nepažino vargo ir 
nepriteklių, nežinojo vaidų 
ir keršto, pavydas ir neapy
kanta buvo jiems svetimi. 
Neįžengiamos girios ir 
klampios pelkės gerai sau
gojo nuo priešų pasalūnų, 
o sunkios, geležim kausty
tos buožės ir tamprus sai
dokai graudeno pavydulin
gus kaimynus. Žuvininkus 
valdė ir į karą juos vedė 
išmintingas, narsus ii’ visų 
labai gerbiamas tėvūnas 
Kymantas, visus jų tarpu
savio ginčus sprendė ir die
vų malonės jiems maldavo 
žilagalvis krivis Ginkunas.

Kymantas turėjo vieną 
sūnų Vingaudą Šaulį ir duk
terį Salduvę. Pirmasis bu
vo jo senatvės paguoda, tė
vo turtų ir ginklo paveldė
tojas, o antroji — motinos 
lepūnė ir namų saulutė. 
Nebuvo stipresnio vyro, 
vikresnio medžiotojo ir nar
sesnio karžygio už Vingau
dą. Jo sunkioji buožė vie
nu smugiu sutrupindavo lo
kio galvą, jo strėlė trijų šim
tų- žingsnių atstume pers- 
kriosdavo briedžio širdį ir 
pataikydavo bėgančiam vil-

nesnės vingrių raštų audė
jos už Salduvę. Motina no
rėjo duoti jai Austėjos var
dą, bet krikštynų midus bu
vo tiek saldus, o senasis kri
vis Ginkunas tiek daug tau
rių išgėrė, jog įtikino visus, 
buk dievai patys jam sakę 
kad tinkamiausias naujagi
mei vardas — Salduvė. Su 
tuo visi ir sutiko.

2.
Iš tolimos vakarų šalies, 

iš nežinomo krašto įsiveržė 
į Lietuvą priešai pasalūnai; 
kaip alkani vilkai užplūdo 
jie visą žemaičių žemę ir 
naikino žudė visa, kas gy
va. Atėjo kryžiumi ir kar
du nešini, atėjo Lietuvių 
turto grobti, jų šventovių 
griauti, senų dievų naikinti 
— naujo tikėjimo skelbti. Ir 
naujojo Dievo vardu terio- 
jo derlingus Lietuvos lau
kus, degino žemaičių sody
bas, žudė vyrus, gėdino mo
teris ir smaugė mažus vai
kelius. Krauju paplūdo vi
sas žemaičių kraštas. Prie
šų keiksmai ir žudomųjų 
dejavimai aidėjo aplinkui, 
skardeno amžinųjų girių 
tankumynus ir šaukė kerš
to teisingo. Liepsnojo lau
žai piliakalnių viršūnėse, 
juodais durnais 
d.l i padangę: 
m 
p- engėjais.

Priešų pulkai pasiekė Du- 
bi-sos krantus. Kovos šu- 

pasiekė Žuvininkų sody- 
ir atitraukė žmones nuo 
dieninių darbų laukuose, 

‘■ai galando kirvius, kau- 
' ąžuolines buožes, smai

lino vylyčius ir mėgino sai- 
d.Aų .tamprumą; moterys 
virė gyvulius į girių tan
kumynus ir slėpė tenai na
mų mantą; žilagalvis krivis 
atnašavo aukas visagaliui 
Perkūnui ir meldė palaimos 
žemaičių ginklams.

Pasimeldė Praamžiui ir 
galingam Kovui ir krivio pa
laiminti, anksti rytą išėjo 
Šaulys ir jo trys draugai iš 
Žuvininkų sodybų. Lengvu 
luoteliu persikėlė į kitą eže
ro krantą ir vingiuotu, jiems 
vieniems težinomu taku, 
nuėj i priešų pasižvalgyti. 
Pamaži ir atsargiai ėjo jie 
aukštu, šimtamečiais ąžuo
lais ii' liepomis apaugusiu 
ežero krantu ir nejuto nar
sios širdys tų vylingų ža
bangų, kuriuos paspendė 
jiems čia pat tykoja priešai 
pas. lunai.

Gausus plieno šarvais ap
sikausčiusių kryžeivių būrys 
slėpėsi girios tankumyne ir 
tykojo pulti juos iš pasalų, 
kaiji alkani vilkai girių mil
žiną loki.

Narsiai kovėsi Šaulys, 
priešų apsuptas iš visų pu
sių, aštriu, sunkiu kirviu 
kapojo storus plieno šarvus, 
kaip ąžuolo žievę, ir skaldė 
priešų galvas, kaip riešutų 
lukštus; nulužus kirvakočiui 
ąžuoline buože talžė užpuo
likus ir gynėsi, kaip sužeis
tas šernas. Jau žuvo vienas 

, no kito visi jo draugai, o jis 
kui į akį: dėl to žmonės j vis dar stovėjo nepajudina- 
praminė ji Šauliu. Nebuvo! mas ir sėjo mirtį užpuolikų 
skaistesnės gražuolės, vi-j eilėse. Tuo tarpu vienas
kresnės verpėjos ir suma- j kryžiuotis prišliaužė į jį iš
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Laukė laukė, žiu-

užpakalio ir įsmeigė kardą 
karžygiui į nugarą. Pasvi
ro Šaulys, kaip vėtros pa
laužtas ąžuolas ir tyliai su
kniubo ant žalios vejos.

—■ Prakeikti bukit, mano 
tėvynės pavergėjai! — su
šuko jis džiūgaujantiems 
priešams ii' užmerkė akis 
amžinai.

Jo kūną kryžiuočiai suka
pojo į gabalus, o patys nus- 
tyrino šventmiškio linkui.

Saulei 
Salduvė 
laukti,
rėjo žiurėjo į ežero skai
drią mėlynę, į antrapus 
ežero dunksantį mišką, ir 
negalėjo sulaukti šaulio 
sugryžtant. Ir sugalvojo 
Kymanto dukra drąsų žygį. 
Surado lendrynuose nedidelį 
luotelį, persikėlė į kitą eže
ro krantą ir atsisėdo po 
ąžuolu brolelio laukti. O 
klastingi kryžiuočiai tūno
jo ąžuolyne pasislėpę: jie 
matė mergaitę luotu besi- 
iriančią ir laukė jos išlipant 
į krantą. Tik spėjo ji atsi
sėsti po ąžuolu, priešai aps
pito ją iš visų pusių, kaip 
plėšrus barsukai jauną 
stirnaitę, virvėmis surišo jcs 
rankas, burną užkimšo ža
liomis sąmanomis ir žvėriš
kai nužudė šventajame 
ąžuolyne. Paskui atvilko 
jos kūną į ežero krantą, 
įmetė į luotelį ir paleido į 
ežerą. Naktį pakilo smar
kus vėjas ir nuvarė mažą 
luoteli atgal į Žuvininkų 
pakrantę.

Kymanto žmonės jieškojo 
Salduvės per kiaurą naktį, 
o rytui auštant pamatė luo
telį ežero pakrantėje plūdu
riuojantį, ir rado jame Ky
manto dukrelę, kryžiuočių 
nužudytą. Didelis liūdesys 
apgaubė Žuvininkų sodybas. 
Gailiai verkė savo vientur
tės senoji Rymantienė, ver
kė visos Žuvininkų moterys 
ir maži vaikai, gailėjosi jos 
narsus jaunuoliai ii' prisie
kė atkeršyti kryžiuočiams 
už jos kančią ir mirtį.

Iškilmingai sudegino Sal
duvės kūną ant aukšto lau
žo, pelenus supylė į sidabri
nį indą ir pakasė kalnelyje, 
šventajame deivės Austė- 
jos ąžuolyne.

Tiktai senis Kymantas 
neturėjo laiko liūdėti. Jis 
prisiekė kryžiuočiams amži
ną kerštą ir, surinkęs visus 
savo karius, išvyko į Padu-- 
bysio miškus, į kovą su že
maičių pavergėjais. Pakely
je jis surado savo mylimojo 
sunaus, kryžiuočių klastin
gai nužudyto Šaulio, ir jo 
draugų palaikus. Su pride
rama pagarba sudegino kar
žygių kunus ir pakasė jų 
pelenus žemutiniame ežero 
krante.

Ilgai kovėsi narsus Ky
mantas ir jo milžinai žemai
čiai su geležiniais kryžiuo
čių pulkais, daug jų išklojo 
atvirame mūšyje, daug nu
galabijo girių tankumynuo
se, dar daugiau prigirdė pel
kių klampynėse: skaudžiai 
atkeršijo klastingiems vo
kiečiams už myliimo sunaus 
mirtį ir brangios dukrelės 
kančias, krauju nuplovė jos 
priešmirtinę gėdą. Sugrįžo 
jis Į Žuvininkų sodybas di
deliu grobiu nešinas ir šim
tą belaisvių vedinas. Pen
kias dešimtis klastingų prie-

šų paaukojo Perkūno gar
bei ant Šaulio kapo, penkias 
dešimtis sudegino šventa
jame ąžuolyne, ant Saldu
vės kapo. Ant Šaulio kapo 
supylė aukštą kalnelį, ant 
Salduvės kapo dar aukštes
nį.

3.
Keliais metais vėliau, Ky

manto įpėdinis Ruklis Sal
duvės kapo kalną dar labiau 
paaukštino ir pastatė ant 
jo tvirtą pilį, kuri ilgą laiką 
gynė Žuvininkų sodybas nuo 
kryžiuočių užpuolimų. Vė
lesniais laikais, kilus tar
pusavio ginčiams, pilį su
griovė Ariogalos kunigaikš
tis Vingėla ir Žuvininkus 
prijungė į bendrą Paduby
sio žemaičių kunigaikštiją, 
bet Salduvės vardas paliko 
kalnui ir ligi musų laikų. 
Taip pat ir šaulio kapas mu
sų sentėvių buvo labai ger
biamas, o nuo jo gavo savo 
vardą kaimas kurs įsikūrė 
Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Kęstučio viešpata
vimo laikais. Kada ir dėl 
ko buvo pakeistas to kaimo 
vardas „šauliai“ „Šiauliais“ 
— jokių žinių neturime. Bet 
Šaulio kalnelis išliko ligi šio 
laiko ir, sako, esąs tas pats, 
kuriame dabar yra senosios 
vokiečių kapinės. Taip pa
sakoja senieji žmonės.

(Iš „Šiaurės Lietuva”).

Tat 
skelbia kad už motorą 
$6000. Tačiau perkant 
motorą per aviacijos 
ne “iš katalogo”, buvo

skridimą ir greičiausia suteikia 
žinių ape skridimo reikalus”), 
Vaivados išlaidos besimokant 
skraidyti, ir tt.

10. Lituanikos II išmokėji
mai :

Nors F. Vaitkus sakė kad 
astronominė navigacija jam ne
reikalinga, bet jam pirkta sek
stantas ....................... $250.00

Už didžiuosius tankus (kurie 
aviacijos inspektorių sprendi
mu yra netinkami) ... .$400.00

Perkant propelerį per avia
cijos įmonę, ne iš katalogų, bu
vo galima tikrai sutaupyti 20 
nuošimčių ................. $240.00

P. & W. Co. kataloge motoro 
kaina pažymėta $7,200. Per
kant pas juos naują motorą, 
už seną atskaito $1200. 
“N-os” 
mokėjo 
naują 
įmonę,
galima sutaupyti (gaunant tra
de discount) 25% .. $1800.00

R.adio kompasą aš galėjau 
gauti paskolinti, arba galima 
buvo pirkti vartotas už $400.00 

“Instrumentų s ą s k a i ton ’, 
“kiti instrumentai” — koki? 
Bet ir tuos “kitus instrumen
tus” perkant buvo galima su
taupyti bent .............. $430.00

11. “Skraidymas su instru
mentais”. ."N-os” skelbė kad 
Vaitkus yra patyręs, kompe- 
tentiškas lakūnas, betgi jis rei
kėjo siųsti į Dakotą mokytis ir 
išleisti tam reikalui . .$190.00

12. “Kelionės ryšyj su Litua- 
nica II” — kur ir kuriuo tiks
lu ? Išvykęs į rytines valsti
jas, Vaitkus kas savaitė iš ten 
vykdavo namon (Kohler, Wis. 
—. iį šiaurę nuo Chicagos). Jo 
patogumui ir malonumui išleis
ta visai be jokio reikalo $245.00

13. “Leit. Vaitkaus sąskai-
ton” — už ką? Alga jam mo
kama, viskas jam ir lėktuvui 
buvo perkama. Nežinia kam‘iš
leista ... :................. $281.00

14. Sužymėta daug “kitų” ir 
"smulkių” išlaidų. Kokios tos 
išlaidos gali būti šalia tokių 
stambių ir išvardintų išlaidų?

15. Buvo skelbiama kad skri
dimas įvyks už mietų laiko. Tuo 
atveju leidimas skristi per sve
timas valstybes Amerikos vy
riausybės parūpinamas pašto 
keliu, nes buvo daug laiko. Sa
koma kad tam tikslui (turbut 
telegramams) išrūpinant minė
tą leidimą išleista .... $75.00

Išviso ................. $6,275.74
Tat sąžiningiems ir kompe- 

tentiškiems asmenims tvar
kant tas visas išlaidas buvo ga
lima tikrai sutaupyti mažiau
sia $6,275.74. Dabar gi Lietu
vių tautos kilniu patriotišku 
tikslu aukotų pinigų beveik vi
sas trečdalis išleista be jokio 
būtino reikalo! Tiek daug vi
suomenės suaukotų pinigų iš
švaisto nusipolitikavusio laik
raščio vadas, kuris ir savo re
dakcijos reikalų neužmiršo sun
kiais laikais, ir pavedė lėktu
vui prietaisus pirkti nekompe
tentingiems asmenims. O gal 
jie ir gavo mano aukščiau su
minėtas nuolaidas, bet “apy
skaitose” rodo begalo stambių 
sumų išaikvojimą. šiaip ar 
taip, bet tie $6300 (mažiausia) 
jau negryš.

štai dar kiek reikės jeigu 
norės skristi

Betgi čia ir “apyskaitoje” su
minėtos padarytos išlaidos tik 
iki Spalių 31 d. 1934 m. Bet 
skridimas dar negreit įvyks, o 
ALTASS kosoje liko tik $155. 
Matydamas visuomenės didelį 
apsivylimą skridimu ir lakiniu. 
ALTASS kasininkas gal ir už 
didelius nuošimčius vargu be- 
skolins pinigų dar būtinoms iš
laidoms. Neskaitant jau vien

RAGINA ĮVEST GIMDYMŲ 
KONTROLĘ KOVAI SU 
SKURDU

Chicagoje pradėjo didėti šel
piamųjų skaičius tiek kad mie
sto biednuomenės šelpimo vir
šininkai pradėjo reikalauti įves
ti gimdymų kontroliavimą tarp 
biednųjų sumažinimui pašalpos 
reikalaujančiųjų skaičiaus.

Illinois Valstijos Gimdymų 
Kontrolės Lyga priėmė tuo rei
kalu rezoliuciją, kreipiančią vy
riausybės domę į reikalą sulai
kyti kūdikių gimdymą 
bedarbių tarpe.

biednų

žymiaiCHICAGjOJE bizniai 
pakilo, kaip praneša Prekybos 
Butas. Mat, Kalėdos netoli tai 
visi 'kas išgali ką nors perka. 
Didžiosios krautuvės paėmė į 
darbą daug ekstra darbininkų 
prieš šventes.

Robotas ....... $5000.00 
Važiuoklė, kurios 

neturi ............. .
Išlaidos bando-

500.00

riebių “administracijos išlai
dų”, prie kurių ALTASS fak
tiškas viršininkas įprato, tik 
mano manymu dar reikalingos 
šios būtinos išlaidos rengiant 
“Lituanicą II” skristi:

1.
2. 

dar
3.

iriiems skraidymams. . 1000.00
4. Mekanikui V. Jesu- 

laičiui neišmokėta alga 300.00
Išviso dar reikia. . $6800.00
O kiek visokių “kitų” išlaidų 

pramanys ALTASS administra
toriai aš čia nesiimu spėlioti. 
Be to, dar nežinia Įdek mėnesių 
dar bus mokama alga lakūnui, 
kiok brangių telegramų bus 
siuntinėjama, ir tt.

Įdomu pažymėti dar vienas 
faktas. Kai aš paskutiniame 
ALTASS valdybos posėdyje 
pranešiau kad visai parengta 
skridimui “Lituanica II” su ro
botu atsieis netoli $20.000, tai 
p. Grigaitis suriko kad aš neži
nau ką kalbu ir kad negalima 
kreiptis j visuomenę prašant 
tokios didelės paramos. Pra
džioje manyta kad $15,000 vi
sai užteks. Bet apsukriems ad
ministratoriams ir nepatyrusio 
lakūno mokymui neužteko nei 
$32,000.00.

J. R. James-Janušauskas.

GRAŽUS PASIDARBAVIMAS
Chicagos Lietuviai nepasilie

ka nuo kitų kolonijų parėmime 
Pittsburgh© Universitete Lietu
vių kambario, štai Lapkričio 
25 d. buvo surengta vakaras 
Lietuvių Kambario fondo nau-. 
dai, kurio surengimui pasidar
bavo ponios S. Pallokienė ir M. 
Coghill. Jos tiek sutraukė sa
vo draugų ir pažystamų kad net 
lūžo Margučio salės sienos. Bu
vo skanių užkandžių, gėrimų, ir 
gera muzika. Visi linksmai pa
sišoko, pasidainavo iki pat vė
lumos. Pelno liko -$60. Tai yra 
graži auka.

Dėkojame visiems Marquette 
Parkiečiams, vietiniams, ir vi
siems iš visų Chicagos apielin- 
kių, kurie parėmėt tą musų 
naudingą darbą, ypač tiems 
kurie aukavo gėrimų ir užkan
džių, tariame nuoširdų ačiū. 
Taipgi gražus ačiū p. Vanagai
čiui, kuris suteikė tam tikslui 
nemokamai salę.

Nors patarlė sako, dvi mote
rys ir žydas sudaro pusėtiną 
jomarką. Bet mudviem nerei
kėjo nei žydo: padarėm biznį 
tautos labui. Mrs. S. Pallok.

GAISRAS BEDARBIŲ 
PRIEGLAUDOJE

Gruodžio 8 d. Chicagoj kilo 
gaisras bedarbių prieglaudoje, 
758 W. Harrison st. Apie 400 
žmonių turėjo išbėgti, jie pri
imti į kitas prieglaudas, šioje 
prieglaudoje buvo nemažas bu
ris prisiglaudusių ir Lietuviu 
vargšų. Rep.



APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. Sirvydas.

PRIVERSTI “RENGTIS” “SKRISTI”
+

Chicagos socialistų orga
nas “Naujienos” rašo kad 
lakūnas Vaitkus tik dabar 
išlaikė kvotimus reikalingus 
gavimui leidimo skristi per 
Atlantiką (o net pereitą 
Rugpjūčio 26 d. Vaitkui 
buvo rengta išleistuvės Į 
Lietuvą!).

Iš socialistų laikraščio ra
šinėjimo išrodo kad kaip 
Vaitkus taip ir tas laikraš
tis vis rengiasi “skristi”..

štai kode! jie turi “reng
tis”, nors ant popieros:

Jie negali nustoti rengė
si, nes visuomenė juos pa
smerktų. Surinkti pinigus 
ir žadėti ką nors už juos, o 
neduoti, reiškia didžiausia 
visuomenės apgavystę. Už 
tokią apgavystę Suvienytų 
Vastijų paštas pasodintų vi
są “Naujienų” štabą kalėji
mam Iš to išsisukimo nė
ra. Grigaitis priverstas da
ryti ką nors kad Vaitkus 
bent, rengtųsi, arba nors 
laikraštyje rašinėt kad ren
giasi, skristi.

Kaip greitai “Naujienos” 
spėtų pasakyti kad skridi
mas sulaikytas, butų pašto 
valdybos priverstos ati
duoti žmonėms pinigus iki 
vienam centui. Bet kad pi
nigai visi praleisti, tai reik
tų už tai atsėdėti kalėjime.

Grigaičiui dabar geriau 
patiktų kad arba lakūnas 
arba “Lithuanica II” misi-; 
•suktų sprandą. Tada jis iš-' 
liktų nuo kalėjimo bausmes. į 
Už katastrofą jau niekas 
neatsako.

Gi išrengti Vaitkų lėkti 
galimybės matomai nėra, 
nes lėktuvas kaip dabar sto
vi sakoma netinka skridi
mui, o pinigų surinko per
daug ir juos išleido, dabar 
neturi iš ko pataisymus da
ryti.

Jeigu visuomenė daugiau 
dar aukautų, aklai sudėjus 
32 tūkstančius dolarių dar
bui kuris turėjo kaštuoti 
nedaugiau $18,000, ir dar 
neatliktas, tai butų tikrai 
tokia kaip socialistai musų 
visuomenę Įsivaizdavo — 
akla tamsune.

Jeigu gi lakūnas ir isši- 
rengtų lėkti tai nieko ste
bėtino, nes jau priverstas 
lėkti, nes išmelžė “skridi
mui” daug tūkstančių dola- 
rių — keturis kartus dau
giau negu buvo surinkę la
kūnai Darius ir Girėnas.

da apsidirbo vieni, spjovė 
ant savo talkininkų.

Kokią užduoti pasirinko 
Tysliava: ar tą spragą siau
rinti, ar rūpintis tautinės 
srovės reikalais? Jis daug 
prisidėjo prie tautinės sro
vės sudemoralizavimo. Ar 
jis mokės išlaikyti rimtą 
vagą ir dirbs ištikimai tai 
srovei kurios žmonės jį iš
gelbėjo nuo grąžinimo Lie
tuvon, ir kurios srovės rei
kalai yra visos tautos rei
kalai, o ne visuomenės iš
naudojimas?

Tik metas laiko atgai, p. 
Tysliava giedojo himnus so
cialistų galvoms Grigaičiui 
ir Bagočiui.

Tysliavai gryžus, Grigai
tis pareiškė džiaugsmo. Ka
da Tysliava parašė ką tai 
prieš socialistus, Grigaitis 
pasiėmė Tysliavą pertikrint 
ir pradėjo aiškint jog jis 
rašė tai nesuprasdamas so
cialistų.

Kokie bus jų santikiai: 
ar Tysliava mokėš būti iš
tikimas tautinei srovei, ar

vėl duosis Grigaičiui per
tikrinti ?

Daug priklausys nuo pa
čių “Vienybės” leidėjų, ta
čiau bus sunku su žmogum 
kuris nepažysta Amerikos 
Lietuvių tautinės srovės 
gyvenimo ir siekinių.

O su tautine srove gana 
žaisti. Mes nešame didelę 
atsakomybę prieš tautą už 
Amerikos Lietuvių išlikimą 
ar išnykimą.

Prašome p. Tysliavą ne
supykti už šias pastabas: 
tai yra tik atgarsis jo se
nų “griekų”, kuriuos gali
ma užmiršti, bet tik tada 
jeigu p. Tysliava pasirodys 
ištikimas toms idėjoms už 
kurias mes Amerikoje per 
apie 50 metų nepaleistinai 
kovojame.

Tautų sąjunga patvarkė 
kad laike Saaro srities gy
ventojų balsavimo už susi
dėjimą su Vokietija ar su 
Prancūzija, tą sritį prižiū
rės keturių tautų kariume- 
nė: Anglų, .Italų, Holandų 
ir Švedų. Bus pasiųsta a- 
pie 5,000 kareivių.

ZARASŲ KRAŠTAS
Mus tėvynėj Lietuvoje
Daug gražių yra vietų:
Aplankytų, išbuvotų,
Širdim numylėtų.

Yr’ laukų kalnais nusėtų,
Smėliu išauksuotų,
Mėlynųjų ežerėlių,
Saulės išbučiuotų.

Yra lygumų žaliųjų,
Gėlėmis žieduotų,
Sidabriniais upeliukais
Ir upėm’s vingiuotų.

Yra girių šimtamečių,
Ir gojų žaliųjų,
Sodžių, vienkiemių, miestelių,
Ir miestų didžiųjų.-

Graži mus brangi tėvynė,
Visus ji vilioja,
Ir šventuoju meilės jausmu
Širdis Įliepsnoja.

Bet puikiausios gamtos vietos,
Gražiausias kampelis
Ten kur gludi prie Šventosios
Dusetų miestelis....

Jonas Morkūnas.

DARGANŲ DALIA

Tysliava vėl prie 
“Vienybės”

Juozas Tysliava, pabuvo
jęs keletą mėnesių Kanado
je, nežinodamas ko sulauks, 
ar grąžinimo atgal Į Lietu
vą, ar gaus dar teisę Įva
žiuoti Į Suvienytas Valsti
jas, pagaliau, gerų tauti
ninkų pastangomis, gavo 
leidimą sugryžti Į Brookly- 
ną. Ten sugryžus, gavo 
savo sena vieta — redaguo
ti “Vienybę”. “

“Vienybė” priglaudė jį po 
visų jo vargų, ir kartu po 
tautinės srovės baigimo sa
vo senų vargų ir nesutiki
mų. Tysliava parėjo atgal 
prie “Vienybės” vairo tuo 
laiku kaip tarp sandarie- 
čių ir socialistų pradėjo 
darytis nepereinama spra
ga. Socialistai dalį tauti
nės srovės sumulkino ir ka- * - 1

Darganos šlaksto Laisvės Alėją.
Valkata rudenį bastaus Kaune.
Poeto širdį palydi vėjas.
Palydi alkaną vėtros mane.
Kūriau aš dainas sielvarto, meilės;
Sveikinau tėviškę kloniuos žaliuos. 
Dabar man liko kvartalų eilės — 
Valkatos miesto širdį man guos.
Troškau dainuoti sesės darželiui, - 
Ir virpint posmais šilus tėvynės.
Užtai man broliai paruošė dalią — 
Alkaną klaidžiot gatvėn išginė.
Darganos rudenio alkanos, piktos: 
Dreba net medžiai šarmojami gatvių. 
Ašai iš buto naktį išvytas
Pilkam meksfaltui siulau jaunatvę.
Siūliau aš dainas broliams, ne auksą, 
Tėviškei rodžiau širdį artojo.
Todėl į miestą valkata klaidžiot 
Draugai iš klonių mane išlojo.
Dabar su darganom, vėjais alėjom 
Vienišas alkaną dalį palydžiu — 
Kad nenorėjau apgaut arėjų, 
Kad nemokėjau būti pavydžiu....

Kaunas. 1934.X. V. Dainoras-Gaigalas.

Turtai Baltijos Gelmėse
Musų Baltijos jura sena. 

Daug ko ji matė. Matė 
kaip pasidarė gintaras. Lie
tuvių legendos sako, tai esą 
skeveldros Jūratės palo- 
ciaus kurį Perkūnas sutru
pino, kam ši dievaitė dry- 
so pamylėti gražų, jauną 
žvejį, žmogišką tvarinį.

Mokslininkai tvirtina jog 
gintaras yra tai pušų sakai, 
kurie, į bangas varvėdami, 
stingo ir buvo nunešami i 
gelmes.

Baltijos jura matė ir 
kaip Danų karalius plėši
kas Voldemaras, pagrobęs 
turtingą miestą Visby, gry- 
žo su lobiu, bet audra su
daužė ir paskandino jo lai
vus ties Kolmaro sala, Šve
dijos pakrantėje.

Pernai Latvių laikraš
čiuose rašyta buk kokia ten 
bendrovė pradėjo tų lobių 
dabar jieškoti.

O žinia į New Yorko “Ti
mes” iš Suomijos praneša 
apie kitą lobį, aukso pinigų 
skrynią, kurią bolševikai 
paskandino, nes nenorėjo 
kad Vokiečiams tektų. Tie 
pinigai tai dalis caro turtų. 
Suomių ministerių kabine
tas, sakoma, davęs leidimą 
Vokiečių piliečiui bandyti 
tą aukso skrynią rasti ir 
iškelti. Bet, spėjama, skry
nia esanti nuskandinta toli 
nuo Suomijos krašto, tarp
tautiniuose vandenuose, ir 
penkios kitos ekspedicijos 
jos jieško.

Kad Baltija prakalbėtų, 
gal ir daugiau apie lobius 
pasakytų.

Kanada Lenkams Siunčia 
Taurų

Lenkai pasigriebė Belo
vežo girias, kur musų ku
nigaikščiai ir Rusų carai 
medžiodavo, bet neturi tų 
žvėrių kuriais tos girios 
buvo garsios — taurų, ar
ba Stumbrių, kuriuos Ame
rikonai vadina bizonais ar
ba buffaloes. Todėl prisi
prašė Kanados valdžios do
vanoti keturis bizonus iš 
Alberta provincijos. Dalį 
pervežimo kaštų Kanados 
Lenkai sukėlė.

Susipažysta su Lietuvių 
Literatūra

Pabaltijo Sąjungos suda
rymas, matyti, įšildė ir Lat
viams broliškus jausmus. Jų 
laikraščiai pradėjo Lietuvių 
poetų vertimus dėti. “Rits” 
įsidėjo Maironio “Eina Gar
sas nuo Rubežiaus”, “Brih- 
ve Žeme” išsivertė Vinco 
Kudirkos “Ne Tas yra Di
dis” ir Maironio “Sena Dai
na”. Ta vieta kur pirmoje 
dainoje sakoma, “Jau pava
saris išaušo, gieda veversė- 
lis”, musų brolių kalboje 
skamba:

Jau atausa pavasaris, 
dziedaj’ cirulitis,

Neatgriezas tik nuo cela 
milais balelitis.

Pasunkins Pilietybės 
Gavimą

Montrealo laikraščiai ra
šo buk pasunkinta Kanados 
pilietybės popierų gavimas. 
Teisėjai, sako, tik tiems po- 
pieras duosią kūrins reko
menduos Kanadoj ar Britų 
imperijoj gimęs pilietis. Jei 
pilietybės j ieškotojas vedęs 
tai jo žmona ir šeima turi 
gyventi Kanadoje, kad vy
ras nesiųstų Kanadiškus 
pinigus svetur, šeimai už
laikyti.

DR. VINCAS KUDIRKA MIRĖ 
35 METAI ATGAL

DR. VINCAS KUDIRKA

Kokią Lietuvą Vincas Kudirka Pranašavo
(1858—1889—1899—1834)

Aukščiau padėtos keturios datos reiš
kia musų tautos gaivintojo Dr. Vinco Ku
dirkos gimimo, pasirodymo jo įsteigto 
“Varpo”, jo mirties, ir trisdešimts penktos 
metinės kaip užgeso Lietuvai tas dvasios 
milžinas.

Vincas Kudirka tapo -“Varpo” redak
torium ir visuomenės darbuotoju prieš 45 
metus. Tas laikas, palyginti, visai dar ne
senas. Daug jo amžininkų draugų ir dar
bo talkininkų tebėra gyvų. Jie puikiai at
simena ne tik patį Dr. Vincą Kudirką bet 
ir jo veikimą. Atmena taip pat jo pareik
štas nuomones apie Lietuvos ateitį, kurios 
jam neteko sulaukti.

Vienu šitos rūšies Dr. Vinco Kudir
kos darbų ir vargų liudininkų bei talki
ninkų- yra Jonas Kriaučiūnas, padėjęs ke
letą metų “Varpą” redaguoti, tvarkyti, 
spausdinti ir platinti. Pasikalbėję su tuo 
musų tautinės veiklos veteranu, be to, pa
sinaudoję kitais patikimais žinių šaltiniais, 
mėginsime trumpai nusakyti kaip Dr. Vin
cui Kudirkai prieš keturiasdešimt penkis 
metus vaizdavosi laisva ateities Lietuva.

Pirmučiausia tenka pažymėti kad ne 
vien J. Kriaučiūno bet ir kitų V: Kudir
kos bičiulių tikinimu, jisai tikėjo busima 
Lietuvos laisve ir nepriklausomybe. Ne
minėdamas ir smulkiai nepasakodamas ko
kiu budu Lietuva galės laisvę įgyti, Vin
cas Kudirka dažnai užsimindavo kad atei
tyje tas ar kitkas musų krašte pasikeisią. 
Kalbėjo apie busintį Lietuvos miestų su- 
lietuvėjimą, apie atsiradimą naujos Lietu
vių šviesuomenės ir apie artėjimą lemia
mos valandos, kada ta šviesuomenė, išsi
žadėjus šiltų valdiškų vietų ir Rusų globos, 
pati turės stoti tautos priekin.

“Kas bus”, rašė V. Kudirka “Tėvynės 
Varpuose”, “jeigu nelaimė užklups mus 
greičiau negu spėsime susivienyti ir susi
prasti kad reikalas tėvynės del visų yra 
vienas, kad jis yra aukštesnis už egoizmą 
skirtingų partijų, kad akivaizdoj to tėvy
nės reikalo priešingiausios partijos turi 
stoti su šakele alyvos (vadinasi, vienos su 
kitom susitaikyti) ir užmiršti asmeniškus 
nesutikimus”. Skaitydami tuos Kudirkos 
žodžius, be didelio vargo galime suprasti 
apie ką jis čia kalba.

Jis būdamas mažas pergyvenęs 1863 
metų Lietuvos sukilimą gal ne tiek iš at
siminimų kiek iš vyresniųjų pasakojimų, 
V. Kudirka turėjo aiškiai suprasti kad ar
tėja Lietuvos lemiama valanda. Ta valan
da turėjo ateiti kilus karui tarp Rusijos 
ir kurios nors kitos didžiosios valstybės. 
Ištikro, neilgai trukus, ir neabejotinai an
ksčiau negu musų visuomenė galėjo tikė
tis, atėjo Lietuvai lemiama valanda, pri
vertus visas sroves ir partijas akivaizdoje 
tautos laisvės siekimų išsižadėti savo siau
rų reikalų. Kalbėdamas apie artėjančią 
Lietuvai lemiamą valandą, Vincas Kudir
ka manė ėsąs “juodas pranašas”, bet ištik- 
rųjų jis pranašavo mums apie nepriklau
somybės artėjimą ir pamokė kad, siekdami 
laisvės, visi išvien eitume.

Ruošdamas tautą artėjančiai laisvei, 
Kudirka kreipė visuomenės akis į Rusų 
valdininkų netikusius darbus, ne vien 
smerkdamas Rusus bet ir savuosius pa
mokydamas kad neitų Kruglodurovų, Der-
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žijubkų, Pstrumskių ir kitų panašių pėdo-1 
mis. Pasak J. Kriaučiūno, Dr. V. Kudir- j 
ka santikiuose su žmonėmis buvo labai 
kuklus, mandagus, nieko nei žodžiu, nei 
kaip kitaip neužgaudavo. Tat jei Rusus 
viršininkus savo pašaipos raštuose skau
džiai pliekdavo, iš to turime suprasti kad 
tie viršininkai ištikro buvo menkos doros 
žmonės.

Rusų valdininkų kyšininkavimas ir 
vogimai juo labiau rūpėjo V. Kudirkai iri 
kėlė jo nerimą, kadangi Kudirka matė ta
me busimą pavojų laisvai Lietuvai. Ku-1 
dirkos . manymu, Rusų kyšininkavimas 
tvirkino musų žmones, pratindamas duo- ■ 
ti kyšius. Rusų laikų viršaičiai ir valsčių 
raštininkai reta išimtimi neėmė kyšių. Tai■ 
buvo netikusios Rusų tvarkos vaisiai, ir 
Kudirka bijojo kad ir laisvoj Lietuvoj ne-
įsivyrautų kyšininkavimas bei valdžios 
turto aikvojimas.

Dr. Kudirka aukštai vertino Lietuvius
pasišventėlius, savo darbų talkininkus. Sa- : 
vo asmens prietelių jisai neturėjo ir nesi
stengė jų turėti. Jam kur kas brangesni ■ 
buvo vienminčiai ir darbo talkininkai. Iš ' 
tokių minėti Dr.’ K. Grinius, Adomaitis- i 
Šernas, Gaidamavičius, Lozoraitis, Dr. J. ' 
Staugaitis, P. Matulaitis, Gen. J. Bulota, 
J. Kriaučiūnas, S. Banaitis ir k.

Banaitis buvo vienas iš veiklių “Var
po” platintojų. Pasak J. Kraučiuno, V. 
Kudirka “Varpą” gaudavo per S. Banaiti, 
tada gyvenusį Vaitiekupiuose. “Varpo” i 
pristatymo maršrutas būdavo šitoks: pi
liai Šešupę gyveno Bučys. Jis padėdavo 
Šunkarių Jonui Povilaičiui perkelti “Var
pą” per sieną. Povilaitis perduodavo siun
tinį S. Banaičiui, o tas nugabendavo V. 
Kudirkai. Kartais pristatydavo ir pats | 
Povilaitis.

Anoje pusėje Šešupės pasienyje buvo 
smuklė. Kai Bučys keldavosi per upę, Ru
sų pasienio sargybiniai nesirodydavo. Bu
čys mokėdavo su jais geruoju gyventi. , 
Jam švilptelėjus, iš smuklės pasirodydavo 
merga, kuri atsiirdavo luoteliu ir pasiim
davo ateivius. Tuo keliu nekartą vykdavo 
Tilžėn ir pats Kudirka. Ten jis Įsigijo i 
Šillerio veikalus, kuriuos prieš pat mirtį iš- | 
vertė Lietuvių kalbom V. Kudirka tuodu 
veikalu vertė turėdamas galvoje jų pat
riotinę minti. “Orleano Mergelė” jam at
rodė “atistokratišku” veikalu, o “Vilius Į 
Tellis” — “demokratišku”, tačiau abu ly- ’ 
giai tinkamu musų tautoj laisvės trošku- | 
liui kelti. (“Tr.”) V. B-nas. j

KELIOS PASTABOS Iš VINCO 
KUDIRKOS DATŲ

Vincas Kudirka gimė Gruodžio 31 
d, 1858 metuose. Tai yra: 75 metai atgal 
nuo dabar, ir butų dar gal buvęs gyvas 
jeigu ne džiova, kuri jį pakirto Lapkričio 
19 d., 1899 metais — esant tik 41 metų am
žiaus.

Už 5 metų nuo jo gimimo buvo už
drausta Lietuviams spauda. Išaugęs, iš
ėjęs mokslus, kovojo už jos atgavimą. Bet 
nesulaukė: mirė 6 metai pirm spaudos at
gavimo. Mirė 19 metų pirm to didelio 
troškimo įvykimo, už kurį jis kovojo — 
Lietuvos nepriklausomybės.

Dr. Vincas Kudirka buvo 7 metais 
jaunesnis už Dr. Joną Basanavičių, kuris 
sulaukė visko: ir spaudos atgavimo, ir Lie
tuvos išsilaisvinimo, ir respublikos Įsistip- 
rinimo. Dr. Basanavičius mirė 1927 me
tais — 28 metus ilgiau gyvenęs negu Dr. 
Vincas Kudirka.

LIETUVOS'
ŽEMĖLAPIAI 

30c
šie sietuvos žemlapiai yra labai aiškus, nu
rodanti visus miestus, miestelius ir bažnyt
kaimius; kelius, upes ir ežerus; taip kad tu
rėdami ši žemlapį galėsit puikiai apsipažin- 
ti su Lietuvos padėtimi: kurioje dalyje kas 
randasi, kur susieina rubežiai kitų šalių, 

ir viską kitą reikalingo jame rasite.
REIKALAUKIT “DIRVOJE"

6820 Superior Ave. Cleveland, O' io
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XI.
Tris dienas, tris naktis valgė ir gėrė 

Merkinės menėje svečiai. Tris dienas 
džiaugėsi Zubrys savo jauna mergužėle.

Ir daili gi buvo ir skaisti jauna Kirk- 
kio martelė! Kaip saulė giedram danguje 
tarpu baltų debesėlių, taipo ji menėje se
nos Merkinės tarp kitų mergelių, jaunų 
moterėlių. . Kur nužengė žingsni, ten visų 
veidai prašvito, kur žodį tarė, ten juokai 
linksmai skambėjo. ... Ir pamilo visi Mei
lužę už jos linksmą būdą, už gerą širdį, o 
ypač senas šešuras Mykis, kuriam dievai 
tikros dukružės nelėmė....

Tris dienas, tris naktis visi valgė gė
rė, ketvirtą dienelę susigodojo ir jauni ber
neliai ir seni senužėliai tamsion girion jo
ti, anon pusėn Nemunėlio žvėrių pame
džiotų, žirgų pavaikytų, kilpinių pamik
lintų, vėlyvų pašaudytų.

Susigodojo vyrai žalion girion joti, 
kartu joja ir jaunasai Zubrys.

Joja Zubrys, nelieka ir jauna jo žmo
nelė, dailioji Meilužė.

Ir išjojo visi ankstų rytą, saulei nete
kėjus, nuo aukšto kalno, iš Merkinės pi
lies. ... Ir kiek ten džiaugsmo buvo, kiek 
juokų, kol prijojo platų Nemunėlį, gilij 
vandenėlį....

XII.
Išjojo Zubrys su jauna mergele; išjo

jo trys jo broliai, kaip briedžiai plačiara- 
giai. Išjojo kartu visi svečiai, kur sujojo 
suvažiavo iš artimo krašto, ir iš tolimos 
šalies Merkinėn.

Visi linksmi buvo, bet linksmiausias 
tai jaunas Zubrys, kur kaip aras tarpu 
bernužėlių, o jo bėras žirgas, tai kaip bi
tinėlis. . . . Kai žingsneliu jojo, žemelė dre
bėjo, o nuo medžių viršūnėlių žali lapai 
krito; kai ristele žirgas bėgo, vėjelį ap
lenkė. Bet ne žirgu didžiavosi, ne bėriu
ku puikinosi jaunasai bernelis....

Kai prijojo Nemunėlį, vieni ėjo ten 
kur luotais irstė žilas kaip obelis, senas 
Kulvys, o kiti puolė tiesiai Nemunėliu, va
rė žirgus šaltan vandenėliu, ir be luotų 
raiti plaukė per didį vandenėlį, per platų 
Nemunėlį.

Dar neįsiyrė Kulvys vi’durin — mato, 
plaukia per Nemuną į Merkinės krantą 
briedis plačiaragis.

Ėmė Meilužė kilpinį rankon, dėjo ait
rią vėlyvą ir šovė ten kur briedis plaukė. 
Gerai pataikė Meilužė, pataikė sprandan, 
ir Nemuno bangos paraudonavo. Bet silp
na buvo Meilužės ranka, silpnai nutempė 
kilpinį, ir briedis plaukė toliau į kraštą. 
Jau jau kuone priplaukė, kai pripuolė Zu
brys ir įvėrė kaklan stiprią smeigeną. 
Rūsčiai subliovė briedis, net girios suskam
bėjo, ir griuvo ant akmenų, kur gulėjo 
Nemuno pakraštyje.

— Geras ženklas! — suriko vyrai.
— Dievai lėmė medžioti kad briedžiai 

patys į mus bėga, — tarė narsus Zubrys.
— Ova! primušim žvėrių vežimus. Vi

sus metus valgysim ir nesuvalgysim.
— Nejokit medžioti, bajorai, — tarė 

senas Kulvys, kuris daugel matė savo am
žiuje: — grąžinkit žirgus atgal: neramus 
girioje laikas, kad žvėrys laukuosna bėga.

Nedėjo dabon jo žodžių bajorai ir lin
ksmi nujojo girion. Tuoj sublaškėjo giria 
nuo ragų trimitavimų.

Ir nusigando žvėrys ir pasislėpė gilio
se tankumynėse. Nusigando kad Daina
vos bernai medžiotų išjojo.

Ir pakriko ir pasklido po šilus, po šlai
tus ir tankumynus medžiotojai....

XIII.
Plačiai iškriko žmonės visi po girias; 

daugel jie pašovė stirnų, daugel jie nudu- 
' rė lokių.

Bet niekas tiek nepašovė kaip jauna
sai Zubrys. Tik vienos stirnos, kurią pa
šovė Meilužė, negailėjo bernelis pasivyti, 
ir nuklydo giliai girion, ją besekdamas.

Jau saulelė žemai stovėjo, girios klos
tėsi nakties drapanėlėmis, o jis vis dar 
sekė.

Jau ir saulė nusileido už medžių, ir

tamsi naktis užgulė girias, o jisai dar vijo. 
Ir bevydamas girdi didį trimitų ragų bal
są....

O jie trimitavo ne taip kaip trimituo
ja medžioklėje, šaukiant toli nuklydusi, 
tik jie trimitavo kaip trimituoja karan ber
nų šaukdami, didžiu pavoju garsindami.

Ir verkė giria ir verkė medžiai, lyg 
širdis jauno bernelio, klausydami to tri
mitavimo.

Nusigando Zubrys ir gryžė žirgą at
galio ten kur ragai trimitavo, o širdį jo 
lyg katės draskė. Ko tik nemanė, neišsi- 
godojo Zubrys — ir gododamas vijo žir
gą kuogreičiausia. Stenėjo žirgas, lyg 
skųsdamos, šoko per ravus, per kelmus, 
per medžius, vėjo nugriautus. Draskė ša
kos, mušė, plėšė, badė jo šonus, plėšė rū
bus raitelio, bet tasai nieko nejautė, tik 
vijo žirgą. Kaip aitvaras, kaip viesulas 
lėkė keliais takeliais Zubrio bernelio žir
gas. Viena mintis apėmė jo smegenis: kur 
dabar skaisti Meilužė? Gal lokys ją už
puolė, gal meška užgniaužė, gal briedis 
plačiaragis užtrynė.... Ar ne ji dabar 
pavojuje, pagalbos šaukia?....

Štai vėl ragas sutrimitavo, toli ten kur 
Merkinė aukšta stovi; ir gaisrą pamate 
bernelis danguje: vytys degė ant aukštų 
Merkinės kuorų. Ii' suprato bernelis kad 
tai ne pavojus medžioklėje atsitiko bet 
tėvynė pagalbon šaukia visus kas ginklą 
rankoje gali vartoti. Nustebo bernelis iš 
kur priešininkai pasirodė netikėtai, ar nuo 
rytų Gudai, ar nuo pietų — Lenkai, ar gal 
nuo vakarų — kraugeriai kryžiuočiai?

Bet neilgai stebėjosi, neilgai abejojo 
Zubrys: užstojo jam kelią pikti kryžiuo
čiai.

Daugel jų buvo, o jis tik vienas. Ir 
pamatė tada bernelis kad vėlu jam merge
lės jieškoti, kad vienų vienam reiks galve
lę padėti.

Ir nulindo širdis bernelio kad visi jį 
vieną paliko, vieną metė priešininkų kerš
tui. Sunkiai atsiduso jaunasai, dievų auk
ščiausių pagalbos šaukdamas: “Vėliai jau
nas žusiu, laisvą galvą dėsiu, negu vergu 
kryžiuočiams teksiu.... Dievai aukščiau
si, Perkūnas galingiausias, nuneškit mane 
tik į Nemunėlį, kad nesijuoktų priešinin
kai jog netikėtai mane užklupo, lengvai 
nugalėjo. . . . Bėgki, bėgki, žirgeli, nunešk 
mane bernelį kad tik į Nemunėlį. ...”

Daugel kryžiuočių užstojo kelią berne
liui. Jų buvo daugel o jis tik vienas. Bet 
nestabdė žirgo bernelis, tik kaip jojo taip 
ir prajojo. ... O kur jo bėro žirgo prabėg
ta ten kryžiuočiais patalas nuklota: nege
ru, nelaimingu laiku bardzočiai užstojo 
kelią karžygiui!

Suriko kryžiuočiai, lyg juos gyvatė 
įkando, pamatę kad ištruko bernelis, ir 
siuntė jam šimtus vėlyvų; lėkė aitrios vė
lyvos, vienos pro šalį, kitos žirgelį žeidė, 
trečios bernelio baltą kūną draskė. Gerai 
buvo dabar priešininkams vyti, pėdas rai
telio sekti: kur bernelio jota, kraujo ten 
tekėta. Ne piktų,kryžiuočių tai buvo pra
lietas kraujas, tik jaunojo bernelio, jo bė
ro žirgelio.

— Neški, žirgeli, neški jauną bernelį 
tik į Nemunėlį, į gilų vandenėlį!

Kryžiuočiai veja, su šunimis seka, ar
čiau ir arčiau: ilsta bėras žirgelis, krau
ju putoja.

— Neški, neški, žirgeli, jauną berne
lį ne tik į Nemunėlį, bet ir aukšton Mer- 
kinėlėn.

Klupo žirgas, per ravelį šokdamas, per 
vėjagrovius žengdamas.

— Šok, žirgeli, nešk bernelį greitai į 
platų Nemunėlį; arti kraugeriai kryžiuo
čiai!

— Mielai neštau, kad tik galėtau, ne 
tik į platų Nemunėlį, bet ir į aukštą Mer- 
kinėlę!. .. .

Klupo antrąsyk žirgelis, per akmenė
lį šokdamas, klanelį lenkdamas.... Su
klupo žirgelis, nupuolė bernelio šalmas nuo 
galvelės.

— Šok, žirgeli, šok, jauną bernelį 
nešk! Tik į Nemunėlį, į gilų dunojėlį. 
Arti Nemunėlis, arti ir pikti kryžiuočiai!

— Mielai bėgtau, savo raitelį neštau, 
kad tik galėtau, jei ne į seną Merkinėlę tai 
nors į gilų Nemunėlį....

Klupo trečiąsyk žirgelis ant žalios ve-

Mamos Vaikas
Teta: — Na, Jonuk, aš 

jau išvažiuoju, atsisveikink 
su manim. Duok rankutę. 
Kas reikia sakyti kai teta 
eina namon?

— Ačiū Dievui.... — at
sakė šešių metų vaikutis.

—Kas mokosi, bet nesu- 
naudoja savo mokslo dar
bui, panašus į kaimietį ku
ris aria bet nesėja.

Griežta Bausmė
Prancūzų generojas 

lisje tarnybos metu buvęs 
nepaprastai griežtas. Vie
nas kareivis dryso genero-

Pe-

lui kaž ką šiurkščiai pasa
kyti.

Perpykęs generolas dro
žė kančium kareiviui per 
galvą. Perširdęs kareivis 
griebė revolverį ir šovė į 
generolą. Bet revolveris 
neiššovė.

Generolas įsakė:
— Trisdešimts parų da

boklės už netikusį ginklo 
užlaikymą!

Jau Pasimokino
— Na, Jonuk, parodyk 

daktarui liežuvį, pažiūrės 
ar tu sveikas.

— Nėra ' kvailų. Vakar 
parodžiau liežuvį tetai, ji 
pusę valandos po sodą vai
kėsi.

Kam Rupi, Tas Tiki
— Žinai, brolau, čigonė 

man išpranašavo kad aš 
mirsiu teatre.

— Eik jau, eik. Argi tu
tiki čigonės plepalams?

— Aš ne, bet mano žen
tas. Nuolat jis man atne
ša bilietus į teatrą.

Kas ką Parvedė Girtą?
— Kodėl gi tu, Jonai, to

kiame blogame upe?
— Duok ramybę. Vakar 

turėjau nepaprastu nūoti- 
kį. Einu 12 valandą nak
ties namon; žiuriu — Pet
ras su Simu įkaušę, vos pa
eidami slenka gatve. Pa
gailo man jų, paėmiau vie
ną iš dešinės, kitą iš kai
rės ir vargais negalais par-
gabenau namon. O šian
dien rytą mano pati pri
kaišioja:

— Ną ir gražu gi tau, 
girdi, šiąnakt tave namon 
parvedė net du vyrai....

Iš Ko Gyvens....
— Na, kaip tavo reikalai, 

Abromai?
■— Ui, geriau nekalbėk, 

ponas viršininke. Kiekvie
ną mėnesį pridedu po 500 
litų.

— Koks gi išskaičiavimas 
prekiauti jeigu reikia pri-
dėti? Ar ne geriau butų 
krautuvę visai uždaryti?

— Ui, ponas, o iš ko aš' 
tada gyvensiu ? ‘ ‘

jelės, ant lygios lygumėlės. Suklupo žir-jkloja tarpu žalių girių, tarpu kalnų aukš- 
gelis, nupuolė bernelis. Bernelis nuo že- tųjų. :
mės greitai šoko, bet žirgelis jau nepasi
kėlė, tik gailiai žiurėjo, lyg žodį berneliui 
kalbėjo....

— Pasilik sveikas, raiteli, daugiau ta
vęs nenešiosiu, manim jaunas nemandra- 
vosi! Geru minėk, pikto nekalbėk. Bėgk, 
berneli, nestovėk, arti kryžiuočiai, greit 
tave pėščią pavys.

Apkabino bernelis bėrelio kaklą, lyg 
močia savo sūnelį, ir meiliai pabučiavo. 
Gūdžiai sužvengė žirgelis....

Bėgo bernelis pėščiomis risčiomis, kol
pribėgo į gilių Nemunėlį, kurs kelią sau

1935 *1?
KALENDORIAI 5?

(Gražus, spalvuoti, dideli <Į 
15x20 colių, su Lietuviškai^ 5 

mėnesiais ir šventėmis) Jį
po 25c. 1 Jį

(priimam pašto ženklelius)' ; 
šių kalendorių vienas duo- ’! 
dasi prie “Dirvos” pilnos 
metinės prenumeratos, ir 
galima dasipirkti daugiau 

kiek tik kas nori.

(Užsakydami kalendorių, 
pažymėkit num. ii' vardą)

Nepavijo bernelio kryžiuočiai. Brido 
bernelis gilian Nemunėliu, plaukė kitan 
kranteliu. Nuvargęs buvo bernelis, stra- 
vos buvo Vilnelės, toli nunešė Zubrį, kol 
išplaukė jis kitam krašte. Neveik gryžo 
Merkinėn nuvargęs bernelis, tik saulei an
kstų rytą tekant.

Ir rado ten visus sveikus iš medžiok
lės pargryžusius, tik nerado savo jauniau
sio brolelio, tik nerado savo mieliausios 
mergelės, skaisčios Meilužėlės....

Tik jiedu namopi tai dar nesugyyžo.

1. Dariųs-Girėnas
2. Prez. Roosevelt, žmona
3. Prez. Roosevelt vienas
4. Lietuvaitė ir karys
5. Lietuvaitė ir Vytis
6. Birutė (su pilna dainai
7. Vytauto Priesaiką
8. Mergina ir kaimo vaizd.
9. Mergina tarp kalnų
Ift. Angelas sargas
11. Kristus ir vaikeliai . J
12. šventa šeima -•----i
13’. šv. Juozapas ir Jėzus i
14. Kristus ir Avelės
15. Kristus tarp Ligonių *
16. Kražių Skerdynė i
17. Visa Lietuva
18. Dijž. ir Maž. Lietuva
19. Gražuolės Į
20. Klaįpėda-New Yorkas

Persiuntimui reikia pridėti 10a 
už vienį, po 5c už kožną jeigu 
užsakoma daugiau negu vienai. :

“DIRVA”
6820 Superior1 Ave. 

Cleveland, Ohio

Su užsakymu, siųskit ir pinigus
(Bus daugiau)

KIEKVIENAM DIRVOS SKAITYTOJUI

(Seni skaitytojai iš kitų miestų prašomi pridėti 10c pašto lėšoms)

Seni skaitytojai kurie atnaujins “Dirvą” DABAR, prieš pabaigą 1934 

metų, už visą metą, prisiųsdami $2.00, ir tie visi kurie naujai išsira

šys “Dirvą” sau arba išrašys kitam prisiųsdami pilną metinę prenume

ratą $2.00 (Į Lietuvą $3.00; Kanadon $2.50) gaus dovanų kalendorių. 
(Kalendorius duodasi dovanų ir tiems kurie atnaujins prenumeratą Lietuvon už visą metą)

CLEVELAND, OHIO

Svarbi Pastaba: Po Naujų 1935 metų 1-mos dienos, seniems skaityto
jams Kalendoriai nebus duodami. Atnaujinkite savo prenumeratą DA
BAR ir tie kurių dar nepasibaigus — ir jus gausit dovanų Kalendorių.

' “DIRVA
6820 SUPERIOR AVENUE

MOKANTIEMS $1.00 (arba už pusę metų) Dovanos NESIDUODA

(Kaip siųsti pinigus: Įdėkit į laišką $2.00 popieriniais pinigais, ir 10c sidabrinį, 
parašykit laiške už keno prenumeratą pinigai siunčiami, įrašykit pilną antrašą vi
duje ir užrašykit pilną antrašą ant voko ir jūsų laiškas mus ’pasieks netrukdomai. .

Adresuoki! sekančiai:)’ t v



GERE. SPRAGILAS

GERB. SPRAGILAS JAU 
PARGABENO SAVO 

OROPLANĄ
Rengiasi aplankyt kolonijas 

aukų rinkti. Aukos iš 
visur gausiai plaukia.

Gerb. Spragilas tikisi išlėk
ti Naujų Metų dieną, jei-

* ■ gu pasitaikys blogas 
oras.

Gerbiami ir gerbiamosios 
mano didelio 'darbo rėmė- 

—jai ir rėmėjos! Justi pri
tarimas ir gausus parėmi
mas aukomis mano suma
nyto skridimo iš Klyvlando 
į Kauną su sustojimais, ir 
užėjęs blogas oras padrą
sino mane paskubėti mano 
darbą — įsigijimą oropla
no ir pi'adėjimą jo prireng
ti tai istoriškai kelionei.

Kaip tik užsnigo, užėjo 
didelė dargana pereitos sa
vaitės pabaigoje, aš tuoj 
per radio sušaukiau visus 
Ohio Lietuvius farmerius 
SU rogėmis Į Neuros farmą 
padėti parvežti mano oro
planą Į mano -slaptą gara- 
džių. Ir štai suvažiavo su 
didelėm rogėm gerb. Spra
gilui i talką šie Lietuviai 
farmeriai: Martinkus, Ba
čiulis, Karalius, Žakas, Mi
nolta, Grinius, Čypas, San- 
kalas, Šmitas, Stanionis ir 
.Valentą ir visi po dali ma
no oroplano susidėję ant 
rogių pargabeno.

Tiems pasišventėliams už 
jų trusą gerb. Spragilas iš 
širdies dėkoja, ba jeigu ne 
jie tai oroplanas nebūtų bu
vę galima pargabent tokiu 
mažu kaštu.

Tai dabar aš duodu žinot 
kad tas oroplanas paduotas 
į geriausių mekanikų ran
kas moksliškam pribudavo- 
jimui visų dalių kad galėtų 
pasikelti nuo žemės. Norė
damas sutaupyti aukas, pa
samdžiau nedidelį angarą, 
kuris yra po didele sargy
ba kad niekas prie oropla
no negalėtų prieiti ir pama
tyti kaip jis išrodo.

Aš misliu kad galėsiu 
prirengt oroplaną kelionei 
kada apie Sausio pirmą die
ną naujų metų, jeigu bus 
blogas oras.

O dabar gerb. Spragilas 
pradės maršrutą po Lietu
vių kolonijas ir stengsis ap
silankyt ir padaryt garbę 
toks kolonijoms kur dar ne
buvo “antro skridimo” do
larių kolektoriai.

* -t 4:

Skraidymui po kolonijas 
aukų 
gilas 
kanti 
kūną, 
gaištį 
vimą tik po $100 Į dieną — 
tai visai pigiai ir prieina
mai. Gerb. Spragilas pats

oroplano nevaldys, ba dar 
mokinasi skraidyt. Ir kur 
tik atsilankys aukų rinkti 
visur darys ore visokias 
pavojingas kilpas (tik ne 
gerb. Spragilas ale tas pa- 
gelbininkas, o gerb. Spra
gilas iš susirinkusių žiopso- 
tojų rinks aukas).

Štai maršrutas kur gerb. 
Spragilas slaptai lankysis 
Gruodžio mėnesį:

15-tą dieną ■— Akroną;
16 — Youngstowną,
17 — Daytoną,
18
19 — Cincinnati, ’ ;
20 — Springfieldą,
21 — Toledo;
22 — Grand Rapids;
23 — Tabor Farm;
24 — South Bend
25 — Cicero.
Tolesnis maršrutas 

praneštas vėliau. Tuo tar
pu gerbiamieji nesustoki t 
siuntę aukų iš visur, kad 
gerb. Spragilas galėtų išsi
rengti išlėkti haujii metų 
dieną. Iki to laiko oropla- 
nas tikrai bus gatavas: bus 
su siųsta iš visų Amerikos 
dalių naujas motoras, nau
jas propeleris, nauji ratai, 
nauji sparnai, žodžiu sakant 
visas oroplanas bus po da
lelę suėjęs iš visos Ameri
kos moksliškiausių oropla- 
nų dirbtuvių, o gerb. Spra
gilas paėmęs viską sulipdys 
i krūvą ir bus gatavas pasi
kelti į orą.

Kolumbus.

bus

Gerb. Spragilo atsakymas 
draugui Jonui Dunduliui ir 
paaiškinimas apie oroplano 
reikalus:

Gerb. Tamsta: Tamsta, 
draugas Dunduli, kritikuo
ji mane, gerb. Spragilą, ir 
mano perkamą oroplaną, 
-kurio fotografiją matei per
eitame “Dirvos” num. Tai 
aš pasakysiu tikrai ir atvi
rai kodėl aš perku tokį oro
planą kaip tame paveiksle 
matėt. Rengiantis skristi 
iš Klyvlando į Kauną, bū
tinai reikia pirkti jau su
naudotą oroplaną, ba tada 
turi priežastį prašyt iš vi
suomenės aukų oroplano 
perdirbimui ir prirengimui 
kelionei. Tada žmonės tik
rai mato kad turi ką nors 
ant ko reikia aukų duoti. 
Šią gadynę žmonės nėra to
kie mulkiai kad duotų apsi
gauti kuo nors nesamu ir 
nematomu: reikia jiems pa
rodyt ką nors ir tada juos 
apgaut. Nupirkus tą mano 
surastą ir tik vieną sykį nu
kritusį oroplaną dabar tu
riu ką parodyt visuomenei 
ir visi žinos kad aš jau tik
rai lėksiu, ir duos aukų.

Laukt aukų suplaukiant 
ir tada tiesiog pirkt naują 
oroplaną negalima, ba su-

lauksi ir suduos dienos, o 
žmonės aukų vis neprisiųs. 
Taigi mano sumanymas yra 
visapusiai apgalvotas ir 
paremtas moksliškais išro- 
kavimais. Naujam oropla- 
nui pirkti žmonės nesudės 
aukų nei $5,000, o kai turi 
parodyt kokį jau nors sykį 
nukritusį oroplaną tada ga
li tikėtis sudedant ir 32 
tūkstančius dolarių.

Taigi, drauguti, nekriti
kuok gerb. Spragilo, ba jis 
turi gerą galvą ir savo už
manymą vykdo gerais išro- 
kavimais.

«= * *
žinia apie gerb. Spragilo 

sumanymą lėkti iš Klyvlan
do į Kauną pasiekė jau be
veik visus pasaulio kampus 
ir galus, ir atėjo pasveikini
mai su aukomis nuo Lietu
vos Ambasadoriaus Turki
joje, nuo Lietuvos Ministe- 
rio. Kinijoje, ir nuo Lietu
vos Konsulo Japonijoje. Vi
si siunčia aukų kiek išgali 
ir remia gerb. Spragilo di
deli garbingą darbą.

Aukų $300 prisiuntė net 
Padaužų Draugija iš Čika
gos, linkėdama gerb. Spra
gilui atlikti tą svarbią ke
lionę laimingai.

Iš Grenlandijos Lietuvių 
kolonijos gerb. Spragilas 
gavo pranešimą kad jie ten 
rengia tautos karžygiui ir 
žymiausiam lakūnui pasiti
kimą. Užtikrina kad bus 
visko parūpinta kelionės pa
sisekimui, net ir žuvies tau
kų apsitepti veidui ir oro
plano sparnams kad neap
šaltų ledais, kas yra pavo
jinga kelionei, ba sparnams 
ir motorui apšalus ledais 
oroplanai kartais turi su
stoti ore, ba buna persun
kus, ir tada reikia neno
romis nusileisti ten kur 
stoja.

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

VITAMINAI IR JŲ NEDA- 
TEKLIUS

O.

su-
4- *

(Nuo Redaktoriaus: 
si faktai aiškiai kalba 
save, argu už gerb. Spragi
lą kad jo skridimas iš Klyv
lando į Kauną tikrai įvyks. 
Gerb. Spragilas savo užma
nymą vykdo sulyg smul
kiausia išgalvotų planų: li
aukų rinkimą, ir lėktuvo 
įsigijimą, ir perdirbimą už
sakant lėktuvui reikmenis 
visose moksliškiausiose šios 
šalies lėktuvų dirbtuvėse, 
vietoj užsakyti viską iš vie
nos dirbtuvės, nes tada ga
lėtų dalys nesutikti ir butų 
bėda su lėktuvo prirengimu 
kelionei. Geistina kad oras 
nepasigerintų ir nesutruk
dytų jo numatytam išskri
dimo laikui. Teko nugirsti 
kad Klyvlando slapti Spra- 
gilaičiai rengia savo vy
riausiai galvai gerb. Spra
gilui slaptas išleistuves.)

VIENYBES
Prenumeratos Vajus

Vi- 
už

rinkimui gerb. Spra- 
jau pasisamdė atsa- 
oroplaną ir gabų la
kūnam mokės už su- 
ir oroplano nuoma-

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

numeratų rinkėjams skiriama

(Pabaiga iš pereito nr.)
Dr. Eik jmano darbas nebuvo 

tuojau įvertintas, 
keletas metų kol 
ziologas Hopkins 
ryti bandymus 
žiurkėmis. Bandymai patrau
kė domę viso pasaulio. Moks
lo žmonės ištraukė iš užpečkio 
supelėjusius Eikjmano raštus, 
surado knygynuose apie Car- 
tiero patyrimą su eglių spyg
liais ir Lindo patarimą naudo
ti lemono rukštį.

Hopkins šėrė žiurkes dirbti
nu pienu, kuriame buvo lygiai 
tiek pat proteino, riebumo, cu
kraus ir druskų kaip ir karvės 
piene, bet žiurkės netarpo. Jos 
atrodė nušiupę, nuskurę, ne
sidžiaugė gyvenimu. Jis dadė- 
jo pusę šaukštuko karvės pie
no ir jo žiurkės atsigriebė, pra
dėjo bėgiot kaip paprastos žiur
kės. Hopkins aiškino taip, kad 
organizmui neužtenka gauti 
proteiną, cukrų, * riebumą ir 
druskas, kad piene apart to 
viso dar randasi kokia tai neži
noma dalis, 
organizmui, 
skorbutąs.

Prasidėjo 
to laboratorijose po visą pasau
lį. Dalykai atrodė labai neaiš
kus, rezultatai tyrinėjimo bu
vo nevienodi, vieni kitiems 
prieštaravo. Vienas kemikas 
pareiškė jog maistas turi sa
vyje ekstra dalis, būtinai rei
kalingas gyvenimui, ir pavadi
no jas vitaminais, žodis nebu
vo visai tinkamas, neigi teisin
gas, bet gerai skambėjo, ir pri
gijo.

Maisto tyrinėjimui daug pa
sidarbavo Amerikos kemikas 
McCollum. Jis darė bandymus 
daugiausia su žiurkėmis. Jos 
yra panašios į žmogų tuomi kad 
jos viską ėda.

Jis maitino žiurkes dirbtinu 
pienu, ir atrodė kad jo žiurkes 
gerai tarpo. Po kelių metų ap
sižiūrėta kad jis padarė klai
dą. Jo žiurkėš1 gavo pieno Ne
buvo ir pieno cukraus. Pieno 
riebumas turi savyje medegą 
reikalingą augimui. Taipgi pie
no cukrus turėjo savyje prie
maišą kuri pasirokė reikalinga 
organizmo gerovei. Kada jis 
nedavė žiurkei Smetonos, ji nc-> 
augo, jos blakstienos šėrėsi. ant 

> akių atsirado skauduliai. Ka- 
; da žiurkės negavo pieno cuk

raus, jos irgi netarpo. Kada 
joms davė ir pieno cukraus ir 
Smetonos, žiurkės augo ir bu
vo linksmos.

McCollum surado jog svies
to vitaminas ištirpsta taukuose. 
Jis jį pavadino taukuose tirps
tančiu vitaminiu A. Jis priro
dė jog neduodant vitamino A, 
žiurkės neaugo ir gaudavo akių 
uždegimą. Davus tą vitaminą 
žiurkių akys pasitaisydavo ir 
žiurkės ėmė augti. Tokiu bu
du jis prirodė jog stoka vita
mino A yra priežastis tam tik
ros akių ligos.

Kita liga sujungta su stoka 
vitamino A yra nakties nere
gystė. Ta liga tankiausia pa
sitaikydavo ant laivo, ypač Ja
ponijoj, kur mažai užsiimdavo 
pienininkyste, arba senovės Ru
sijoj, kur ji pasirodydavo epi
demijos formoje del žmonių ba
davimo arba pasnyko. Brazi- 

ji pasirodydavo plantaci- 
kur vergus 
lašiniais ir 
plantacijose

Dar praėjo 
Anglijos fi- 
užsiėmė da- 

su baltomis

Dau-
kudikiai atimti

Du Norvegai ty-

butinai reikalinga 
Be jos gaunama

ga toli nebuvo išnykus, 
giausia sirgo 
nuo krūties.
rinetojai surado jog žiurkėms
galima suteikti ligą maitinant 
jas avižomis ir duona. Jos pa
sveikdavo gavę šviežių daržo
vių. Pasirodė jog lemenąs iš
gydo skorbutą, bet vitaminai 
A ir B neturi jokios Įtekmės Į 
skorbutą. Aišku jog čionai tu
rėta reikalas su trečiu vitami
nu, kurs pavadinta vitaminu C.

Klausimas kilo apie ligą va
dinamą rachitis arba rickets, 
nuo kurios neišsivysto kūdikio 
kaulai, užauga su kreivom ko
jom. Laboratorijoje žiurkės 
sirgo rachičiu, kada jas maiti
no miltais. Kadangi nuo seno 
buvo vartojama žuvų aliejus 
nuo rachičio, tai žiurkėms da
vė žuvų aliejaus ir jos tuoj pa
sveikdavo. Bet jos nepasveik- 
davo nuo sėklų aliejaus. Išva
da aiški: žuvų aliejus turi vi
taminą kuris prašalina ir išigy- 
do rachitį. Tas vitaminas pa
vadintas vitaminu D.

Taipgi buvo patėmyta jog 
rachitį galima išgydyti pagalba 
saulės spindulių. Iš daugybės 
visokių spindulių buvo išrinkti 
ultra-violetiniai spinduliai, kai
po turinti (įitekmę į rachitį. Tuos

spindulius galima pagaminti ir 
dirbtinu budu tani tikrom lem
pom, kaip tai kvarco arba car- 
bono lempa. Nelaimei,, ultra
violetiniai spinduliai nepereina 
per lango stiklą. Norint jų 
veikmę gauti nuo saulės, reikia 
kaitintis lauke.

Daktaras Hess prirodė jog 
sėmenų aliejus palaikytas po

ultra-violetininiais spiniduliais 
gali išgydyti rachitį. Ergas- 
terol, po Įtekme spindulių, turi 
įtekmę ant rachičio ir šiandien 
yra naudojamas po vardu Vio- 
sterol.

Pasirodė kad ir kitos maisto 
dalys gauna galybę gydyti ra
chitį jeigu jas palaikyti po ul- 
tra-violetine šviesa.

: Tel. FAirmount 3500 Atdara Vakarais H

SPANNER’S FLORAL’ SHOPPE
2801 Euclid Heights Blvd.

Į FLOWERS BY SILVER
= FLORAL DESIGNS WEDDING BOUQUETS =
- Lietuviai kreipdamiesi reikale gėlių prie manęs gausit greitesnį E
- ir geresnį patarnavimą negu kur kitus.

UŽSAKYKIT ČIA KALĖDŲ EGLAITES KAPINĖMS ir tt.
= Jurgis Sidabras pirmutinis Lietuvis Gėlininkas Clevelande. Ę
jiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniir

DUOKIT RUEUS ŠIOMS KALĖDOMS

OVERKOTAI
Nupirkit savo Vyrui, TeVUI, ar Broliui 

OVERKOTĄ KALĖDOMS
Niekad tokio puikaus pasirinkimo OVERKOTŲ 
(žieminių ploščių) neturėjom pasiūlyti už tokias 
žemas kainas kaip dabar. Visi yra vilnoniai, ge
rai pasiūti, ir kitur butų po $10 iki $15 daugiau. 
TAUPYKIT pirkdami šiuos Overkotus ir bukit 

pasirėdę ir tuo pat kartu šilti.

tyrinėjimas mals- |F PAIN-EXPELLER 'W|

Nno ReumatiškŲ 
Skausmu 
naudokite 

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERI 
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus

Jfcj K IL LS -.eA INL

“DIRVOS” AGENTAS
Conn, valstijoje “Dirvos” pre

numeratas užrašo žinomas tau
tininkas Jonas Tareila, kreipki
tės prie jo.

Jonas Tareila
826 Bank St. Waterbury, Conn.

Didelė įvairybė visokių 
ir yra iš ko pasirinkti.

PERTAISYMAS 
DYKAI

Su kožnu pirkiniu 
gausit gražią 

dovaną.

QTT IT AI grynos vilnos worsteds Ox- O 11 Z~Y1 forjs—Greys ir Blue Serge -I V

PUBLIC CLOTHES
6301 ST. CLAIR AVENUE

Kampas E. 63-čios gatvės

ŽINGSNIAI!ŽINGSNIAI!
ŽINGSNIAI!

LIE!
SOLDINE IAMŽIF 
DARIAUS-GIRĖN 

VARDA

“RIMBAS”
Mėnesinis Kritikos ir Satyros 

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

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

Try s dovanos pinigais
1 — $50; 2 — $35; 3 — $15

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

Klauskite smulkmenų

LITHUANIAN PRESS CORPORATION
Publishers of Vienybė

193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

maitino žir- 
kornais. Ki- 
kur vergai 

maistą, ligos

Ii j oje 
jose, 
niais, 
tose
gaudavo įvairesnį 
nesimatė.

Toliau McCollum kreipė do- 
mę į vitaminą kuris, jo nuomo
ne, turėjo būti pieno cukruje. 
Atkartotinai kristalizuoda m a s 
cukrų, jis gavo tyrą pieno cuk
rų be vitamino, bet vandenyje 
radosi vitaminas. Jis buvo už
vardintas vandenyje tirpstan
čiu vitaminu B. Pasirodė 
tai yra tas pats vitaminas 
ris prašalino ir išgydo ligą 
ri-beri.

Išeilės parėjo skorbutąs,

jog 
ku- 
be-

Li-

KIEK ŽINGSNIU PRAEJOT ŠIANDIEN KURIUOS 

GALĖJOT SUTAUPYT NAUDOJANT TELEFONĄ?

KADA j ūsų nuvargus galva at- 
sišlies šį vakarą pasilsio kėdė
je, ar girdėsit garsus žingsnių 
kuriuos praėjot per dieną? Ar 
ne aitru žiūrėti į tai dieno iš 

dienos, kuomet teefonas 
jūsų namuose sutaupytų

jums daugybę tų įkyrių žings
nių ir sutaupytų jūsų energiją? 
Darant kito mėnesio namų biu
džetą kodėl neapsispręsti turėti 
telefoną. Musų Biznio Ofisas 
gatavas įdėti jums į namus vi
sai trumpu laiku.

Telefonas jūsų namuose kaštuos tik 9 centus i dieną

THE*O H I O t BE L L • T E L E PHONE C O

Ka«. — Lapkričio vid 
musu tautos didvyrių 

® ir Girėno tragingo i 
ji vietoje Soldine (Vokk 
į) lankėsi Lietuvos aero 1 

stovai, fhž. Vytautas l« 
jgis ir ats. aviacijos ka 
is Vladas Morkus. Jų ai 
dionės tikslas buvo išnu 

ar nupirkti žemės skl.’ 
Lituanieos” katastrofos vi 
į Jų kelionė davė pageli 
įi| vaišiu. Sugrįžę, j 
įlkos” spaudos biuro re 
jui, plačiau papasakoj 
w kelionę:

J- Lakūnų nelaimės vi 
dėjo Inž. Landsbergis, 
stos aero klubas išniro 

' 9 metams, mokėdamas 
i [10 markių nuomos. S 

raidžia mums pareiškė 
‘ [klubas pats gali nueisi 

auomojamo sklypo did 
ribas. Mes “Lituanieos’ 
jo rietą išnuomavom a 
mis ribomis. Sklypelis 
14 ketvirtainių metru didi 

-urnos sutartis buvo pa 
yta Berta. Tarp kitko, 
irtype numatėme kad j 
leityje miškelis ir butų ii 
falas tai tas sklypas k 

' s bus paminklas, liks ne;
*
- Išnuomotame sklyp 
ietuvos aero klubas pas 
įriui ir Girėnui akmenų 
inklą. Be to, visas išn 
b sklypelis bus aptvert 
lenine tvora, pro kurią 1 
inama pro geležinius 
ie vaitai vaizduos mu 

. >s liaudies meną. Pats 
ias bus pastatytas iš 
ikmenų, su geležiniu ] 
Pas paminklas Soldine i 
s;ie litų. Jfanom 
iis paminklas bus past 
ki 1935 metų Gegužės
10 pradžios. Taip pat bi 
ymėta ir tos vietos kur i 
micos” buvo išmesti I 
r Girėnas. Ten bus past 
ryžiai su koplytėle.
Lietuvos aero klubo t

11 pažymėjo kad tą vietą 
itys Vokiečiai šiek-tiek 
>ja. Stambesni medžiai 
as numušė “Lituaniea” 
neguli, o smulkesnės š 
a surankiotos. Pati kata 
i vieta yra pažymėta st
i atitinkamu parašu.
Vykdami Vokietijon, ats 
rėjo dar vieną svarbų i 
oi: tai užsakyti balza 
m Dariaus ir Girėno k 
ttialius karstus. Pats ji 
mavimas buvo atliktas 
ridomis sąlygomis: vasa 
k po 10 dienų nuo jų n
ii buvo sunkus devynit 
są darbas. .Karstai E 
F į Lietuvą- bus pi

aP< Gruodžio vidurį, 
^abn Maus ir Gii’ėn 

ūkai m Vytauto Di< 
biversiteto matomikume.

Dabar laikas atnau 
siiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiniiiĮiiiiĮij

W1LKEUS 1 
Licensed

6522 S’
■ norixbems km 

Palaidcjimo kišui phklzc 
musų patarnavimas, tūjaut 

: lygus, be taižvelgimo į |į 
Patarnavimas greitas, au 

derniškas.

HI 
■uuuiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiuiimii 
iiiiiiiiiiiiiiiniiiiipiiiipiniiiiiiii  

DELLA 
(JAKUBAUSKIENĖ - 

Lithuan
Visiems Lietuvis, 

kambarit 
Lietuviai kreipdamfe 
teisingą patarnavimą 
tns ir geresnis patar 
nių pervežimui į įr 
eoe- žemiausia kain. 
sirinkimo. Reikale 

K21 Edna Avenue 
^Hllllllllllliiiiiiiuiijiiii,. .
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I Kaunas. -— Lapkričio vidury- 
įilje musų tautos didvyrių Da- 

Iriaus ir Girėno tragingo žuvi- 
Imo vietoj© Soldine (Vokieti j o- 
įje) lankėsi Lietuvos aero klubo 
latstovai, Ihž. Vytautas Lands- 
Ibergis ir ats. aviacijos kapito- 
jnas Vladas Morkus. Jų abiejų 
I kelionės tikslas buvo išnuomo- 
Iti ar nupirkti žemės sklypeli 

■“Lituanicos” katastrofos vieto- 
Ije. Jų kelionė davė pageidau-

■ jamų vaišių. Sugryžę, jiedu 
1 “Talkos” spaudos biuro redak-

į toriui, plačiau papasakoj apie 
savo kelionę:

— Lakūnų nelaimės vietą, 
pradėjo Inž. Landsbergis, — 
Lietuvos aero klubas išnuoma
vo 99 metams, mokėdamas kas 
met 10 markių nuomos. Soldi
no valdžia mums pareiškė kad 
aero klubas pats gali nusistaty
ti išnuomojamo sklypo didumą 
ir ribas. Mes “Lituanicos” žu
vimo vietą išnuomavom apva
liomis ribomis. Sklypelis yra 
314 ketvirtainių metrų didumo. 
Nuomos sutartis buvo pasira
šyta Berline. Tarp kitko, su- 
tartype numatėme kad jeigu 
ateityje miškelis ir butų išpar
celiuotas tai tas sklypas kuria
me bus paminklas, liks nepalie
stas.
į — Išnuomotame sklypelyje 
Lietuvos aero klubas pastatys 
Dariui ir Girėnui akmeninį pa
minklą. Be to, visas išnuomo
tas sklypelis bus aptvertas ak
menine tvora, pro kurią bus in- 
einama pro geležinius vartus. 
Tie vartai vaizduos musų tau
tos liaudies meną. Pats pamin
klas bus pastatytas iš didelių 
akmenų, su geležiniu pamatu. 
Tas paminklas Soldine kaštuos 
apie 8000. litų. Manoma kad 

j šis paminiklas bus pastatytas 
iki 1935 metų Gegužės mėne-

■ šio pradžios. Taip pat bus pa
žymėta ir tos vietos kur iš “Li
tuanicos” buvo išmesti Darius 
ir Girėnas. Ten bus pastatyta 
kryžiai su koplytėle.

Lietuvos aero klubo atsto
vai pažymėjo kad tą vietą jau 
patys Vokiečiai šiek-tiek sau
goja. Stambesni medžiai ku
riuos numušė “Lituanica” dar 
tebeguli, o smulkesnės šakos 
jau surankiotos. Pati katastro
fos vieta yra pažymėta stulpu 
su atitinkamu parašu.

Vykdami Vokietijon, atstovai 
turėjo dar vieną svarbų užda
vinį: tai užsakyti balzamuo
tiem Dariaus ir Girėno kūnam 
specialius karstus. Pats jų bal- 
zamavimas buvo atliktas labai 
sunkiomis sąlygomis: vasarą ir 
tik po 10 dienų nuo jų žuvimo. 
Tai buvo sunkus devynių mė
nesių darbas. .Karstai iš Vo
kietijos į Lietuvą bus pristaty
ti apie Gruodžio vidurį.

Dabar Dariaus ir Girėno pa
laikai yra Vytauto Didžiojo 
Universiteto anatomikume. Kol

Kaune pastatys Prisikėlimo 
Bažnyčią, jų palaikai bus padė
ti Kauno kapinėse aviacijos ra
jone. Ten jiems dar šymet bus 
įrengta specialus rūsys.

į Baigdami pasikalbęjitną, Lie- 
tu vos aviacijos klubo atstovai 
pažymėjo kad jiems Vokiečių 
valdžia ir Soldino apielinkių 
gyventojai visur parodė nema
ža prielankumo, kas jiems len
gvino atlikti pavestą uždavinį.

Tsb.

LIETUVOS PRAMO
NĖ AUGA

1 -------------
Kaunas. — Prieš didįjį karą 

Į Lietuvoje beveik jokios pramo- 
{ nės nebuvo. Tada dabartinės 
i Lietuvos gyventojus pramonės 
) gaminiais aprūpindavo Rusijos 
fabrikai.

Susikūrus neprikla u s o m a i 
Lietuvai, atsirado gyvas reika
las steigti savo Lietuvišką pra
monę. Visame krašte pradėjo 
dygti fabrikai ir kitokios pra
monės įmonės.

Pats svarbiausias Lietuviškos 
pramonės kūrimosi laikas jau 
praėjo. Dabar steigiasi dau
giau tik smulkios įmonės, o' 
anksčiau įsisteigusios stiprėja Į 
ir plečiasi į didesnes. Nežiu-, 
rint ekonominio krizio, Lietuvos ) 
pramonė, lyg prie jo prisitai
kydama, atsargiai auga, atsi
randa naujų šakų, įmonės iš

1 mažesnių pereina Į didesnes, ir) 
I tt. Palyginti per trumpą laiką I 
; Lietuvos pramonė spėjo įsikur-' 
; ti visose svarbesnėse šakose ir j 
jau tiek sustiprėjo kad nei 

; siaučiantis ūkio krizis jos ne- 
) pakerta.

Per 1933 metus Lietuvoje 
įsisteigė 39 įmonės, kuriose dir- 

į ba 1237 darbininkai. Taip pat 
1933 metais visoje Lietuvoje 

. “buvo 1048 pramonės įmonės su 
19,186 darbininkais.

i Daugiausia steigiasi metalų, 
i mašinų, kemijos, odų. audinių, 
j popierio, elektros stočių, mais- 
■ to ir hygienos verslo įmonės.

Tsb.

Baisi Žudyste 
Anykščiuose

Lapkričio 20 d. vakare ties 
■ Anykščiais, šeiminiškių kaime, 
i Įvyko žmogžudystė kokių Lie- 
' tuvoje yra labai retai. Anta- 
i nas Jocys nužudė savo brolį, jo 
J žmoną, motiną ir dar vieną as
menį. Ir įvykdęs šį baisiausi 

i darbą, padegė brolio namus, 
kuriuose buvo nužudytų kūnai 

J ir viena maža užmušto brolio 
dukrelė. Po to žmogžudis pa- 

j sislėpė gretimo kaimo ūkinin
ko kluone. Po ilgo jieškojimo 
piktadaris buvo surastas besi
rengiant dar daugiau žmonių 
nužudyti. Suimant jis sužei
dė vieną šaulį.

Manoma kad Antanas Jocys 
' tą darbą padarė staiga pami- 
i šęs. • T sb.

Dabar laikas atnaujinti 1935 m. prenumeratas

SODOMA-GOMORA
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

“šimtprocentinius” tautininkus 
norėjo visai sunaikinti. Bet 
pamatęs tautininkų - “šimtpro- 
centinių” stiprią tvirtovę ir pa
tyręs kad jų sunaikinti nepa
vyks, kaip politikas, pastebė
jęs klaidą, ją mėgino atitaisyti. 
Ir “Vienybės” direktoriams pa
siūlė, jų vardu perleido “Vie
nybėje” rezoliuciją, užtikrinda
mas kad “Vienybė” yra tauti
nės dvasios laikraštis, ir pradė
jo visus kalbinti remti “Vieny
bę” kaip tautišką laikraštį.

Keista, apgailėtina, bet fak
tas lieka faktu kad vestas socia
listinėj dvasioj laikraštis net ir 
pačių direktorių galvą Strumskį 
savo skiltyse leidžia išniekinti, 
ir dar kur — editorialų pusla
pyje, laikraščio krypties pus
lapyje, ir su pilnu Grigaičio pa
rašu!

Dar viena įdomi smulkmena. 
“Vienybės” redakcija nedryso 
jokios klaidos ar gramatinės 
klaidos primesti Grigaičiui. Bet 
Strumskiui prikabino! Kai ta
me pačiame puslapyje Grigai
tis rašo, “plaukai draskomi”, 
tai “Vienybės” redakcija nei 
mum-mur. Bet nespėjo Strum- 
skis Grigaičio žodžius pakarto
ti, redakcija — ui gevalt! — 
pridėjo pastabą kad plaukai 
buvo pešami, o ne draskomi! 
Tuo norima, mat, parodyti kad 
Strumskis nemoka rašybos!. ..

Nieko nepadarysi, ponas lie
pia, tarnas eina, reikia atlikti 
kaleiną.... (“Plaukai drasko
mi” Grigaičio iškelti. Jis nie
kina Vanagaičio vaidinimą, ku
riuo pašieptas SLA. Centre įvy
kęs anais metais skandalas. 
Grigačiui pats skandalas, atro
do, geriau patinka negu jo iš
juokimas. . . .)

Kas Norit Skolinti ant 
1-mo Mortgage

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

Kreipkitės
P. P. MULIOLIS 

6606 Superior Ave.

AKRON
“RAMYBĖ GEROS VALIOS 

ŽMONĖMS”. Tai žodžiai ku
rie kasmet duoda mums džiaug
smo ir linksmybės prieš Kalė
das.

Kaip pirmiau taip ir šias Ka
lėdas musų Akrono Lietuvių 
Jaunimo Draugiškas Klubas pa
siryžo pradžiugint musų varg
šus. Ketvirtadienį, Gruodžio 
20 d., 7:30 vai.- vakare, įvyks 
Labdarybės Vakaras puošnioje 
YWCA salėje, 6-me aukšte. Bus 
kortavimas ir “bunco” su do
vanomis. Choras atliks Kalė
dų giesmes, ir bus užkandžiai 
dykai. Viskas tas jums kainuos 
tik 15 centų ir atsineškit val
gomų dalykų dovanų Kalėdų 
kaselėms biedniesiems. Jūsų 
jaunimas užprašo visus gera
širdžius paremt šį prakilnų dar
bą sušelpimui musų vargstan
čių šeimų. Ateikit seni ir jau
ni. visi busit patenkinti.

Klubo Komitetas.

Šviesa Augina Gėlės ir 
Žiemos Metu

Jeigu norėtumėt pasirinkti 
sau bukietą vasarinių gėlių vi
duryje žiemos, iš savo pačių iš
augintų gėlių, mokslas sako tą 
galit atsiekti, su pagalba dirb
tinos šviesos.

Jau ilgas laikas yra žinoma 
kad augalų augimas paeina nuo 
to kiek valandų saulės šviesos 
jie gauna.

I
Bet tik nesenai augalų žino-) Daugelis vasariniu gėlių at- 

vai ištyrė kad šviesa gaunama) siliepia į elektros šviesą ir aū
is paprastos elektriškos lempos ga. Tik, žinoma, reikią atsi
turi beveik stebinančią įtekme) žvelgti į kitas tam tikras ap- 
į augalų augimą. j linkybes surištas su gėlių au-

Kadangi dauguma šių bandy- : ginimu viduje. Tai yra tempe- 
mų buvo daryta tikslu pagelbė-j ratura, drėgnumas, gazo dujų 
ti gėlių prekiautojams, daugy- radimasis ore, negeras laisty- 
bė gėlių mylėtoju nežino kadįmas ir kitos kliūtys.
puoduose auginamos gėlės gau- Tokią šviesą turėti galima 
damos šviesos apie penketą va- įsigyjant elektrišką lempą, ku- 
landų į parą, prie to ką gauna) rių nekurtos turi tam tikrus 
šviesos dieną, galima pasek-1 pastovus pritaisytus prilaikyti 
mingai išauginti žiemos metu. | gėlių puodus.

NEIŠTRŪKSTA NUO BAUS
MĖS. Akrono laikraščiai pra
neša kad advokatui M. Shank 
Arkansas valstijos teismas nu
statė Gruodžio 28 d. numirti 
elektriškoje kedėje už nunuo- 
dinimą keturių Akroniečių, ku
rie buvo išvažiavę į Arkansas 
valstiją. Jo gynėjai norėjo pa
daryti jį bepročiu ir išgelbėt 
nuo mirties, ir dabar dar dar
buojasi apie tai, bet ar pasi
seks tas padaryti nežinia.

DAR VIENAS IŠRINKTAS.) 
Akronietis Gudelis gavo laišką1 
iš Omaha, Nebraska, nuo savo 
giminų, kad jo gentainis Gu- 
tauskis Lapkričio 6 d. balsa
vimuose Dsmokratų sąraše bu
vo išrinktas atstovu į Nebras
ka valstijos seimą . Tai kaip 
žinoma antras Lietuvis Ameri
koje pasiekęs rinkimų keliu 
valstijos seime vietą. Vienas 
yra Clevelandietis, Jonas De- 
Righter, išrinktas į Ohio vals
tijos seimą.

PLĖŠIKAI VEIKIA. G aso- 
lino stoties savininkas B. Crack 
buvo plėšikų užpultas, apvog
tas, sumuštas ir sužeistas. Gu
li ligoninėje. Kalnas.)

Kalėdų Dovanoms Krautuve J
DUOKIT ŠYMET KĄ NORS IŠ VYRIŠKOS KRAUTUVĖS! g
Dovanos VYRAMS ir VAIKAMS kurios bus pasididžiavimas 

duoti — ir malonumas priimti! 
ir auk. 
ir auk. 
ir auk. 
ir 
ir 
ir 
ir

Marškiniai ... .$1 
Kaklaraiščiai. 25c 
Kojinės .........  15c
Sveteriai . . . $1.25 
Pirštinės .... 50c 
Pajamas ....... $1
Kakliniai .... 69c

KRAUTUVĖ
ATDARA
VAKARAIS

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiDIDELES IMTYNES
Gruodžio-December 19 d.PUBLIC AUDITORIUM

auk. 
auk. 
auk. 
auk.

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

ir auk. 
ir auk. 
ir auk. 

auk. 
auk. 
auk. 
auk.

ir 
ir 
ir 
ir

Nosinės ........ 10c
Kelinės .... $1.69 
Overkotai .... $10 
Lumberjacks $3.45 
Lietsargiai . . $1.00 
Suade Jackets . . . .

ir 
ir 
ir 
ir 
ir

auk.
auk.
auk.

auk.
. $4.95

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

IDEALE DOVANA

L'illiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiniiiiit^

WILKELIS FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI. =

Š Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok - 
E musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems ~ 
- lygus, be tsižvelgimo j kaštus.
g Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo- = 
2 derniškas. —
f HEnderson 9292 =
unaaiiuiiiiiiHuiiiiiiiHiiiiiuiiiiiiiiiHiiiiiiiuHiimnitiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiv 
kmiiiiiiiiiiiiiiiJiintjiiiiiniimiuiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiHiiiiiiiiiiiiiiiiiin' 
Į DELLA C. JAKUBS | 

S (JAKUBAUSKIENE — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) = )
Lithuanian Funeral Home

s . Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 
kambarius leidžiame dykai. Ę

Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit B 
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- E 

s- tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo- B 
nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos .sąžinin
gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa- = I 
sirinkimo. Reikale telefonuokit.

| 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 |
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii iiiiuiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

Ed Don George su Joe Savoldi
Krolis Požėla su Sun Jennings 
Cordovano su Danny Winters
Garibaldi su Duboff
Tarasoff ” su A Diek Stahl .. L,

Vaikui ar Mergaitei Mokyk, ar Kolegijoj
Duckit vaikui ar mergaitei lankantiems 

s mokyklą ar kolegiją Naują Akis Taupan- 
• čia STUDY LEMPĄ—ir jus palengvinsit 

jiems “namines užduotis”, ir pagelbėsit 
gauti aukštesnes “žymes”.

Naujai išrasta STUDY LEMPA tapo pritaikyta nacia- 
nalės Illuminating Engineering Society palengvinimui 
studijavimo, skaitymo, rašymo ir skaičiamimo, nes ji 
nevargina akių ir tokiu budu*negadina nervų.

Nauja STUDY LEMPA duoda 3 iki 5 sykių daugiau 
šviesos kaip senoviškos stalinės lempos. Ji teikia at
sakančią, pritaikytą akis saugojanČią šviesą, taip rei
kalingą apsaugojimui studento akių.

Mylntiems vaikus 
noms, dėdėms ir 
niems broliams ir 
me: “Duokit savo

tėvams ir moti- 
tetoms, ir vyres- 
seserims, pasako- 
jaunuoliui dovanų

Naują STUDY LEMPĄ.”
DOVANŲ PIRKĖJAMS: Visus jus užkviečiame pa
matyti šią Naują STUDY LEMPĄ Moksliško Maty
mo Parodoje, kur jums bus demonstruojama tikriau
si įrodymai matymo apsaugojimo.

ši NAUJA

Study Lempa
turi šias ypatybes ku
rios atskiria ją nuo 
senų deskų lempų:

L 100-watt bulb iš 
šaus įsukamą.
2. Aptraukto stiklo 
apgaubą kuris išskir
sto žėrėjimą viršun ir 
apačion.
3. Viršutinis apgau
lias baltu vidum duo
da daugiau šviesos.
4. Aukštis nuo apa
čios iki apgaubo vir
šūnės 28 coliai.
5. Aukštis nuo apa
čios iki apgaubo apa
čios 19/z colių.

TH E E L E C T R 1 C A L LEAGUE 
BUILDERS EXCHANGE BUILDING • 1 8 T H FLOOR • PROSPECT NEAR ONTARIO 

ADMISSION "EREE • NOTHING FOR SALE • OPEN WEEKDAYS 9 TO 5



8 DIRVA

KAS GIRDĖT (1EVELOE-APIMĖSE
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4186—Atdara vakarais

Y outh’s Forum
Svarbi Žinia Vietiniams 

Skaitytojams
Visi seni skaitytojai šymet 

gaus dovanų puikų Lietuvišką 
sieninį 1935 metų kalendorių su 
Lietuviškais mėnesiais ir su vi
somis tautiškomis ir bažnytinė
mis šventėmis, — visi kurie at
naujins savo prenumeratą DA
BAR, prieš pabaigą šių metų. 
(Po Gruodžio 31 dienos seniems 
skaitytojams Kalendoriai ne
bus duodami).

Visi kurie dabar “Dirvą” 
gauna per paštą, yra seni .“Dir
vos” skaitytojai.

Kalendorių gaus ir tie kurių 
prenumerata dar nepasibaigus 
ir pasibaigs tik Vasario ar Ko
vo mėnesi, jeigu ateis ir atnau
jins savo prenumeratą DABAR, 
užsimokėdami $2.00.

Dabar yra pats geriausias 
laikas Įsigyti sau dovanų gražų

- kalendorių su Dariaus ir Girė
no paveikslais (arba kitokį —j 
surašąs kalendorių telpa ant 
5-to pusi.).

’" Prašome visus senus skaity
tojus ateiti ir atsiimti savo ka
lendorių atnaujinant prenume
ratą 1935 metams.

(Kurie neišgali mokėti $2, 
gali mokėti ir $1 už pusę me
tų, bet tiems kalendorių dova
nų duoti negalima.)

“Dirvos ’ Adm.

Iš GAZO kompanijos pradė
sit gauti atgrąžinimą permokė
tų pinigų už gazą su pradžia 
sekančios savaitės pradžioje. 
Kompanija pati prisius čekį j 
namus, j ieškoti niekur nereikės 
eiti. Kadangi daugybė gazą 
vartoja ir bus keli šimtai tūks
tančių čekių tai gal visi negau
si! savaitės pradžioje, tačiau 
visiems bus atmokėta prigulin
tis perviršis prieš Kalėdas.

AUTOMOBILIŲ NELAIMĖ
SE Člevelando srityje šymet 
užmušimų skaičius pasiekė po 
24 nuo 100,000 gyventojų. Tai 
labai aukštas skaičius.

Iki šiol jau užmušta apie 
315 žmonių, gi pernai per tiek 
pat laiko buvo užmušta 225.

Stoka griežtumo automobi
listų varžyme, prisaugojime ir 
baudime yra kaltė tokio dide
lio skaičiaus užmušimų.

SVARBUS PARENGIMAI
šių metų pabaigoje ir naujų 

metų pradžioje bus sekanti pa
rengimai :

—Gruodžio 16 — Lietuvių 
salėje šokis.

■—Gruodžio 30 d. — Lietuvių 
salėje — Lietuvių Republikonų 
Klubo balius.

— Gr. 30 — Šv. Jurgio par. 
salėje — Kun. Vilkutaičio 25 
metų kunigavimo jubilejinė va
karienė.

— Gr. 31 — Lietuvių saleje 
Kultūros Dr-jos vakarėlis.

—Sausio 5 — Lietuvių salė
je — Dr. Vinco Kudirkos Dr- 
jos vakarėlis.

— SAUSIO 6 (sekmadienį) 
“DIRVOS” ‘TRIJŲ KARALIŲ” 
BALIUS — Lietuvių salėje.

—Sausio 20 — Lietuvių sa
lėje — SLA. 14-tos kuopos va
karas.

—Vasario 24 — Lietuvių Sa
lės išgražinimo pabaigtuvės 
(Lietuvių salėje).

Lietuvių Sales Bendro
ves Šerininkams

SVARBUS PPRANEšIMAS
Šiuomi atsikreipiama Į visus 

Člevelando 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 
6835 Superior av. Cleveland, O.

G. Brazaitis, sekr.

DR. VINCO KUDIRKOS Dr- 
ja laikė savo susirinkimą Gruo
džio 7 d., Lietuvių salėje. Be 
kitų dalykų, išrinkta 1935 m. 
valdybon sekanti:

Pirm. — M. šalčius,
Vice pirm. — M. Liutkus.
Fin. sekr. — A. M. Praškevi

čius,
Užrašų sekr. — Iz. Samas,
Ižd. — J. Vilčinskas,
Globėjai: J. Verbyla, F. Sa

muolis. Ligonių lankytojai: J. 
Brazauskas, M. Gigas. Salės 
atstovas — M. švarpa. Taipgi 
išrinkta kitos komisijos.

Kadangi šiuo laiku suėjo 35 
metai nuo Dr. Vinco Kudirkos 
mirties, ir Lapkričio-Gruodžio 
mėnesiai yra Dr. Kudirkos mi
rimo ir gimimo mėnesiai, pir
mininkas J. žebrys pasakė ke
lis žodžius apie Dr. Vincą Ku
dirką ir paprašė narius atsisto
jimu pagerbti savo draugijos 
patroną. Narys.

ČLEVELANDO VENGRAI 
PROTESTUOJA

Clevelande gyvenanti Vengrą1' 
surengė protestus prieš Jugo
slaviją už trėmimą iš Jugo
slavijos Vengrų gyventojų. Ju
goslavijoje spauda pakėlė aš
trius užmetimus Vengrijai buk 
Vengrija užlaikė ir net rėmė 
žudeikų gaujas, kurių keli nu
žudė Jugoslavijos karalių ir 
Prancūzijos premjerą anksti ši 
rudenį.

Jugoslavijoje susikūrė toks 
bruzdėjimas prieš Vengrus kad 
kariumenei buvo įsakyta išvyti 
iš Jugoslavijos visus Vengrus, 
kurių ten esama apie 27,000.

Keli tūkstančiai tapo išvary
ti. Visi kiti Vengrai pradėjo 
prieš tai protestuoti. Išrodė 
kad kils karas. Bet Vengrai 
pareiškė neims ginklo prieš 
Jugolaviją. Pagaliau Tautų Są
junga tas abi šalis sutaikė.

Kitas gandas paleista plačiai 
Europoje buk Jugoslavų kara
liaus nužudymas buvęs supla
nuotas Youngstowne, Ohio val
stijoje. Esą Amerikoje varo
ma darbas atskyrimui Kroatų 
nuo Jugoslavijos ir Slovakų nuo 
Čekoslovakijos.

Lietuvių laimei, gerai kad j 
Latvija su Lietuva nesuėjo į j 
vieną respubliką, kaip buvo ne
kuriu norėta: geriau kaimyniš
kai gražiai sugyventi ir vargti 
savo vargus, negu broliškai su
sidėjus į vieną, paskui amžinai 
peštis.

KALĖDINIAI SVEIKINIMAI 
“Dirvos” krautuvėje randasi

I mukių Lietuviškų Kalėdų ir 
Naujų 1935 Metų sveikinimų. 
Parsiduoda 3 už 25c. Kreipki
tės iki dar j u turime.

___ 1______Z
TILTUI STATYTI per Rocky 

River, ties Lorain road darbas 
bus pradėtas trumpu laiku. Tai 
didelis $600,000 vertės projek
tas, kur bus darbo daugeliui 
darbininkų.

DSDELĖ LIETUVIŠKA
VAISTINĖ

C. Pakeltis Pharmacy
1117 E. 79th Street 

(Kampas Pulaski Ave.)
Pranešu savo tautiečiams kad 

mano aptieka perkelta nuo 8121 
Sowinski avenue Į naują vietą, 
1117 East 79th Street. Taip 
kaip ir praeityje, užlaikome vi
sokias namines ir importuotas 
gyduoles nuo visokiu ligų, kaip 
tai nuo aštriojo užsisenėjusio 
Reumatizmo, nuo visokių žaiz
dų, dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių, ko
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė
jimų, visokių lytiškų ligų, ner
viškumo, nemigės ir visokių ki
tokių ligų. (18)

C. PAKELTIS
1117 E. 79 St.

APTIEKA 
Cleveland, O.

Telef. ENd. 8533 ENd. 8534 
Aptieka atdara 7 dienas savaitėje. 
(Ypatiškai mane galit matyt nuo 

9-—12 ryto ir 6—11 vakarei

SPORTAS
GEROS IMTYNĖS

Karolio Požėlos rengiamos 
imtynės Coliseume (4691 Euc
lid avė.) kas kart buna jdęmes- 
nės ir sutraukia daugiau žmo-

OHIO VALSTIJOJ NUO ŠAL
ČIŲ MIRĖ 18 ŽMONIŲ

Ankstyva ir stipri žiema už
klupo Ohio valstiją Gruodžio 7, 
ir per visas keturias dienas 
pakartotinai snigo. Sniego pri
varyta vietomis iki kelių, ir 
šaltis laikosi. Gruodžio 11 d. 
nuo šalčio mirė 4 žmonės, ir 
jau 14 buvo mirę per pirmas 
kelias dienas.

Tokios žiemos šiuo laiku ne
buvo jau per daug metų. Kar
tais tiek prisninga, bet vėliau į 
žiemą. Tankiausia iki Kalėdų 
apsieinama su visai mažai sme
go.

Nuo 1913 metų, Člevelando 
srityje tiek sniego išbuvo nu r 
Gruodžio 1 d. — oro biuras 
sako kad prisnigta 17 colių.

Prie blogų pusių, sniegas tu
ri ir geras puses: šimtai dar
bininkų gavo dirbti prie sme
go valymo.

nių. Trečiadienį, Gruodžio 12, 
ėmėsi šios poros: Hans Kamp- 
fer nugalėjo Wee Wllie Davis. 
Gino Gribaldi ir Casey Kazan- 
jian vienas kitą nugalėjo ir 
iškritę iš virvių daugiau nepa- 
jiegė imtis. Cordovano nuga
lėjo Floycl Marshall. Komaras 
išėjo lygiomis su Dick Stahl. 
Vlodimir Dubov nuveikė George 
Ryan.

Imsis ir Požėla
Kitos imtynės bus trečiadie

nio vakare, Gruodžio 19, mies
to auditorijoj. Imsis pats Po
žėla su smarkiu priešu, čampio- 
nas Ed Don George s" Joe Sa- 
voldi ir kelios kitos poros.

KUR PIRKTI VYRAMS IR 
VAIKAMS Kalėdų dovanas. Di
džiausi pasirinkimą gražių ir 
nebrangių vyrams ir vaikams 
Kalėdų dovanų rasite “Dirvos” 
kaimynų krautuvėje — Kramer 
& Reich Co., 7002 Superior av. 
Patėmykit jų skelbimą šiame 
“Dirvos” numeryje.

PO KONCERTO. Gruodžio 
9 d. Lietuvių salėje atsibuvo 
Lyros choro surengtas koncer
tas, kuriame prie paties choro 
ir vietinių grupių dainavo vieš
nia dainininkė Kostancija Men- 
keliuniutė. Programas išėjo ge
rai. Pubįikos buvo vidutiniš
kai. Buvęs.

LANKOSI KULYS. šiose 
dienose Clevelande ir apielin- 
kėje lankosi Jonas J. Kulys iš 
Chicagos, “Dirvos” ir kitų laik
raščių platintojas. Kurie norė
tų su juo susisiekti gali kreip
tis į “Dirvos” administraciją.

ATSIIMKIT PINIGUS. Jau 
antru kartu nuo užsidarymo, 
praeitą savaitę Union Trust 
bankas mokėjo savo depozito- 
riams po dalį pinigų. Daugelis 
atsiėmė. bet yra tokių kurie vi-; 
sai nesiskubina savo pinigus iš
sitraukti. Iš mažų sąskaitų, 
yra apie 59,000 asmenų kurie, 
neatsiėmė 1933 metais mokėtą į 
dalį, ir daugelis neatsiima da- į 
bar. Viso tokių nejieškomų 
bet gatavų išmokėti pinigų yra 
82,385.829 suma.

Kurie turit Union Trust Co. 
banke pinigų, o nežinot kad at-1 
moka, tai paskąi'ę šitą, nuva-i 
žinokit i miestą, į Union Trust 
Co. banko namą, susiraski! 
2-me aukšte claim, departmen- j 
tą ir ten pristatykit savo ban
kinę knygelę, pinigai bus išmo
kėti.

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

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame Į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS

6824 Superior Ave.

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)
No. 3 POCAHONTAS ..................................... tonas $7.95

(ši anglis duoda didelį karštį)
STANDARD POCAHONTAS LUMP ...................... tonas $7.85

(ši anglis duoda dideli karštį, sudega iki smulkių pelenu.) 
KENTUCKY LUMP ............'.................................. tonas $7.85

(si anglis taipgi duoda visai mažai 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)

NAUJIENOS Iš HIPPODROME 
TEATRO

Puikus romansas pritaikyta 
muzika, padailintas komedija, 
yra tai naujas Fox paveikslas, 
“Music in the Air”, paimtas iš 
garsaus Broadway veikalo tuo 
pačiu vardu.

šis paveikslas taip nusida
vęs kad juomi didžiuojasi fil
mų gamintojai. Kodėl? Todėl 
kad “Music in the Air" yra ku
rinis Amerikos žymiausio mu
zikos . meistro Jerome Kern, ži
nomo milijonams muzikos my
lėtoju, ir garsaus Oscar Mam- 
merstein II. Clevelandiečiai tu
rės tikrą 'pavaišinimą kada pa
sirodys “Music in the Air“ Hip
podrome teatre Gruodžio 15 d.

Prie to b”s yit~s paveikslas, 
komedija, “Oh Sailor, Behave”, 
ir prie to novelė “Rhythm In 
the Bow”.

Toliau, primename iškalno 
kad sekantis paveikslas šiame 
teatre bus “Sweet Adeline”, 
Warner Brothers išdirbinio. Tai 
praeitos gentkartės paveikslas, 
kuilį matyti bus tikras malonu
mas.

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS 

6407 Superior Ave. 
Prie E. 65th-Norwood Rd.

—ENdicott 6438—-----

I
 Ofiso telefonas

ENdicott 1378
Namų j

CLearwater 1951-J jDR. A. J. KAZLAUCKAS |
į GYDYTOJAS IR
? CHIRURGAS S
I 6902 Superior Ave. J
! Valandos: 1--3 ir 7—8 p. p. j

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 y ak.

(Išskyrus sekmadienius)

Editor—Peter Skukas

AMONGST OUR
LITHUANIANS

LITHUANIANS SING WITH 
CLEVELAND SYMPHONY 

ORCHESTRA
Young Lithuanians who find that 

the artistic locale slightly crammed, 
look forward toward broader objec
tives in order to release their pent
ap enthusiasm for the arts, are mak
ing great strides far and wide with' 
much success aiding the presentation 
of local shows by that extra-added 
experience received from the profes
sionals cf established reputation.

In the presentation of Verdi’s 
famed Otelio Opera, the Cleveland 
Symphony Orcestra in its own home. 
Severance Hail, Cleveland, will of
fer the unusual by having a chorus 
of about one hundred Clevelanders 
in whieh_ five younger Lithuanians 
are members.

These five music iovers often are 
:dentified with most of the Lithuan
ian concerts of note. The Misses 
Sophia Kane and Bernice Russel are 
the two girls who have successfully 
nassed auditions and have been 
nracticing for several weeks. Messrs. 
Bendler, Norbert Skirbant and his 
brother Peter Skirbant are the men 
who are participating in the chorus.

This masterpiece was presented 
December 13, at Severance Hall, 

o o o
“GRIGUTIS” CAST PARTIES
Celebrating their successful pre- 

formance of the opera “Grigutis,” the 
cast were the guests of the Lith. 
Workers Society which sponsored 
the presentation. At this party, 
Saturday, December 8, Lithuanian 
Hall, Cleveland, were seen: A. pal- 
tiunas, B. Rasiliute, S. Kučinskaite, 
N. Skirbantas, E. Tamošiūniene, K. 
Staupas, A. Vilkelis, and the direc
tor, J. Krasnickas, enjoying the 
fruits of their labor.

o o o
BOXING SHOW POSPONED 

Because of the busy holiday season 
George Lucas considered it more 
rofitable to postpone' his boxing 

show untill January 11th.
CARD OF* THANKS

We wish to express sincere thanks 
to the many friends and relations 
vho attended the stork shower given 
by the Mrs. Anthony and Stanley 
Luiza.

The shower was held at the home 
of Mrs. Anthony Luiza, 13609 Diana 
Ave., Sunday, December 2.

Joe and Mitzi Luiza.

UNCENSORED
SIDE GLANCES

By K. .1. M.

Nellie Greene (Star Crystal Gazer) 
turned some K. of L. members faces 
red, and others eyes green, when 
she phrophesied some 10 years hence 
it the last get-together of the club

i
Mrs. E. Thomas, a br'de of s x 

months has more energy than many 
■ —1 :n these yar parts. She found 
out that two cannot live as cheaply 

one. Just listen to her converse 
on economics and with her gift of 
’srsuasive speaking she’ll convince 

you that she knows a thing or three.

I wonder why Kuvy, once corres
pondent for the “Vyfs.” K. of L 
wran is accused of be’ng chubby 
Perhaps its the similarity of names 
or..............

Miscellaneous—
Joe Luiza lookng rather chilly 

after a trek in the cold, from his 
home.

Mr. Peter Chesnul tyning out ex- 
“nsive plans for the Clweland Cul

tural Garden—with one finger.
M’ss Helen Skukis. s'ster of our 

editor, bundled up like an Eskimo but 
still enjoy’ng the win’-'W sport of 
toasting thru the boulevard.

Anne Usalis new secretary of the 
K of L. being elected by quite a 
majority. The boys were with you 
->h Anne ?

Till next week I’ll be a hauntin’ ye'

AKRON
An orchid to Miss Elsie Sedar, 

for her grand performance in the 
light opera “The Fortune Teller.” 
Quoting one of Akron’s newspapers 
regarding the performance, “One of 
♦he most popular and enjoyable num
bers in the opera was “Only in the 
Play.” sung by Linder and Elsie 
Sedar, who gave a clever and amus
ing performance as Pom-Pom. the 
French flirt. Congratulations Elsie.

Misses Catherine Pukes and Con
stance Gaška celebrated their ? and 
? birthdays respectively, last Sat 
Both are active, popular members of 
the A.L.S.C. and even though it may 
be a little late, the Pinch-hitter goes 
poetic with.

Tis a happy b’rthday we’re wishing 
thee,

Yes, all the members of the A.L.S.C I 
And here’s a personal greeting 

from the Pinch-hitter too,
May each succeeding year bring 
more bliss to you an you.

On Thursday evening. Dec. 20, 
there will be held at the Y. W. C. A. 
in Akron, a card party for the pur
pose of creating funds and food to 
sunply Christmas baskets for Akron’s 
unfortunate L:thnnn!"”i«.

Come down qnd help make some
one else happy this Christmas—won’t 
you?

Pinch-hitter
o o o

(Due to lack of snace, Akron’s 
A.L.S.C. origination will be continued 
in the next edition.)

Phone: ENdicott 4486

K. of L. SPOTLIGHT
By A. U.

Our final meeting for the year 
was very entertaining and interest
ing.

Albert Wilkaitis is our new 1935 
president! Give him a cheer every
body.' Let’s hope for a push-over 
next year.

Other officers are:
John Kaze)........... Vice President
Anne Usalis..................... Secretary
George Lucas................Ass’t. See.
Agnes Keever. .. .Financial Sec. 
Nellie Greene. .. ^Ass’t Fin. Sec. 
Martin Žitkus............... Treasurer.

Laughter filled the hall due to the 
entertainment, which Nellie Greene 
had provided for us as a “Crystal 
Gazer.”

Let’s give a hand to Mrs. A. Luiza, 
ex-president, who, during her term 
tried to please all and be successful.

This is to be a New Year! Are 
you with us?

DETROIT
JUST A LITHUANIAAN 

BANQUET
The Women's Club of Detroit 

known as the Lithuanian Womens' 
Club sponsored a banquet Thanks
giving Eve at the Barium Hotel. 
This Dan-piet happened to be a Ninth 
Anniversary oi the Club. It was 
the usual gathering of prominent 
outstanding Lithuanians of Detroit 
and some from the near vicinities. 
As banquets go comments on them 
would probably be uninteresting. 
This one however, seemed to es
tablish the sole contact between 
Lithuanians who do not often meet 
because of the diversity of their 
occupations or professional lives. 
It therefore lends itself to interest
ing comment.

Mrs. J. P. Uvick is the President 
of the Club and was toastmaster of 
the evening. The banquet menu 
may readily be guessed for it was 
Thanksgiving Eve. You should be 
advised of the fact however, that 
no speeches were made by anyone. 
Thus, you will appreciate why more 
time was afforded for everyone to 
mingle with their friends and have 
a merry time.

The committee in charge of the 
banquet was Mrs. Martha Siurbis 
wife of Dr. John P. Siurbis, Mrs. 
Harty, wife of a Civil Engineer, 
Mrs. Sattler, wife of a prominent 
manufacturer, and Mrs. M. Stark, 
wife of the orchestra leader of the 
evening.

Mrs. Siurbis on behalf of the club 
presented Mrs. Uvick with a boquet 
of nine crysanthemums in commem
oration of their ninth anniversary 
and Mrs. Uvick’s service as Presi
dent of the club for nine years.

The most interesting part is pro
bably a comment or two upon those 
present and their activities or pro
fessional lives. One can take for 
instance Dr. Anthony G. Sack. Dr. 
John P. Siurbis, and Dr. Burba, 
whom, as we Americans would* say 
are self-made men and are success
ful practitioners.

■ Also prominent among those pre
sent was Mr. Jagnian, a well-known 
artist and his wife, whose age wc 
do. not know, and cannot guess be
cause he dances and acts like a 
voung men, but must be over sixty. 
He does the designing and decorative 
work in theaters, churches and cathe
drals. When creative ability is look
ed for our Mr. Jagman is consulted.

We might ment:on Mr. P.J. Zur s 
cf Cleveland, Ohio, a consult ng 
chemical engineer, who takes oc 
casion to be at the banquet with 
Mrs. Zuris, a very accompl'shcd 
musician, so that he might have 
the opportunity cf meeting other 
Lithuan'ans. It was interesting to 
hear Mr. Zuris’ and Mr. Jagmans' 
discussion between dances. For ex
ample a discussion as to the pig
ments entering into certain colors 
that have ' been recently discivere- 
onrl the length of the rays from cer
tain red colors. This is no shallow 
discussion; it is science, but still a 
Lithuanian Banouet. The provoca
tion for such discussion is, of course 
apparent for tonight while it is f 

tn—'o-row ->nd later, and 
until next year’s affair one will be 
concerned with churches and theate ■>
tho other solving problems involving 
skillful analysis and lab rat ry work 
manship for our automotive and 
other industries.

The ladies also had the honor of 
having Honorable Donald VanZlle 
Recorder’s Court Judge, present at 
the guest table whose knowledge cf 
,. •pmopoi'tan c'ty and its creative 
and industrial population accounts 
for his desire to bo. in direct social 
contact with the Lithuanians. He 
— ‘’-r'-'lly introduced and later 

individually met with and formed 
many friendships.

Attorney Stolinski. candidate f~r 
Circuit Judge was also a "tiest and 
was introduced at Mrs. Sattler’s re
quest.

Another guest, an exceptionally 
well known surgeon of Detroit, Dr. 
Reynolds and his wife, are not Lith
uanian, but it was apparent that the 
Doctor is learning rapidly for he 
wanted to make a speech in Lithu
anian.

One could go . on describing such 
nersonaoes ar'Mr and Mrs. Scurman 
Attorney David E. Roberts, Joseph 
Meškinis and wife, Messrs. Senut 
and Sakai. Mr. Joseph Dragūnas but 
that would make this store to long

A family gathering such as this 
exemplifies the opportunity for the 
social contact we need, and affords 
an opportunity for some of our 
vannger daughters and sons to actu
ally study and see who the Lithuan
ians really are os a group.

It was annarent that every one 
had a good time, was gb'd h? came, 
and all felt grafe? 1 to the TJfhunn 
inn Womens’ Club th’t despite the 
economic conditions their banquets 
are always successful.
fe Jia..* . J. P. Uvick

6820 Superior Ave. Cleve :.a<L O.

Schiller and
Lithuania

(Continuation from last ijsue)
Russian censorship forbade thea

trical presentations of these dramas 
but they were widely read in their 
printed form and induced intel
lectuals to turn to other ,Schiller's 
works. There were no other trans
lations available, but as most of the 
intelligensia of Lithuania possessed 
(and do possess) a fair knowledge 
of the language of their neighboring 
country, they read Schiller in Ger
man. That clarity of love and 
deep understanding of mankind which 
tney found in “Wallenstein s Lager”; 
the strength and simplicity of the 
thought evident in “Maria Stuart”; 
the sublimity in the “Hymn to Eter
nal”; that gentle but deeply poetical 
and sometimes mystical feeling ap
parent in all of Schiller’s poems, 
stirred deeply the hearts of the 
bard’s Lithuanian admirers Heres 
they felt, was a giant voice who 
wrote of life as he saw it. who 
understood and sympathized with 
humanity, whose ideal was the whole 
world itself and mankind, his love. 
And these Lithuanians, knowing on
ly too well the misery and hard
ship of a struggle for sei’-expres
sion and freedom, saw in Schiller 
an exponent of all those ideals, 
which to them were more precious 
than life itself.

In 1909, five years after the ban 
against literature had been lifted 
another larger publication of William 
Tell” and “Joan d’ Arc” appeared 
and was widely circulated. This 
was followed in 1011 by translations 
of a number of poems by A Jakštas 
and M. Vaitkus and by the latter, 
a translation of “Count Halsburg”. 
In 1918, P. Norkus translated “In
trigue and Love”. In 1923, this 
drama was presented at the Nat’l 
Theater in Kaunas. I had the plea
sure of being at the premier of this 
drama and saw the profound im
pression it made upon the audience 
in the crowded theatre. Incidently, 
“Intrigue and Love” has the record 
of being the most successful play 
with the best attendance and most 
presentations in the history of the 
National Theatre, alui, as Put’nas, 
the greatest and best beloved writer 
of Lithuania of today, recently wrote 
to me, it still packs the theatre.

In 1929, there was a presentation 
of “The Robbers” traslated by Petras 
Vaičiūnas. “Don Karlos” and “Ma
rla Stuart’” followed in 1933.

Today, the study of Schiller’s 
poems and dramas is compulsory 
in all the gymasiums of Independent 
Lithuania. Not only for students of 
German but for students of litera
ture in general.

In concluding permit me *.o ouote 
a brief statement issued not so long 
ago by the University of Kaunas, 
namely, that “In Schiller’s works, 
one finds all that one so much needs 
'n our day.” A sample, terse state
ment but one which is redohnt with 
that adm'ration of pre-war Lithuan
ians, who felt that in -chiller’s 
great art lay that sympathy with 
and understanding of hun.r.u con
flicts, which more than anything else 
:n the works of any writer, can ap
proach immortality.

Victoria Vencius.
(The End)

WRESTLING
By K. J. M.

CROWD GOES WILD OVER 
MATMAN’S EXHIBITION

The tenth wrestling 
exhibiition, given by 

4 ) Karl Pojello, proved to 
I / be the most stirring

and exciting of any 
l-f Vv stayed so far this
If \X season.

\\ Because of unfair
i) tactics displayed by

■ne of the wrestlers early in the 
evening, the pol cemen at the Coli
seum had a man’s sized job on their 
hands to keep a crowd of well over 
2000 in order. Even though they 
lid nobly in their attempt, there was 
r number of near-serious fistic com
bats.

After the last riots were settled, 
the crowd managed to again com- 
with the following results:

Vladimir Duboff, Ukrainian of 
some note mastered George ‘Red’ 
Ryan in exactly 9 minutes. Joe 
‘Bull’ Komar, Lithuan an Hercules 
displayed great skill in wrestling to 
r draw with the German newcomer, 
Herr Richard Stahl. Sam Cordovano 
Italian-American football star pin
ned Floyd Marshall of Okbhoma 
vith a terrific butt to the mid-sec
tions, in 11 minutes.

The great Gino Garibaldi and Casey 
Kazanjian wrestled to a forty minute 
draw during which they were both 
knocked into semi-unconsciousness by 
a n?sty spill to the floor and onto 
the press table.

Hans Kampfer wound up the even
ing 'with a grapevine hold that sub
dued Wee Willie Davis into submis
sion before the big fellow had much 
of a chance to display anj' of his 
bad man antics for wh’ch he is so 
well kmvon. The match only went 
?1 of the 90 minutes allotted.

Karl Pojello is sponsoring a very 
nteresting card next we.k at the 

P"blic Auditorium, for the benefit 
of the Veterans. The main attrac
tion will be ‘Jumping Joe’ Savoldi vs 
Ed Don George, world’s heavyweight 
champion. This is a title match and 
certainly should prove to be a bang- 
up affair.

FREE CALENDARS
A free calendar is to be g'ven away 

wits every new aubscrint in to the 
DIRVA on or before Janu try first.

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


