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pas- 
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30 peš- 
radika- 
žmęnės. 
raudon-

marškinis tapo žmonių 
muštas.

Klaijedos Sukilimo Rengėjai Teisme Nekal
ba Lietuviškai nors Gerai Supranta

PENKI SUDEGĖ
Gaffney, S. C. — Čia 

legė senelių prieglauda, ug
nyje žuvo 5 asmenys, 15 ki
tų sužeista.

Nuotaika 
laikosi jš 

vienas kitą 
vienas kitam šy-

ir ta suma 
kad da- 
nuošim- 
valdžia 

pinigais

Prezidentąs Kalbės
Kongresą Sausio 7

Cerio de Pasco, 
Ištikus sprogimui kaso
je, užmušta trys darbu
kai.

<^47 2Cth YEAR (20-ti Metai)

6820 Superior Ave. Cleveland, O.

“DIRVA” (THE FIELD) 
Savaitinis Laikrasris 

Išleidžia Penktadieniais Clevelande 
Ohio Lietuvių Spaudos B-vė 

Vienatinis Lietuvių Laikraštis Ohio Valst. 
Metinė Prenumerata:

Suvienytose Valstijose .......................  $2.00
Kanadoje ir Meksikoje ....................... 2.50

Lietuvoje ir kitose šalyse ................... 300

-DIRVA” (THE FIELD)
Lithuanian Weekly 

The only Lithuanian Newspaper in Ohio 
Published Weekly in Cleveland by the 

Ohio Lithuanian Publishing Co.
Yearly Subscription Rate: 

In the United States ......................
Canada and Mexico ..................  ..
Lithuania and other countries ....

DIRVA
6820 Superior Ave. Cleveland, O.

Suv. Valstijų Kongresas 
$Susirinko

ROOSEVELTAS TARIASI SU ŽYMESNIAIS 
VADAIS APIE SVARBIAUSIUS DARBUS 

BŪTI APDIRBAMI
UŽMUŠTA 15 DAEBI- 

NINKŲ
Charleston, W. Va.— Iš

tiko skaudi nelaimė Gruo
džio 27 d., kada ąjrogo 
traukinio lokomotivis ir 
garas šovė į vagoną sūria
me važiavo į angliak'syklą 
darbininkai. Pirmane va
gone buvo 35 darbinnkai, 
ir iš tų daugiausia inken- 
tėjo: keliolika ant zietos 
nuplikyti ir užmušti kiti 
mirtinai\ sužeisti. Sęliky- 

. ti ir traukinio inžirerius 
ir jo padėjėjas.

AutombiliųDetroit.
išdirbėjas Henry Foil su
tiko naujus metus d’bda- 
mas savo laboratory o?. Jis 
sako kad 1935 meta bus 
daug geresni bizniui isoje 
šalyje. Darbai žymii pa
kils, bet nebus perdag.

Youngstown, O. —Šioje 
srityje plieno išdirimas 
pradėjo kilti ir naujųnetų 
pirmą savaitę tikima jkils 
iki 50 nuoš. normalio.

Tikima Streiko. Wkes- 
Barre, Pa. — Kietos ng- 
lies kasyklose gręsia dlti 
streikas iš priežasties įsu- 
tikimo senos United .ine 
Workers of Amerika ujos 
su United Anthracite Mi
ners. Nesusipratimas .ilo 
del jaunesnės unijos siai- 
kymo streiko kilusio vilo
je kasykloje. Senoji'uja 
nenori kad kasyklų kona- 
nijos skaitytųsi su nauja. 
Ši antroji unija yra sta- 
ryta komunistų vadovu.

Edgewater, N. J. — o- 
naitinėje Fordo automd- 
lių sustatymo įstaigoje .a 
į darbą darbininkus \u 
greitumu. Kelių sava.ų 
bėgyje bus paimta 4,0 
darbininkų.

Amerikos ūkininkai i- 
gyje 1934 metų pradėjo - 
biau pirkti ukiui reikalirj 
rųašinų, ir reikalavimas į 
taip padidėjo kad net - 
kreipė plieno gaminti 
atidą. Dabar jau žiūrį 
kaip padaryti daugiau i- 
ninkams reikalingų pač- 
gų 1935 metams.

Day te n, O. — Frigidfe 
šaldytuvų komporacija i- 
siryžus 1935 metais išdi;i 
500,000 šaldytuvų, ir dar 
sudėjo naujas mašinas c- 
bo pagreitinimui, 
000 vertės.

Washington. — Sausio 
d. atsidarė Suvienytų Val
stijų 74-tas Kongresas.

Suvažiavę Kongreso na
riai, kiti prieš kelias die
nas iškalno, tarėsi, kokusa- 
vo, rinko Atstovų Buto ir 
Senato vadus-kalbėtojus, ir 
su Prezidentu Rooseveltu 
tarėsi, ir toliau tariasi apie 
svarbiausius klausimus ku
rie turės bųti svarstomi.

Prez. Roosevelt užprašė 
šė pas save žymesnius par
tijos veikėjus ir 
vadus Sausio 5 d. 
mui ir nustatymui 
rų-veikimo planų.

Prez. Roosevelto kalba į 
Kongresą bus sakyta pir
madienį, Sausio 7 d.

Kiek nujaučiama, Prezi
dentas Roosevelt nori padi
dinti savo CCC armiją iki 
milijono skaičiaus, kaipo 
dalį iš savo programo be
darbių šelpimo atžvilgiu. 
Dabartiniu laiku ta armi
ja (Civilian Conservation 
Corps) susideda iš 350,000. 
Šie vyrai paimti į miškų ir 
kitokių panašių valdiškų 
projektų darbus ir laikomi 
įrengtose stovyklose, mai
tinami, aprengiami, ir dar 
gauna mokėti po $1 į dieną. 
Kurie turi šeimas ar tėvus, 
tų didumą pinigų siunčia 
namon, o palieka tik po ke
lis dolarius išlaidoms.
Šelpia 4,000,000 nega

linčių dirbti
Dabartiniu laiku federa- 

lė valdžia palaiko savo kaš
tais apie 4,000,000 tokių as
menų kurie negali dirbti — 
senų, ligotų, raišų, silpna
pročių — kurie paprastu 
atveju turi, būti užlaikomi 
pačių valstijų ir miestų. Jie 
nėra tikrieji bedarbiai, val
džios pareiga yra rūpintis 
tik tais sveikais žmonėmis 
kurie negali gauti darbo.

Taigi šelpimo adminis
tratorius Hopkins praneša 
kad nuo Vasario 1 d. kiek
viena valstija, miestas turės 
patys savais neišgalinčiais 
dirbti rūpintis.

Tikrų bedarbių skaičius 
Lapkričio mėnesį buvo apie 
11,459,000.

Minneapolis, Minn.—Kilo 
nesusipratimai tarp Minne- 
apolio ir St. Paul miestų 
automobilių garadžių meka- 
nikų ir darbdavių, ir 2,000 
darbininkų pasiryžo strei
kuoti Sausio 3, d.

MUŠTYNĖS SAARO SRI
TYJE

Saaro srityje, už kurią 
Vokiečiai su Prancūzais tą
sosi, ir kurios gyventojai 
balsuos Sausio 13 d. su ku
ria tų valstybių liktis, Sau
sio 1 d. muštynėse tarp na- 
zių ir jų priešininkų, už
mušta du ir apie 100 sužei
sta.

HAUPTMANNO BYLA 
PRASIDĖJO

Flemington, N. J. — Sau
sio 2 d. prasidėjo tardymas 
Bruno Hauptmanno, Įtarto 
nužudyme lakūno Pulkinin
ko Lindbergho sunaus apie 
trys metai atgal. -Teisme 
dalyvauja ir pats Lind
bergh, bet apkaltintą jo su
naus nužudyme visai igno
ruoja, Į jį nei nežiūri.

Hauptmann tapo apkal
tintas kada praeitą rudeni 
tapo susekta pas jį dalis pi
nigų sumokėtų už vaiko 
grąžinimą, nors vaikas jau 
buvo nužudytas.

SIDABRO IŠKASIMAS 
1934 METAIS

Per 11 mėnesių 1934 me
tais visame pasaulyje paga
minta sidabro 164,253,000 
uncijos. 1933 metais per 
tiek pat laiko buvo paga
minta 147,744,000 uncijos.

NEŽINO KUR DĖTI PI
NIGUS

Stokholmas, Švedija. — 
Vienas labdaris 1858 metais 
paliko sumą pinigų “visuo
menės gerovei”, 
auga ir auga, ypač 
bar ir nuošimčiai 
čius neša. Miesto 
nežino ką su tais 
daryti. Jau šešis kartus 
nuo to labdario mirties bu
vo bandoma surasti budus 
kaip pinigus sunaudoti, bet 
vis nieko nenutarta.

ANGLIJOJE DAUG 
ŽŪSTA

Londonas. — Šymet Ang
lijoje automobilių nelaimė
se užmušta arba užsimušė 
apie 235,000 žmonių,
penkis sykius daugiau ne
gu buvo Anglų išmušta ka
re su Boerais Afrikoje.

Indianapolis, Ind. — Uni- 
jistai spaustuvių darbinin
kai turėjo visuotiną balsa
vimą už trumpesnes darbo 
valandas. Pasirodo kad už 
40 valandų savaitę balsavo 
21,914, prieš — 21,957. Tik 
57 balsais pravaryta darbo

SOVIETAI SUŠAUDĖ 
DAR 14 ŽMONIŲ

Maskva. — Gruodžio 29 
sovietų teismas nusmerkė 
ir tapo sušaudyta Leonidas 
Nikolajev ir trylika kitų, 
kurie rasti kaltais suokal
byje nužudyti sovietų vadą 
Leningrade, Kirovą. Niko
lajev buvo pats tas kuris 
Kirovą nušovė.

Sovietų vyriausybė parei
škė kad Kirovo nušovimas 
buvo tai suokalbis nuversti 
sovietų vyriausybę su pa
galba svetimos valstybės į- 
sikišimo.

Apkaltinime paminėta ir 
Zinovjevas, buvęs Lenino 
draugas, ir sakoma kad jo 
draugai sudarė teroristų 
grupę veikti prieš dabarti
nę vyriausybę.

Taipgi kalbama kad jau 
nužudyti Kamenevas ir Zi
novjevas.

Kaltina Latviją
Londonas. — Maskvos 

korespondentas sako viena
me Londoną laikraštyje jog 
sovietų vyriausybė forma
liai apkaltino Latvijos ge
neralinį konsulą kaipo “sve
timos šalies diplomuotą vir
šininką”, kuris parūpinęs 
pinigus Rusui žmogžudžiui 
dirbti Kirovo nušovimui.

Latvijos generalinis kon
sulas Bissenleks, kuriam tą 
kaltinimą sovietai padarė, 
apleido Leningradą ir par- 
gryžo Rygon.

Jeigu kokios, sovietų vy
riausybės prisikabins prie 
Latvijos, ir gali kilti nesu
sipratimas.

Laukia Trečio Interna
cionalo Suskilimo

Iš priežasties tokio visuo
tino žmonių žudymo Rusi
joje, kitų šalių komunistų 
partijos nariai pradėjo pik
tintis. Iš nekuriu šalių jau 
pradėjo eiti Stalinui grasi
nimai “paliauti žudyti mu
sų ir Lenino, draugus”.

SUIMTAS DAR VIENAS 
ŽUDEIKA

Kalifornijos kalnuose ta
po sugautas žudeikų gaujos 
narys, John Paul Chase, 
kuris su nesenai nušautu 
Nelsonu veikė ir dalyvavo 
nužudyme dviejų federalių 
agentų netoli Chicagos po
ra mėnesių atgal,
gabenamas į Illinois valsti
ją. Chase sugautas be jo
kio susišaudymo, ir buvo 
jau likęs visai “plikas”.

KINIJA RENGIASI GIN
KLUOTIS

Nanking. — Kinų tauti
nė vyriausybė pasiryžo pa
skirti karo jiegų stiprini
mui visą trečdalį savo inei- 
gų 1935 metų bėgyje.

Rusijoje pradėjus leisti 
laisvai pardavinėti duoną, 
jos kaina pradėjo jvairiuo- 
ti ir kaip kur perbrangi pa
sidarė Valdžia ėmėsi budo 
kainą sureguliuoti. Paveiz- 
dan juoda duona kaštuos 
sulyg skirtumo sričių nuo 
80 kapeikų iki 1 rub. 60 k. 
ir balta — nuo 90 k. iki 1 r.

NUO ŠALČIŲ MIRĖ 
APIE 200 ŽMONIŲ
Kalėdų švenčių laiku Su

vienytas Valstijas užklupęs 
staigus šaltis buvo priežas
timi mirties apie poros šim
tų žmonių. Vietomis tem
peratūra buvo nupuolus net 
iki 39 laipsnių žemiau 0.

ŠILTA EUROPOJE
Europoje šių Kalėdų lai

ku pasitaikė būti labai ge
ras, puikus, šiltas oras.

Štai Vengrijoje per Ka
lėdas žydėjo alyvų krūmai, 
ir ^parsidavė naujai išaugu
sios žemuogės.

New York. — Sausio 2 d. 
vakare pasažierinis laivas 
“Lexington” išplaukė link 
Providence, R. I. Vos pu
sę valandos plaukus New 
Yorko upe, jam į šoną rė
žė prekinis laivas ir nu
skandino. Prigėrė apie 10 
žmonių.

MEKSIKOJ UŽMUŠTA 6
Meksikoje, sostinės prie

miestyje, Gruodžio 
tynėse katalikų su 
lais nušauta keturi 
Vienas radikalas

KETURI LAKŪNAI IŠLI
KO NUO MIRTIES

Utica, N. Y. — Keturi la
kūnai, skridę laike šalčių 
ir pūgos per Kane kalny
ną Gruodžio 28 d., nukrito 
girioje kalnuose, toli nuo 
žmonių, ir buvo jau laikyta 
žuvusiais. Jie tapo atrasti 
po 50 valandų dingimo, gy
vi, bet susižeidę krintant, 
nušalusiom rankom, kojom. 
Jau jie buvo besirengią nu
sižudyti, kaip pribuvo pa
galba. Du jų iš Cleveland©, 
lėktuvo valdytojai, o kiti du 
pasažieriai.

Aukso ir sidabro kasyk
lose Nevada valstijoje dir
ba apie 3,500 darbininkai. 
Tai yra didžiausias skaičius 
tuose darbuose, nuo karo 
laikų, kuomet dirbo apie 7 
tūkstančiai.

Vatos audinyčios pabai
goje 1934 metų dirbo gana 
gerai — viso darbuose tu
rėjo 420,000 darbininkų, — 
90,000 daugiau negu tuo pat 
laiku 1932 metais.

Gelžkeliečiai atgavo savo 
senesnes algas, ir apie mi
lijonas gelžkelių tarnauto
jų sutiko naujus metus la
bai pasitenkinę. Tai yra 
grąžinimas dalies tų 10 nuo
šimčių algų, kurias gelžke
liečiai sutiko numažinti Va
sario 1 d. 1932 m., kuomet 
Amerikos gelžkeliams pa
žiurėjo į akis išbadėjęs vil
kas.

VOKIETININKU BYLA 
KAUNO TEISME

Kaunas. ‘— Penktadienį, Gr. 
13 d., Teisingumo Ministerijos 
posėdžių salėje, suskambėjo 
balsas:

— Stok! Teismas eina.
Ir 126 kaltinamieji atsistojo. 

Atsistojo tie kurie ginkluoto 
sukilimo pagalba rengėsi atplė
šti Lietuvos dalį kad prijungtų 
ją prie Vokietijos.

šia byla domisi ne vien Vo
kiečiai, kurių, “garbei“ Klaipė
dos krašte buvo dainuojamos 
Horst Wesselio dainos ir ren
giama kariški manevrai. Pla
taus mąsto priešvalstybinis nu
sikaltimas, atkaklus ginkluoto 
sukilimo rengimas, svetimos 
valstybės (Vokietijos) akiplė
šiškas kišimasis, privertė šia 
byla susidomėti ir užsienius. 
Tą susidomėjimą dar labiau pa
didino bent kokias padorumo ri
bas prašokantis Vokiečių kolio- 
jimasis tiek per radio, tiek per 
spaudą.

Nepavykęs Sukilimas
Grupės Vokietininkų, ne be 

įtakos ir paramos iš užsienio, 
dar 1924 metais buvo numačiu- 
sios surengti Klaipėdos krašte 
ginkluotą sukilimą. Svetimos 
valstybės (Vokietijos) organi
zacijos žadėjo pagalbos gink
lais ir žmonėmis. Tačiau suki
limas nenusisekė; jis buvo lai
ku išaiškintas ir užgniaužtas.

Negalėdami tuojau savo pla
nų įvyktyti, Vokietininkai ėmė
si didelio paruošiamojo darbo, 
tikėdamiesi kad antrą karta 
jiems pasiseks.

Bendrais bruožais visuomenė 
jau žino tas aplinkybes djl ku
rių visa ši didžiulė byla iškilo. 
Jos visos pagrinde gludi kalti
namųjų siekimas ginkluoto su
kilimo pagalba atplėšti Klaipė
dos kraštą nuo Lietuvos ir pri
jungti jį prie Vokietijos.

Dabar pažvelgsim kaip atro
do pati teismo salė bylos metu 
ir koks Įspūdis metus žvilgsnį 
į kaltinamuosius ir klausantis 
jų atsakinėjimų.

Lietuvos teismų praktikoje 
tai viena didžiausių bylų tiek 
kaltinamųjų ir liudininkų skai
čium, tiek savo kilmės pobū
džiu. Juk pirmą kartą teismas 
yra priverstas nagrinėti bylą 
tų kurie lengva širdimi g; Ii bū
ti vadinami išdavikais, pa rsida
vėliais.

Kaltinamieji, kurių dalis yra 
laisvi ir į posėdį atvyko be sar
gybinių, taip pat ir suimtieji, 
užima beveik visą posėdž'ų sa
lę. Suimtuosius saugoja kalė
jimo prižiūrėtojai ir keli karei
viai.

Bendra
Kaltinamieji 

kutintųjų. Jie 
rina, stengiasi
psotis. Tik kai kurie atsakinė
ja nedrąsiau. Daugelis į už
duodamus formalinius klausi
mus atsakinėja net stačiokiš
kai. Mažai kada nori savo at
sakymą pakartoti. Daugelis at
sako Vokiškai į Lietuviškus tei
smo pirmininko paklausimus; 
vieni laukia jų pakartojimo Vo
kiškai, kiti tiesiai atsako. Vo
kiškai klausimus kartoja spe
cialus vertėjai. Jei kuris iš 
kaltinamųjų nesinaudoja •: ver
tėju ir pradeda atsakinėti Vo
kiškai Į Lietuviškus paklausi
mus, kiti kaltinamieji ima da- 

ryti įvairiausias mimikas, o ar
timieji tampo už alkūnių pri
mindami kad jo “pareiga” nau
dotis vertėjais (nuduoti kad 
Lietuviškai nesupranta. .. .)

Kaltės įrodanti Medega
Posėdžių salėje kairėj pusėj 

stovi sukrauta keliolika užpa- 
kuotų dėžių. Atrodo kad jos pa
rengtos kur išsiųsti. Tai kal
tes įrodomieji daiktai. Kai jos 
bus atplėštos, visuomenė pama
tys ką ir kaip saugojo nusikal
tėliai, kam jie laikė tuos daik
tus ir ką su jais veikė. Tai ne
ginčijami epskonatai iš gink
luoto sukilimo rengimo progra- 
mo. .. .
Lietuviški Klausimai ir Vokiš

ki Atsakymai
Jau bylos pradžioje apskai

čiuota kad šios bylos procesas 
turės užtrukti daugiau kaip mė
nesį laiko. Pirmą dieną, visą 
laiką buvo klausiama kaltina
mųjų: vardo, pavardės, tėvo ir 
motinos vardų, gimimo vietos 
ir laiko, užsiėmimo nusikaltimo 
metu, mokslo cenzo, karinės 
prievolės atlikimo, paskutinės 
gyvenamos vietos, ir tt. Nuo
latos kartojosi šitokie dialogai:

— Tamstos vardas?
— Hans.
-— Tėvo vardas ?
— Gustav.
— Motinos?
— Emma, geboren Kubutat.
— Pilietybė?
— Litausch. i
— Tikyba?
— Ewangelisch.
— Teismo baustas?
‘— Nein.
— Kaltinamąjį aktą gavot?
— Jawiol.
Tiesa, kartais ir per šiuos 

traferetinius formalumo klau
simus įvykdavo savotiškai juo
kingų ir ypač charakteringų 
scenelių. Kad štai ir von Roppo 
atsakymas. Teismo pirminin
kas jo klausia:

—• Tamstos užsiėmimas nu
sikaltimo metu?

— Staatsanwalt (prokuro
ras). < ' ' : h.

Įdomus suderinimas: kalti
namasis ir prokuroras. , • , ’

Kitam vėl teismo pirminin
kas užduoda klausimą: i

— Ar tąmsta turi turto? i 
Jawol! 15,000 litų. ' 
— Kur? ■ •• T
— In Berlin. “S.’z

Žiema Lietuvoje Gali 
Būti Šilta

Kaunas. — Praeitas ruduo 
Lietuvoje buvo gana šiltas ir 
ilgas. Vietomis buvo susilauk
ta net antro uogų derliaus ir 
ankstųvųjų gėlių žydėjimo. To
dėl kai kas mano kad šymet 
Lietuvoje žiemos visai nebus* 
o jei ir bus tai labai trumpa ir 
šilta. Tačiau kiti priešingai 
galvoja ir tvirtina kad žiema 
bus gana šalta ir ilga. Keno 
teisybė parodys tik pati žiema.

Ištiesų Lietuvoje yra tokios 
klimato sąlygos kad dažniau
sia po ilgo ir šilto rudens bu
na šaltos žiemos. Jeigu šymet 
žiema Lietuvoje butų šalta tai 
sunkiai nukentėtų žiemkenčiai 
pasėliai, kurie šiltą rudenį iš
leido gana didelius želmenis. 
Ūkininkai žiemkenčių želmenis 
tyčiomis šienavo arba galvijais 
nuganė. i, Jsb, -



2 DIRVA

PITTSBURGHO PADANGE DAYTON
NUO CICILIKŲ REDAKTO

RIAUS Į DARBININKŲ 
ENGĖJUS

Pittsburgho socialistų redak
torius Povilukas nors nesenai 
čia gyvena, bet savo darbeliais 
pasižymėjo labai margais.

Atvažiavęs iš Lietuvos buvo 
pristojęs prie sandariečių. Pas 
juos apsidžiaugęs, nuėjo prie 
katalikų, rašinėjo į “Draugų” 
ir mėgino veikti su katalikais. 
Bet paskui metėsi prie socia
listų, kur ilgiausia ir pasiliko, 
ir pasižymėjo purvinimu jam 
nepatinkamų ypatų. Tas Povi
lukas čia žinomas kaipo stu
dentas, prezidentas, radio kal
bėtojas, o paskiausias jo cinas 
tai cicilikų laikraščio skyriaus 
redaktorius ir darbininkų už
tarėjas.

Bet štai Pittsburgho Swift 
Co. skerdyklų darbininkai išei
na j streiką, norėdami iškovoti 
sau geresnį būvį. Kompanija 
tuoj prisamdo mušeikų gaujas 
ii- su pagalba skebų nori strei
ką sulaužyti. Nagi žiūrim, tarp 
kompanijos “policijantų” buože 
apsiginklavęs (ir turbut revol
veriu kišeniųje) musų Povilu
kas vaikščioja ir saugoja strei
ko laužytojus! Povilukas pasi
davė Į darbininkų engėjų eiles.

Tai mat kas išeina iš tokiu 
smarkių “kovotojų” už darbi
ninkų gerovę....

Tikrai žinantieji darbininkai: 
Jurgis Cukauskas. 
Vincas Slančauskas. 
Karolis Stasevičius. 
Jonas Kuizinas.

sti po tris atstovus galutinam 
to reikalo sutvarkymui.

Taigi komisija atsišaukia vie
šai per spaudą ir kviečia drau
gijas prisiųsti atstovus kurios 
kartais butų negavę kitokio pa
kvietimo ateiti Į susirinkimą. 
Jeigu iki to laiko draugijos ne
laikytų savo susirinkimų ir ne
galėtų išrinkti savo atstovų, 
gali dalyvauti valdybos nariai, 
nes čia bendras visų Lietuvių 
reikalas.

Dalyvaukite visi, bus geres
nės pasekmės.

L. V. B. Komisija 
Juozas Virbickas, 
Stasys Simanavičius, 
Kazys Pikelis.

AKRON
ŠIRDINGA PADĖKA, šiuo- 

mi išreiškiame širdingą padėką 
Akrono Lietuvių Jaunimo Klu
bui už puikią dovaną Kalėdų 
laiku, kurią mes ir šias Kalė
das, kaip ir keli metai pagretu, 
nuo šio jaunimo klubo gavome.

L. Lapinskas.

RENGIAMASI PRIE ŠVENTI
MO VASARIO 16-TOS 

šiomis dienomis Liet. Vaiz
bos Buto komisija išsiuntinėjo 
laiškus Pittsburgho Lietuvių 
draugijoms bei parapijoms su 
pakvietimu bendrai pasitarti 
rengimui minėjimo Vasario 16 
dienos. Ta diena yra brangi 
Lietuvių tautai ir visiems Lie
tuviams svarbi, todėl Lietuvių 
Vaizbos Butas nutarė kviesti 
visų pažiūrų Lietuvius prisidė
ti prie jos surengimo. Susi
rinkimas bus 8 v. vakare, Sau
sio 16 d., Lietuvių Piliečių sa
lėje, 1723 Jane Si., S. S. Vi
sas draugijos prašomos prisių-

1935
KALENDORIAI

(Gražus, spalvuoti, dideli 
15x20 colių, su Lietuviškais 

mėnesiais ir šventėmis)

po 25c.
(priimam pašto ženklelius)
Šių kalendorių vienas duo
dasi prie “Dirvos” pilnos 
metinės prenumeratos, ir 
galima dasipirkti daugiau 

kiek tik kas nori.
(Užsakydami k a 1 endorių, 
pažymėkit num. ir vardą)

1. Darius-Girėnas
2. Prez. Roosevelt, žmona
3. Prez. Roosevelt vienas
4. Lietuvaitė ir karys
5. Lietuvaitė ir Vytis
6. Birutė (su pilna daina)
7. Vytauto Priesaika
8. Mergina ir kaimo vaizd.
9. Mergina tarp kalnų -
10. Angelas sargas
11. Kristus ir vaikeliai
12. šventa šeima
13. šv. Juozapas ir Jėzus
14. Kristus ir Avelės
15. Kristus tarp Ligonių
16. Kražių Skerdynė
17. Visa Lietuva
18. Didž. ir Maž. Lietuva
19. Gražuolės
20. Klaipeda-New Yorkas
Persiuntimui reikia pridėti 10c 
už vieną, po 5c už kožną jeigu 
užsakoma daugiau negu vienas.

“DIRVA”
6820 Superior Avė. 

Cleveland, Ohio
Su užsakymu siųskit ir pinigus

MIRTIS ATIDĖTA. Angliš
ki laikraščiai praneša kad Ak- 
rono advokatas Marcus Shanks 
Arkano;s valstijos kalėjime lai
komas už žmogžudystę, buvo 
paskirtas numirti elektriškoje 
kedėje Gruodžio 28 d. Jo gy
nėjai reikalavo teismo kad iš
tirtų jc protą, nes jis galėjęs 
būti ne savo prote kuomet nu
nuodijo keturis Akroniečius iš
važiavusius į Arkansas. Pas
kutiniu laiku Shanks pradėjo 
streikuoti ir atsisakė valgyti, 
šiose dienose jo gvgiėjai išgavo 
nuo federalio teisėjo atidėjimą 
mirties dienos, taigi Shanks iš
lieka dar gyvas ilgesniam lai
kui.

DIRBS IŠVIEN. Teko nu
girsti kad broliai, Ignas ir Pet
ras Hollišiai sugryžta i Akrono 
Lietuvių Draugišką Klubą ir 
vėl visi išvien darbuosis kultū
ros srityje.

Broliai Hollišiai plačiai pasi
žymėję dainavime ir scenoje, 
jie taikiai dalyvauja progra- 
muose Clevelande ir pastaru 
laiku dainavo “Dirvos” radio 
programuose. Kalnas.

_
VISTIEK PASTATĖ ANT 

SAVO. Dalykas štai kame. Se
ni Akrono gyventojai Mačerau- 
skai sulaukę senatvės ir prasi
siekę turtu, rodos galėjo gra
žiai amžių baigti, bet kur tau. 
Marė Mačerauskienė užs’igeidė 
persiskirti su savo vyru, ir to 
pagaliau atsiekė. Ji primetė 
savo vyrui dalį turto, o sau pa
siliko didumą, ir tada pareika
lavo teismo keliu divorso nuo 
vyro. Negana divorso, dar pa
reikalavo kad butų jam priteis
ta mokėti jai užlaikymas. Jo
nas Mačerauskas nedirba, iš na
mų prašalintas, atsisakė jai 
mokėti, ir dar per teismą pa
reikalavo kad moteris duotų 
jam §930. Lapkričio 29 d. at
sibuvo teisme jų tardymas, ir 
teisėjas pripažino kad vyrui 
turi būti duota ta suma ir dar 
apmokėta teismo kaštai, tiktai 
tada bus duota divorsas. Jei
gu gi nenori mokėt, eikit abu 
ir gyvenkit krūvoj.

Tuo Mačerauskienė įsižeidė, 
porą savaičių praleidus, su pa
galba Rusų popo nunešė teis
man pinigus, atsilygino sulyg 
vyro reikalavimo, apmokėjo ad
vokatams ir gavo divorsą.

Dabar ji, sako jos nekurie 
pažystami, norinti įstoti Į Ru
sų parapiją, nuo Lietuvių atsi
šalinti.

Mačerauskienės tokie užsiva- 
rinėjimai ir bandymas vyrą pa
leisti be nieko jai atsiėjo labai 
brangiai. Tautiškiems reika
lams ji labai šykštavo, bet ad
vokatams išmėtė dikčiai.

Vietinis.

SUSTOJO. Per 18 metų gy
vavęs “Dayton Review”, savai
tinis laikraštis, tarnavęs darbi
ninkų interesams, liko sustab
dytas del finansinių trukumų. 
Kai. laikai pasigerins vėl bus 
išleidžiamas.

BEDARBIŲ SKAIČIUS. Su
rašinėjimų komisija paskelbė 
kad dabartiniu laiku Daytone 
bedarbių esama apie 2,000.

LIETUVIŠKOS DAINOS PA
TIKO GERIAUSIA. Y.M.C.A. 
salėje Gruodžio 22 d. keletas 
tautų davė savo programus. 
Keturios Lietuvaitės, E. Masiu- 
liutė, A. Augustauskutė ir se
sutės V. ir M. Sinkevičiūtės su
dainavo keletą Lietuviškų liau
dies dainų, A. Vanagaičio kuri
nius. Dalyviams geriausia pa
tiko Dietuviškos dainos. Garbė 
Lietuvaitėms už šaunų pasiro
dymą su musų daina.

“DIRVA” LIETUVOJE. Juo
zas Bulota iš Prienų ačiuoja 
Onai Krimisienei už laikraštį 
“Dirvą” ir rašo kad jiems la
bai patinka.

RENGIASI PRIE VASARIO 
16-TOS. Teko patirti kad Lie
tuviai katalikai rengiasi prie 
paminėjimo Lietuvos nepriklau
somybės šventės Vasario 16 d. 
Tai girtinas darbas. Progra
mas bus surengtas parapijos 
salėje.

MALDINGUMAS PERNIEK 
Pas mus randasi keletas žmo
nelių kurie nuduoda labai mal
dingais. Bet artimą apkalbėti 
jie praktikuoja, ir jei galėtų tai 
neatsižvelgdami į savo sąžinę 
savo artimą sunaikintų. Tiems 
reiktų pasiskaityti šv. Jokūbo 
žodžius: “Jei kas tariasi esąs 
maldingas ir nesuvaldo savo 
liežuvio, to maldingumas tuš
čias.” Todėl linkėtina tokiems 
žmonėms mesti tuos papročius 
ir su naujais metais pradėti 
nors kiek taikytis arčiau prie 
Dievo prisakymo, “mylėk arti
mą savo”. “Dirvos” Rep.

PAJiEŠKOJIMAI

J. A. URBONAS 
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Ave. Dayton, O.

P. .GRIGAIČIO “KUMŠTIS” 
“DIRVAI”

BROOKLYNO - N Y. IR N. J.
ŽINIOS

Kitus Bara už tai ką Pats Daro — ir Nori kad 
Spauda Tylėtų, nors Jis Rengė “Antro Skridi

mo” “Išleistuves” Rugp. 26, 1934, Žinodamas 
Skridimas” Neišlėks

Čeginskas Mykolas, Lietuvoje 
turįs brolį Vincą, kilęs iš Jo
niškio apiel., Šiaulių ap., gyve
nęs' Brooklyn, N. Y.

Bįavicijonas Juozas, Stepo s., 
kilęs iš Inturkės, Malėtų vals., 
Utenos ap., gyvenęs New Yor- 
ko apielinkėje.

Dirse Simonas, gyvenęs Phi- 
ladelphijoje, Amerikos karo ve
teranas.

Gedvi’.r.s Jeronimas, gyvenęs 
Brooklyn, N. Y.

Gittcmore (gal Gitmeris, Gi- 
teris r r Gatamoras), James 
(Jokūbas, Zigmas ar Ignas), 
gyvenęs Bostono apielinkėje.

Jakas Teofilius, pasivadinęs 
Theodore Jackson, gyv. Brook
lyn, N. Y.

Jaudžemaitė Julijona, kilus 
iš Gargždų, Kretingos ap., gy
venus Bayonne, N. J.

Kliučnikas Stasys, Antano s., 
gyvenos Fort Blanche ar Plains 
Pa.

Kubas Juozas, seniau gyve
nęs Hcbcken, N. J., kilęs iš Ša
kių apsk.

Kerlioniai ar Kartonai. Adol
fas ir Jurgis, gyvenę New Yor- 
ko apielinkėje.

Kašiuba Juozas. Simano sū
nūs, gyv., Seattle, Wash., ir 
Torrington, Conn.

Kerbciis Vladas, kilęs iš Šiau
lių ap,

Macelinskas Bernardas, kilęs 
iš Žiežmarių v., Trakų ap., se
niau gyvenęs Scranton, Pa.

Mackevičius Jonas, kilęs iš 
Beviršių k., Liubavo v., gyv. 
Stileton, Kanadoje.

Morkus Antanas. Juozo ir 
Pauticnytės s., gyvenęs Seattle, 
Wash.

Plejcris Alfonsas, kilęs iš 
Panevėžio ap.', Amerikon atvy
kęs prieš karą ir gyvenęs New 
Yorko apielinkėje.

Paškauskas, Karotino sūnūs, 
gyvenęs Pittsburgh, Pa.

Pakulis ar Pokulis, Walter 
kilęs iš Klaipėdos ap., gyvenęs 
New Yorke.

Vetėikis J., iki 1926 m. gy
venęs Maidsville, W. Va.

Jieškomi arba apie juos ką 
žinantieji teiksis atsiliepti ad
resu :
Consulate General of Lithuania

11 Waverly Place East 
New York City.

“Naujienų” redaktorius P. 
Grigaitis prisiuntė “Dirvai” se
kančio turinio laišką, kuriame 
daro grasinimus “Dirvai” už 
pastaru laiku tilpusius “Dirvo
je” rašinius liečiančius’ “antrą 
skridimą” ir paties Grigaičio 
darbus (tuoj po to kai tas pats 
Grigaitis “Vienybėje” išbarė X. 
Strumski už pareikštas mintis 
del A. Vanagaičio laimėjimo tei
smo bylos prieš “Naujienas”):

“Gerbiamieji:
“Gruodžio mėn. 14 dieną ‘Dir

voje’ buvo įdėtas J. R. James- 
Janušausko straipsnis, kuriame 
begėdiškai šmeižiama ‘Naujie
nos’, Amerikos Lietuvių Trans- 
Atlantinio Skridimo Sąjunga ir 
aš, melagingai kaltinant juos, 
kad jie vartoję žmonių sudėtus 
pinigus ne tiems tikslams, ku
riems jie buvo paaukoti; kad 
jie mokėję iš ALTASS iždo 
šimtus dolarių už tokius daik
tus, kuriuos valdžia pripažino 
netikusiais, ir kad supirkinėjant 
lėktuvo Įtaisas ir instrumentus 
‘jie’ gavę sau tūkstančius do
larių.

“Tame pačiame ‘Dirvos’ nu
meryje, redakciniame straips
nyje, rašoma, kad Grigaičiui 
grasinąs pavojus ‘atsisėsti ka
lėjime’ ir kad jisai dabar noris, 
kad lakūnas arba ‘Lituanica II’ 
nusisuktų sprandą.

“Gruodžio 21 d. ‘Dirvoje’ įdė
ta dar daugiau straipsnių, kri- 
minališkai šmeižiančių mane, 
‘Naujienas’ ir ALTASS komite
tą. Tenai sakoma vienoje vie
toje, kad ALTASS esanti įta
riama del ‘raketieriško biznio’ 
ir del to esanti patraukta į tei
smą. Kitoje vietoje (pačios re
dakcijos straipsnyje) rašoma, 
kad aš, P. Grigaitis, esąs ‘lietu
viškas veidmainys No. 1’. kad 
aš prikalbinęs koki tai asmenį 
skųsti ‘Dirvą’, žadėdamas jam 
finansinę paramą iš antro skri
dimo pinigų, ir kad man ‘grę- 
šia kalėjimas’. Dar kitoje vie
toje aš esu, kokio tai anonymio 
korespondento rašinyje, lygi
namas prie Judošiaus ir man 
prikaišiojama kad aš 'numau- 
dęs’ visuomenę, surinkdamas 
§32,000 ‘savo kromelio gelbėji
mui’.

“Pagailos, tame pačiame ‘Dir
vos’ numeryje neva juokų for
moje pasakdjama kad ‘antro 
skridimo promicorius’ bijąs pa
tekti į ‘šaltąją’ ir todėl rengią- 
sis padegti ‘Litvaniką H’ ir 
tokiu budu pasiteisinti del 
skridimo neįvykinimo. Kiek
vienas skaitytojas galėjo leng
vai suprasti kad ši kriminališka 
insinuacija yra taikoma į mane.

“Tie visi Įtarimai, Įžeidimai 
ir prasimanymai yra žemiau
sios rūšies šmeižtas, už kurį 
‘Dirvos’ redaktorius, leidėjas li
tų raštų autoriai atsako ne tik 
prieš visuomenę, bet ir prieš 
Įstatymus. Kadangi ‘Dirva’ 
jau ilgas laikas nesiliauja ma
ne, ALTASS valdybą ir ‘Nau
jienas’ šmeižusi, ir tolyn tie 
šmeižtai darosi vis aršesni, tai 
šiuomi aš ‘Dirvai’ pranešu, kad 
daugiaus aš tos purvinos kam
panijos nebetoleruosiu.

“Reikalauju, kad artimiausia
me ‘Dirvos’ numeryje visi šia
me laiške paminėtieji ‘Dirvos’ 
šmeižtai butų pilnai ir be išsi
sukinėjimų atšaukti.

Su pagarba
P. Grigaitis.”

“Dirvos” Redakcijos pasta
bos: Kadangi “Dirva” nerašo 
prieš p. Grigaitį nieko daugiau 
kaip kiti musų laikraščiai tai 
reikia manyti kad jis pasiuntė 
panašios rūšies laiškus ir ki
toms redakcijoms.

Viskas tas kas liečia p. Gri
gaitį išsivystė iš jo sugalvoto 
“antro skridimo”, kurį žadėjęs 
Įvykdyti Rugpjūčio 26 d. 1931

DEL BUVUSIOS AME
RIKOS LIETUVIŲ 

BRIGADOS

metais, neįvykdė. Ir žadėjo vie
šai, per spaudą, nors žinojo kad 
nei lakūnas nesutiko lėkti, nei 
leidimo neturėjo, nei lėktu
vas buvo negatavas. Kuo p. 
Grigaitis pateisina šitą savo pa
sielgimą, po surinkimo iš visuo
menės §32,000 — dikčiai per
daug negu reikėjo išrengti an
tras skridimas?

Toliau, p. Grigaičio atstatytas 
lakūnas James-Janušauskas da
bar iškėlė bylą prieš visą AL
TASS sąstatą reikalaudamas at
skaitų, ir savo žinomas sąma
tas kaštų paskelbė visuomenei, 
ką padaryti turi pilną, teisę, 
nes pirmiausia jo vardu ir jo 
oro gabumais pasitikėdama vi
suomenė dėjo pinigus, norėda
ma kad JIS skristų į Lietuvą.

Kaslink musų pastabos kad 
Grigaičiu “gresia kalėjimas” 
už rinkimą pinigų tikslui kurio 
jis neįvykdo, p. Grigaičiui tu
rėtų tas būti labai gerai žino
ma: naudoti paštas (laikraščiu 
ir laiškais) rinkimui pinigų ko
kiam nors tikslui kurio paskui 
neįvykdo, yra prieš pašto įsta
tymus ir paštas paprastai rei
kalauja kad žmonėms butu su
grąžinta pinigai iki vienam cen
tui, net nepasiliekant už jokius 
iškaščius. Kas atsitiktų jeigu 
“Naujienos” paskelbtų kad “an
tras skridimas” neįvyksta, o 
skridimo promoteriai pinigus 
jau praleidę?

Iki “antras skridimas” nebus 
įvykdytas, visuomenė, aukoto
jai, jaučiasi “numaudyti”, nes 
žadėjimas lakūną išleisti Rug
pjūčio 26 d. 1934 m. buvo tik 
drąsus žygis gauti daugiau pi
nigų, nors ir taip jau buvo su
rinkta toli perdaug negu reikia.

“Raketieriško biznio” prie
kaištas nėra tai “Dirvos” prie
kaištas bet paimtas iš Chica- 
gos “Evening American”, kuris 
Gruodžio 13 d., 1934 m., patal
pino pranešimą sekančiai:

“Charges of racketeering in 
a projected America-Lithuania 
airplane flight were made in 
the Circuit Court today” ir tt.

Kaslink p. Grigaičio veidmai
niškumo del kurstymų žmonių 
skųsti teisman laikraščius:

P. Grigaitis užsigina kad jis 
nekurstė savo, korespondento 
griebti “Dirvai” už gerklės, ta
čiau advokatas skundėjo, po jo 
sugryžimo iš Chicagos (jis lan- 

j kėši pas p. Grigaitį ir dalyvavo 
I socialistų dienoje Pasaulinėje 
Parodoje Rugp. pradžioje, 1934 
m.) pasakė “Dirvos” redakto
riui kad “Po jo (skundėjo) su
gryžimo iš Chicagos, JIE dar 
labiau pasiryžę kibti prie ‘Dir
vos’ ; kiek matoma tai JIEMS 
neapeina gavimas piniginio at
lyginimo bet pakenkimas ‘Dir
vai’.” (Už šitą, be abejo, p. Gri
gaitis parodys tokią pat kumš
tį ir tam advokatui Clevelande.)

Na o “Vienybėje” apsisukęs 
rėkia ant Strumskio ir prikiša 
jam kurstymą žmonių traukti 
į teismą visus laikraščius!

Nesmagu kad prie tokių da
lykų prieita, bet pats p. Gri
gaitis savo darbais prie to pri
vedė ir už tai sulaukė iš visų 
musų laikraščių tokių karčių 
kritikų. Mes jokiu budu nega
lėtume pasmerkti visuomenę už 
jos geraširdingumą ir patikė
jimą duodant pinigus Grigaičio 
sumanytam projektui, tat sto
dami visuomenės pusėje turime 
reikalauti kad pažadai butų iš
pildyti ir kad musų visuomenė 
už vieno žmogaus ar vieno laik
raščio vėjagaudiškus projektus 
nemestų dėmės ant visų musų 
laikraščių.

Jeigu p. Grigaitis siuntinėjo 
šitokius laiškus ir kitiems laik
raščiams įrodinėjantiems visuo
menei kas nutiko su “antru 
skridimu”, tai yra jo didelis 
užsimojimas užčiaupti burnas

Įsteigus Kaune Vytauto Di
džiojo Nacionalį Muzejų, buvęs 
Karo Muzejus tapo perkeltas į 
erdvias Vytauto Muzejaus pa
talpas. Ryšyje su tuo, Lietu
vos spaudoje pasirodė atsišau
kimas pasirašytas Generolo V. 
Nagevičiaus, Karo Muzejaus 
viršininko, ir kitų. Tame atsi
šaukime tarp kitko prašoma 
surinkti ir Kaunan atsiųsti į- 
vairios medegos ir apie pastan
gas Amerikoje anais laikais su
organizuoti taip vadinamą “A- 
merikos Lietuvių brigadą” ar
ba Legijoną.

Atsišaukime nurodoma kas 
yra reikalinga siųsti:

1) Vėliavos, uniformų ženk
lai ar brėžiniai; aprūpinimo ir 
apginklavimo daiktai ar jų fo
tografijos; gyvenimo, veikimo, 
kovų ir gyventų ar butų vietų
vaizdai;

tų aišku del ko, kur ir kada tie 
daiktai ar asmenys turėjo svar
bos atgyjančiai Lietuvių kariu- 
menei ir valstybei. Be to, prie 
kiekvieno daikto, fotografijos 
ai' rašto reikia pažymėti perlei
dimo sąlygas (dovanojama ar 
kitaip) ir savo adresą. Tinka
mus eksponatus Karo Muzejus 
sutvarkys ir saugos. Nesunau
doti daiktai bus grąžinti savi
ninkams.

Iš savo pusės žemiau pasira
šęs, kaipo buvęs Lietuvos karo 
vadovybės įgaliotinis, šiuomi 
turiu garbės kreiptis į čionykš
tes organizacijas, kaip vetera
nų bei eks-kareivių draugijas, 
Amerikos Lietuvių Legijono 
postus, Lietuvos Vyčius ir bu
vusius Liuosybės bei Laisvės 
Sargus surinkti prašomą mede- 
gą ir atsiųsti Lietuvos Genera
linio Konsulato adresu: 11 Wa
verly Place, New York, N. Y., 
del persiuntimo Kaunan.

Su pagarba
P. ŽADEIKIS, 
Gen. Konsulas.

2) visokie raštai; protokolai, 
rezoliucijos, įsakymai, skelbi
mai, susirašinėjimai, liudymai, 
laikraščiai, jų iškarpos;

3) žuvusių ir pasižymėjusių 
karių fotografijos, laiškai, die-1 
nynai, raštai;

4) karininkų, kareivių, par
eigūnų, veikėjų ir civilių rėmė
jų fotografijos;

5) Lietuvių kariumenę sve
timuose kraštuose liečiantieji 
daiktai.

Siunčiamus daiktus ir foto
grafijas reikia aprašyti kad bu-

visiems kad nerašytų nieko apie 
“Naujienų”, Grigaičio ir jo 
komiteto surinkimą iš visuo
menės §32,000 ir neišpildymą 
kas buvo už tuos pinigus ža
dėta.

JEIGU 
JIENOS” 
TŲ RENGĘ “IŠLEISTUVIŲ” 
RUGP. 26 D., 1934 M., tada 
istorija butų buvus kita: nie
kas nebūtų galėjęs nieko saky
ti NORS SKRIDIMAS IR BU
TŲ BUVĘ ATIDĖTA “KITAI 
VASARAI”.

GRIGAITIS, “NAU-
IR ALTASS NEBU-

Kaleadoriai Siuntinė
jami

Kuri< “Dirvos” skaityto
jai užsfeakė 19S5 metų ka
lendorius, juos gaus šiose 
dienose nes jie skubiai iš- 
siuntinijami. Kurie nespė- 
jos garti trumpu laiku, ne
rašykit administracijai lai
škų, jisų kalendoriai bus 
jums įsiusti.

PAJIEKAU pusbrolį Vincą Kau- 
šelą, iš Tauragnų par., Ruzgiškių 
k., Utend apsk. Amerikon atvažia
vo 1910 Įn. apsigyveno Chicagoje.

Taipgi pajieškau Emiliją ir Bro
nę Jasiu|aičiutes, iš Rygds miesto, 
pribuvo jChcagą 1913 m.

Leose Šeškevičiutė-Vičneliene 
296 Llojį avė. Akron, Ohio

J. ŽIMANTAUSKAS
'Viešas Notaras

Užrašo’“Dirvą”, “Vienybę” if 
kitustautinius laikraščiuft

130 CONGRESS AVE. 
WJTERBURY. CONN- ____ _________ I__ *-------

“DIRrA” yra pigiausias dar
bo žrogaus pasismaginimas 
kada atokiems pasilinksmini
mams pinigų mėtyt nėra.
bo
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| WILKELIS FUNER
= Licensed Funeral
= 6522 Superior
E NORINTIEMS KAMBARIUS D
= Palaidojimo kaštai priklauso nuo šei 
= musų patarnavimas, užjauta, simpatija 
= lygus, be tsižvelgimo j kaštus.
E Patarnavimas greitas, aukščiausios ru 
E derniškas.

:92

enue
DAME VELTUI.
išgalės ir noro. Vienok 
prielakumas yra visiems

ir visais atžvilgiais mo-

HOME 
irector

HEnderson

Išrašykit
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935 M

Prenumerata naujiem skaitytojams i 
LIETUVĄ ATPIGINĄ - tik $2.50!

i
(Jokių dovanų už šią Iną neduodama)

Kurie išrašys “Dirvą” s?o giminėms j Lie 
tuvą iki galo šių metų, lokės tiktai $2.50 

(Reguliarė metinė prdmerata §3.00)

DOVANOKIT SA\šKIAMS GI
MINĖMS LIETUVOJE ‘DIRVĄ’, 
ją visi labiau^ mėgsta 
SKAITYTI. — Už L 50 metuose 
pralinksminsit visąavo gimtinės 

apielinli!

6820 Superior avė. Cleveland, O.
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Musų Kultūrinio Gyvenimo Klausimai — 
Amerikos ir Lietuvos Politikos Reikalai

Chicagos Lietuvių Judėjimas ir 
Įvairios Žinios

LIETUVIŲ TRIBŪNA VISOKIOS CHICAGOS

Chicagos antrašas: 1624 So. Western Ave.
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TRAKIŠKOS PASAKOS

Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Giliausioje vietoje Galvos 
ežero, čia pat prie vyresnio
sios visų salos; tenai kur 
stiebėsi gražiausia bonė, 
kurioj kitados gyveno pati 
Birutė — tenai Galvos eže
ro dugne, yra kuperkas gin
taro ir aukso.

— Jį pats Kęstutis pas
kandino. ...

— Paskyrė jį savo ai
niams. ...

Giliai, giliausiai Galvos. 
ežero dugne kuperkas gin
taro ir aukso. Tas auksas I 
raudonas, tyras ir brangus. 
Jo tenai daug daug. Tiek, Bet krūmas nuostabus ir 
daug kad patį Vilnių galima rožės tos nepaprastos: dieną 
nupirkti. O gal net ir pa- nuskintos — naktį vėl pra- 
čius Trakus....

Paskirtas jis, kaip pats 
Kęstutis sugalvojo, Trakų 
ainijos įpėdiniui — kai gims 
jisai, tai tą kuperką išsi
trauks, tai gintarą ir auksą 
išsiims — ir Vilnių ir Tra
kus laimės. ...

Jau ir dabar Galvos ežero 
žvejai giliai giliai užleidžia 
savo tinklą, stiprių-stipriau- 
siai mėgina užkabinti ir iš
traukti, bet' vis kupertas 
nepatenka, bet vis jis dugne 
įsirausęs ir labai sunkus ir 
neištraukiamas....

— Taip, dar negimė Kęs
tučio įpėdinis, dar neužau
go antras Vytautas — tai 
Galvos ežero dugne vis dar 
teguli kuperkas gintaro ir 
aukso.... * * *

.... Trakų Pilies vyriau
sioje sodyboje užaugo krū
mas laukinių rožių.... Rau
donos, kvapios, nuolat žydi 
— tiktai laukinės....

Patiko Trakiečiams lau
kinės Trakų rožės. Jie pri
pažino, kad jos nepaprastos, 
o gal net ir užburtos. Tik 
nežinia, kas jas užburė: gal 
pati Birutė, o gal trakietės 
Lietuvaitės. .. .

Sako trakiečiai, kad jų 
tos rožės nepaprastai lai-

mingos — kas jų turis, tas 
nieko nebijąs, tas Įgaunas 

! dar nepažintą drąsą, tas sa- 
|vo narsumu galis net ir dva- 
• sias nustebinti....
| Su tomis rožėmis gali pa- 
' čiame vidurnaktyje j kapus 
' eiti, gali visus pasivaidim- 
mus ir visas šmėklas iš
vaikyti ir net nudėti pati 
nelabąjį. O negerų žmonių 
— gali visą šimtą išguldyti.

Taigi kas rytą ir skuba 
greitesni trakiečiai ir plau
kia prie Pilies artyn — vis 
skinti rožių, vis tų laukinių.

Kada lakštingala sučiulba.. 
kada mėnulis pateka. . kada 

į jaunos širdys suplaka. .. .
Tai tada gražu.
Tai tada laimės daug.
Tada kas plaukioja, kas 

skina baltas lelijas —tikrai 
' laimingas.

— Kaip pasakoje. ...

Ir

Grigaitis iššaukė Dvi Kraštutinybes

žistančios. .. .
Kažin ar dabar tos rožės 

žydi? Ar gali jų Lietuviai 
prisiskinti ?

— Tada jie nieko nebijo
tu....

1934 METU BONU 
KUPONAI

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

“DIRVA”
6820 Superior av. Cleveland, 0.

Trakų ežere . . labai daug 
auga baltų vandens lelijų. 
Tai gražios jos! Gal niekur 
ir nėra gražesnių užu Tra
kų baltąsias lelijas. Jos to
kios didelės, pilnavidurės, 
linksmos, tyros.

Jaunimui tokios lelijos., 
labai patinka. Taigi sekma
dieni, taip — ypač sekma
dieni, ežeras pilnas Trakų 
Lietuviško jaunimo. Ne vien 
Trakų, kur kas daugiau iš 
tolimos apielinkės.

— Plaukioja, pluduriuoja 
;r giliai vandenin siekia bal
tųjų lelijų. ...

Matyti, patinka.
Bet tos lelijos, jos ne tik 

pilnavidurės, jos dar labai 
laimingos....

Kas turi Trakų ežero bal
ti lelijų vistiek, gyvų ar 

sudžiovintų — tas visiškai 
laimingas ir tam puikiai se
kasi.

— Ypač meilėje....
Taigi Trakų ežere sekma

dieni jaunimas ne baltų leli
jų, bet laimės jieško. Ir 
daug jos, daug suranda — 
labiausiai gi pavakarėm....

NEBŪK ŽILAS!
Stebuklingos Gyduolės, kurios Pa- 

.taikina žilintą, Plaukų Slinkimą ir 
Pleiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
‘■•arėti kiekvienas kuris žyla, slenka 
irba pleiskanuoja plaukai. Nėra 

nieko už jas geresnio iki šiol išras
ta. Kreipkitės neatidėliodami ilgiau. 
Kaina $2 iškalno. Užganėdinimas 
;arantuotas arba pinigai gražinami.

J. SKINDER Dept. C
<838 So. Green St. Chicago, III.

VIENYBES
Prenumeratos Vajus

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

numeratų rinkėjams skiriama

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

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

Apie nelaimingąją panelę 
įsimylėjusią ir apie jos my
limą bernelį kavalierių.

Už Trakų ežero, ant pačio 
kranto, gražiausiame miške, 
lyg gojuje, baltuoja pasa
kingas Užtrakės dvaras ■— 
didelių ponų sodyba.

Vai kiek tenai grožio, kiek 
pasakos, kiek meilės, 
daug ir labai daug.

Va nelabai seniai dvare 
gyveno senas urėdas. Gy
veno, o prie jo graži duk
relė buvo. Taigi — graži: 
viskuom perpildyta ir aprė
dyta; visų išsiilgta ir pamy
lėta.

— Bet pačiai gražiajai 
mergelei mylėti buvo už-, 
drausta, labai užginta. Taigi 
ir urėdas drausmingas ir 
jo tarnai samdyti kasdieną 
saugojo panelę. .. .kad ji 
nemylėtų.

Bet nėra sargo žmogaus 
širdžiai.

Nėra galybės priešais 
meilę.

Jai laisvė be ribos ir var
gas nelaimingas....

Taigi ir Užutrakės mer
gelė pamylėjo. Pamylėjo 
paprastą, bet gražių ir do
rą bernelį.

Įsimylėjo — o čia negali
ma.

O čia maršalkos prižiūri 
ir saugoja kas dieną ir kas 
naktį; o tėvas urėdas net 
barasi ir bausti paketina.

— Už meilę. Už nelygią 
kitą pusę. Užu dukrelės 
pamėgimą prasčiokėlio. Taip 
jisai tikrai prasčiokas — bet 
gražus, malonus, doras, ir 
jį mergelė pamylėjo. ...

Jie nesimato. Jiems už
drausta. Jie tik svajoja 
vienas kitą, saldžiai naktu
žėje pasapnuoja, o dieną 
karčiai klausosi barnių ir 
papeikimo....

.... Bet nėra sargo žmo
gaus širdžiai.

... .Nėra galybės priešais 
melę.

.... O meilė savo daro: ji 
pančioja, ji žeidžia, ji svai
gina. Ir musų mylimųjų 
širdeles pančiai sukaustė, o 
sąmonę ir sąžinę — jauny
stės aistra apsvaigino....

Tamsiąją naktelę ant 
kranto abu susitiko; tyliai, 
patylomis laivan susėdo; 
skubiai, skubėlėmis į gilumą 
nuirę: gyvųjų pasaulyj pas
kutinį kartą .... pasibučia
vo — ir vandenin. . . .

Abu paskendo. Iš meilės. 
Trakų ežere.

— Jeigu gyviems negali
ma karštai mylėtis, tai Tra
kų ežero dugne vis viena jie 
kartu.

... .Nes nėra sargo žmo
gaus širdžiai.

....Nėra galybės prie
šais meilę

Klauskite smulkmenų

LITHUANIAN PRESS CORPORATION
Publishers of Vienybė

193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

myli Trakus.
apie Trakus

Lietuviška pilis, 
užburtas, • ten

Milžinas
Milžinas 

svajoja.
Nes ten 

ten ežeras
meilės daug, ten gražios 
Trakų pasakos. .. .
“L. A.” Milžinas.

“Vienybėje” tilpęs socialistų 
“dvasios vado” Grigaičio pik
tas šmeižtas prieš tautininkus 
iššaukė dvi kraštutinybes net 
tarpe pačių tautininkų. Pir
miausia, geraširdis Vinciunas 
Grigaičio garbei išliejo gaidžio 
ašarą ir nusispjovė tautininkų 
adresu. Musų broliui Vinciunui 
Grigaitis yra lyg kokia neliečia
ma šventa relikvija. Vinciu
nas, matyt, nenori nei prisimin
ti kad tas jo ginamas asmuo 
pastarų poros metų laiku su- 
gryžo atgal į anuos jo “gar
saus cięilikavimo” laikus.

Antra kraštutinybė pasirodė 
“Dirvoje”, kurios koresponden
tai ir net pati redakcija skaito 
klaida ar net daugiau kuo, kad 
“Vienybė” paskelbė tą Grigai
čio polemiką ir tuos šmeižtus. 
“Dirvos” manymu, tokiems so
cialisto šmeižtams neturėtų bū
ti vietos padoriame tautiškame 
laikraštyje. Ypatingai tokiu 
atveju kuomet to šlamšto au
torius begėdiškai įžeidžia ir iš
niekina visą tautininkų srovę. 
Iš paviršiaus pažvelgus tokis 
“Dirvos” argumentas yra pa- 
matingas.

Tačiau mano manymu, “Vie
nybė” nepadarė klaidos patal
pindama tą Grigaičio raštą. 
Pirmiausia, daugelis tautininkų 
įvairiuose seimuose ir susirin
kimuose dalyvaudami iš pavir
šiaus matė Grigaitį kaipo rim
tą ir taktingą žmogų (tokiu jis 
buvo prieš kelis metus, kol ne
buvo galutinai nusenęs). Tik 
su maža išimtimi, tautininkai 
Grigaičio redaguojamos gazie- 
tos neskaito ir nežino kokiu pi
giu šlamštu, prikimštu visokių 
šmeižtų ir insinuacijų prieš ki
tas sroves ir jų veikėjus tas 
atsiprašant dienraštis virto. 
Vinciunas gali būti pavyzdžiu, 
kuris matoma neskaito Grigai
čio gazietos ir nežino kokiu ne
švariu demagogu tas senukas 
virto, todėl ir šoko ginti socia
listų “šventojo” garbę.

“Vienybei”, kaipo tautininkų 
laikraščiui, patalpinus Grigai
čio raštą, kurį jis apvainikuoja 
net tokiu priekaištu sisai tau
tininkų srovei kaip, “atžagarei- 
viška ir Lietuvių visuomenei 
kenksminga, moraliniai ir idė
jiniai nusigyvenus srovė”, da
bar kiekvienas sąžiningas tau
tininkas pilnai pažins Grigaitį. 
Dabar kiekvienas tautininkas 
pamatys kad labai klydo jei 
skaitė Grigaitį rimtu visuome
nininku ir naudingu žmogum 
Amerikos Lietuvių išeivijai. Ta
me savo rašte “Vienybėje” Gri
gaitis nusiėmė visuomenininko 
kaukę ir Amerikos Lietuviams 
pasirodė kuomi ištikro jis yra. 
Ir čia mes jį pamatome papras
čiausio senų laikų cicilikėlio po
zicijoje, kuris senoviniu budu 
nešvariai spjaudosi į tą patį 
Lietuvybės ir tautybės šulinį, 
iš kurio palindęs po kauke ir 
pats bandė gerti. Reiškia, Gri
gaitis sugryžo į cicilikavimo 
laikus ir vėl pradėjo šmeižti ir 
niekinti tautininkų srovę, kaip 
prieš dešimts metų atgal darė. 
Taigi Amerikoje nebeliko vi
suomenininko Grigaičio — jo 
vieton atgimė senovės trukš- 
madaris cicilikas Grigaitis. Del 
šių permainų mažas nuostolis 
Amerikos Lietuvių tautiniam 
gyvenimui. Vinciuno Frentas.

Nuo Redakcijos: Šis straip
snelis pasako daug teisybės: 
patalpinimas “Vienybėje” (nr. 
96-me, ačiū Tysliavai) Grigai
čio rašto, parodė tautininkams 
ir sandariečiams kurie tikėjo 
kad Grigaitis yra rimtas vyras, 
ką ištikro Grigaitis apie tauti
nę srovę mano.

Tačiau reikia tiek pridėti kad 
tautininkai niekad neskaitė Gri
gaičio rimtu visuomenininku ir 
naudingu žmogum Amerikos 
Lietuvių išeivijai. Tą darė da
lis sandariečių (tautinės sro
vės žmonių dalis). Kurie davė
si Grigaičiui įtikinti kad jis yra 
kas kitas negu nešvarus socia
listas, tie dabar pasijunta 
vilti. Grigaičiui jie buvo 
galingi iki jis gavo paimti 
šų Susivienijme.

Dabar tie sandariečiai kurie 
laikė Grigaitį “rimtu visuome
nininku”, turės vienas po ki
tam viešai pasisakyti kur jie 
stovi, kitaip sakant turės pa
čių sandariečių tarpe išsigry
ninti kenksmingi gaivalai kurie 
kenkė tautinei srovei ir pasi
duodami Grigaičiui “užžavėti” 
tautinę srovę sudemoralizavo.

ap- 
rei- 
vi iš

DABARTINIS LIETU
VOS ŽEMĖS ŪKIO 

STOVIS

Kaunas. — šymet Lietuvoje 
buvo pakankamai geras oras, 
tiek javams augant, tiek jiems 
subręstant ir nuvalant. Todėl 
šymet javų ir bulvių derlius 
yra didesnis ir geresnis negu 
buvusiais metais.

Nežirint savo gražių darbo 
vaisių, dabar Lietuvos ūkinin
kas negali jais taip džiaugtis 
kaip džiaugdavosi anksčiau, že
mės ūkio produktus ūkininkai 
daug sunkiau ir žymiai mažes
nėmis kainomis parduoda negu 
prieš dvejus metus. Tiesa, su 
žemomis kainomis ūkininkai 
dalinai jau yra apsipratę. Ta
čiau negali apsiprasti su tuo 
faktu kad ir žema kaina ne vi
sur ir visados žemės ūkio pro
duktus galima parduoti.

Palyginti net su praėjusiais 
metais, dabar Lietuvos ūkinin
kų padėtis yra dar daugiau 
pasunkėjus. Daugumos žemės 
ūkio produktų kainos yra nu
kritusios dar 10—15 nuoš. Pie
no produktus, bekonus ir pauk
ščius sunku kur nors iškišti.

Lietuvos ūkininkai visokių 
gerybių turi perdaug. Tačiau 
jiems stinga ūpo, nes jų pini
ginės pajamos dabar visai su
mažėjo. Juo toliau, juo ūkinin
kų sunkumai ne tik nemažėja 
bet dar labiau auga, nes par
duodamų dalykų kainoms krin
tant, perkami] prekių kainos 
nemažėja. Šymet ūkininko 
jamos mažesnės, o išlaidos 
ka tos pačios kaip pernai.

Šymet Lietuvos ūkininkų
dėtis yra žymiai pablogėjus y- 
patingai tose vietose kurios yra 
netoli Vokietijos sienos. Kaip 
žinome, Vokietija šymet ypa
tingai suvaržė savo rinką Lie
tuvos gaminiams. Kartu ji be
veik panaikino ir taip vadina
mą mažąjį pasienio susisieki
mą, kuris buvo naudingas tiek 
Lietuvos, tiek Vokietijos pasie
nių gyventojams. Taigi Lietu
vos gyventojai Vokietijos pa
sienyje anksčiau vis kaip nors 
iškišdavo žymią dalį savo ga
minių Vokietijon. Gi dabar ir 
jiems ši rinka jau uždaryta. 
Tuo budu, be ekonominio kri- 
zio. Vokietijos pasienio gyven
tojams atsirado dar vienas nau
jas sunkumas, kurį jiems ne
lengva pernešti.

Javų ūkis del gero derliaus 
šymet pasirodė pelningesnis už 
kitas 
kas. 
tyje 
nors
pajamos iš jos nedidėja.

Bekoninių kiaulių rūšis ge
rėja. Jų supirkimui bei eks-

pa-
lie-

pa-

žemės ūkio gamybos ša- 
Tačiau pienininkystės sri- 
nebematyti pažangos. Ji 
kai kur plečiama, tačiau

“1931 SKANDALAI” 
ATLIKTA GERAI

Cicero  j, Olympic Ballroome. 
Kalėdų vakare, Gruodžio 25 d., 
įvyko “Margučio” didelis va
karas, kuriame atvaizduota žy
miausi Amerikos Lietuvių gy
venime “1934 Metų Skandalai”. 
Programas buvo gana turinin
gas, daug juokų, dainų, “teis
mas”, “antras skridimas”, “sū
dąs”, ir tt. Publikos buvo gana 
daug.

Orkestras buvo geras, po va
dovyste Adv. A. A. Olio. Cho
ras labai gerai sudainavo, nors 
dar nelabai senai suorganizuo
tas.
riai, A. Vanagaitis ir J. Olšau
skas, nemažai juokų prikrėtę 
ir priskandalavo.

Dainininkas A. Kaminskas 
gana gražiai sudainavo keletą 
dainų. Lietuvaitės šokėjos pa
šoko “šaltyšių”.

“Skandalai” buvo atvaizdinta 
politinėje dvasioje ir gal kaip 
kur savotiškai, bet gerai. Po 
programo buvo šokiai, kurie tę
sėsi iki paryčio.

Patys “skandalų” auto-

Rep.

KALĖDOS IR 
NAUJI METAI

Chicago]' Kalėdų šventė pra
ėjo gana ramiai, tik matėsi kad 
žmonėse 
nio ūpo. 
Kalėdos, 
truko.

Nauji

buvo daugiau smages-
Kalėdos buvo tikros 

sniego ir šalčio ne-

1935 metai Chicagą 
pasiekė labai paprastai, kaip ir 
kitais metais. žmonės turėjo 
visokių vieši] ir privatiškų pa
silinksminimų, nors daugelis 
negalėjo tokio įvairumo turėti, 
būdami skurde.

Lietuviai taip pat 
smarkiai baliavojo.

Su naujais metais 
nemalonus svečias, 
šaltis.

PADĖKA
Visos musų šeimos didelio 

liūdesio valandoje, netekus Au
gustinos Degutienės, Atlantik'o 
nugalėtojo Kapt. S. Dariaus ir 
musų motinos bei žmonos, šv. 
Jurgio parapijos klebonas Pral. 
M. Krušas laikė iškilmingas pa
maldas, o Kun. šaulinskas at
liko laidojimo apeigas ir abu 
pasakė gražius pamokslus, <5. 
Sasnausko (vargcninkų) cho
ras, vedamas komp. A. Pociaus^ 
įspūdingai giedojo per pamal
das, Amerikos Legiono Dariaus- 
Girėno posto veteranai su vė
liavomis ir garbės sargyba da
lyvavo pamaldose, laidotuvėse 
ir nešė karstą, dalyvaujant šio 
posto rėmėjoms, Dariaus-Girė
no paminklo statymo komite
tas, Amerikos Lietuvių Aero 
Klubas ir gėlininkas Levickas 
padėjo gražius vainikus prie 
karsto, lakūnai Kiela ir Krivis 
iš lėktuvo mėtė vainikus ant 
karsto kapinėse, Kapt. P. Jur- 
gėla per Margučio radio pasa
kė gražią kalbą apie velionę. 
Chicagos miesto mayoras p. E, 
Kelly, Lietuvos Gen. Konsulas 
P. žadeikis ir Konsulas A. Kal
vaitis, Dariaus-Girėno pamink
lo statymo komitetas, Lietuvių 
ir Amerikonų laikraščiai ir dau
gelis organizacijų bei asmenų 
pareiškė mums užuojautą arba 
atsiuntė gėlių.

čia minėtiems ir visiems ki
tiems taip nuoširdžiai 
laimę užjautusiems 
savo padėką.

Velionės dukterys:
nienė ir K. Stulpinienė, sūnūs 
W. Jucius ir S. Degutis, vyras 
K. Degutis ir kiti giminės.

Chicago, Ill.

musų ne
reiškiame

L. bTalso-

pusėtinai

atėjo ir 
smarkus

Rep.

gyvento jų 
tai istorija

kad bėgyje

CHICAGA MAŽĖJA
Chicaga mažėja 

skaičiumi — tokia 
apie Chicagą.

Apskaitliuojama
praėjusių 4 metų Chicagos gy
ventojų skaičius sumažėjo 117,- 
920 žmonėmis iš pavienių gy
ventojų eilių.

1930 metais Chicagoje gy
ventojų buvo 3,376,438. 1934
metais skaityta 3,258,518.

NORTH SIDE LIETUVIŲ 
KOLONIJA

Chicagos Northsaidėj Lietu
viai vis po biskį progresuoja. 
Biznieriai daro neblogą pragy
venimą. K. Rugis, žinomas vei
kėjas, nusipirko naują namą ir 
jame apsigyveno. Ren.

portui sumažėjus, pradedama 
kiaulių mažiau auginti.

Lyginant su 1933 metų der
liumi, šymet žirnių, vikių ir 
bendrai ankštinių augalų der
lius vertinamas daug žemiau 
negu pernai.
javų derliai vertinami apie 19 
nuoš.
ir

Tuo tarpu kitų

javų 
buvo

pra-

aukščiau. Dėlto šymet 
susidaro beveik visų 

didesnis perviršius negu 
pernai.

žiemkenčių sėja šymet
ėjo labai palankiomis sąlygo
mis. šiltas ir sausas ruduo lei
do ne tik gerai žiemkenčius įsė- 
ti bet ir paruošti dirvą pava
sario darbams. Tsb.

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

Pastaba Skaitytojams
Kuomet negaunat kurio 

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

“Dirvos” Admin.

MELROSE PARK, ILL.
Kelios dienos atgal teko pa

sikalbėti su žinomu veikėju p. 
Rudzinsku, kuris plačiai nušvie
tė vietos Lietuvių gyvenimą. 
Pasakoja p. Rudzianskas kad 
Melrose Parko srityje darbai 
eina gana lėtai, diduma firmų 
užsidarė. Prie tokių aplinky
bių darbininkų padėtis nelabai 
linksma, ir tiems kurie dirba 
algos labai sumažinta.

Lietuviai biznieriai, kurių 
skaičius yra nemažas, pusėtinai 
verčiasi. Linkėtina kad 
rose Parko Lietuvių 
greičiau pagerėtų.

Mel- 
buklė 
Rep.

GELBSTI CHICAGOS 
MOKYKLAS

Chicagos miesto valdyba su 
pagalba federalės rekonstruk
cijos korporacijos išdirbo pla
ną gavimui Chicagos miestui 
$22,300,000 paskolos mokyklų 
palaikymui.

A. L. AERO KLUBO 
VALDYBOS RINKIMAI

Chcagoj'e įvyko Lietuvių Ae
ro Klubo valdybos rinkimai ir 
nauja valdyba yra sekanti: 
pirmininkas — Juozas Krivis; 
vice-pirm. — Inž. Viktoras Ja
sulaitis ; sekr. — A. Masalskis; 
kasininkas — V. Urbonas; ko
respondentas ir fotografas — 
Julius Urbonas, kuris yra r 
riu International News Servi

Buvęs pirmininkas laku 
A. Kiela pasitraukė iš pii 
ninkystės ir išvyko į New ‘i 
ka, tenai vadovaus Dariaus-' 
rėno Aero Klubui.

Taigi, palengva tarp Lietu 
vių orlaivininkystė palengva 
plečiasi, ir galima tikėti kad 
priaugusio Lietuvių jaunimo už 
kelių metų bus šimtai lakūnų.

J. U. Rep.
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1 
%

Nuo Peršalimo 
naudokite 

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERI 

Pain-Expelleris visuomet 
palengvina skausmus



Dienos Klausimais
DAUGIAU RŪPESČIO KLAIPĖDAI!

Hitlerininkų pavidalu ir 
pamokinimų gaudavo iš 
Berlino, iš kur prisiuntė sa
vo atstovą, Dr. Herbstą, 
propagandos biurą tvarky
ti. Organizacija susiskirs
tė keturiomis apskritimis ir 
kiekviena turėjo savo vadą, 
kurie valdė 80 mažesnių bu
rių vadus, o šie tvarkė 800 
kaimuose ir miesteliuose 
suorganizuotų vadukų. Or
ganizacija turėjo ir slaptų 
“sturm-kolone” burių, tai 
yra, smogiamųjrj raitelių, 
kurie mokėsi kariško muš
tro ir rengėsi “įvykiui”.

Viskas, kaip kaltinimo 
dokumentai rodo, buvo ruo
šiama Sausio mėnesiui, 1934 
metams. Sovog turėjęs ar
ti 6,000 narių, Sasso sąjun
ga 2,258. Kaip giliai valdi
ninkuose šis judėjimas bu
vo lizdą susukęs rodo fak
tas kad iš 1,478 Klaipėdos 
krašto valdininkų, 761 pri
klausė vienai ar kitai Vo
kietininkų išdavikiškai or
ganizacijai. Policija kra
tose rado 1,104 ginklus.

Visas šis Vokietininkų 
pasiruošimas dabar atsidu-

Permažas iš musų pusės, 
ir ne ganėtinai Įtemptas, 
Klaipėdos krašto reikalais 
susirūpinimas privedė prie 
šiomis dienomis svarstomos 
Kaune bylos, kur 126 Klai
pėdos krašto Vokietininkai 
kaltinami ruošė suokalbi 
ginkluoto sukilimo keliu 
atplėšti Klaipėdos kraštą 
rilio jo teisėto savininko, 
Lietuvos respublikos. Lie
tuviai dažnai net savo ne
nori apginti, o Vokiečiai 
kitoki — ne tik savo atkak
liai gina, bet vis taikosi sve
timo pagrobti. Todėl, vos 
spėjo nudžiūti rašalas nuo 
1924 metais sudaryto Klai
pėdos autonomijos statuto, 
Vokiečiai jau pradėjo veik
ti. Ne ištikimais Lietuvos 
piliečiais tapti. Ne! Jie 
pradėjo organizuoti Klaipė
dos krašto atplėšimą nuo 
Lietuvos.

Klaipėda vienintelis ge
ras Lietuvos uostas. Va- 
kiečiai puikiai supranta jų 
karaliaus Fridriko Didžio
jo pareiškimą, “Kas valdo 
Danzigą, tas valdo Lenki
ją”. Tas pats galima pri
taikyti ir Klaipėdai: kas 
valdo Klaipėdą, tas valdys 
ir Lietuvą.

J. Paleckis, Kaunietis lai
kraštininkas, Latvių “Jau- 
nakas Zinase” (Gruodžio 
14) sako, Lietuvos vyriau
sybės laiku paimti žygiai 
išjaukė 1924 metais Vokie
čių darytą suokalbį sukili
mo keliu Klaipėdą priblok
šti Vokietijai. Bet Vokie
čiai ėmėsi kitokių būdų; ty
liai ir nejučiomis Klaipėdos 
krašto administracijos ir 
mokyklų aparate prikišti 
Vokiečių šovinistų. Pasi
pylė pinigai ir patarimai. 
Kai kuriems valdininkams, 
sako, buvo duodama “pa
skolos” be nuošimčių iki 12 
ir 14 tūkstančių markių di
dumo. Mokyklų sienos bu
vo apkabinėtos Vokiškais 
patriotiškais vaizdais. Iš 
kelių dešimčių mokyklų tik 
vienoje kabojo Vytis, Lie
tuvos valstybės ženklas. 
Lietuvių kalba ir Lietuviai 
visaip buvo neigiami.

Naziams stojus Vokieti
jos valdžion, pintas sūku
rys Klaipėdoje aršiau susi
suko. Pirmiausia susikūrė, 
rodos nekaltu “krikščionių 
socialistų darbininkų” var
du, sąjunga, kuriai vadova
vo mokytojas Sass. Ji or
ganizavo ‘scilių burius’, ku
rių tikslas buvęs neva ap
ginti susirinkimų sales nuo 
komunistų ir socialistų puo- 

mo, laike sąjungos susi
imu ir prakalbų. Bet 
•5/s tų burių tikslas bu- 
6. i.klėtis kariškai, kad 

.i galėtų tapti gink-
$ Klaipėdos nuo Lietu- 
Katplėšimo veikėjai.
ereitais Į Klaipėdos kra- 

o seimeli rinkimais ši Vo- 
kietininkų grupė -laimėjo 
net 20 vietų, nors kandida
tų teturėjo išstačius 18.

Berline naziai, tačiau, nu
sprendė kad Sass nesąs ga
nėtinai populiarus ir nega- 

I lįs viso krašto Vokietybės 
pajiegų sutraukti. Todėl 
ėmė duoti paramą arklių ir 
karvių gydytojo Neumanno 
organizuotai “tautiškai so
cialistų” sąjungai, trumpai 
“Sovog” vadinamai. Ši or
ganizacija tvarkėsi grynai

V

re Lietuvos karo teisme. 
Lietuvos vyriausybė pajuto 
kad švelnus budai Vokiečių 
neįtikina ir Klaipėdon pa
siuntė gubernatorių Nava
ką, kurį Londono “Times” 
vadina “pasiryžusiu admi
nistratorium”. Visokį išda
vikiški veikimą jis taip su
draudė kad, sakoma, supy
kę naziai siūlo iki 10,000 
markių tam kas jį nudėtų. 
Tokiais tai budais “kultū
ringi” Vokiečiai kovoja 
prieš “antros rūšies” žmo
nes (taip jie Lietuvius va
dina) !

Veik visos Lietuvių tau
tos spėkos ikšiam buvo nu
kreiptos į Vilnių. Vilnius 
jau taip į musų sielą inau- 
gęs kad niekas neiškrapš- 
tys. Bet reikia dėmesio ir 
Klaipėdai kreipti. Ne vien 
Klaipėdai bet ir Rytprū
siams. Ten, kaip rašytojas 
Binkis, recenzuodamas Vy
dūno veikalą “Literatūros 
Naujienose” recenzuodamas 
gražiai pasakė, yra “įšalus 
tautos dalis”.

Su Saaro kraštu apsidir
bę (apie vidurį Sausio), sa
ko, Vokiečiai kreips dėmesį 
ar į Austriją, ar į Klaipėdą,

SENI IR NAUJI METAI
Štai vėl seni metai su skausmais praėjo, 
Jau Naujojo Meto trukšminga naktis. 
Išeivijos brolių širdis sužavėjo 
Tautybės, brolybės bendroji mintis!
Varpams vėl sugaudus, lengvutis vėjelis 
Sujungė į ritmą dainelių aidus;
O naujas atėjęs širdingas metelis 
Iš tarpo mus neša palaidot vaidus.... 
Atskridęs per erdvę, lyg žiedas lelijos, 
Svajonių tinklelis su šilko gijom’s,
I metmenis metas gyvenimo naujo, 
Ir ruošias atausti idejom’s kilniom’s.
Gamta pasipuošus šventadienio rubais, 
Pabalus kaip drobė sesutės jaunos; 
Jos gūnios -kaip rožės darželyj sukibę, 
Štai valsą bešoko kartu, ik’ dienos. .
Nauji Metai jungia visus Į vienybę, 
Ir pakelia ūpą senų ir jaunų;
Jie sukasi-trypia į poras sukibę, 
Tarytum kas kelia čia juos ant sparnų. ...
O, broliai jaunieji, štai vėl Nauji Metai, 
Atėjo, ir beria į sielas džiaugsmus;
Pripildytos taurės, linksmybių verpetai 
Iššaukia krutinės kilniausius jausmus! 
Gr. 12, 1934. J. Svyrūnėlis.

J IEŠKOJAU....
Aš svetimoj šalyj ne kartą 
Laukuos tarp kvepiančių žiedų 
Klajojau vienas nusiminęs, 
Vargų išguitas iš namų.
Jieškojau laimės man žadėtos, 
Jieškojau džiaugsmo ir draugų, 
Bet rast jų niekur negalėjau, 
Šiame pasaulyj tarp vargų.
Visur tik skausmas telydėjo
Ir vargas sekė iš paskos, 
Ir niekur vietos neužėjau 
Padėt taip .sveriančios naštos...
Visur tik vargas augaluotas
Rustus keliavo su manim, 
Ir niekada akių nemerkė 
Ir neilsėjo nei naktim.
Ir jis visur mane sekiojo,
O badas tiesė man rankas,
Ar aš lankiau turtingus miestus, 
Ar sodžių, vienkiemių pirkias....

. Jonas Morkūnas:

MIRĖ KUM. LINDĖ- 
DOBILAS

Kaunas.—Gruodžio 1 d. Pa
nevėžyje staiga mirė žymus Lie
tuvos pedagogas, rašytojas ir 
filosofas Kun. Lindė-Dobilas. Ve
lionis paskutiniu laiku buvo Pa
nevėžio gimnazijos direktorius. 
Tai tylus, kuklus, visų gerbia
mas ir mylimas žmogus. Be 
kitų darbų, jis Lietuvos visuo
menei buvo plačiai žinomas, kaip 
vieno pirmųjų ir didžiausių 
Lietuviško romano “Bludas” au
torius.

šalę savo literatinio ir pe
dagoginio darbo, velionis gyvai 
domėjosi ir kiekvienu Lietuvos 
kultūrinio gyvenimo klausimu. 
Jis dalyvaudavo gausiuose kul
tūriniuose suvažiavimuose, ku
riuose įvairiais klausimais skai
tydavo paskaitas ir darydavo 
pranešimus. Būdamas taip užim
tas pedagogo ir literato darbu, 
velionis dar sugebėdavo surasti 
laiko ir visuomeniškam, organi
zaciniam darbui. Jis buvo 
šaulys, Vilniui vaduoti sąjun
gos narys, Panevėžio miesto 
Tarybos narys, labdarybės vei
kėjas. Daug įvairiais klausimais 
velionis rašydavo Lietuvos lai
kraščiuose ir žurnaluose. Kun. 
Lindę turėjo vieną, taip retą, 
savybę: partijinė politika jam 
buvo nepakeliui, jis jai stodavo 
skersai kelio-; jam rūpėjo visa 
Lietuvių tauta ir jos labui visą 
gyvenimą dirbo. Už tai Lie
tuvoje velionį visi gerbė ir my
lėjo. Kun. Lindę Gruodžio 4 
d. palaidotas' Panevėžyje vals
tybės lėšomis.-Tsb.

ir Danijos Šlesvigą. Lie
tuva iš Amerikos Lietuvių 
gal vėl pareikalaus tokio 
pat didelio įsijudinimo koks 
buvo kovose del Nepriklau
somybės, ir del Vilniaus, 
laikais. Reikės susirinkimų 1 
ir demonstracijų bangos, 
aiškinimų ir protestų Ame
rikos spaudai, rezoliucijų 
Tautų Sąjungai ir kitoms 
įstaigoms kurios musų tau
tos reikalams gali pagelbė
ti.

Ar mes tam prisirengę? 
Ar musų organizacijos ga
nėtinai stiprios šia krypti
mi ? Tautininkų visuome
nei privalu sau šis klausi
mas pasistatyti ir atsakyti. 
Kol mes snaudėme, priešas 
smarkiai darbavosi. Už tai 
mums dabar reikės dusyk 
karščiau dirbti.

Vyt. Sirvydas.

STEBUKLAS LAIK
RAŠTIJOJE

Su Sausio mėnesio pra
džia Amerikos laikraštijo
je įvesta didelė naujenybė, 
galima sakyt tiesiog stebu
klas. Pradėta siųsti foto
grafijas atsitikimų iš vie
nos šalies dalies į kitą, per 
šimtus ir tūkstančius my
lių, beveik žaibo greitumu. 
Dabar atsitikimas, nufoto
grafuotas Kalifornijoj, pa
duotas į “vielomis fotogra
fijų siuntimo” įstaigą, už 
astuonių minutų jau buna 
gatavas dėti į laikraštį ki
tame Amerikos krašte, New 
Yorke ar kitame kuriame 
mieste. Nuo telegrafo išra
dimo, šis prietaisas yra di
džiausias laikraštijai. An
kstyvesniais laikais, foto
grafijos buvo gabenamos 
arkliais kurjeru, paskui ve
žamos traukiniais, automo
biliais, paskiausia gi lėktu
vais. Dabar — be jokio 
skubinimo iš vietos .į vietą, 
fotografija pereina vielo
mis, elektros pagalba, iš 
tam tikro aparato už dau
gybės mylių į kitą aparatą 
ir už kelių minutų jau laik
raštyje matai kas atsitiko.

LIETUVIŠKA KALBA, ŽYDAI IR 
LIETUVIAI

Rašo Vismatys.

(Tęsinys iš pereito num.)
Rodosi nėra niekur kitur tokios tvar

kos kad valstybė duotų išlaikymą svetim
taučių mokykloms, kuriose mokslas veda
mas svetima, ne valstybine kalba. Jei to
kios svetimtaučių mokyklos kitose valsty
bėse yra, tai jas turi patys svetimtaučiai 
išlaikyti savo lėšomis, o jei bus susekta 
kad tokiose mokyklose auklėjama kas nors 
valstybės nesveikatai, mokyklos tuojau už
daroma. Tat svetimtaučiai savo mokyk
lomis ir taikosi kad valstybei nenusidėjus. 
Ir Lietuvoje, jei valstybė svetimtaučių mo
kyklas nepalaikytų savo lėšomis, jų vaikai 
lankytų valstybines mokyklas, kurioje au
klėjama valstybingumas. Tada prasmeg
tų tarp svetimtaučių ignoracija ir Lietu
vybei, ir Lietuviškai kalbai. O į valstybi
nes mokyklas svetimtaučių vaikai turėtų 
lankytis, nes svetimtaučiai savo lėšomis 
privatines mokyklas išlaikyti neįstengtų. 
Kol to nebus, kol valstybė duos lėšas savo 
priešams suktis lizdus, ignoracijos galo 
laukti reiks labai ilgai..

Lietuvių silpnybė. Teko daug Lietu
vos laikraščiuose skaityti žinių, kuriose 
kartota kad Lietuvoje gyvenanti svetim
taučiai, pramoninkai ar profesionalai, už
klausti kodėl jie neišsimokina Lietuviškos 
kalbos, atsako, “čia visur ir su visais gali
ma susikalbėti Rusiškai ar Lenkiškai, tai 
ir galima be Lietuviškos kalbos apsieiti.” 
Tokių “pasiaiškinimų” pasitaiko ir Kaune, 
ir kituose Lietuvos miestuose. Tai iro
niškas pajuokimas Lietuvos valstybės ir 
Lietuviškos kalbos.

Šitai ironijai tarnauja pačių Lietuvių 
silpnybė. Lietuviai, žinau gerai, kaip iš
eivijoje taip ir tėvynėje, turi labai peikti
ną, pataikavimo būdą. Tuomi pataikavi
mu yra tai kabinimasis prie svetimų kal
bų. Ar kas kelis žodžius moka Lenkiškai, 
Rusiškai ar kitaip, nors juos ištarti nepa- 
jiegia kaip reikia, tuojau, pasitaikius pro
gai, su svetimtaučiu mėgina kalbėtis jo 
kalba. Ko nemoka ištart, ar nežino kaip 
pavadint, kvošia iš svetimtaučio. Taip da
ro prasčiokėliai Lietuviai, nuo šių neatsi
lieka ir inteligentai, kurie ir moka gerai 
svetimas kalbas. Ir tie, progai atsiradus, 
su svetimtaučiu kalbasi jo kalba. Kokiame 
nors suėjime, ar susirinkime, nors Lietu
vių butų dešimts, bet jei tik vienas svetim
tautis tarpe jų atsirasį tuoj visi, kaip kas 
moka, kalba to svetimtaučio kalba, net 
nemanydami kaip jie su ta savo “kalba” 
to svetimtaučio akyse save pažemina. No
rėdami jie pasirodyt esą “žinovais” sveti
mų kalbų, pasirodo kaip silpni jie yra, kad 
del vieno svetimo žmogaus paniekina de
šimtį savųjų. Jei jie kalbėtų sava kalba, 
tada svetimtaučiai stengtųsi mokintis Lie
tuviškai, nes negalėtų aiškintis kad “čia 
visur galima susikalbėti Rusiškai ar Len
kiškai, ir be Lietuviškos kalbos galima 
apsieiti.”

Pas kitų tautų žmones taip ir daro
ma. Jei pirklis nemoka vietinės kalbos tai 
privalo turėt perkalbėtoją. Jei to nėra tai 
pirkėjas eina pas tokį pardavėją su ku
riuo gali susikalbėt savo, valstybine kal
ba. Tas pats ir su profesionalais. Užtai 
ten visi ir skubinasi išmokt valstybinę kal
bą.

Lietuviu privalumas. Ir Lietuvoje Lie
tuviai turėtų taip elgtis, pametę paprotį 
rodytis “mokytais”, ir su visais kalbėti tik 
Lietuviškai. Jei pramoninkas ar profesio
nalas nemoka Lietuviškai tai lai jis moki
nasi, o jei mokintis nenori, lai jis sau lau
kia savo tautiečių. Lai Lietuviai meta pa
protį graibstytis svetimų kalbų, lai meta 
kalbėję su svetimtaučiais jų kalba ir tie 
kurie jų kalbą moka, ir lai kalba tik sava, 
vietine, valstybine, Lietuviška kalba.. Ka
da Lietuviai patys savo kalbą įvertins ta
da ir svetimtaučiai ją vertins. Bet lai Lie
tuviai nelaukia svetimtaučių kad tie įver- 
tinti) Lietuvišką kalbą ir jos mokintųsi kol Re’Hiukit “Dirvoje”
patys graibstysis kitų kalbą su svetimtau-. 6820 Superior Ą Cleveland, Ohiov 4 -----

čiais kalbėtis. Tuomi jie tik rodys sve^ 
timtaučiams kad jie patys savo kalbą že
mina, jos neįvertina. Tokiais pataikavi
mais svetimtaučiams, graibstant jų kal
bą, ir savąją tuomi paneigiant, pasirodo
mą tik silpnabūdžiais.

Tokių silpnybių yra visur, pas Lietu
vius jau suaugusios kartos. Šita karta 
įprato per daugelį ilgų metų gyvent miši
nyje, neturėjo progos pažinti ir įvertinti 
savo tautą ir kalbą, ir, rodos, ji taip jau 
savo amžį išbaigs. Visai ko kito reikia 
laukti iš jaunosios, priaugančios kartos, 
kuri dabar auklėjana valstybės įstaigų, 
mokyklų. Šita karta, išaugs jau su tikru 
supratimu ir pažininu savo tautos, savo 
valstybės ir savo klibos. O kol tai bus, 
per tą laiką svetintaučiai Lietuvoje su
rimtės. To laukiam.

LIETUVOJ KNYGOS KRIZIS
Lietuva gal vieintelė šalis Europoje 

kurioje knyga ranesi taip apverktinoje 
būklėje. Knygų riko j kas kartą įbren- 
dama į didesnį krįį. Ranką prisidėjus 
prie krutinės tenka pasakyti kad knygų 
dabar visiškai nepera, ir leidėjai, net au
toriui nereikalauja^ jokio honoraro, ne
apsiimu spausdinti. Čia aš suminėsiu ke
letą tikrų faktų, kriuos teko patirti as
meniškai kalbant s stambiausiais leidė
jais. ... ,<

Šiandieną Lietvoje prieita prie to 
kad knygų leidykk-bendrovės turi ban
krutuoti, savo leidims išparduodamos ne
palyginamai žema aina. Prieš kurį lai
ką buvo įsteigta “Upės”, “ABC” ir kitos 
knygoms leisti bedrovės, kurios išleido 
gražių vertimų ir ieną-kitą originalų da
lyką. Tos bendroj nesenai subankruta
vo ir jų knygos, krioš kainavo po 5 litus 
ir daugiau, dabar arčiamose siūlomos po 
50c, po 1 litą.

Seniausios ir stambiausios knygoms 
leisti bendrovės ką> “Spaudos Fondas” ir 
“Sakalas”, irgi viii skursta.- “Spaudos 
Fondas” išleido delius jaunų Lietuvių 
rašytojų veikalus,.aip Vyt. Alanto “Tarp 
5 ir 7”, Ant. Veiiovo “Beržai Vėtroje”, 
ir kt. Dabar tosmygos galėdamos san
dėlyje bendrovei įsa nuostotį. Vyt. Alan
to išleista 2000 e., teparduota vos 200 
egz. “Sakalo” beirovė prie to per 10 me
tų prigyveno ka visas abelnai knygas, 
kainuojančias nud lito iki 20 litų, par
duoda po 50 cent! Ar tai ne gyvenimo 
ironija! Tokias.cnygas: originalius ir 
verstus romanus ■ raštus, vertus 10 litų 
ir daugiau, pardui po 50 centų!

Aš buvau nt&šęs “Spaudos Fondui”, 
“Šviesos” knygyri ir kitiems savo origi
nalių novelių rinliį, įdomų romaną “Nuo
dėmingi Pančiai’ir siūliau išleisti. Visi 
tuos veikalus pražino leistinais, tik at- 
sasikė išleisti, n negalį išrinkti nei už 
popierį. Taigi ręia pripažinti kad visuo- 
suomenė ir valdinkai vieni sumaterialė- 
jo, o kiti girtai lėbauja. O rašytojai 
Lietuvoje turi kti “pagal užsakymą” ar 
mokytis batsiuviamato. Ironinga Lietu
vos knygos bukit,ikrai!

V. Dainoras-Gaigalas.

ANTAN3 OLŠAUSKAS
Įdomus iliustruot&prašymas apie vieną musų 
laikraštijos ir knį leidimo pionierių, Antaną 
Olšauską, nuo jo idinių vargingų dienų Lietu
voje ir kaip jis pą)0 žymiausias Amerikos Lie
tuvių laikraščio etuvos” ir daugybės Lietu
viškų knygų leid|s. Didelio formato knyga- 
albumas, 11x13 dydžio, 56 puslapių, ant 
gražaus popierio,nikiais viršeliais. — išleido 

J. J. Bachunaspabor Farm. Sodus, Mich.
Kaina šįrisiuntimu tik 50c.
Reikaląt pas leidėją arba f ,r

Reilftukit “Dirvoje”

SAP.JNYKAS
Didelis, gau^ paveiksluotas Sapninykas, 

gražiai sutvarį.lS) išaiškinantis kiekvieną 
sapną. KiekVįls privalo jį turėti savo 
namuose.

KAINĄU prjsiuntimu 75c. j



DIRVA

VINCAS KRĖVE

Dainavos šalies Senų 
žmonių Padavimai

PER TVORA
PASIDAIRIUS

UŽKEIKTA MERGA 
(Tęsinys iš pereito num.)

V.
Ir pasodino Šviedrį kitan urvan, kur 

buvo kuo giliausias, kur šviesos nematyti, 
kur diena nuo nakties nesiskyrė. Tvaiku 
ten buvo.... Žmonės ten greitai nyko ir 
džiūvo, o sienos tai prakaitavo.

Sėdėjo ten ne vienas Šviedrys. Sėdė
jo ten dar keli vyrai: ir tie kur žmones 
žudė tamsiose giriose, ir tie kur arklius 
vogė, ir tie kur kunigo giriose medžiojo.

Nubudo bernelis kaip rudenies ūka
nota dienelė — ir pasigailėjo savo jaunos 
jaunystėlės, jaunų linksmųjų dienelių.... 
ir graužė ilgesys jam širdį ir slėgė liūde
sys krutinę....

Bet dažnai jį aplankydavo Vanda, kai 
senas Zbiška atnešdavo jam valgį. Pirm 
nei kalbėti, nei žiūrėti į ją Šviedrys neno
rėjo, nors ir pati jį užkalbindavo. Bet 
paskui prijunko į ją bernelis, į jos links
mus žodelius.

Juo toliau, juo dažniau Vanda aplan
kydavo Šviedrį, juo toliau, juo ilgiau jie 
kalbėdavo....

Bet ką kalbėdavo, niekas negirdėjo.

VI.
Ankstų rytą saulei užtekėjus, pasida

rė didelis trukšmas pilyje: tuščias buvo 
rūsys, kur sėdėjo narsus Šviedrys: vario 
durys tai išgriautos.

Kaip išėjo — niekas nežinojo, bet kur 
ėjo — ženklą ten paliko: sargai kietu mie
gu ten miegojo, kraujo klanai ten stovėjo.

Kaip išbėgo, kur nusidėjo Šviedrys 
niekas nežinojo. Gal kai kas ir suprato, tik 
kalbėti nekalbėjo.

Pyko didžiai, kunigaikštis, liepė sekti, 
liepė vyti gauti pabėgėlius. Vienus paga
vo, kitų ne, bet Šviedrio tai jau nesura
do.... Tuos kuriuos pagavo, liepė pakak
ti kunigaikštis....

Praėjo diena, praėjo kita — ir už
miršo jau žmonės Šviedrį, ir tuos kurie 
su juo sėdėjo, kur dabar jau laisvi buvo ir 
kur žemėj giliai dūlėjo.

Tik viena Vanda tai nuliūdo, lyg švie
si saulelė jos nedžiugino, mažieji paukšte
liai nekalbino. Nelinksma, lyg tėvą moti
nėlę palaidojus, vaikščiojo mergužėlė ža
lioj girelėj, viešuoju keleliu, lyg ko laukė 
iš tolimos šalelės....

Kad nubudo mergužėlė, niekas nepa
matė. Ko nubudo mergužėlė, niekas nesu
prato ....
■ ’ vn'

Ir išėjo mergužėlė ankstąjį rytelį gi
rion pavaikščiotų, gailia rasele nusipraus
tų, su paukštužėliais pakalbėtų, nuo jau
nos širdelės liūdėsi nuvytų.

Ir pamatė ir sutiko mergužėlė ko sap
ne nesapnavo, godoti negodojo: pastojo jai 
kebą jaunas bernelis, svetimos šalies rai
telis, ne kas kitas kaip tik narsusai Švied
rys.

Nusigando jaunoji mergelė, pamielo 
kojelės, nubalo skaistus veideliai, nustiebo 
rankelės kaip žagarėliai....

Ir prakalbėjo bernelis meilius žodelius, 
kad jo bernelio, tai nebijotų, kad jam jau
nam rankelę paduotų, meiliai į jį pažiū
rėtų.

— Vai, ko čia atojai, berneli, vai kam 
man kebą pastojai, raiteli? Ar gi neži
nai kad liepė kunigaikštis tave jauną vyti, 
tave jauną sugauti? Pamatys tave žmo
nės, suims tave, pražudys tada, berneli, 
prapuls tavo jauna galvelė.

—■ Vai, mergele, lelijėle, aš mirties ne
pabijojau kad tik tave jauną pamatyti. 
Vario duris išgrioviau, geležinius pančius 
sutraukiau, aukštas pilies sienas peržen
giau kad tik tėvynėn laisvam gryžti. Va
rio durys, geležiniai pančiai manęs nesu
turėjo ir žmonės manęs nesulaikė, tik su
laikė tavo mėlynos akelės, tavo gelsvos ka
selės. Už geležinius pančius jos drūtes
nės, už vario duris jos stipresnės — nesu
traukti man jų, nepergalėti.

— Ko bernelis jaunas nori, ko berne
lis jaunas geidžia?

— Kad man duotai savo rankelę, kad

sėstai mano žirgeliu, tėvų mano šalelėn jo
tai. Ten saulelė linksmiau šviečia, ten gi
relės meiliau ūžia, ir paukšteliai gra
žiau čiulba.

— Tegu bernelis prašo tėvužėlio ir se
nos motinėlės, tegu prašo jaunų brolelių, 
kad leistų mane jauną svetimon šalelėn, 
kur mylimas bernelis, kur traukia mano 
širdelė. ...

— Vai, mergele, lelijėle, pikta tavo 
giminėlė, o aš jaunas bernužėlis svetimos 
šalelės. Tavo jauni brolužiai su manim 
nesivadžiojo, tavo garsus tėvužėbai manęs 
nedabojo: neduos tavęs, mergužėle, man 
jaunam berneliui, vėl pasodins giliau ru
siu, už vario durelių, ir pražūsiu ir nuvy
siu kaip nulaužtas vėjo jovarėlis.

— Ką aš, jauna, padarysiu, bernužė
li ! Kad galėtau tai gulbele jauna pavirš
iau ir nulėktau svetimon šalelėn, į berne
lį, žaliau vyšnių sodeliu!.... Vysta rūta, 
vysta mėta, vysta lelijėlė — taipo vysta 
jaunos mano dienos be mylimo bernelio... 
Rustus mano tėvužėbai, rustus brolužėliai 
del bernelio sakalėlio svetimos šalelės....

— Vai, mergele, lelijėle, ne su tavo 
tėvužėliais, neš su tavo puikiais brolužė
liais aš jaunas gyvensiu. Vai, kad myli 
mane, mergužėle, tai tave paimsiu! Kad 
ten žemė griūtų, dangus pultų — busi ma
no miela!....

— Prakeiks mane motulė, prakeiks se
nas tėvužėlis kaip aš busiu tavo miela!.... 
Užpyks jauni brolužėliai....

— Vai, mergele, lelijėle, kai parvešiu 
savo tėviškėlei!, ant didžio dvarelio, tai 
ten rasi tėvužėlį, tai ten rasi motužėlę, tai 
kaip nuotikriausius....

Ir, pagriebęs mergužėlę, meiliai apka
bino, žirgan įsodino — ir nujojo ton šale
lėn kur girelė gražiau ūžia, paukšteliai 
meiliau dainuoja.

VIII.
—• Vai, ko baidos šyvas žirgas, ko 

karpo auselėm, ar nelaimę jis pajuto, ar 
gal broliai veja?

— Nebijoki, mergužėle, ristas mano 
žirgas: kad ir vytų tavo broliai, viesulus 
įsižeboję, nepavytų mano žirgo, kur už 
viesulus aiklesnis. Jau netoli mano tėvo 
dvarai, jauna mergužėle!. ...

Bėgo žirgas viešu keliu ir auselėm 
karpė, mylinėj o bernužėlis jaunąją mer
gelę. Bėgo dieną, bėgo antrą, ir pribėgo 
į eglyną, į eglyną tankumyną. Kaip jis 
bėgo, žemelė dundėjo, o eglelės viršūnėlės 
į žemelę lenkė. Išsigando bailus kiškiai ir 
nukriko per kelelį, pasibaidė šyvas žirgas 
ir pašoko į šalį. Klupo žirgas ant kojelių, 
netikėjos bernužėlis ir nupuolė nuo žirge
lio, ir skaisti mergelė.

Ir nupuolė bernužėlis nuo žirgo žeme- 
lėn, galva akmenėliu — ir pabalo skaistus 
veidai, užmigo bernelis sunkiuoju miegu, 
ir paliko mergužėlę vieną tamsioje gire
lėj, svetimoj šalelėj.

IX.
Vai ir verkė mergužėlė, kaip raiba 

gegelė girioj kukavo. Gailiai verkė ir sa
vo dalelę keikė, o jos gudus balselis per 
girias, per šilus toli plaukė....

— Vai, berneli, sakalėli, ką aš dabar 
darysiu, kur aš jauna pasidėsiu, kur tave 
šarvosiu?....

— Į tėvulį gryžtau, į seną motulę — 
matė žmonės kaip aš su berneliu per gire
lę jojau.... Prakeiks mane sena motinė
lė, nubaus mane tėvužėlis: sakys kad pra
radau vainikėlį, kad padariau sarmatą jų 
senom galvelėm. O kad jauna ir sugryž- 
tau į tėvulio dvarą, kur padėsiu, kur šar
vosiu jaunąjį bernelį?....

— Į anytą eitau, į šešurą eitau, kaip 
tik į tikrus tėvužėlius — kelio netiksiu, 
dvarelio nerasiu! O kad tiktai! kelią, o 
kad rastau dvarą, ką aš pasakytai; senai 
anytėlei, ką aš paporytau senam šešurėliui, 
kad nėra bernelio, nėra jų sūnelio: per 
mergelę žuvo, per mano dalelę....

— Kur tave, berneli, dėsiu, kur aš jau
na eisiu?.... Mestau tave vandenėliu ir 
pati ten eitau! Vai, nežinau kurioj šalyj 
gilus vandenėlis, platus dunojėlis.... To
li vandenėlis — jauna nenueisiu ir berne1- 
lio neminėsiu....

Visi Kvaili
(Iš Prano Vaičaičio)

Visi kvaili:
ir šlubas ir be kojų, 

Kurs nori
pasivažinėt ant rato, 

Ir šuo kurs
gražų mėnesėlį loja,

Ir senis
kur jauną pačią veda.

Cudai ant šio margo svie
to: Paėmęs “Dirvą” randi 
prirašyta daugiausia apie 
Lietuvą, o paėmęs Lietuvos 
laikraščius randi prirašyta 
daugiausia apie Afriką, In
diją, Australiją, Pranciją.

Kaip mano razumas sa
ko tai taip ir išeina: tik tas 
malonu kas toli — o savas 
už nieką.

Kirpta....
Kartą vyras su žmonele 

eidami per gražią pievą su
siginčijo.

— Ši pieva taip kaip pjau
te nupjauta, — sako vyras.

— Ne! Ši pieva taip 
kaip kirpte nukirpta! — 
atsako žmona.

Taip besiginčydami jie 
priėjo upės krantą. Vyras, 
netekęs kantrybės su ja 
ginčytis, pastūmėjo žmone
lę nuo kranto ir ji, nesusi
laikydama, įpuolė į upę ir 
giliame vandenyje patekus 
pradėjo skęsti. Ir skęsda
ma ji neužsileido vyrui: iš
kišo iš vandenio du pirktu 
ir vistiek parodė kad žolė 
“kirpta”.

Ičkaus Nelaimė
— Ponas daktare, grei

čiau bėgkite, mano Sorė iš
gėrė stiklinę žibalo! Ui, 
greičiau! Jau ji visai nu
mirė .... ■ ■.

Atėjo Ickus su daktaru 
prie Sorės, kuri kampe pa- 
tamsėj guli ir raivosi. Dak
taras sako:

— Paimk žvakę, pašviesk 
man, aš apžiūrėsiu.

— Ui, ponas daktare, tu

pats imk tą žvakę ir pasi
šviesk. Aš bijau kad tas 
žibalas neužsidegtų, kad So
rė nesprogtų ir mane nesu
žeistų.... dabar ji gatava 
sprogt kaip bomba....

Geras Pasiteisinimas
Miestelyje K. 1914 metais 

buvo mobilizuoti keli vyrai. 
Atsisveikindami su savo 
pačiutėmis, prisiekė vienas 
kitam būti ištikimais ir ne
peržengti Dievo prisakymo.

Kada Vokiečiai užėmė 
Lietuvą ir miestelį K., mo
terėlės, susipažinusios su 
gražiais ir meiliais Vokie
čiais kareiviais, sulaužė sa
vo žodį, aiškindamos kad 
Dievo prisakymas yra tik 
vyrams, ne moterims, nes 
tenai pasakyta: “Nesveti
moteriauk”.

Poteriai Pabrango .
Atėjus pavargėlė pas vie

ną ponią prašo išmaldos:
— Poniute, susimylėkite.
— Sukalbėk poterius, — 

tarė poni, duodama pavar
gėlei dešimts centų.

—r Negaliu, poniute, už 
dešimts centų poteriauti, 
nes poteriai pabrango....

J
Motina ir Duktė

šešių metų mergaitė gir
dėjo žmones kalbant jog 
laikrodis eina, bet norėda
ma tikrai įsitikinti, paklau
sė savo motiną:

— Mamyte pasakyk man 
ar tavo laikrodis eina?

— Eina, dukrele! — lin
ksmai atsakė motina.

— Tai kam tų jį, mamy
te, nešioji? x <s

■

TRUMPIAUSI ir ILGIAU
SI LIETUVIŠKI 

ŽODŽIAI
Jau pradedame gauti suran

kiotų ilgiausių Lietuviškų žo
džių. Bet turit progą jų pri
siųsti ir jus kiekvienas “Dir
vos” skaitytojas. Gal but jus 
žinot, ar kur knygoje ar laik
raštyje užtiksit tokį ilgą Lie
tuvišką žodį kad jums atneš do
vaną — gražų sieninį kalendo
rių.

Galima parinkti ir surašyti 
kelis ilgus žodžius, nors vienas 
ar kitas bus trumpesni už ki
tus. '

Siųskite savo surastus ilgiau
sius žodžius “Dirvos” redakci
jai. Surašykit kiekvieną žodį 
ant paskiros eilutės, ne visas 
ištisai, ir į tą popierį daugiau 
nieko nerašykit, tik apačioje 
parašykit savo antrašą.

Skubėkite, pasidarbuokite.
— Kastan tave giliai žemelėn, po ža

lia eglele — kaip aš viena liksiu, kur aš 
pasidėsiu?!....

— Vai, žeme žemele, žemele motule, 
vai, tu prasiskirki ir mane priimki su jau
nu berneliu, kad nelietai! veltui ašarėlių, 
nekukuotau raibaja gegule žalioje girelėj, 
kad nevargtai! mergužėlė, nekeiktai! da
lelės. ...

Nesiskyrė žemė, nepriėmė mergužė
lės, ne taip ją prakeikė sena motųžėlė, ant

dukros supykus. Tik iš gailesčio jaunoji 
pavirto akmeniu pas viešą kelelį.

Ėjo keliu žmonės, rado akmenį: šalia 
akmenio gulėjo bernelis, šalia žvengė šy- 
vasai žirgelis. Pašarvojo palaidojo žmo
nės bernelį galiai žemelėj po akmeniu....

Kai gegutė užkukuoja, kai lakštutė 
užlakštuoja, akmuo verkia, ašarėlės by
ra. ... Žmonės kalba kad tai sums šalti
nėlis giliai iš žemelės verčias....

Bus: GILŠĖ.

Kas Norit Skolinti ant
1-mo Mortgage

Kurie turite Lietuvių 1
Banke pinigų ir norite 1 
juos paskolinti ant na- 4 
mų ant 1-mo mortgage i

Kreipkitės
P. P. MULIOLIS

6606 Superior Ave. .

KIEKVIENAM DIRVOS SKAITYTOJUI
GAUKITE SAU KALENDORIŲ!

DAR GAVOME DAUGIAU PUIKIU SIENINIU 1935 METAMS SIENI
NIU KALENDORIŲ, IR DUOSIME JUOS DOVANAI KIEKVIENAM 
“DIRVOS” SKAITYTOJUI KURIS TIK MOKES SAVO PILNĄ PRE
NUMERATĄ — $2.00 — DABAR, IKL KALENDORIŲ TURIM, YPA
TINGAI TIEMS KURIŲ PRENUMERATA BAIGSIS KIEK VĖLIAU.

/
(Seni skaitytojai iš kitų miestų pridėkit 10c apmokėjimui persiuntimo kaštų)

MOKAN I IEMS $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, įrašyki! pilną antrašą vi
duje ir užrašyki! pilną antrašą ant voko ir jūsų laiškas mus pasieks netrukdomai.

Adresuokit sekančiai:)

DIRVA
6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND, OHIO
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GERB. SPRAGILAS

SKRI-GERB. SPRAGILO 
DIMAS IŠ KLYVLANDO
Į KAUNĄ ATIDĖTAS.

Priežastis: Tsb. Praneša 
kad Lietuvoje prasidėjo 

gražus orai — ir Ameri
koje orai pasitaisė.

O svarbiausia priežastis — 
gerb. Spragilas dar ne

išmoko skraidyt ir ne- 
. gauna moksliškų sriu

bų oroplanui.
Aš gerb. Spragilas, skri

dimo iš Klyvlando į Kauną 
pramicorius, pranešu visuo
menei kad Slaptos Spragilų 
Sąjungos Spragilaičiai su
rengė man išleistuves skri
dimui oru iš Klyvlando į 
Kauną, ale atėjo pranešimas 
iš Tsb. kad Lietuvoje visą 
šios žiemos pradžią tęsiasi 
gražus orai ir prie to dar 
pasitaisė oraieiAmkr rasid 
pasitaisė orai Amerikoje tai 
išskridimas negalimas ir 
todėl pranešu visuomenei 
kad mano numatyta išskri
dimui Naujų Metų diena 
pasidarė negalima ir skri
dimas atidėtas iki Grabny
čių.

Antrą svarbi priežastis 
kuri sulaikė išskridimą tai 
nepristatymas laiku mano 
užsakytų oroplanui dalių.

Štai kur buvo paduoti 
užsakymai mano oroplanui 
reikalingų dalių, ir dar iki 
šiol negavau, todėl inžinie
riai ir mekanikai turėjo su
laikyt oroplano konstrukci
ja:

Akrono kalvis Jocius pri
žadėjo padovanot seno for- 
duko motorą už $1,000, ale 
sako dar negavo tokio su
laužyto forduko ir turėjo 
atidėti užsakymą išpildymą 
ant toliau.

Los Angeles mieste gyve
nantis geras patriotas Pui- 
šis dar neprisiunčia žadėtų 
trijų senų ratų nuo jo for
duko, kuriuos sutarėm pa
dovanos už $350.

Klyvlando plumeris Ja
kubauskas negalėjo laiku 
padaryt tankų, ba dar ne
užėjo senos užleistos deg
tinės varyklos, kur parsi
duotų pigiai nereikalingi 
tankai.

Tilžėj pas vieną Lietuvį 
mekaniką užsakiau padary
ti oroplano ratams užmau
ti ąšis, ale dar neatsiuntė.

Iš Nemuno fabriko Kau
ne pareikalavau tiligramu 
prisiųsti moksliškus šriu- 
bus propeleriui prišriubuo- 
ti, ale jie turbūt neišgalvoja 
kaip gali šriubus tiligramu 
prisiųst ir sutrukdė išskri
dimą.

Mokslišką propelerį užsa
kiau Brazilijoj per tenaiti- 
nį Lietuvių Aviacijos klu
bą, ir jie matyt nepasisku
bina su užsakymo išpildy
mu.

Klyvlande Ander s o n a s 
žadėjo duoti tuščias bačkas 
nuo alaus, kurios tarnautų 
ir gasolino bakais ir atsiti
kime nukritimo į vandenį 
atlaikytų nuo skendimo, ale 
be po naujų metų negalėjo 
jų duoti, iki nepraėjo nau-

jų metų balius.
Garsus duonkepiai Žiug

žda iš Newarko ir Pivaro- 
nas iš Picburko dar nebai
gė kepti pyragų ir duonos 
pasiimti kelionei.

Margutis buvo perdaug 
užimtas rengimu savo ker
mošiaus ir negalėjo laiku 
pagaminti oro mapas.

Klyvlando Simanauskas 
trukdo padarymą specia- 
lio moksliško tiliskopo rei
kalingo žvaigždėms gaudyti 
naktį skrendant virš van
denų.

O svarbiausias ir pasku
tinis dalykas — tai aš pats, 
gerb. Spragilas, dar neiš
mokau skraidyt, o koks bus 
mano draugas gerb. Robo
tas dar visai nesusipažinau.

Išviso aš jau turėjau ore 
apie desėtką valandų — 
tai geras rekordas, nors ne 
pats oroplaną valdžiau, ale 
vistiek skaitosi į mano re
kordą.

Maršrutas praėjo labai 
pasekmingai, ir aukų gavau 
dar daugiau. Grand Ra
pids subėgo į aviacijos die
ną visi cicilikai ir sudėjo 
$931; Tabor Farmoj surin
kta $420, čia suėjo į aviaci
jos dieną visi Mičigano far- 
meriai. Skraidymas buvo 
daryta Bačiuno golfo lau
ke. South Bende sudėtą tik 
$213, ba ten Lietuviu ma
žai ir tie patys užsnūdę.

Ale užtai geras pasekmes 
turėjau Ciceroj, per Kalė
das; čia suvažiavo į orodro- 
mą visi Ciceros ir Čikagos 
profesijonalai, daktarai, ad
vokatai, aptiekoriai, biznie
riai, redaktoriai, karčiam- 
ninkai, pasitiko mane su 
muzika, ore skraidė tuzinas 
oroplanų ir visi sveikino 
gerb. Spragilą. Kada nu
sileidom ant žemės, mane 
pasiėmė ant pečių ir nune
šė ant išpuoštos estrados, 
kur buvo susėdę garbės sve
čiai, ir aš jiems pasakiau to
kią pačią prakalbą kaip pa
sakiau Akroniečiams, ir po 
prakalbos pradėjo pinigai 
rieškučiom kristi: vienas 
už kito dėjo penkšimtines, 
tūkstantines, ir bežiūrint 
sudėjo penkiolika tuktan- 
čių du šimtus trisdešimts 
keturis dolarius.

Tada aš sakau savininkui 
oroplano kuris mane vežio
jo:

— Matai, aš sakiau kad 
Lietuviai yra duosnųs, aš 
tau bučiau su kaupu užmo
kėjęs už tavo patarnavimą 
pinigų rinkime. Dabar pri
vertei mane užtraukt pen
kis tūkstančius dolarių pa
skolos, aš turiu paskola 
grąžint, o kai atskaitose pa
sirodys kad tau užmokėta 
už patarnavimą, sugaištį ir 
išlaikymą ir dar penkių 
tūkstančių dolarių pasko
los išmokėjimą, laikraščiai 
ims kaltint mane prisisavi- 
nime penkių tūkstančių do
larių surinktų pinigų.

Iš orodromo nukeliavom 
į Margučio kermošių, ir ten 
visi pakampėmis tik kuždė
jo, tik pirštais rodė vienas 
kitam kad ana va ten ir ten 
tai tas garsusis gerb. Spra
gilas, kuris rengiasi pada
ryt negyvą paminklą “an
tram skridimui” ir pasiren
gęs skrist oru iš Klyvlando 
į Kauną su sustojimais. O 
aš tik sukinėjuosi, tik vaik
ščioju pasipūtęs pilnais ki
šeninis dolarių.

Iš Cicero laimingai par- 
skridom į Klyvlandą ir kai 
sužinojau kad lėktuvas ne- 
gatavas ir kad Lietuvoj la
bai pagerėjo orai, aš tiesiog 
užsidegiau apmaudą.

Ale pasakysiu jums, ger-

eli
tai

Di-

biamieji, kad aš jus nesu- 
vilsiu, kas buvo žadėta bus 
ištęsėta, jūsų gerb. Spragi
las visada ištesi ką sako ir 
visada išsipildo ką jis pra
našauja, todėl ir skridimas 
iš Klyvlando Į Kauną per 
Grabnyčias tikrai Įvyks.

Kaip greit oroplanas bus 
užbaigtas ir gatavas skri
dimui, gerb. Spragilas pra
dės juomi mokytis skraidyt, 
ir surengs “krikštynas”, o 
į kumus bus priimti tik to
kie kurie sutiks padėti po 
penkis tūkstančius dolarių 
parėmimui mano skridimo 
iš Klyvlando Į Kauną.

Tuoj vėl aplankysiu ki
tas kolonijas kur dar pini
gai neišrankioti, todėl visi 
bukit pasirengę mane pri
imt ir aukaut šiam garbin
gam tikslui.

Tuo tarpu, gerbiamieji, 
parinkit mano oroplanui 
vardą krikštynoms, ir su 
kožnu vardu pridėkit po de
šimtinę. Vardų galit pri
rašyti kiek tik norit, o ka
da sueis visi vardai vienas 
iš jų bus išrinktas tinka
miausias ir tada Įvyks 
dėlės krikštynos. Apie 
bus pranešta vėliau.

(Nuo Redaktoriaus:
delio nesmagumo padarė šis 
atsitikimas kad gerb. Spra
gilas negalėjo išlėkti žadė
tu laiku, nors jam ir išleis
tuvės surengta ir surinko 
gana pinigų apmokėti už 
reikalingas oroplanui dalis. 
Mes tuoj apsilankėm gara- 
džiuje kuriame slaptai per
dirbamas gerb. Spragilo 
lėktuvas, ir radome ten po 
didele sargyba laikomą tą 
lėktuvą kurį nesenai gerb. 
Spragilas nupirko ir desėt- 
ku rogių parvežė. Kadan
gi naujų dalių dar nėra tai 
inžinieriai negali pradėti 
darbo priruošimui lėktuvo 
kelionei, o lėktuvas dieną ir 
naktį saugojamas keturių 
ginkluotų vyrų kad gerb. 
Spragilo skridimo priešai 
neprieitų ir ko nors nepa
gadintų. Gerb. Spragilas 
parodė maišelius pinigų iš 
savo maršruto parsivežtų, 
ir sako kad tas užtikrina jo 
skridimą, kurį apie Grab
nyčias tikrai įvykdys, nes 
pasitiki busiant blogam orui 
čia ir Lietuvoje.)
čia ir Lietuvoje. Kada iš
puola Grabnyčios matysit 
naujuose 1935 metų kalen
doriuose, kuriuos “Dirvos” 
administracija duoda skai
tytojams.)

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

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

—ENdicott 6438— —

Sutaupysit 20 iki 40%
ant Radio ir Muzikalių Instr. 
Aukštos rūšies muzikos moky

kla, 50c privatinės lekcijos.
HOEDL’S MUSIC HOUSE

7412 St. Clair Ave. (2)

STONIS
Didžiausia ir Gražiausia

LIETUVIŠKA VALGYKLA
Duodame j stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS

6824 Superior Ave.

Ofiso telefonas
ENdicott 1378 

Namų 
CLearwater 1951-J

DR. A. J. KAZLAUGKAS
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
6902 Superior Ave. 

Valandos: p-
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LIETUVIU SALEJE
Programo pradžia 5:30 vak. Šokiai prasidės nuo 8 vai. vak.

NAUJAS TALENTAS NAUJAUSIOS DAINOS
NAUJI JUOKAI

PROGRAMAS BUS GRAŽUS IR ĮVAIRUS - IŠPILDYS SEKANTI:
___ i _____

Dalyvaus “Tautų Lygos” Tipiškos
Įvairių Tautų Merginos

Radio stoties WJAY tarptautinis tenoras ir tautinių programų direktorius

Radio kvartetas — Broliai Ignas ir Petras Holišiai iš Akrono (su savo juokais) 
ir Clevelandetės sesutės Ona Mačiutienė ir Petronė Urbšaičiutė

Solistės: Sofia Kučinskaitė, Bronė Rasiliutė, Adelaide Miliauskaitė, 
Muzikaliais instrumentais jaunimas: Lillian Maziliauskaitė, 

Alfonsas Krakauskas, Kasey Yurgelis, Vincas Vaitinas ,
Suzan Garbenčius Jonas Drasutis

Smuikininkė Anna Yanušaitis,

Akompanistes: Aldona Wilkelis, Regina Greičiūte

LAIKE PROGRAMO BUS GARSIAKALBIS
(Visos dainos, kalbos ir muzika eis per garsiakalbi-loudspeaker)

KALBĄ APIE LIETUVIŲ SPAUDOS VYSTYMĄSI PASAKYS .

D-RAS
“Dirvos” Sveikatos skyriaus vedėjas

ŠOKIAMS GROS JONO APANAIČIO ORKESTRAS - Šokiai bus 
daugiausia Lietuviški.-

ATSILANKYKIT - DALYVAUKIT - LINKSMIN 
KITES KARTU SU VISAIS!

/

Šis vakaras yra pradžia minėjimo “Dirvos” 20 mėty gyvavimo ir 25 mė
ty “Dirvos” redaktoriaus K. S. Karpiaus literatinio darbavimosi sukak
tuvių. — Tai reikšmingas metas Cleveland© Lietuvių gyvenime, todėl vi
si “Dirvos” rėmėjai privalo pasistengti dalyvauti šiame gražiame vakare.

10 KALENDORIŲ DOVANU PRIE

Įžanga programui 35c. Šokiams 25c. Jono Apanaičio Orkestras
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DIRVA

LIETUVOJE
KAIP LIETUVOJ AP

RŪPINAMA BE
DARBIAI

Kaunas. — Lietuvoje sėkmin
gesnei kovai su nedarbu, kuris 
Lietuvoje padidės žiemos metu, 
yra įsteigtas viešųjų darbų fon 
das. Dabar ministerių kabinę 
tas jau patvirtino viešų darbi 
planą šiai žiemai. Numatoma 
kad žiemą visoje Lietuvoje gal 
būti apie 8000 bedarbių, ku 
riems bus suteikta pusė mili 
jono 'darbo dienų. Už darba 
jiems reikės užmokėti apie 2 
milijonus litų iš viešųjų darbų 
fondo.

Bedarbiai su šeimomis bus 
aprūpinti darbu arčiau jų gy
venamų vietų, o viengungiai 
bus siunčiami Į tolimesnes vie
tas. Sunkiausias bedarbių bū
vis yra dideliuose miestuose. 
Dėlto jiems bus duodamas di
desnis darbo dienų skaičius. Prie 
šių viešųjų darbų finansavimo 
prisidės ir miestų bei valsčių 
savivaldybės.

Dauguma Lietuvos bedarbių 
yra j uodarbarbiai ir paprasti 
darbininkai. Pradžioje sudė
tingesnius darbus jie negalės 
dirbti. Užtai jie bus išmokomi 
specialių ir kraštui naudingų 
darbų: namų stogams dengti 
gontus gaminti, akmenis tašyti 
ir t. t. Akmeningų plotų Lie
tuvoje yra gana daug. Išmokys 
darbininkus akmenis tašyti, ak
mens paruošimas miestų gat
vėms gryžti ir kebams taisyti 
bus daugiau išplėstas.

Lietuvoje plačiai svarstomas 
reikalas išplėsti gontų gamybą 
rankomis, duodant ūkininkams 
iš viešųjų darbų fondo lėšų ap
mokėti dirbantiems gontus dar
bininkams, bedarbiams. Med
žiagą gontams gaminti turės 
pasirūpinti patys ūkininkai. Be
darbiai bus sugrupuoti po 5- 
10 žmonių, kuriems vadovaus 
prityrę žmonės. Visi bedarbiai 
dirbs akordiniu budu ir jiems 
bus atlyginama už atliktą dar
bą. Įvairiose vietose bedarbiai 
ties plentus ir gerins vieškelius.

Kauno miesto bedarbiai lig- 
šiol turėjo darbo prie Kauno- 
Babtų plento. Toliau jie tašys 
akmenis, gamins šaligatviams 
akmenines briaunas, tašys me
dines kaladėles gatvėms grysti, 
stiprins Neries krantus, tvarkys 
Marvelės kelią.

Panevėžyje jie gamins skaldą 
6 kilometrų ilgumo Panevėžioi- 
Ramygalos vieškeliui sustiprin
ti. žemės darbai čia jau už
baigti. Be to jie dar gamins 
gontus ir dirbs įvairius stalių 
darbus. i

Mariampolėje ruoš akmenis 
gatvėms grysti, ims žvyrių iš 
Šešupės vieškeliams žvyriuoti 
tašys medines kaladėles gatvėms 
grįsti, tvarkys Javonies upelį.

Ukmergėje kirs mišką, ga
mins gontus.

Taip pat bus duodama atitin
kamo darbo ir kitur, kur tik

bedarbių atsiras.
Daug bedarbių gaus darbe 

miškuose, nes Lietuvos valdžia 
dabar vengia pardavinėti stačią 
mišką, bet apdirbtą. Tsb.

ŠVIETIMO REIKALAI 
LIETUVOJE

Kaunas. — Jau vieną kartą 
mes rašėme apie švietimą Lie
tuvoje prieš karą ir dabar. Bu
vo nurodyta kaip švietimas da
bar nepriklausomoje Lietuvoje 
vystosi ir sparčiais žingsniais 
žengia pirmyn. Prieš karą re
tai kuris žmogus Lietuvoje mo
kėjo skaityti ir rašyti. Gi da
bar tik senosios kartos kaimų 
gyventojų dalis yra beraščiai, 
šiaip jau nemokančių skaityti 
ir rašyti Lietuvoje nėra. Visi 
yra išėję pradžios ir aukštesnes 
mokyklas. Dabar Lietuvos kai
muose jau vis dažniau pasitai
ko jaunesnių ūkininkų, kurie 
išėję gimnazijas, o kiti net ir 
aukštuosius universiteto moks
lus. Toki kaimų šviesuoliai ūki
ninkaudami smarkiau kelia 
žemės ūkio kultūrą, negu jų 
kaimynai mažiau mokslo ragavę 
ar apsišvietę.

šiuo metu Lietuvoje ypatingo 
dėmesio kreipiama į pradžios 
mokslo suvarkymą. Ligšiol pra
džios mokslas tęsdavosi 4 metus 
o dabar norima jį pratęsti 6 
ar 7 metams. Be kitų dalykų, 
pradžios mokyklose jau netoli
moje ateityje bus mokoma ne 
tik bendro lavinimo dalykų, bet 
taip pat ir žemės ūkio mokslų. 
Tas Lietuvos ūkininkų vaikams 
yra labai naudinga ir reikalin
ga. Jie išmoks geriau ūkinin
kauti ir iš žemės turės geresnį 
pelną. Dabar Lietuvoje yra 
2300 pradžios mokyklų. Daug 
jų yra netinkamuose ir nevisai 
sveikuose butuose. Dėlto rū
pinamasi visoms Lietuvos pra
džios mokykloms pastatyti nau
jus ir sveikus namus. Kasmet 
tam tikslui skiriama 3-4 milijo
nai litų. Pradžios mokslas Lie
tuvoje yra priverstinis ir ne
mokamas. Jį turi lankyti visi 
mokyklinio amžiaus vaikai nuo 
7 ligi 11 metų.

Baigę pradžios mokyklas ir 
norėdami daugiau mokytis, Lie
tuvos jaunimas stoja į vidurines 
mokyklas ir gimnazijas, kurių 
Lietuvoje yra arti 100. Kasmet 
Lietuvos gimnazijas baigia apie 
1200 žmonių. Vieni jų gryžta 
Į kaimus ūkininkauti, kiti eina 
tarnauti į valdžios, savivalybių 
ir privačias įstaigas, o dar kiti 
stoja į aukštąsias Lietuvos mo
kyklas, bent kurio specialaus 
mokslo eiti. Dabar aukštosiose 
Lietuvos mokyklose, kurių yra 
keturios (Vytauto Didžiojo uni
versitetas, žemės ūkio akademi
ja, komercijos-prekybos institu
tas ir konservatorija) mokosi 
apie 5000 žmonių.

Dabar Lietuvoje daug ir ypa

tingo dėmesio kreipiama į ama
tų mokyklas. Iš tiesų, ligšiol 
Lietuvoje amatai buvo užmirš
ti, ypač pačių Lietuvių. Tuo 
naudodamiesi įvairus svetimša
liai labai įsigaliojo prekyboje& 
pramonėje ir amatuose. Drauge 
su tuo jų rankose atsidūrė di
džiausia pinigų dalis, o Lietu
viams vietų lyg ir pritruko. Už 
tai, ypač paskutiniu laiku, Lie
tuviai smarkiai pradėjo veržtis 
į prekybą pramonę ir amatus. 
Dabar Lietuvoje yra 7 amatų 
mokyklos, 2 prekybos mokyk
los ir komercijos institutas.

Greta su švietimo kilimu, Lie
tuvoje smarkiai kyla ir krašto 
kultūra. Kai ankščiau laikraš
tis ar knyga Lietuvos kaime bu
vo retas svečias, dabar tai kas
dieninė, visų laukiama ir mė
giama dvasios duona. Apšvies- 
tesni Lietuvos žmonės kratosi 
peštynių, girtavimo ir kitų blo
gų įpročių, kurie dar taip ne
seniai buvo kasdieniniai reiški
niai kaime. Nemažą švietimo 
vaidmenį Lietuvoje, ypač pas
kutiniu laiku, suvaidino ir spau
da.-Tsb.

Richman Bros. Darbi
ninkai Apdovanoti

Richman Brothers, rūbų išdirbė
jai Clevelande, palinkėdami “Links
mų Kalėdų” savo 2500 darbininkų 
ir krautuvių tarnautojų, išdalino do
vanomis apie $100,000, pavidale iš- 
kalno apmokamos savaitinės algos ir 
davė visų savaitę atostogų. Siuvy
kla atsidarė tik Sausio 2 d.

Tai buvo antra šventė Richman 
Brothers darbininkams ir krautuvių! 
tarnautojams su apmokėjimu už ne
dirbamų savaitę 1934 metais. Ji pa
lietė 2500 vyrų ir moterų dirbančių 
siuvykloje ir 61 tos firmos rūbų par
davyklose per visų šalį. Atostogos 
su apmokėjimu buvo duota pereitų 
vasarą. Tos dvi atostogos kompa
nijai atsiėjo apie $200,000.

Prie to, Richman Brothers siuvy
klos darbininkai dirba bendrai apie 
34 valandas į savaitę, nors rubsiu- 
vyklų kodas reikalauja 36 valandų.

NAUJAS TEISĖJAS 
LOUIS PETRASH

Judge Louis Petrash

W. GEORGE KERR 
PASKIRTAS TEI

SĖJU

Komplimentai ir geriausi linkėjimai 
Laimingų Naujų Metų

DR. A. F. SADD
Dentist

CAFE IR RESTAURANTAS
A. WIRBICKAS

užlaiko gražia užeiga

ALINE IR VALGYKLA
Penktadienio vakarais d uodama skanios žuvies.

17320 St. Clair Avenue Kampas E. 174th St.
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“Broadway Bill” bus rodo
mas Hippodrome

Paveikslas kuris sakoma yra vie
nas iš žymiausių šių naujų metų pa
darų, ateina į Hippodrome Teatrų, 
šeštadienį, Sausio 5 d. Tas paveik
slas yra “BROADWAY BILL”, ku
riame vadovaujamas roles vaidina 
Warner Baxter ir Myrna Loy.

“Broadway Bill” yra toks didin
gas palinksminimo kurinis kad jis 
buvo rodomas per dvi savaites di
džiausiame pasaulyje teatre, Radio 
City Music Hall New Yorke. Po to 
jis buvo perkeltas j Fox teatrų 
Brooklyne, kur buvo rodomas per 
tris savaites.

“Broadway Bill” buvo pritaikytas 
filmoms iš garsios apysakos kuria 
parašė Mark Hellinger, įžymus New 
Yorko laikraštininkas.

Prie to, bus rodoma daug įvairių 
trumpų paveikslų Hippodrome. Pa
rodys Lionne penkis kūdikius gimu
sius iš vienos motinos vienu kartu, 
kaip jos gyvena naujoje Dafoe ligo
ninėje. Don Redman ir jo garsus 
Harlem benas bus kita dalis palink- 
minimo ir muzikos.

Po “Broadway Bill” sekantis pa
veikslas Hippodrome bus “County 
Chairman”, kuriame vaidins garsu
sis Will Rogers.

Akiu ir Matymo Prižiūrė
jimo Reikale

Suvirs 60,000 žmonių Cuyahoga 
apskrityje girdėjo kalbas kurias 
surengė pažymiems asmenims Sight 
Saving Council (Matymo Apsaugos 
Taryba) specialiuose mitinguose bė
gyje praėjusių poros ' mėnesių, kas 
buvo daroma tikslu supažindinti vi
suomenę su svarba saugoti akis ir 
matymų, kaip sako savo raporte 
Prof. Henry B. Dates, naujos tary
bos pirmininkas.

Prie to, tūkstančiai kitų žmonių 
girdėjo radio kalbas per WGAR ku
rias paruošė William Ganson Rose, 
kame kalbėjo apie “Matymo Moks
lų” pažymus daktarai, sveikatos ži
novai ir šviesos tobulinimo eksper
tai.

Tų darbą tarp mokyklos vaikų va
dovauja kalbėtojų biuras ir Mrs. J. 
C. Wulf, prezidentas Tėvų Mokyto
jų Sąjungos. Taipgi spėjama kad 
20,000 žmonių apsilankė parodoje 
parengtoje Electrical League pas
tangomis, kur tiesiog parodoma vi
sos ypatybės ir nauda šviesų pritai
kymo žmogaus akims.

Tapo išleista knygelės rūpesčiu 
Sight Saving Council, ir pirmutinė 
“Eyes in Danger’, taip greit išėjo 
kad tuoj reikėjo išleisti antrą, kuri 
užvardinta “Eyes Right”, ir jos at
spausdinta 100,000.

Šiose dienose Ohio valstijos gu
bernatorius White paskyrė LOUIS 
PETRASH teisėju Municipal Teisme 
Clevelande.

Louis Petrash yra vienas iš po- 
puliariškiausių asmenų Clevelando 
politikoje, ir yra ypatingai žinomas 
tautinėms grupėms, kadangi jisai 
pats paeina iš jų.

Louis Petrash gimė iš Vengrų tė
vų čia pat Clevelande 1891 metais 
ir nuo 1917 metų praktikuoja tei
ses. Jis užaugo su modernišku 
Clevelandu ir darbavosi įvairiuose 
viešuose darbuose.

Per penkis terminus pagretu jis 
buvo išrinktas Clevelando Miesto 
Tarybos nariu, tarnaudamas toje 
vietoje nuo 1922 iki 1931. Bėgyje 
dešimties metų miesto taryboje, jis 
buvo pirmininkas Sveikatos ir Sani
tarijos komiteto, narys Budavojimo 
Kodo, Taksų ii' Asesmentų, taipgi 
Upių ir Uostų komitetų. Jisai pa
gamino eilę įstatymų miesto reikalų 
pagerinimui.

Laike Mayoro Ray T. Miller val
dymo, Petrash buvo komisijonierium 
Assesmentų ir Leidimų ir čia daug 
prisidėjo pasitarnaudamas miestui ir 
publikai.

Petrash visada aktiviai dalyvavo 
visuomenės veikime, ar tai politiko
je ar šiaip reikaluose kaipo Sekre
torius Tautinių Grupių Cosmopoli
tan Komiteto ir narys kelių frater- 
nalių ir šelpimo organizacjų. Jis 
visada stengėsi pagelbėti ir pasi
tarnauti kitiems, todėl ir yra toks 
populiarus.

Svarbiausia priežastis tautinių 
grupių tarpe populiariškumo yra ta 
kad Louis Petrash nuo savo kolegi
jos lankymo metų iki patapo miesto 
tarybos nariu, pašventė dienas ir 
vakarus mokinimui ateivių -piliety
bės ir prirengimui jų patapti susi
pratusiais šios šalies gyvęntojasi.

Louis Petrash buvo įvesdintas tei
sėju šeštadienį, Gruodžio 29 d., di
delėmis ceremonijomis.

Judge W. George Kerr

W. George Kerr pereitą savaitę 
tapo Gubernatoriaus White paskir
tas teisėju į Common Pleas Court 
Clevelande, užbaigti terminą teisė
jo Arthur H. Day, kuris pereitais 
rinkimais tapo pakeltas į Ohio State 
Supreme Court.

Mr. Kerr gimė ' Portland, Oregon, 
1889 metais, kur ėjo pradinius mok
slus. Paskiau atvyko į Clevelandą 
ir čia baigė Central High School 
1908 metais ir vėliau baigė teisių 
mokslą University of Michigan 1915 
metais.

Pradėjo praktikuoti teises Cleve
lande ir tapo nariu advokatų firmos 
Payer-Winch & Rogers. Daugiausia 
laiko jis praleido dirbdamas gavimui 
atlyginimų ir susitaikymams sužeis
tų darbininkų. 1932 metais, Kerr 
tapo paskirtas Clevelando miesto tei
sių direktorium prie Mayoro Ray 
T. Miller ir jisai kiaurai perorgani
zavo kriminalį ir civilį Teisių De- 
partmento skyrius.

Mr. Kerr yra žinomas kaipo la
bai sugabus valdininkas, nes perei
tais miesto mayoro rinkimais nei žo
džio nebuvo prasitarta prieš1 jo Vadi
mą Teisių Departmento. Per pas
tarus 14 metų jis buvo nariu Cuya
hoga County Democratic Executive 
Committee ir aktiviai veikė organi
zacijos darbe.

Pereitais rinkimais, Gubernatorius 
Davey paskyrė jį vadovauti Tauti
nių Grupių judėjimą visoje valsti
joje. Mr. Kerr taipgi yra nariu 
Cleveland Athletic Club, Chamber 
of Commerce, Cleveland Bar Asso
ciation, ir yra 32-ro laipsnio Maso
nas ir narys Grotto ir Shrine, taipgi 
buvęs prezidentas Rotary Club.

VIETINES žinias ar praneši
mus rašant, darykit juos trum
pus, nes arba netilps arba bus 
Redakcijos sutrur'-pinti.

SUTRAUKTA ATSKAITA

Gruodžio 31, 1934

12,114,695.24

1,124,179.41

VISO * $113,984,138.78

31,287,094.13
32,999,176.03

2.919,870.23
1,250,000.00
1,423,526.05

. 4,000,000.00

................................$ 7,000,000.00
691,524.01

............................... 302,609.14

............................. 105,915,889.90

............................... 74,115.73

TURTAS
Pinigai Rankose ir Kituose Bankuose . .$ 
United States Government Securities, 

tiesioginai ir pilnai garantuotos .......
Municipal, State ir kitokį Bondsai ...........
Pirmo Mortgage Paskalos ant Namų .... 
Banko Namas ir Žemė .................................
Kitas Turimas Nejudamas Turtas ...........
Suėję Nuošimčiai ir Kitoks Turtas, sykiu 

ir Depozitas Federal Deposit Ins. Corp.

ATSAKOMYBĖ
Capital Note ........................ $3,000,000.00

(Atsakanti už depozitus ir 
kitą Society padėtą turtą)

Perviršius ...................
Perviršio Fondas

Nepadalinti Pelnai
Rezervas Taksams
Taupymų Depozitai 
Kitokia Atsakomybė

SOCIETY FOR SAVINGS 
in the City of Cleveland

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Kampine cash mėsos ir groserių 

krautuvė, garantuota $500 savaiti
nių ineigų, nėra kompeticijos 4 my
lios aplinkui. Greta yra 6 kamba
riai. Matykit agentą Zimerman, 2 
iki 3 po pietų. 4164 E. 131 Street, 
netoli Miles avė.

VISO .$113,984,138.78

Incorporated 1849

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
1042 E. 123 Street, prie Superior 

Through karo. Pieninė, cigarų, sal
dainių ir mokyklos reikmenų krau
tuvė, priešais didelę mokyklą. Nuo
ma $15 j mėnesį. Parsiduos pigiau 
negu pusės vertės. Pribuki! tarp 
2 ir 4 po pietų.

Society fmr gautais
in the City of Cleveland

DĖKIT SAVO TAUPYMUS 1 TAUPYMŲ BANKĄ

DIDELES IMTYNES 
CENTRAL ARMORY

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

(Šioje vietoje imtynes bus kiekvieną trečiadienio 
vakarą per visą žiemą)

Sausio-January 9 d. 1935

Šiose imtynėse dalyvaus

JUOZAS KOMARAS 
STRANGLER LEWIS 

ir astuoni kiti smarkus imtikai.
Karolis Požėla, promoter. Jonas Jarus, Asst. Promoter.

Pirkit Dabar ir Taupykit!
NAUDOKITĖS MUSU DIDELIU SAUSIO

Išpardavimui
Kuris tęsiasi dabar! Kainos labai žemos!

THE KRAMER & REICH CO
7002 Superior Ave. kampas Giddings Rpad
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SUTRAUKTA ATSKAITA STOVIO
Gruodžio 31, 1934

Cleveland 
Crust Company

Randasi ant Euclid Avenue ir East 9th 
Jūsų Kaimynystėje Didžiajam Clevelande

TURTAS
Rankose ir Bankuose . ..................
States Government Bondsai ir Cer-

Pinigai
United

tifikatai, taipgi ir vertybės pilnai garan- 
rantuotos U. S. Valdžios........................

State, Municipal ir Kiti Bondsai ir Invest- 
mentai, kartu ir Stock Federal Reserve 
Banke, neskaitant Reservų ...............

Paskolos, Diskontai ir Išdavimai, neskai
tant Reservų .........................................

Bankiniai Namai .........................................
Kitas Nejudamas Turtas ........................
Nuošimčiai ir Suėję Pelnai ir Kiti šaltiniai 

kartu ir Užstatai Deposit Insurance. .
Priklauso nuo žmonių už Atliktus šiame 

Banke Patarnavimus ........................

Viso

ATSAKOMYBĖS
Capital Notes .................... $15,000,000.00

(Užtikrinanti Depozitus
kitokį padėtą Turtą)

Capital Stock
Perviršis

Pelnai

13,800,000.00 
ir Nepadalinti

3,020,055.13

Taksams, Nuošimčiams.jgetc. .Rezervas
DEPOZITAI

Pareikalavimui ............$108,307,391.71
Ilglaikiniai ................... 139,812,958.44
Pinigų Balansas Pali
kimų ir Corporate Trust
Dep’tmentų (Preferred) 15,510,020.58

Kitokios Atsakomybės ............... .................
Paimtos Atlikti Kostumerių Apivartos..

•if .

Viso

Member Cleveland
Clearing House Associatior

Mem bcr
Federal Reserve System

$

Street ir 
ir Aplinkui

64,099,693.47

57,096,668.92

16,869,389.52

141,841,140.97
6,296,547.57
6,564,292.19

4,344,099.54

42,117.55

$297,153,949.73

$31,820,055.13
1,139,405.74

263,630,370.73
522,000.58

52,117.55

$297,153,949.73
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Dirvos 20 Metu Sukaktuviii Vakaras
Jau ši sekmadieni, Sausio 6 d., Lietuvių Saleje

Koncerte Dainuos Stan
ley Altschuler ir “Tautų 
Lygos” Tipiškos Mergi

nos Savo Tautiškuose
Rūbuose

Youth’s
Editor—Peter Skukas

Forum
Phone: ENdicott 4486 6820 Superior Ave. Cleveland, O.

štai jau ir 1935 metai — ir 
atėjo laikas apvaikščioti svar
bias sukaktuves musų kultūri
niame gyvenime.

šymet sueina 20 metų nuo 
įsteigimo “Santaikos”-“Dirvos” 
ir todėl Clevelandiečiams yra 
svarbu atsižvelgti į tą savo di
delį darbą, kuri pradėjo 20 me
tų atgal ir kuris iki šiai dienai 
išbujojo ir yra svarbiausia 
Clevelando Lietuvių kultūrinio 
gyvenimo dalis. Be laikraščio 
musų gyvenimas butų apmiręs, 
niekas apie Clevelando Lietu
vius nežinotų, nežinotų apie jų 
veikimą, ir tas veikirtias butų 
mažas, arba gal butų senai jau 
numiręs.

Už “Santaikos”-“Dirvos” pa
laikymą priklauso garbė tiems 
tūkstančiams Lietuvių kurie ją 
rėmė per 20 metų, ir smagu pa
minėti kad jie beveik visi dar 
yra gyvi, ir daugybė ateina j 
redakciją ir šiandien dar pasi
sako kad jie skaito “Dirvą” nuo 
pat to laiko kaip išėjo pirmas 
“Santaikos” numeris! Smagu 
tuos rėmėjus matyti, garbė su 
jais kalbėtis, nes jų suprati
mas laikraščio svarbos Cleve- 
lande ir palaikymas yra tai jų 
didelė pastanga palaikyti Cle
velande Lietuviu tarpe apšvie- 
tą, tautystę.

Tas dar ne viskas: jų para
ma “Dirva” galėjo išaugti ir 
prasiplatinti iki to kad ją da
bar skaito plačiai visos Ameri
kos Lietuviai, ir “Dirva” yra 
gausiai išsiplatinus ir mėgia

miausias svečias iš Amerikos 
musų Tėvynėje Lietuvoje!

Taigi, ši sekmadienį, Sausio 
6 d., per Tris Karalius, rengia
ma pirmas šių metų didžiausias 
Clevelande koncertas, kurio pro
gramas bus įvairus, skiriamas 
paminėjimui “Dirvos” 20 metų 
gyvavimų sukaktuvių.

Kartu tai bus paminėjimas ir 
| kitų svarbių sukaktuvių — da- 
Į bartinio “Dirvos” redaktoriaus 
: K. S. Kurpiaus 25 metų laikraš
tinio ir literatinio darbavimosi 

' sukaktuvių. “Dirva” turi sau 
už redaktorių vieną iš plačiau
sia patyrusių šių laikų Lietuvių 
laikraštininku ir žymiausią šių 
dienų Amerikos. Lietuvių rašy
toją.

Atsilankydami į ši vakarą 
paremsit “Dirvą” ir tolesniam 
laikui ir padrąsinsit jos arto- 

' jus varyti jų nustatytą vagą 
1 tolyn, tolyn. “Dirva” atliko 
I daug žymių darbų, ir prie viso 
Į kitko dar pašvenčia sunkiai už- 
į dirbamus dolarius davimui Lie
tuviškų radio programų palink- 

Į sminimui oro bangomis visų tų 
j Lietuvių kurie kiti gal per dau- 
i gelį metų jau nėra girdėję Lie
tuviškos dainelės.

ŠTAI NAUJIENA!
Šis “Dirvos” sukaktuvių' mi- 

i nėjimas nėra paskutinis. “Dir
vos” vedėjai turi mintyje dar 
ką naujesnio — ir jeigu visi 
sveiki busim, ateinantį rudenį 
“Dirva” surengs viena vakarą 
kuriame bus pakviesti kaipo 
garbės svečiai visi seniausi, pir
mutiniai “Dirvos” skaitytojai!

Jonas Jarus.

Ekstra! “Dirvos” koncer
te šį sekmadienį, Lietuvių 
salėje dainuos radio stoties 
WJAY tautų programų di
rektorius, tarptautinis teno
ras Stanley Altschuler, pla
čiai Lietuviams žinomas, nes 
jis per eilę metų darbuojasi 
prie Lietuvių chorų.

Taipgi dalyvaus Tipiškos 
Tautų Merginos, kurios 1933 
“Cleveland News” dienraštis 
išrinko ir siuntė į Pasaulinę 
Parodą Chicagon!

Jos visos dėvės savo tauti
nius rubus ir šoks arba dai
nuo scenoje.

(Daugiau apie programą 
rasite pažymėta skelbime ąnt 
6-to pusi.)

KORTAVIMO VAKARĖLIS. 
Moterų Labdarybės Draugija 
rengia smagų kortavimo vaka
rėlį naujos parapijos salėje, ant 
Neff Road, sekmadienį, Sausio 
13 d., prasidės 6 vai. vakare. 
Už visokius lošimus bus duoda
ma dovanos kožnam stalui, bus 
ir užkandžiai, šokiams gros 
geras orkestras. Įžanga tiktai 
25c ypatai. Kviečiame atsilan
kyti ir paremti naują parapiją. 
Prie įžangos tikieto bus didelė 
dovana. Komisija.

“NAŠLIŲ VA*KARAS”. Šv. 
Jurgio parapijos salėje, sekma
dienį, Sausio 13 d., rengiama 
“Našlių Vakaras” — našlių vy
rų ir moterų pasilinksminimui 
ir susipažinimui, bet gali daly
vauti, ir kviečiami atsilankyti, 
ir vaikinai su merginomis, visi 
turės smagų laiką. Bus šokiai, 
kortavimas, vakarienė, dovanos 
— viskas už 50 centų. Bus pa
įvairinimas našlėms ir našliams. 
Prašomi atsilankyti visi ir iš 
aplinkinių miestų. Pradžia G 
vai. vakare. Komisija.

Kun. V. G. Vilkutaičio 
25 Metų Jubilejus

Sekmadienį, Šv. Jurgio para
pijos salėje, buvo surengtas di
delis banketas paminėjimui šv. 
Jurgio parapijos klebono Kun. 
V. G. Vilkutaičio 25 metų ku
nigavimo sukaktuvių. Po va
karienės, prasidėjo programas 
dainų, muzikos ir kalbu. Daly
vavo apie 350 žmonių.

Programą pradėjo banketo 
rengimo komisijos darbuotoja 
Pola Glugodienė, pasakydama 
trumpą kalbą ir perstatydama 
ceremonijų vedėju Adv. P. V. 
Česnulį. Kalbas ir sveikinimus 
pasakė šie: buvęs miesto ma- 
yoras Ray T. Miller, Kun. An
dziulaitis, Nikodemas Martišau
skas, Dr. J. T. Vitkus, K. S. 
Karpius, Kun. Petreikis, P. A. 
Šukys, Juozas Januška, Petras 
P. Muliolis, ir pagaliau kalbė
jo pats Kun. Vilkutaitis.

Dainavo: V. Bukauskienė, 
Adelaide Miliauskaitė, Sofia 
Kučinskaitė, ir radio kvartetas, 
Petronėlė Urbšaičiutė, Ona Ma- 
čiutienė, Ignas ir Petras Holi- 
šiai (šie du Akroniečiai).

Prie programo pagražinimo 
prisidėjo ir Vincas Greičius jau
nasis, gabus smuikininkas, su- 
grieždamas porą gražių kuri
nių.

Prie stalo greta klebono sė
dėjo jo dvi seserys. Rep.

DR. V. KUDIRKOS DR-.1A 
rengia smagias vakaruškas ir 
pasikortavimą Lietuvių salėje., 
šio šeštadienio vakare, Sausio 
5 d. Pradžia 7:30 vai., įžanga 
tiktai 20c. Visi draugijos na
riai ir šiaip Lietuviai prašomi 
atsilankyti. Kom.

SVEČIAI DETROITIEČIAI. 
Naujiems metams sutikti lan
kėsi Clevelande pažymus Det
roito Lietuvis advokatas J. P. 
Uvick su žmona. Gruodžio 31 
d. aplankė “Dirvą” ir savo pa
žystamus: Dr. F. M. Lait, Dr. 
J. T. Vitkų, Karpius ir kitus. 
Viešėjo pas P. J. žurius, North 
Olmstead.

DR. HUGHES
DENTIST

Seniau buvęs ant St. Clair

dabar randasi

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

DR. HUGHES
4303 Superior Ave.

VALANDOS
Nuo 9 ryto iki 8 vak.

(Išskyrus sekmadienius)

LIET. DEMOKRATŲ KLUBO 
VALDYBA 1935 METAMS
Gruodžio 2G d. įvyko metinis 

Lietuvių Demokratų Klubo su
sirinkimas Lietuvių salėje. Be 
kitų dalykų, buvo išrinkta klu
bo valdyba ir veikiantis komi
tetas 1935 metams. Valdybon 
ir komitetan inėjo šie:

Pirmininkas — Jonas T. De- 
Righter,

Vice pirmininkai: I — Ches
ter G. Zuris, II — P. P. Mulio- 
lis, III — Ona Mihelichienė.

Sekretoriai — K. S. Karpius, 
užrašų; S. G. Lauchis — fi
nansų.

Iždininiku — A. M. Praške
vičius,

Ižlo globėjais: J. Urbšaitis.
J. Debesis, J. Verbyla,

Tvarkvedis — Charles Praš
kevičius.

Ekzekutivin komitetan išrin
kta, paeiliui daugiausia balsų 
gavę: Adv. P. V. Česnulis, Dr. 
A. J. Kazlauckas, Adv. Antanas 
Montvila, Antanas Žukas, Dr. 
S. T. Thomas, V. Andersonas,
K. Taraškevičius, Dr. J. T. Vit
kus, George Arbukas, F. Sau- 
kevičius, Jonas Jarus, Ona Peč- 
kaitienė. Sekr.

LANKĖSI SVEČIAS. Šven
čių laiku Clevelande lankėsi 
Vincas Markelionis, iš Dubois, 
Pa. Čia viešėjo pas savo duk
terį ir žentą F. Sąukevičius. ap
silankė “Dirvoje”, atsinaujino 
savo prenameratą ir įsigijo sau 
gražų kalendorių.

SPORTAS
IMTYNĖS JAU BUS 
CENTRAL ARMORY

Pradedant trečiadieniu. Sau
sio 9 d., promoteris Karolis Po
žėla perkelia imtynes Į naują 
vietą, Central Armory, kuri 
yra didesnė ir patogesnė, turi 
balkoną ir kitus parankumus. 
Central Armory randasi sker
sai gatvės nuo City Hali ir nuo 
Public Auditorium, lengvai pa
siekiama iš visų miesto dalių.

Sekančioms imtynėms Požėla 
turi smarkių vyrų, tarp jų bus 
garsusis Strangler Lewis ir mu
sų milžinas Juozas Komaras, 
kuris dabar jau Clevelande gy
vena. Jonas Jarus,

Assistant Promoter.

GRUODŽIO 30 D. MINĖTA JO 
25 METAI KUNIGAVIMO.
Gruodžio 30 d. įvyko iškil

mingas paminėjimas Lietuvių 
šv. Jurgio parapijos klebono 
Kun. V. G. Vilkutaičio 25 me
tų kunigavimo jubilejaus. Ban
ketas atsibuvo vakare parapijos 
salėje.

šių sukaktuvių proga galima 
paminėti kad Kun. Vilkutaitis 
yra vienas iš seniausių Cleve
lando Lietuvių gyventojų, ne 
amžiumi, bet Clevelande išgy
venimo laiku, nes jau arti 50 
metų nuo pribuvimo į Clevelan- 
dą. štai keletas žinių iš Kun. 
Vilkutaičio gyvenimo:

Dabartinis šv. Jurgio parapi
jos klebonas gimė Sausio 13 d., 
1884 m., šlavantos kaime, Gu
delių par., Marijampolės apsk. 
Tuo laiku Gudelių parapijoje 
klebonavo gimusio dėdė, Kun. 
Vincas Vilkutaitis, kuris sutei
kė Vincui krikšto sakramentus.

Būnant jam vos pusantrų me
tų vaikučiui, su motina buvo 
pakviestas atvažiuoti pas savo 
tėvą Joną, kuris tada buvo ap
sigyvenęs Clevelande ir jau tu
rėjo užsidirbęs gana pinigų iš
pirkti laivakortę.

Po ilgos ir_vargingos kelio
nės, Katrina Vilkutaitienė su 
sūnum Vincuku pasiekė Ameri
kos kraštą ir Clevelando mies
tą, kur atrado tiktai vieną ži
nomą Lietuvišką šeimą ir kele
tą pavienių. Neilgai Clevelan
de gyvenę, Vilkutaičių šeima 
persikėlė gyventi į Pennsylva- 
cijos kalnus, nes ten radosi su
sibūrusių daugiau Lietuvių.

1887 metais išvyko į Ply
mouth, Pa., kur tada buvo iš
eivių Lietuvių lopšys Ameri
koje. Gyveno Plymouthe, Ha- 
zeltone ir Mt. Carmel, kur Vin
cas pradėjo eiti į pradinę mo
kykla, o 1897 metais visa šei
ma vėl gryžo į CleVelandą.

Pargryžę čia, rado jau dau
giau Lietuvių šeimų, daugiau 
Lietuviškumo, ir apsiliko čia 
gyventi.

Vincas baigė pradinę mokyk- 
’a ir 1909 metais išvyko j šv. 
Juozapo Kolegiją, Teutopolis. 
Ill. Pastudijavęs kokį laiką, 
iš ten sugryžęs įstojo į Šv. Ig- 
natiaus kolegiją Clevelande, ku
rioje gražiai atsižymėjo kaip 
studijose taip ir sporte. Baigęs 
kolegiją, Vincas nutaria pasek
ti savo dėdės Kun. Vinco Vil
kutaičio pėdomis —: tapti kuni
gu. Įstoja j Šv. Marijos Semi
nariją Clevelande, ir 1909 me
tais baigia seminarijos moks
lą, o Gruodžio 19 d. tais pa
čiais metais liekasi įšventintas 
į kunigus.

Kun. Vincas G. Vilkutaitis. 
būdamas studentu, o paskui ir 
klieriku, atsidavusiai studijavo 
ir mokinosi svetimų kalbų, ku
rių vartojimas dar ir dabar 
jam yra lengvu dalyku.

Nesirandant vietos Lietuvių 
parapijose, Kun. Vilkutaitis bu
vo paskirtas j Šv. Juozapo Vo
kiečių parapiją Youngstowne, 
prie kurios tuomet priklausė, 
nemažas skaičius ir Lietuvių. 
Ten išbuvo iki 1917 metų, kuo
met buvo paskirtas už kleboną 
maišytoje parapijoje Rittman 
Ohio.

Clevelando Lietuviu parapijos 
klebonu buvo paskirtas^ Kovo 
mėnesi, 1919 metais, kur ir iki 
šiai dienai kebonauja.

Atvažiavęs į Clevelandą, Kun. 
Vincas Vilkutaitis rado senutę 
medinę bažnyčią ant Oregon 
gatvės. Žemė naujai bažnyčiai 
jau buvo nupirkta ant Superior 
ir 67-tos gatvių. Jaunomis ir 
tvirtomis spėkomis ir su Lietu
vių parapijonų nuoširdžiu pri-

AMONGST OUR
LITHUANIANS

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

REV. V. G. VILKUTAITIS’ 25TH 
ANNIVERSARY BANQUET

At a banquet held Sunday, Dec. 
30, at St. George’s Hall, Cleveland, 
the Rev. Father V. G. Vilkutaitis, 
pastor of St. George’s Church, was 
honored by the parishoners shd 
commemorating his twenty-fifth year 
in the priesthood.

Interspersed between salutory ad
dresses a musical program enlight
ened the evening with songs and 
chorus numbers.

Father Vilkutaitis has been pas
tor here for fifteen years anil 
previous to that he was a priest in 
Rittman and Youngstown, Ohio. It 
was under his guidance that the 
present structure was built, a large 
combination school and chuch of red
brick.

The parish committee was respon
sible for this elaborate testimonial 
dinner.

ooo

best to keep in mischief by his 
prankishness, and the Wylonis fam
ily of all three, a wee child being 
the third member.

ooo
DIRVA’S ANNIVERSARY PARTY

Just a last reminder of the date 
of Dirva’s Anniversary Party to be 
held Sundav, January 6th, at the 
Lithuanian Hall.

It is needless to try to describe 
the events that are to take place, 
because everyone knows- a DIRVA 
AFFAIR. You’ll be sorry if you 
miss. It will be a regular banquet
like affair. Followed by dancing, 
singing, comedy acts, celebrities, 
nationality contest winners of last 
year etc. Be there at 5:30 and take 
in the whole s?io\U You can be as
sured that there won’t be a dull 
moment from start to finish.

Uncensored
SIDE GLANCES

By K. J. M.

Boxing Show
You are invited to attend a “Punch 

Party” to be given Friday night, 
January the 11th. at the Lithuanian 
Hall, 6835 Superior Ave., Cleveland.

George Lucas a' Lithuanian light- 
| weight boxer is promoter of the 
I show and announced that there will 

be five bouts of five rounds each 
between the best Amateurs. Also a 
“Battle Royal” between 6 colored 
boys, last man on his feet winning.

The musical portion will be fur
nished by the popular Johnny Ap- 
panaitis and his Orchestra. Other 
Surprizes.

Don’t fail to attend because there 
will be plenty of chills, thrills, spills, 

' kayoes, comedy and screams. Tickets 
are all one price—35c. The ladies
are especially invited to attend the 
fistic festivities. The sockology af
fair begins at 8:15 P.M.

Blocks of seats have already been 
reserved by the Wolf Envelope Co., 
Cleveland Transfer Co., T. S. Ed
wards Co., Aetna Rubber Co., and 
others.

NAMŲ SAVININKŲ KON
CERTAS. Sausio 13 d. Lietu
vių Mažų Namų savininkų or
ganizacija rengia savo vakarą 
Lietuvių salėje kitą sekmadie
nį, Sausio. 13 d., nuo 5 vai. va
kare. Bus įvairus programas 
ir po programo šokiai. Kom.

VISOKIOS
APDRAUDOS-INSURANCE i 
reikalais kreipkits pas mane 
Apdraudžia namus nuo ugnies, 
tornados, taipgi namų baldus ir i 
automobilius; prie to apdraudžiu Į 
nuo sužeidimų ir parūpinu kitokių ’ 
apdraudą. Jeigu baigiasi jūsų 
apdrauda ant namo ar kitko, duo
kit man ją atnaujinti. Vietojo f 
kreiptis kur kitur tuo reikalu, ; 
paveskit saviems Lietuviams.

C. F. Petraitis Į
6702 SUPERIOR (viršuje) į

Telef. HEnd. 5699

LIETUVIS RENGIA KUMŠ
TYNES. Georgie Lucas, vienas 
iš “Trijų Grybų”, kurie Lietu
vius smagiai juokina Lietuviš
kuose vakaruose, yra smarkus 
kumštininkas, prie to jis užsi
ima rengimu kumštynių, štai 
nenktadienio vakare Sausio 11 
d., nuo 8 vai., Lietuvių salėje 
Lucas surengia dideles amato- 
rių kumštynes, o prie to duos 
dar “battle royal” — sustaty- 
damas į ringę šešis juodukus 
vienu sykiu muštis. Kuris iš 
jų paskiausias liks ant kojų bus 
apšauktas laimėtoju.

Muzika tam vakarui bus Jo
no Apanaičio. Tikietai visi vie
na kaina — 35c. Geresnių sė
dynių užsisakyti norint reikia 
iškalro susinešti su George 
Lucas, 9411 Adams avė.

KAS NORIT KAMBARIŲ
Porai be vaiku turime gražius gy

venimui kambarius, su rakandais ar
ba be, su šiluma ir k'tais patogu
mais. Mes gyvenam tiktai du, be 
vaikų. Kreipkitės (2)

J. Vaitekūnas
11221 Primrose avė. (arti Superior)

NEW YEAR’S PARTIES
While the old year ’34 was gasp

ing for breath and while the pound
ings of its heart turned to subtle 
throbs, a merry group of celebrators 
looked on and hustled the bearded 
gent into the regions of the River 
Styx to the tune of a funeral fehe- 
bre that even the Roman Bacchus 
would shun in sham from want of in
struction in something up his own 
alley:

Guests of Mr. and Mrs. Karpius, 
editor of the Dirva, counted old ‘34 
out by a count of beers and high
balls numbering into the vicinity 
where English editor’s condition 
verged precariously beyond the stage 
of infection known as the AspFn 
Tablet zone.

Caviar, tasty sandwiches and cof
fee gave strength and comfort to 
the guests in the form of Mr. and 
Mrs. Myhling, Mr. and Mrs. Komar, 
Mr. and Mrs. Saike with their charm
ing niece, Patsy, Miss Frances Wir- 
bickas and her B.F.

New Year’s day marked another 
beginning of a promising year at 
the Palub home where several score 
of guests made whoopy and merry 
supported by a feast as only the 
Palubs can make, almost every mem
ber rates in the field the way to a 
man’s heart. Among the guests 
were the Kansius family, Frances, 
however was home nursing a cold, 
and Felix Barauskas came in later 
accompanied by a cigar as usual. 
Walter Krause, former contributor 
to this page, doing his mischievious

Mr. J. P. Uvick, noted Detroit 
Lith. Attorney, visited an old ac
quaintance of his—Mrl K. S. Kar
pius, whom he has known for some 
fifteen years. The oddity of the 
visit was, the very first thing Mr. 
Uvick did was muss up Karpius’ 
hair in an effort to find a gray 
hair or a bald spot, without suc
cess.

Mrs. Alvina Luiza at the con
sole of the new organ in the recent
ly established Lithuanian Parish, 
Our Lady of Perpetual Help, in 
Collinwood. She certainly does pipe 
a mean organ, you should have 
heard her playing Christmas hymns 
on Christmas morning — beautiful 
organ(ist) and lovely music.

I’ve heard, of plenty different gifts 
being given on Christmas, but this 
one cops first prize. It goes some
thing like this. .. .

Daniel Buduskas of East Trumbull, 
Ohio, was so sick and tired of con
stantly hearing his father blankety- 
blanketying around the farm in 
search of this or that size bolt, that 
he actually bought him a large box 
of assorted, bolts for an Xmas gift. 
(If I gave my father a present like 
that he’d think I was one of the nuts 
that come along with just such bolts)

Mrs. Julia galasevice returning 
home from the Karpius New Year’s 
Eve Party, corns and bunions aching 
from dancing, and throat sore and 
hoarse from singing songs from the 
fatherland.

With Mr. it was quite different—• 
he was very gay and full of lipstick, 
from monopolizing the space under 
the mistletoe. It is sorta nice there 
at times. Uh uh.j /

jautimu pradėjo naujos bažny
čios statymą.

Lietuvių kolonija Clevelande 
jau buvo išaugus į didelę ir bu
vo labai reikalinga ne tik dides
nė bažnyčia bet ir parapijinė 
mokykla. Todėl pasitarus su 
parapijonais sumanyta pirmiau 
pastatyti mokyklos namą su lai
kina bažnyčia tame name, o vė
liau statyti ir pačią bažnyčią. 
Taip ir buvo padaryta. Pasta
tyta graži mokykla, įrengta lai
kina bažnyčia ir ištaisyta erdvi 
auditorija. Buvo jau rengtasi 
prie statymo naujos bažnyčios, 
bet užeina sunkus laikai ir be
darbės ir sutrukdo tuos gražius 
planus. Laikina bažnyčia mo
kyklos name pasiliko naudoja
ma iki šiai dienai.

Kun. Vincas Vilkutaitis jau 
sugyveno 50 metų amžiaus, bet 
jo veiklumas ir atletiška išsiu
va slepia jo tikrą amžių. Mėg
sta jaunimą, gerbia jo veikimą 
ir akstiną jų darbuotę.

Kun. Vilkutaitis plačiai ap
sipažinęs ir su muzika ir pai
šyba, gi liuosu laiku giliai stu
dijuoja senovės istoriją ne tik 
Lietuvos bet ir kitų tautų. Jo 
knygyne galima rasti seniausių 
Lietuviškų knygų ir laikraščių.

P. iš V.

Mr. Joe ‘Bull’ Komar could be the 
world’s champion wrestler if he 
would wrestle on the mat with the 
same skill as he rassles the contents 
of a mug of beer. Boy, can he 
whisk it away.

THINGS SANTA FAILED TO 
BRING

A pair of eye glasses for Mr. Mar
tin Žitkus, to enable him to See the 
good columns and sections in this 
YOUTH’S FORUM. You’ll have to 
skip this column when you do get 
glasses Marty, the only thing good 
about it is the paper it’s printed on. 
I’m tellin you, eh Martin.

A thin pair of leather gloves for 
Miss Stevie Jucius, waitress to as
sist her in picking up ALL the tips 
without wearing the skin off her 
fingers, while waiting on trade.

A couple of heating pads to keep 
the ever-freezing Ann Pongonis 
warm. Did you ever see her when 
she wasn’t cold. And I bet her 
husband thought he was marrying 
hot stuff.

A box of matches for Mr. Peter 
Muliolis, realtor, just so he wouldn’t 
have to cart a dead cigar around 
continually.

A half of a brain for yours truly, 
so I could at least be termed a half
wit. This quarter of a brain of 
mine is sorta thumping so I’ll have 
to cut the chatter. You know Chris- 
mas and New Year cheer, I had the 
spirit(s) — now I have the ice pack.

--------------------- I

AKRON
ORIGIN OF THE A.L.S.C.

, (Continued)
Now, we enter into the year, 1934. 

This year was by far the most out
standing year of ail the year of 
existence of the A.L.S.C. Outstand
ing, in that it was marked by two 
events of unprecedent nature, the 
Parents Banquet and the first Akron 
Lithuanian Day. Little need be said 
about these affairs for they are 
probably still, more or less, familiar 
to many. However, quoting a few 
comments concerning the events we 
have: “The second anniversary and 
Parents’ Banquet of the Akron Lith. 
Social Club was a roaring success 
which was held May 5th at the 
Y.W.C.A........The presence of Mayor
Meyers of Akron added great dignity 
to the dinner. .. .Mr. and Mrs. Kar
pins, of the Dirva, P.V. Chesnul, 
President of the Lithuanian Cultural 
Garden Club, and Ona Mihelichwe/e 
guests and speakers from Cleveland. 
It is no exaggeration to say that 
this affair de-iux, was the most elite 
social gathering ever attempted by 
Lithuanian youth.”

As regards to Lithuanian Day, 
quoting again: “The spectacular suc
cess of the Akron Lithuanian Social 
Club Picnic held Sunday, August 12, 
only adds another star to the long 
line of events which ttns aggressive 
club has undertaken and carried out 
with thoroughness and completeness. 
Aside from all the interesting at
tractions, the beauty contest, the 
picking of Miss Lithuania of Ohio, 
held the crowd “spellbound”. ..There 
were many people from Youngstown, 
Cleveland, Medina, and West Salem.” 
Thus these few brief comments show 
beyond doubt that these two affairs 
were by far the outstanding events 
of the A.L.S.C.

Of course, along with these major 
events were several of a lesser de
gree. In the early part of the year 
the club staged a gala event in 
Youngstown. Throughout the sum
mer several picnics and Beach par
ties were held. Sports, particularly 
baseball, also occupied a major por
tion of the summer. Throughout the 
season the baseball team participated 
in some thirty-six ball games, com
ing out a little better than even in 
the won and lost columns. Inter
mingle this with several dances, 
weiner roasts, card parties, and a 
few other social gatherings and you 
have a fair picture of the A.L.S.C. 
doings throughout the year 1934.

Still, though the year was full of 
good fortune for the A.L.S.C., it did 
not blind the Club to the fact that 
there were others, individuals par
ticularly, who have not had their 
share of good fortune. And so this 
Christmaą as in past, the club at
tempted "įo bring a little Christmas 
cheer to: some of Akron’s needly 
Lithuanians? This year sufficient 
funds and food were created to pro
vide some Christmas joy to six of 
the neediest Akron Lithuanian fam
ilies.

Thus, as the year 1934 fades out, 
the A.L.S.C. looks back with thanks, 
and hopes for a bigger and better 
year in 1935, and at the same time 
wishes each and everyone of her 
many friends a merry ^J'jew Year, 
full of joy, happiness, and good for
tune. ii)

The End.
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_ OWN 

A DCUGST&RE 
IN CHICAGO, 

the bullet- 
ridden 
METROPOLI S' 
of The north.

Karl Pojello as you are probably 
already acquainted with the fact 
is the promoter of the weekly wrestl
ing matches given at the Coliseum.

He is a man with determination 
and is giving Clevelanders a “New 
Deal” in wrestling.

His “New Deal” is reviving in
terest in wrestling in Cleveland and 
surrounding towns. He has been 
presenting stars, week after week, 
who really perform clean, wholesome 
entertainment, hitherto not given.

If you arc looking for something 
new, exciting, and thrilling just at
tend one of these matches, at 4601 
Euclid Ave.

E WON THE AMATEUR 
WRESTLING CHAMPIONSHIP 

of THE WORLD IN A TOURNAMENT ' 
STAGED IN PEKIN,CHINA. SOME 
YEARS AGO,TOSSING CH INKS, JAPS 
GREEKS. ITALIANS, AMERICANS AND 
GERMANS TO THE FOUR OR. 
FIVE WINDS.

PHARMACIST

NATTY, TASTY 
DI2ESSER..

J MIGHT EVEN

BEAU BRUMMEL. fl 
AND BEAU WOULD 

feel 
COMPLIMENTED.


