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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Automobilių industrija ti
ki kad 1935 metais biznis 
bus žymiai geresnis negu 
buvo 1934 metais, ir bus 
vienas iš geriausių nuo 
1929 metų. Tikima daug 
automobilių išsiųsti Į kitų 
šalių rinkas, taigi rengia 
visas savo mašinas smar
kiam automobilių dirbimui.

Numatoma šymet pada
ryta 3,500,000 automobilių 
ir tro'kų.

Plieno darbai su pradžia 
šių metų pradėjo eiti arti 4 
punktai aukščiau negu ėjo 
1934 metų pabaigoje. Plie
no išdirbystės tikisi gauti 
didelių užsakymų sunkiųjų 
plieno išdirbinių, reikalin
gų prie budavc/jimų ir tt.

Automobilių gamybos di
dėjimas išjudins tam tikras 
plieno darbų šakas dar la
biau.

Clevelande pradėjo smar
kiai dirbt Corrigan-McKin- 
ley plieno liejyklos.

Richmond, Va. — Čia įsi
steigė Prancūziška vyno ga
minimo firma, Antoine L. 
Alaj. Darbo bus del 150 
darbininkų, ir pagamins Į 
mėnesį po 100,000 galionų 
vyno.

Waltonville, Ill. — Čia 
tęsiasi angliakasių savitar
pinės kovos, kuriose sprog
dinama anglį vežanti trau
kiniai, kurie gabena prie
šingos unijos darbininkų iš
kastą anglį.

Penkis užmušė. Jugosla
vijoje, zinko kasykloje nu
slinkus žemei užgriuvo ir 
užmušė penkis darbininkus.

ANGLIJA MAITINS 
BEDARBIUS

Anglija netiki į rupinimą 
bedarbiams darbų, vietoje 
to ir toliau duos tiesioginę 
pašalpą nedirbantiems.

Vyriausybė pertvarko vi
są šelpimo sistemą ir šelpi
mą prižiūrės per 240 sky
rių kuriuos dabar steigia. 
Per metus Anglija išleidžia 
šelpimui $275,000,000.

šeši žuvo gaisre. Balti
more, Md. — Dviejuose pa
skiruose gaisruose Sausio 3 
d. sudegė šeši vaikai ir su
žeista 14 ugniagesių.

ŽUVO 75 MEDŽIOTOJAI
Suv. Valstijose šio sezo

no briedžių medžioklėje nu
šauta 75 medžiotojai, taip
gi nušauta ir briedžių.

TAIPGI PRAŠO ARTI BILIJONO DOLARIŲ 
KARO LAIVYNUI IR KAR1UMENĖS 

PALAIKYMUI  i---------
Šalis Atsidurs Dideliame 

Deficite ir Padidės 
Taksai

Washigton. — Preziden
tas Roosevelt atsikreipda
mas į naujai susirinkusį S. 
V. Kongresą, savo biudže
to pasiūlyme prašė Kongre
so skirti keturis bilijonus 
dolarių palaikymui bedar
bių šelpimo projektų, aprū
pinimui darbais 3,500,000 
bedarbių, kurie dabar val
džios pinigais palaikomi.

Visas gi valdžios reikalų 
vedimui biudžetas, kaip tu
ri numatęs Prezidentas, rei
kalauja $8,581,009,026 iki 
Birželio 30 d., ir paskui dar 

| $8,520,413,609 kitam metui, 
iki Birželio 30, 1936.

Prezidentas numato kad 
deficitas šio fiskalio meto 
bus $4,869,000,000, o sekan
tį metą — $4,528,000,000.

Tame biudžete Roose
velt prašo skirti kariumenei 
ir laivynui $792,484,265, tai 
didžiausia sąskaita kada 
nors taikos laiku reikalau
ta tam tikslui.

Tokia didelė suma karo 
reikalams sakoma yra tie
sioginis atsakymas Japoni
jai, kuri atsimetė nuo Wa- 
shingtono karo laivynų su
tarties. Iš tos sumos dide
lės sumos karo laivynas 
gaus $134,170,000 daugiau 
negu pernai.

Kongresas išklausė Pre
zidento biudžeto kalbos ra
miai, tačiau kada ims tuos 
visus dalykus svarstyti be 
abejo bus daug argumentų, 
nes ne visi pritaria tokiam 
dideliam biudžetui, nors ir 
Demokratai kongresą val
do.

Toks biudžetas labai ap
sunkins Amerikos žmonių 
taksų naštą, ir tikima kad 
1936 metais taksai bus la
bai dideli.

Prezidentas Roosevelt sa
vo nauju programų nori 
pastatyti šią šalį ant kelio 
į ateitį — ne tik keliems 
metams bet per daugybę 
metų.

PAGAMINTA DAUG 
AUKSO

Karštas noras rasti dau
giau-aukso pereitą metą iš
judino aukso iškasimą, ir 
1934 metais Suv. Valstijo
se ir jų teritorijose aukso 
pagaminta už $107,631,700. 
Tiktai 1915 metais buvo pa
siekta aukščiausias aukso 
gamybos laipsnis, kuomet 
buvo jo pagaminta už $101,- 
035,700.

VETERANAMS BONAI 
PIRMOJ VIETOJ

Washington. — Kongre
sui susirinkus, Atstovų Bu
tas tuoj užtvino įvairiomis 
rezoliucijomis, sumanymais, 
kurių gauta net 2,400. At
stovų Bute Rezoliucija No. 
1 yra reikalavimas tuojau 
išmokėti karo veteranams 
bonus. Bonų tiesioginis iš
mokėjimas reikalauja dide- 
dės sumos, $2,100,000,000.

Kiti pasiūlymai yra bonų 
vietoje duoti' tam tikras iž
do notas, kurios butų geros 
kaip pinigai, bet valdžios 
iždas atpirktų jas tik po 
$200,000,000 j metus.

Toliau, yra skubus reika
lavimai pravesti 30 valan
dų darbo savaitę.

PENKI UŽMUŠTA
Meksikos sostinėje Sau

sio 8 d. iškilo riaušės tarp 
studentų ir raudonmarški- 
nių prieš-religiškų fašistų. 
Studentai užpuolė fašistų 
įstaigą ir ją apgadino. Iš 
vidaus prasidėjo šaudymai 
ir penki studentai nušauta.

NAZIAI LAUKIA BAI
SIOS DIENOS

Berlinas. — Nazių parti
jos žemesnieji vadai sako
ma gyvena baimėje laukda
mi tos dienos kada jie bus 
išstumti iš partijos ir atsi
durs apgailėtiname likime. 
Tada jiems ir vietų nebus 
galima gauti, ir nuolat bus 
nužiūrimi kaipo pavojingi 
gaivalai.

Partijos “apvalymas” bu
siąs šį pavasarį Balandžio 
mėnesį.

23 UŽMUŠTA TRAUKI
NIO NELAIMĖJE

Maskva. — Sovietų trau
kinių susimušime prie Tor- 
bino užmušta 23 pasažieriai 
ir keli desėtkai sužeista.

Sovietų vyriausybė tyri
nėja nelaimę ir rastus kal
tininkus žada sušaudyti.

AUDRINGAS ATLANTI- 
KAS

Šią žiemą iki šiol Atlan- 
tikas buvo labai audringas 
ir nuo to sunkiai nukentė
jo laivai, kiti net nuskendo, 
prigėrė desėtkai žmonių.

Sausio 6 d. netoli Flori
dos pakraščio audra užme
tė ant skalų laivą “Hava
na”, kuriuo turtuoliai va
žiavo į šiltus vandenis žie
mą leisti. Nors nelaimė bu
vo didelė, bet žmonių žuvo 
tik vienas, kiti visi išgelbė
ti. Bet visi gerokai įgąs
dinti, ilgai nenorės j šiltus 
vandenis keliauti.

ITALIJA IR PRANCŪ
ZIJA SUSITARĖ

Roma. — Prancūzija ir 
Italija, su pritarimu Angli
jos, priėjo susitarimo kuris 
manoma užbaigs pokarinį 
įtempimą Europoje ir už
tikrins taiką bent dešim
čiai metų.

Sutartis apirpa ir pasita
rimą su kaimynėm šalimis, 
kurios bus kviečiamos pri
sidėti ir išvien tartis ir iš
spręsti tarpusavinius nesu
sipratimus. Ta sutartis už
tikrina apsaugą ir Austri
jai, kuriai vis gręsė pavo
jai iš Vokiečių pusės.

Toliau, Austrijai sutinka
ma leisti sugrąžinti monar- 
kiją, pasodinant ant sosto 
Hapsburgų ainį, kuris da
bar yra suaugęs vyras.

Vokietijos suvaržymui, į 
savo sutartį Italija ir Pran
cūzija kvies ir Vokietiją, ir 
kalbins ją sudaryti karo 
jiegų mažinimo sutartį.

Vokiečiams išdalies leis 
daugiau apsiginkluoti, bet 
ne taip daug kaip jie nori.

KOŽNAS TURĖJOME IŠ
GERTI ARTI 10 GA

LIONŲ ALAUS
Alaus biznis 1934 metais 

paleido į cirkuliaciją apie 
$1,500,000,000. Visoje ša
lyje per metus laiko išger
ta alaus tiek kad kiekvie
nam vyrui, moteriai ir vai
kui išpuola po arti 10 ga
lionų alaus. Jeigu kiti tiek 
neišgėrei, tai matyt kurie 
nors išgėrė net perdaug....

10 UŽMUŠTA ŽEMĖS 
DREBĖJIME

Istanbul, Turkija. — Ke
lių pastarų dienų bėgyje 
siaučiant žemės drebėjimui 
prie Marmora juros, užmu
šta 10 žmonių, sugriauta 
daugel kaimų.

LOS ANGELES-NEW 
YORK Į 5 VALANDAS?

Los Angeles. — Lakūnas 
Wiley Post pasiryžo savo 
lėktuvu, kuriuo dusyk aplė
kė aplink žemę, pasikėlęs į 
stratosferą nušauti į New 
Yorką per 5 valandas. Sa
ko galima bus daryti po 500 
mylių į valandą, pakilus į 
35,000 pėdų aukštį.

Ar tas pasiseks pamaty
sim trumpu laiku.

MIRTYS JUROSE IR 
ANT ŽEMĖS

Kiek apitikriai žinoma, 
visame pasaulyje, praėjusių 
100 metų bėgyje, jurose su 
laivais ir laivų nelaimėse 
žuvo 76,000 žmonės.

1934 metais automobilių 
nelaimėse Suv. Valstijose 
neteko gyvasčių arti 35,000 
žmonių. Tai sakoma di
džiausia kaina kokią ši ša
lis užmokėjo už greitą 
transportaciją.

Bėgyje pastarų 10 metų, 
automobiliai buvo piežasti- 
mi mirčių 290,000 žmonių.

Iš automobilių yra biznis 
visomis pusėmis: ir automo
bilių išdirbėjams, ir laido
to jams.

SOVIETU RUSIJOJE 
KAS NORS BLOGA
Sovietų “rojuje” kas nors 

negerai jeigu del vieno as
mens nušovimo sugaudyta 
keli šimtai, ir virš šimto su
šaudyta. Sovietai matyt ko 
nors bijosi, kas nors viduje 
verda, ir toks mažas ištolo 
žiūrint darbelis kaip nušo
vimas komisaro Kirovo iš
šaukė žiaurią skerdynę dau
gybės gal visai nieko ben
dro su tuo neturėjusių.

Greičiausia tai bus įro
dymas kad sovietų “rojuje” 
pradėjo smarkiai kilti dvi 
pusės, darytis skirtumas 
pačių vadų tarpe, ir dauge
lis gerų komunistų pradėjo 
pažiūrėti į kitą pusę, pra
dėjo nepasitenkinti valdan
čiaisiais. Valdančioji gi da
lis, tai jausdama, bijodama 
kad tų “nenuoramų” nepri
vistų perdaug, laukė pro
gos juos apmažinti ir kartu 
persergėti kitus “nenuora
mas” nekelti galvų. Kiro
vo nužudymas davė prie
žastį “nenuoramas” apre- 
tinti.

Sugautas gyvas Kirovo 
šovikas ilgai tardytas ir sa
koma jis prisipažinęs buk 
Jo veikimas ėjęs su žinia ne 
tik su Stalino priešininkais 
Zinovjevu, ir Trockiu, bet 
net ir su pagalba “vienos 
kapitalistinės šalies”, tikslu 
“išversti sovietų vyriausy
bę”. Tas gali būti ir tiesa, 
bet gali būti ir pasiteisini
mas kraugeriams prieš Ru
sų minias už iššaudymą ke
lių desėtkų gerų komunistų, 
nepatinkamų “dide s n ė m s 
galvoms”.

Buvo apkaltinta Latvijos 
konsulas tarpininku, dabar 
kaltinama Vokietija buk ji 
buvus ta “kapitalistinė ša
lis” kuri norėjo surengti 
Rusijoje perversmą.

Kada sovietų carai pada
ro kokį kruviną darbą, jie 
numazgoja savo rankas ak
lų pasekėjų akyse paskleidi
mu išgąstingų gandų buk 
“kapitalistai tyko” sovietus 
pulti....

Eina gandai kad Rusijo
je nusižudė apie 400 žmo
nių nujausdami kad gali 
pakliūti į žiaurias budelių 
rankas.

BRUZDĖJIMAI PRIEŠ 
HITLERISTUS

Berlinas. — Iš Municho 
ir Berlino paleista gandai 
kad Gruodžio 31 d. du ka
reiviai norėjo nušauti Hit
lerį jo kanceliarijoje, bet 
tik sužeidė jo šoferį.

AUSTRIJOJE NERAMU
Vienna. — Austrijoje ei

na kairiųjų judėjimas prieš 
dabartinę vyriausybę^, Su
imta du komunistai kurie 
sako prisipažinę norėję nu
šauti vice kanclerį Princą 
Ernst von Starhembergą.

SEPTYNI PRIGĖRĖ
Havana. — Pasažierinis 

laivas užėjęs sumušė žuvi
ninkų laivą, ir septyni žuvi
ninkai sukritę į Šarkių už- 
visusį vandenį žuvo. Penki 
kiti išgelbėta.

KIEK LIETUVA SKOLINGA
UŽSIENIAMS

Skolos 1934 Metais Buvo apie 115 Mil. Litų
Kaunas. — Atgavus neprik

lausomybę, Lietuva neturėjo 
lėšų net butiniausiems krašto 
atstatymo reikalams. Lietuvos 
ūkis karo metu buvo nualintas, 
o žmonių sutaupos žuvo dviem 
atvejais: kritus Vokiočių ir 
Rusų pinigams. Apsigynimo ir 
krašto reikalams Lietuva buvo 
priversta skolintis pinigų iš už
sieniu.

Pirmoji Lietuvos paskola bu
vo gauta Vokietijoje prekimis 
ir pinigais, iš viso 115 milijonų 
markių. Dabar ši skola jau yra 
atlyginta. Kita stambi paskola, 
daugiau kaip 5 milijonai dolarių 
įvairiomis prekėmis, buvo už
traukta Amerikos Jungtinėse 
Valstybėse, ši paskola dar ir 
dabar mokama. Be to, Jungti
nėse Amerikos Valstybėse Lie
tuva dar turi užtraukus taip 
vadinamąją. Laisvės paskolą. Ji 
siekia arti 2 milijonų dolarių. 
šią pasakolą Lietuva pradės 
grąžinti 1935 metais. Dar buvo 
kelios mažesnės paskolos. Tai 
būtent, Anglijai—už prekių 
pervežimą ir Prancūzijai už 
traukinių garvežius. Tačiau šios 
abi paskolos jau yra apmokėtos.

Kai Lietuva atvadavo Klaipė
dos kraštą, drauge įgijo ir ne
mažas to krašto skolas. Dabar 
Lietuvai reikia atsilyginti San
tarvės valstybėms už Klaipėdos 
krašto valdymą laikotarpyje nuo 
1918 iki 1923 metų. Ta skola 
siekia 800,000 aukso markių 
Grynai ūkiškais sumetimais 
Lietuva užtraukė tiktai vieną 
stambią paskolą. Tai paskola 
iš švedų degtukų sindikato, už
traukta 1930-1933 metais. Už 
šią paskolą Lietuva švedams ati
davė savo degtukų monopolį, iš 
viso švedai davė 45 milijonus 
litų. Tą paskolą Lietuva su
naudojo žemės ūkio kredito 
reikalams.

Be šių paskolų, Lietuvos val
stybės iždas dar buvo skolingas 
Danams už Telšių — Kretingos 
geležinkelio statybą ir už Klai
pėdos uosto statybą, išviso arti 
pustrečio milijono dolerių. Taip 
pat Belgams reikia mokėti dau
giau kaip 4 milijonus litų už 
geležinkelių bėgius ir Anglams 
30,000 svarų sterlingų už auto
matines telefonų stotis Kaune 
ir Klaipėdoje. Dalis šių pas
kutinių skolų jau yra apmokėta, 
o taip pat nemažai jos sumažėjo 
po to kai nukrito dolario, svaro 
ir kiti] valiutų verte.

1934 metų Sausio 1 dieną

Apsaugojimas motoristų nuo ne
laimių ant vieškelių slidžiais žiemos 
keliais yra vienas iiš svarbiausių 
Ohio valstijos vieškelių departmen- 
to rūpesčių. Valstijiniai vieškeliai 
nuvaloipi tuojau kaip tik apsninga,

kad galima butų be vargo važinėti, 
ir kai pparodoma šiuose paveikslė
liuose, vieškelių užžiurėtojai nubar
sto žvyrių ir cindromis kelių užsisu
kimus ir įkalnes kad neslystų ka
da keliai pasidaro leduoti.

2Cth YEAR (20-ti Metai)

visos Lietuvos skolos užsieniams 
sudarė 115 milijonų litų, o 1933 
metų pradžioje skolų buvo dau
giau kaip 150 milijonų litų. 
Vadinasi, per metus Lietuvos 
skolos sumažėjo apie 35 milijo
nus litų.

Taigi kiekvienam Lietuvos 
gyventojui dabar išeina apie 90 
litų skolų užsieniams.

Lietuvos skolas užsieniams 
yra išdėstytos ilgesniam laikui 
ir valstybės iždą labai neapsun
kina.—Tsb.

MIRĖ DR. V. KUDIRKOS 
LAI3KANEŠIS

Kaunas. — Gruodžio pradžio
je Kudirkos Naumiestyje mirė 
žinomas knygnešis - laiškanešis 
Jonas Stikliorius, 88 metų am
žiaus. Tai buvo doras ir blai
vus žmogus, kuris tarnaudavo 
Dr. Vincui Kudirkai. Būdamas 
vietos pašte laiškanešiu, jis len
gvai perduodavo Kudirkai ko
respondenciją į Prusus, kur bu
vo leidžiama “Varpas”, o iš 
Prūsų į Lietuvą atnešdavo kny
gas. Per visą laiką Stikliorius 
iš Prūsų daug parnešė ir išpla
tino Lietuviškų knygų bei laik
raščių.

Paskutiniu laiku jis buvo jau 
aklas ir kurčias, ir gavo pensi
ją iš Lietuvos valdžios. Lai
dotuvėse dalyvavo tūkstančiai 
žmonių, nes velionį visi verti
no kaip daug Lietuvybei nusi
pelniusį pilietį. Tsb.

Gimimai ir Mirimai 
Lietuvoje

Kaunas. — Per 11 mėnesių 
1934 metais Lietuvoje buvo- 
15,215 jungtuvių. Gimč 51,102 
kūdikiai ir, mirė 29,676 asme
nys. Taigi 1934 metais Lietu
voje priaugo 21,427 žmonės.

Lyginant su 1933 metais, 
Lietuvoje gyventojų judėjimas 
1934 metais buvo didesnis. Su
mažėjo mirimai ir padidėjo gi
mimai. Pažymėtina kad dau
giau kaip 7 nuošimčiai kūdikių 
yra gimę netekėjusioms m e iv 
gaitėms. Tsb.

LIETUVOS EKSPORTAS
Per Lapkričio mėnesį 1934 

m. iš užsienių-į Lietuvą įyež- 
ta įvairiu prekių už 11,700,000 
litų, o iš -Lietuvos į užsienį iš
vežta už. 12,8.00,000 litu.



PITTSBURGHO PADANGE SAN FRANCISCO, Cal.

MIESTO DARBININKAMS 
ATIMS PO MĖNESĮ DAR

BO IR ALGŲ PER 
METUS

Pittsburgho miesto mayoras 
McNair norėdamas sutaupyti 
per 1935 metus $750,000 iš 
miesto lėšų fondo, kuris yra 
žymiai mažesnis negu buvo nu
matyta, pasiryžo visiems mies
to įstaigų tarnautojams, išsky
rus tam tikrus sau artimesnius, 
duoti priverstinas mėnesio lai
ko atostogas be apmokėjimo. 
Kasdien pradėta atleisti iš dar
bo po šešis miesto darbininkus 
visam mėnesiui laiko, kurių al
gos, atskaitomos už nedirbamą 
mėnesį laiko, sudarys trūksta
mą sumą.

Tas planas palies 20,000 šei
mų, kurių kas nors turi mies
to darbą.

DETROIT

VALSTIJA RENGIASI PRIE 
UŽDĖJIMO NAUJŲ TAKSŲ
Pennsylvanijos naujas gu

bernatorius George H. Earle 
sako kad valstijai reiks suras
ti naujų ineigų, nes per sekan
čius du metu valstija pasida
rys $250,000,000 deficito.

Senasis gubernatorius Pin
ch ot buvo apskaitliavęs kad jo 
termino pabaigoje valstijos iž
de busią apie penki milijonai 
dolarių perviršio. Dabar gi pa
sirodė kad jo administracija 
gavo ineigų $40,000,000 mažiau 
negu jo pirm lakūnai, kadangi 
nebuvo galima išrinkti visų nu
matytų mokesčių.

Taipgi valstijos bedarbių šel
pimo reikalams per sekančius 
du metu numatoma reikėsiant 
$120,000,000.

ALLEGHENY APSKRITIES 
KALĖJIMO ĮNAMIAI

Bėgyje 19334 metų per Alle
gheny apskrities, Pittsburgh^, 
kalėjimą perėjo 19,710 kalinių 
ir dar liko šiems metams 517 
kalinių. Nelaisviai daugumoje 
buvo vyrai. Diduma vyrų bu
vo nevėdėliai, vedusių buvo pa
tekę į kalėjimą 8,013, nevedu
sių — 11,678. Apie 1,200 ka
linių nemokėjo skaityt nei ra
šyt Angliškai.

Štai kokių kalinių buvo:
Baltų vyrų 14,188
Baltų moterų 778
Juodų vyrų 3,901
Juodų moterų 824

LIETUVIAI. Detroite yra 
apie dešimts tūkstančių Lietu
vių, jų tarpe randasi nemažai 
įvairią pramonininkų, biznie
rių. Apie pustuzinis Lietuvių 
yra teatrų biznyje: Viktoras 
Petrikas, Juozas Miškinis,* Jo
nas Tatu ir kiti. Petrikas yra 
visiems gerai žinomas Detroito 
senas biznierius, turėjęs ilgus 
laikus avalų krautuvę. Dabar 
Petrikas nuėjo į teatro biznį. 
Vienų metų sukaktuvėms savo 
naujo biznio paminėti jis su
rengė labai smagų draugišką 
balių. Kai Petrikas nutraukė 
avalų biznį, jis labai daug ap
važinėjo, buvo Kuboj, Meksi
koj, Kalifornijoj, apsilankė ir 
Lietuvoje.

Atostogaudamas saulėtoj Ka
lifornijoj, susidraugavo su vi
siems gerai žinomu atsižymė
jusiu su savo arkliu Vakarų 
paveikiuose (cowboy) Tom Ty
ler. Tamas yra Detroitietis 
jaunas Lietuvis, Vincas Mor- 
kauskas. Tarnas vykdamas į 
New Yorką su reikalais, susto
jo De'.roite pas savo tėvus, tai
gi norą jo laikas buvo labai ap
ribotas, jisai asmeniškai lan
kėsi keliuose, didesniuose Det
roito teatruose ir nemažai lai
ko pr. leido pas Petriką.

Visi Detroito Lietuviai teat- 
rininikai, susipažinę su Tarnu, 
pažadėjo daugiau jo paveikslų 
rodyti savo teatruose.

Petrikas yra pavienis, taigi 
jis gyvena pas Riedulius, ku
rių namuose buvo ir balius su
rengtas. Ponios Kiedulienė ir 
Pucinskienė buvo vaišintojos ir 
šeimininkės. Baigiantis senam 
metui, buvo vakarienė, kurios 
laike Petrikas pareiškė kad jau 
depresija pasibaigė, daugiau 
nebus 1934 metų nei depresi
jos.

Tarp svečių tame pokilyje 
buvo Detroito Lietuviško pro
gram© vedėjas Juozas žuronas, 
kuris duoda programos šešta
dienio vakarais 5 valandą iš sto
ties WMBC. ir plačiai žinomas 
advok tas John Jefferson, ir 
daug kitų.

Petrikas yra senas “Dirvos” 
skaitytojas ir mylintis tautą.

Ten Buvęs.

LIETUVIS UŽIMA IMTYNIŲ 
RENGIMĄ

Lietuvis sunkaus svorio im- 
tikas, Jack Ganson (Karabinas) 
tapo San Francisco mieste im
tynių rengėju, kaip praneša 
šio miesto laikraščiai. Taigi ir 
šiame Amerikos vakarų tolima
me krašte Lietuvių vardas pa
statomas žymoje vietoje. Im
tynės bus rengiamos didelėje 
arenoje, Dreamland, kurios ve
dėjai paskyrė Gansoną imtynių 
tvarkytoju. Gansonas turėjo 
pirma įrodyti kad jis apsipaži
nęs to sporto vadovavimui, iki 
gavo tą paskyrimą.

Dienraštis “San Francisco 
Chronicle” talpino ilgą aprašy
mą apie Gansoną kaip jis, jau
nas, didelis, stiprus ateivis iš 
Lietuvos, dirbdamas mokiniu li
tografijoje, 1920 metais užėjo Į 
Dreamland pamatyti imtynių. 
Nuo to laiko jis tapo imtiku. 
Jis pradėjo lavintis imtynių, ir 
1924 metais jau laimėjo Kali
fornijos amatorių imtikų čam- 
pionatą.

Toliau rašo kaip jis 1925 me
tais išvažiavo į rytines valsti
jas, ten gerai pasižymėjo, vė
liau vėl gryžo į Kaliforniją, 
kaipo atstovas žymaus Bostono 
imtynių promoterio Paul Bow
ser.

Gansonas jau kelintas metas 
šioje plačiose apielinkėje ren
gia imtynes ir pats imasi.

Pirmutinės imtynės Dream- 
lande surengta Sausio 8 d.

Tas parodo kad Lietuviai tu
ri ne tik gabius, smarkius imti- 
kus, bet ir gabius toje šakoje 
imtynių promoterius, kurie pa
statomi pirm kitų tokių.

Gansonas yra nuolatinis skai
tytojas ir rėmėjas “Dirvos”, tu
ri ją išrašęs ir savo tėvui į Lie
tuvą. Karabinai gyvena Šunko- 
pių kaime, šidlavos p., Rasei
nių apsk. Koresp.

BALTIMORE. MD.

’vISO PASAULIO LIE
TUVIU kongresas

Rašo KAROLIS VAIRAS.

BROOKLYNO - N Y. IR N. J.
ŽINIOS

Arti 5,000 kalinių buvo tarp 
16 ir 25 metų amžiaus. Dau
giausia, arba 5,284, buvo tarpe 
31 ir 40 metų amžiaus.

Tautų atžvilgiu, Amerikonų 
buvo 16,559; sekančios tautos 
daugiausia buvo Lenkų, 684; 
Italai trečioje vietoje su 571, ir 
Austrai ketvirti, su 587. Ja
ponų, Kinų, Kubiečių ir Danų 
buvo tik po vieną.

Kalėjime buvo uždaryti: še
ši dvasiškiai, 8 aktoriai, 103 
barzdaskučiai, penki bankeriai, 
keturi daktarai, trys mokyto
jai, devyni policijantai tarp ki
tų visų paprastų kalinių.

ARGENTINA
SUVAŽINĖJO LIETUVĮ

Buenos Aires. — Lapkričio 
12 d. Villa Luro stotyje trau
kinis užmušė Lietuvį Steponą 
Vilkavičių. Jis paėjo iš žibo- 
liškių k., Švenčionių vals. Ve
lionis atvyko į Pietų Ameriką 
1929 metais ir kurį laiką gy
veno Kordoboj. Palaidotas Cia- 
karitos kapinėse. “A.ž.”

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.

IŠ BRAZILIJOS
LIETUVIAI VERČIASI 

MIŠKU
Miestas Flarianopol yra San

ta Catharina ėstado sostinė. 
Pažymėtina kad šį miestą ap
supa nepaprastai dideli miškai 
ir kalnai. Prie miesto nepri
eina nei vienas gelžkelis. Vi
sas susisiekimas su Porto Ale
gre uestu, vienu dideliu bet la
bai primitiviu keliu. Juomi k. 
mionais ir palaikoma susisieki
mas.

Didžiausia ir vienintelė čia 
pramonė yra medžio apdirbi
mas. Apdirbama, medžiai gar
vežių kurinimui, gelžkelių špa- 
lams ir kitiems reikalams. Čia 
taip pat dirba daug ir Lietuvių, 
kurių tarpe net keli darbus ve
da savistoviai. čia Lietuviai 
uždirba nuo 8 iki 10 milreisų 
per dieną. Mat, čia už nebran
gią kainą kiekvienas gali nusi
pirkti tam tikrą kiekį miško, 
paskui pats samdosi darbinin
kus, ir, žinoma, pelno pusėti
nai. Apdirbę rąstus, paskui 
jaučiais veža į uostą arba į ar
timiausią gelžkelio stotį. Visi 
čia gyvena miškuose pačių pa
sistatytose palapinėse. Valgi 
taip pat patys čia kiekvienas 
turi gamintis.

Gyvenimas čia nuolat pavo
jingais nuo visokių gyvių ir žvė
rių. Gyvenamoji palapinė, vie
niems miegant, kitų turi būti 
sauvojama. “A.ž.”

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

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

TAI ARTIMO MEILĖ. Prieš 
Kalėdas, kaip ir Lietuvoje, mu
sų Lietuviški kunigėliai lanko 
savo parapijonus, pašventina 
jų gyvenamas vieteles ir nepa- 
pamiršta paprašyti ir dolariu- 
ko-kito “ant bažnyčios”, nors 
žinom kad tie dolariukai eina 
į jų kišenius. Bet vaikščioda
mi po namus, vietoj paskleisti 
artimo meilę, apie kurią jie 
taip pratę kalbėti kaipo Dievo 
prisakymą, stengiasi pasėti ar
timo neapikantos. šiuos žo
džius rašančiam teko kalbėtis 
su vienu seneliu kuris gyvena 
pats sr.u vienas ir pas kurį bu
vo prisiglaudęs laikinai kitas 
vargšas' Lietuvis.

Kunigėlis atsilankęs pas kal
bamą senelį, kuris jau turi virš 
75 motus, pašventinęs jo suru
kusią bakūžėlę ir pasiėmęs do- 
larį, ėmė klausinėti ar jis tik 
vienas gyvena tuose kamba
riuos?. Sužinojęs kad yra ir 
kitas toks pat vargšas, kurio 
tuo kartu nebuvo namie, tuoj 
užklausė ar anas katalikas, ar 
eina į bažnyčią. Patyręs kad 
i bažnyčią neina, tuoj šiam Įsa
kė nelaikyti, išvaryti aną iš sa
vo namų, nes geram katalikui 
negalima gyventi vienoje šlu
boje su tokiais kurie neina į 
bažnyčią. Tai mat kaip kuni
gai rūpinasi skleisti Kristaus 
mokymą, “Mylėk artimą savo”.

KALĖDŲ EGLAITĖ. Perei
tą metą Lietuvių Salės Bendro
vės valdyba buvo parengus pui
kią Kalėdinę eglaitę, kuri per 
šventes puošė salę. Antrą Ka
lėdų dieną atsilankė prie eglai- 
dės “Kalėdų Diedukas” ir gau
siai apdovanojo Lietuvių vai
kučius kurie jo prie eglaitės 
lauko. “Kalėdų Diedukas” bu
vo taip gausus dovanomis kad 
apdovanojo ne tik vaikučius bet 
ir jų mamytes kurios ten kar
tu buvo. Kitą metą prižadėjo 
dar gausiau apdovanoti jeigu 
per ši metą vaikučiai bus geri.

MOTERŲ BALIUS. Gruo
džio 27 d. Lietuvių Moterų Pi

Ar Amerikiečiai Pritaria Kon
gresui? Kur Ji Laikyti?

Kaunas. — P. Rusecko kny
gutėj “Užsienio Lietuviai”, ku
rios recenziją esu pasiuntęs 
Amerikos Lietuvių spaudai, iš
kelta labai aktualus klausimas, 
būtent sušaukti viso pasaulio 
Lietuvių Kongresą. Net siūlo
ma tokį kongresą turėti 1935 
metais. Čia, be abejonės, au
torius reiškia Draugijos Užsie
nio Lietuviams Remti nusista
tymą.

Aišku kad, autoriaus nuomo
ne, Kongresas turėtų būti Dr- 
jos Užsienio Lietuviams Remti 
vadovybėje.

Kadangi tokio kongreso klau
simas liečia užsienio Lietuvius 
tat suprantama kad jiems ir 
reiktų pasisakyti ar jie kongre
so idėjai pritaria. Jei pritaria 
tai ar pavyktų pirmą tokį kon
gresą turėti jau 1935 metais? 
Jei pavyktų, kur toks kongre
sas turėtų būti, ar Lietuvoje 
ar kurioje nors užsienio Lietu
vių kolonijoje? Neabejodamas 
kad šiuo klausimu Amerikos 
Lietuviai pirmutiniai pasisakys 
savo spaudoje, aš čia tik ban
dysiu praplėsti originalią to su
manymo autoriaus mintį.

Kitos tautos, kurių išeiviai 
taip pat kaip ir musų užsienio 
Lietuviai, neturi savo teritori- 
jalių kolonijų, laiks nuo laiko 
ruošia savo tautiečių užsieniuo
se sąskridžius, arba kongresus, 
kuriuose aptariama visokie 
klausimai liečianti jų išeivių 
būklę, jų kulturinįus reikalus, 
jų santikius su metropolija ir 
tt. Lenkai 1934 metais buvo 
sušaukę jau 2-rą panašų kon
gresą. Iš to matome kad idėja 
turėti išeivių kongresą nėra 
atsiradus tiktai pas mus, ji yra 
ir kitų kraštų seniau jau pri
pažinta tiksli ir reikalinga.

Musų išeivija, sulyginamai, 
dar jauna. Jds ryšiai su tėvy
ne nėra nutraukti, bet jie nėra 
ir sutvarkyti. Daugeliu atžvil
gių tie ryšiai vienoje ar kitoje 
vietoje nėra glaudus, nėra iš
aiškinti, todclL visapusiškai su
sipažinimas sti išeivių gyveni
mo problemomis, išaiškinimas 
įvairių skaudamų klausimų ir 
tėra galima kongrese, kuriame 
turėtų būti atstovaujamos jei 
ne visos musų užsienių koloni
jos tai bent tie kraštai kur mu
sų išeivija yra skaitlingiausi.

Kongreso Tikslas
Kokie butų tie klausimai ku

riais galėtų tartis į kongresą 
suvažiavę žmonės? Klausimų, 
rodos, nepristigtų. Vienas svar
biausiųjų butų tautinio ir kul
tūrinio musų išeivių išsilaiky
mo klausimas. “Ar mes nori
me išlikti Lietuviais? Ar mes 
galime išsilaikyti? Ar mums 
reikalinga gintis nuo ištautėji- 
mo?” šitais klausimais jau nuo 
seniau rašo Amerikos Lietuvių 
spauda, nuolatos tuos klausimus 
gvildena jų darbuotojai ir kal
bėtojai. Ir vis tik retai tegali
ma užeiti aiškesnį nurodymą į 
tai kad kovoje su iš taute j imu, 
kovojo už tautinį ir kulturinį 
išsilaikymą jau nebeužtenka 
vienų tik išeivių jiegų. Tos jų 
jiego.; buvo stambios kada pati 
Lietuva neturėjo jiegų, kada ji 
neturėjo savo spaudos, kada jos 
gyventojams reikėjo visomis 
pusėmis gintis nuo pasikėsini
mų prieš visos tautos gyvybę. 
Bet šiandien vaizdas pasikeitė.

šiandien Lietuva, sukurus sa
vo valstybę, sutvarkius savo 
ekonominį ir kulturinį gyveni
mą, per šešioliką - septyniolika | 
savo nepriklausomybės metų | 
yra parodžius tokią pažangą 
kad ne tiktai mes patys turime

stebėtis bet stebisi ir kitų kraš
tų žmonės.

Tie laikai kuomet Lietuvai 
reikalinga visokiariopos — me- 
deginės ir dvasinės — para
mos ir pagalbos iš savo emig
rantų, jau praėjo. Dabar pati 
Lietuva yra tokioje padėtyje 
kad ji gali ir nori dalintis savo 
atsiekimais su svetur gyvenan
čiais savo sunais ir dukterimis. 
Vadinasi, Lietuva jau gali ir 
nori padėti savo išeiviams jų 
kovoje už tautinį išsilaikymą.

Šitai turėtų, mano rodos, bū
ti visų svarbiausią kongresui 
svarstyti klausimas. Iš to jau, 
aišku, iškyla tokio bendradar
biavimo būdų ir priemonių 
(“ways and means”) klausi
mai. Ruošiantis kongresui, 
tie klausimai turėtų būti ir 
spaudoje ir organizacijose ap
tarti ir išanksto išdiskusuoti, 
reiktų paruošti konkretus pla
nai ir pasiūlymai tiems klausi
mams realizuoti, žodžiu, pasi
ruošimas kongresui butų visų 
svarbiausis ir šunkiausis dar
bas.

Atsirastų Kitų Reikalu
Be grynai kultūrinio bendra

darbiavimo tarp metropolijos 
atsirastų ir kiti klausimai, k. 
t. plėtimas ir stiprinimas Lie
tuvos ekonominių ir prekybos 
santikių su užsieniais, ypač su 
tais kraštais kur musų išeivija 
yra skaitlingesnė; tikslus turiz
mo organizavimas; stipendijų 
fondai Lietuvos jaunimui už
sieniuose ir užsienių Lietuvių 
jaunimui Lietuvoje; gryžtan- 
čių iš svetur Lietuvių ekonomi
nės būklės apsaugojimas Lie
tuvoje; pasikeitimas kultūros 
jįegomis, paskaitų, chorų, ar
tistų grupių, orkestrų ir pan., 
atitinkamų parodų organizavi
mas ir lankymas, ir tt.

Turėtų Pritarti Visi
Jei Draugija Užsienio Lietu

viams Remti sutinka vykinti 
savo sumanymą ir ruošti tokį 
kongresą, tai, man rodos, už
sienio Lietuviai turėtų tam 
pritarti ir padėti savo nurody
mais ir pasiūlymais, kurie, be 
abejonės, ineitų į kongrese 
programą.

Gal butų praktiška pasiūlyti 
užsienio Lietuviams, jų spau
dai ir didžioms jų organizaci
joms pasisakyti kongreso rei
kalingumo klausimu ir praneš
ti Draugijai Užs. Lietuviams 
Remti savo pasiūlymus del kon
greso laiko ir vietos. Juo grei
čiau kongreso klausimas viešai, 
per spaudą, bus iškeltas ir iš
spręstas juo geriau.

Tenka čia pažymėti jog Dr-ja 
Užs. Liet. Remti yra tos nuo
monės kad tinkamiausia kon
gresui vieta butų Kaunas: kon
greso dalyviams tai butų ge
riausia proga aplankyti ne tik 
Lietuvą bet ir savo tėviškes; 
jie pamatytų modernišką Lie
tuvą, susipažintų su jos pažan
ga, gyvenimo tempu, jos kultū
ros, ekonomijos ir kt. laimėji
mais. Lietuva galėtų Kongre
sui suruošti speciales parodas, 
vaidinimus, ekskursijas ir kt. 
žodžiu, rengiant Kongresą Kau
ne, susidarytų toks upas kokio 
kitur negalima butų sukelti.

NAUJI METAI LINKSMAI 
PRADĖTI

Brooklyno Lietuvių kolonija 
ypatingai gyvai pradėjo nau
jus metus, įvyko daugybė pri
vataus pobūdžio “naujų metų 
sutiktuvių” ir eile viešų paren
gimų. Vienybietės moterys pas 
Klasčių ir Pruseikiniai komu
nistai Piliečių klubo salėje ren
gė maskaradinius balius. Tu
rėjo po porą šimtų publikos. 
Lietuvių Legiono Postas savo 
rūmuose surengė šeimyninio 
pobūdžio pramogą.

Salės, užeigos ir kabaretai 
ūžė iki rytmečio. Atrodo, su 
depresija žmonės apsiprato ir 
jos nebepaiso. Garsioji Times 
Square New Yorke rodė nepa
prastą gyvumą. Jura žmonių 
plaukė, užkimšo milžinišką aik
štę ir komunikaciją kokiam lai
kui sustabdė. Nuo trukšmo 
virpėjo dangoraižiai. Visur pa
sirodė tendencija nepaisyti sun
kių laikų. Toks nusiteikimas 
paprastai pakreipia ekonominę 
būklę.

VYSK. MATULIONIO 
SUTIKTUVĖS

Brooklyno Lietuviai katalikai 
ypatingai jaudinančias naujų 
metų suktiktuves turėjo proga 
atsilankymo Vyskupo Matulio
nio. Turėjo tam tikslui pamal
das Kun. Pakalnio bažnyčioje, 
Federacijos seimelį, ir sekma
dienio vakare — koncertą, į ku
rį sutraukė savo žymiausias 
meno jiegas. Programą išpil
dė parinktos parapijinių chorų 
grupės, kurios iš jų tūlos lei 
ne ypatinga jiega tai bent iš
silavinimu neblogai pasirodė.

Tenka suminėti ypatingai 
vargoninko Jankaus grupė. Bu
vo ir solistų, buvęs Lietuvos 
operos artistas K. Kriaučiūnas, 
Tamošaitienė, Vencienė ir kiti.

Abelnai, koncertas buvo ge
ras. Vyskupas biskį kalbėjo. 
Kaip kalbėtojas įspūdžio neda
rė.

FAKIRAS BEN ALI 
BROOKLYNE

“Venybė” surengė fakirui 
Ben Ali (Pilkauskui, iš Kauno) 
du “stebuklų vakarus”. Abu 
vakarai buvo pasekmingi, žmo
nių buvo pilna Piliečių Klubo 
salė. Publika buvo patenkinta 
Lietuvio magiškais ir fakyrų 
gabumais, ir rengėjai pasidarė 
gražaus pelno.

Lietuvis fakyras Ben Ali bu
vo Chicagos Pasaulinėje Paro
doje Ripley “Believe It or Not” 
skyriuje ir gerai pasižymėjo.

Chicago)e, po parodos, apsive
dė su viena Lietuvaite ir veža
si ją Lietuvon. žvalgas.

SPRINGHILL, N. S. 
(Kanada)

Pas mus vasara buvo labai 
sausa, dabar trūksta pašaro gy
vuliams. Ruduo buvo gana 
šlapias. Pradžia žiemos šalta, 
bet oras gražus, sniego taip 
kaip nėra.

Vasarą kasyklos dirbo pusę 
laiko, dabar biskį geriau. Už
darbiai maži. Vidutiniai mai- 
neris uždirbta tarpe $4 ir $5 
padieniui; uždarbis sutvarky
tas trimis skyriais) $3.25, $3.36 
ir $3.65. Bedarbių labai daug, 
jiems miestas teikia po $2 į sa
vaitę pragyvenimui. Priaugan
čiam jaunimui nėra vilties gau
ti darbas. Daugelį bedarbių 
siunčia į valdžios bedarbių sto
vyklas, bet kurie atsisako va
žiuoti tiems sustabdo pašalpą.

Tarp mainerių vienybės nė
ra. Susitvėrė Amalgamated 
Miner Union skyrius, prie tam 
gyvuoja čia U. M. W., kiiri vir
šija nariais, ir tarp vienos ir 
kitos unijos eina vien tik peš
tynės, ir vieni ir kiti nori tu- 
rti viršų. Kas iš tų peštynių 
išeis pamatysim vėliau.

Maineris.

PAJIEŠKOJIMAJ

Šabunai, Jurgis ir Andrius, 
kilę iš Leonavo k., Kauno aps., 
gyvenę Pittsburgh, Pa.

Rapalis Stasys, 1914 metais 
gyvenęs “Karinei” mieste.

Padėlskis Juozas, ir Zachare- 
vičius Ignas, Padelskio svainis, 
gyvenę apie McKees Rocks, Pa.

Rubčis Pranas, Prano sūnūs, 
Amerikon ątvykęs prieš 40 m., 
gyvenęs New Yorko apielinkėj. 

’ Klemkos, Jonas ir Antanas, 
Jokūbo ir Elzbietos Gaižauskai
tės siinus, ir jų sesuo’ Ona, at
vykę prieš karą, kilę iš Pandė- 
lid-Panemunėlio v., Rokiškio ap.

Andriunai, Kaulas ir Alek
sandras, ir Braziai, Aleksand
ras ir Juozas.

Tuskenis Jonas, Amerikos 
karo veteranas, turįs Lietuvo
je seserį Emiliją, gyvenęs E. 
Rochester, N. Y., ir New Yorke.

Avižienis Antanas, gyvenęs 
Duquesne, Pa., vėliau išvykęs į 
Chicagą.

Bagdonavičius Juozas, kilęs 
iš Panevėžiuko, Babtų v., gyve
nęs Odesoje ir vėliau išvykęs 
Amerikon.

Jieškomieji arba apie juos 
žinantieji prašomi atsišaukti:
Lithuanian Consulate General 

11 Waverly Place 
New York City.

E
Išrašykit =

D I II V A ” Į
Į Lietuva =

DOVANŲ |

1935 M. I

liečių Klubo narės susirengė 
sau privatinį vakarėlį, gražiai 
pasilinksmino, ir prie to vaka
rėlyje apsilankė “Kalėdų Die
dukas”, kuris-apdovanojo nares 
po didiką kojinę saldainiu. Ma
tomai pilietės to užsitarnavo.

Ne vi su r Buvęs.

DAYTON
BLOGAS GAIVALAS. čia 

randasi keletas tokių kurie sa
ve tituluoja esą komunistais 
bei laisvamaniais. Tas gaiva
las pliauškia kas ant liežuvio 
jiems užkliūva, negražiais žo
džiais prieš savo tautybę jr ti
kybą. Jie patys gyvena palai
dai, net žemiau keturkojų. Tai 
yra pirmos rūšies ignorantai, 
tamsunai, ir Lietuviams daro 
gėdą.

KLAIDA. Pereitame “Dir
vos” numeryje buvo pažymėta 
kad Daytone bedarbių yra du 
tūkstančiai. Bet iš,tikrų jų yra 
apie 25,000. “D.” Rep.

Prenumerata naujiems skaitytojams i = 
| LIETUVĄ ATPIGINTA - tik $2.50! |
E (Jokių dovanų už šią kainą neduodama)

= Kurie išrašys “Dirvą” savo giminėms į Lie- = 
Ę tuvą iki galo šių metų, mokės tiktai $2.50 =
= (Reguliarė metinė prenumerata $3.00)

DOVANOKIT SAVIŠKIAMS GI- 1
= MINEMS LIETUVOJE ‘DIRVĄ’, |
| JĄ VISI LABIAUSIA MĖGSTA f
i SKAITYTI. — Už $2.50 metuose I

pralinksminsit visą savo gimtinės
E apielinkę! E

I DI R V A ” |
= 6820 Superior avė. Cleveland. O.
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SMALININKAI
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

DUOKIŠKIS DARIUS IR MOTINA
Rašo P. JURGĖLA.

Gerai žinomas miestas Ma
žojoje Lietuvoje

Iš Smalininkų miesto ei- 
n‘a trys keliai, visi ne pa
prasti keliai bet plentai. Į 
rytus 12 kilometrų plentas 
į Jurbarką; į vakarus 35 
kilometrai plentas i Pagė
gius. Taipgi tiek pat kelio 
iš Smalininkų į Pagėgius 
eina mažas traukiniukas. 
Vokiškai vadinamas Klei- 
bone. Tuo siauru gelžkeliu 
kožną pirmadieni veža be
konus, nes " Smalininkuose 
pirmadienį esti kiaulių pri
ėmimas, iš Smalininkų ve
ža kiaules j Pagėgius, iš ten 
gi, perkrovę į didelį trau
kinį, bekonines kiaules ve
ža į Klaipėdą. Klaipėdos 
skerdykloje visas tas kiau
les pjauna ir bekonus veža 
laivais į Londoną, Angli
ja.

Pirmiau Smalinink u o s e 
priimdavo ir lašinines kiau
les išgabenimui į Vokietiją, 
bet dabar tas sulaikyta, nes 
tarp Vokietijos ir Lietuvos 
santikiai sutraukyti.

Trečias plentas į šiaurę 
nuo Smalininkij eina 40 ki
lometrų iki Tauragės. Vi
sas kelias eina per mišką, 
ir davažiavus pusiaukelio 
yra laukesas, kurio nei gy
vulis nei žmogus negali per
eiti. Senovės laikuose ten 
buvo ežeras, dabar apaugo 
samanomis ir virto neper
einama vieta.

Iš pietų šono prie Smali
ninkų banguoja musų di
džioji upė Nemunas, taigi 
miestas stovi ant Nemuno 
kranto. Nemunu į miestą 
atplaukia tik du garlaiviai, 
vienas iš Klaipėdos, o kitas 
iš Kauno, bet mažai kas te
sinaudoja garlaiviais, nes 
visur eina plentai, tat dau
giausia važiuoja automobi
liais ir traukiniuku (klei- 
bone).

ir
tai

es- 
iki

Miestas labai švarus, vi
sos gatvės išbrukuotas ir 
visur sudėta šaligatviai; 
trobos visos murinės, skar
da dengtos. Yra 10 krau
tuvių, dvi degtinės parduo
tuvės. Visos krautuvės Žy
dų ir Vokiečių rankose.

Yra muitinės namas, paš
to ir telefono agentūra ir 
vienas bankas, vis Vokiečių 
rankose.

Miestas užlaiko vieną Vo
kiečių žandarą ir apie de- 
sėtką Lietuvių mijicijantų, 
policiją, ir yra policijos vir
šininkas.

Dar yra dvi plytnyčios, 
kur plytas dirba motoro pa
galba, per valandą padaro 
iki 2000 plytų.

Šeimų gyvena 15,000, dau
giausia Vokiečių; Žydų 
gi nemažai, bet Lietuvių 
tėra apie 25 šeimos.

Turgai Smalininkuose 
ti trečiadieniais, bet tik
pietų, ne per dieną, kaip 
Didžiojoj Lietuvoj. Jeigu 
ką parduoda, išparduoda 
iki pietų, po pietų jau nie
kas neperka, gali vežtis na
mon ką nepardavė!.

Kadangi Smalininkai yra 
Klaipėdos krašte ir dabar 
priklauso Lietuvai, tai nuo 
1930 metų pradėjo imti į 
Lietuvos kariumenę Vokie
čių jaunimą. Kurie neno
rėjo Lietuvai tarnauti ėmė 
bėgti į Vokietiją. Vokie
čiai sakosi nevergausią Lie
tuviams !....

Katalikų bažnyčios Sma
lininkuose nėra, yra tiktai 
Vokiška kirkė, kuriai ant 
durų uždėta Martyno Liu
terio statula. Viduje ne
buvau tai nežinau kaip ji 
iš vidaus atrodo.

Apie ?Smalininkų atsira
dimą ir miesto istoriją ar 
žmonių padavimus irgi nie
ko nepatyriau.

K. Laurinaitis.

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, O.

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

“MARGUTIS”
6812 So. Western Ave. 

Chicago, Ill.

VIENYBES 
Prenumeratos Vajus

Visi kviečiami dalyvau.i “Vienybės” vajuje, 
kuris tęsis visą laiką nuo dabar iki Sausio 31 
dieną 1935 metų. Ler.ktyniuo jautiems pre

numeratų rinkėjams skiriama

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

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

Klauskite smulkmenų

LITHUANIAN PRESS CORPORATION
Publishers of Vienybė

193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Duokiškio miestelis vadi
namas Aukštaičių mieste
lis. Į Duokiškį sueina du 
dideli vieškeliai: vienas nuo 
Jūžintų, antras nuo Kama
jų-

Šis miestelis yra nedide
lis, bet stovi labai gražioje 
vietoje, ant lygaus kalnelio. 
Greta miestelio pakalnėje 
yra du ežerai, jie vadinasi 
vienas Bedugnis, antras — 
Katišius. Abu tie ežerai 
labai gražina miestelį, ir 
vasaros metu čia daug 
važiuoja inteligentijos 
saroti.

Bedugnis ežeras yra 
augęs gražiomis švendrė
mis, viduryj ežero yra gra
ži salukė, toj salukėj žmo
nės mėgsta vasarą buvoti, 
iriasi valtelėmis, nusiveža 
prietaisus, išsiverda degti
nės, išsivirę geria ir links
mai leidžia atostogas. Tas 
labiausia praktik u o j a m a 
miestelio inteligentijos.

Bedugnis ežeras yra la
bai didelis, maudytis nepa
togus, taigi niekas jame ir 
nesimaudo. Ežere kai ku
riose vietose yra ir šaltinių.

Katišiaus ežere gi yra la
bai gera maudytis, taigi ši
tie du ežerai ir prisideda 
prie miestelio puošimo ir 
suteikia gyventojams visus 
patogumus.

Miestelis yra nedidelis, 
turi keturias krautuves, tu
ri pradžios mokyklą dviejų 
aukštų, Žydo miestelyje nei 
vieno nėra, nėra nei alaus 
nei degtinės, todėl žmonės 
ir kalba, sako, nėra Žydų 
tai geras gyvenimas. Tas 
labiausia patinka moterė
lėms, nes vyrai gryžta iš 
turgaus blaivi.

Yra pieno 
gerai veikia, 
kams didelis

Yra pašto 
1925 metais įkurta parapi
ja, ir neužilgo pradėta sta
tyti didesnė bažnyčia.

Seniau Duokiškio mies
telyje buvo menkutė bažny
tėlė, lyg kokia sukrypus 
bakūžė ir kunigo nebūdavo, 
tik per atlaidus atvažiuoda
vo kunigų. Žmonėms buvo 
tikras vargas, bažnytėlė to
kia mažutė, šiaudiniu sto
gu, grindys medinės ir iš
puvusios, o kunigas tik ke
turis kartus į metus teat
važiuodavo iš Kamajų pa
rapijos. Atvažiavęs klebo
nas apžiūrėdavo bažnytėlės 
žemę, atlaikydavo pamal
das, ir žmonių susigrūsda
vo į bažnytėlę bakūžę per- 
pilnai. Vargonų tada ne
buvo, tai piemeneliai medi
nėm trubelėm grodavo.

Taip vargti nusibodo, ta
da vienas dvarininkas, Ka
zys Urbonavičius, sumanė 
pastatyti bažnyčią. Sukvie
tė kunigų iš keturių para
pijų: Svėdasų, Užpalių, Vi- 
žintų ir Kamajų, ir 1925 m. 
padarė parapiją ir perkėlė 
kleboną iš Baisogalos. Ži
noma, tas labai nepatiko 
Kamajų klebonui kad iš jo 
parapijos žemę atėmė, ku
rią jis seniau valdė; sako, 
jeigu taip darot tai man ir 
skvernus nukirpkit! Supy
kęs jis nuo to nei į atlai
dus neatvažiuodavo.

Dabar kada pastatyta di-

at-
va-

ap

centras, kuris 
iš ko ukinin- 
gerumas.
agentūra, ir

10 die- 
Stepono

Chicagoje, Gruodžio 
ną, mirė oro karžygio 
Dariaus motina.

Augustina Vaišvilaitė gimė 
1866 m Rugpjūčio 12 d. Gy
veno Kąune. čia susipažino ir 
ištekėjo už Jono Romualdo Ju- 
cevičiaus-Darašiaus. Apsigyve
no ūkyje, Tauragės apsk., Kvė
darnos vai., Rubiškės vienkie
myje. Susilaukė sunaus ir duk
terų. 1896 metais gimė sūnūs 
Steponas. 1905 m. graži šei
mynėlė netenka savo tėvo-glo- 
bėjo. Našlė Augustina paskiau 
ištekėjo už Kazio Degučio, ir 
1907 metais visi atkeliauja j 
Ameriką. Gyveno: Newarke. 
Elizabethe *N. J., ir apsigyveno 
Chicagoje. Čia Jucevičiai ding
sta: ne suamerikonėja bet su- 
lietuvėja — pasivadina Juciais.

Svetimame krašte sunku iš
laikyti savo tautybė. Tačiau 
kuomet daugybė Lietuvių jau 
visai žuvo musų tautai, Jucių 
šeimoje motina ir patėvis rū
pestingai laiko ir saugoja Lie
tuvybę ir svarbiausią jos pa
grindą — kalbą. Tik taip rū
pestingai išlaikant Lietuvybę, iš 
tos šeimos galėjo iškilti tokios 
patriotės (L. Nalsonienė ir K. 
Stulpinienė) ir patriotai (W. 
Jucius ir S. Darius), kurie 
brangina savo kilmę, gimtą kal
bą, o Lietuvos nepriklausomy- 
vei iškovoti ir sustiprinti auko
jo po kelis dešimtis ir net po 
kelis šimtus dolarių.

Bet didžiausias šios šeimos 
nuopelnas Lietuvių tautai — 
tai nepaprasta dvasinė brange- 
nybė-dovana, kurios nenupirk- 
tum už milijonus dolarių. Ju
cių šeima davė Lietuvai Darių, 
kuris iki 1917 metų vadinosi 
Steponu Jucium.

Sunkiai dirbdami, tėvai tau
pė pinigus ir leido savo vaikus 
per mokslo sįtaigas. Bene ga
biausiam, Stepui, teko pasiekti 
liet aukštieji mokslai, iš kurių 
jam labiausia patiko teknika, 
mekanika ir arkitektura. Rū
pestingi jo tėvai troško jam nu
tiesti kolią į šviesų-kitokį pa- 
.šaulį; norėjo kad doras, gabus 
ir uolus Stepas butų ne papras
tas duonos graužikas bet nau
dingas tautai ir žmonijai. Ir 
tėvai neapsiriko.

Motina yra savo vaikų ange
las-sargas. Kada Stepas bėgio
jo ir miklinosi mokyklų sporto 
aikštėse, jo -motulė labai rūpi
nosi sūnelio saugumu. Grau
dinosi motinos širdis kada beis
bolas versdavo Stepą kartais 
pašlubuoti kelias dienas, arba 
ir susižeisdavo; motina slaugy- 
davo, trindavo skaudamas kūno 
dalis. Tačiau tas nebaidė jau
no žemaičio, kuris greitai tapo 
net garsiu Chicagos sportinin
ku.

Darius buvo pavyzdingas, 
klusnus sūnūs. Gal tik vienu 
atveju pasielgė prieš motinos 
inorą, nors paskiau motina di
džiavosi ir džiaugėsi sunaus 
gabumais. Tobulėjanti mašina 
ne tik žeme ant ratų greitai va
žinėjo, vandeniu plaukė, bet su 
prisegtais sparnais ir padangėn 
iškilo. Net karo laukuose kovo
tojai iškilo oran ir plėtė karo 
ugnį. Tokia sparnuota mašina 
ėmė vilioti ir Darių. Bet per 
didįjį karą Lietuva baisiai ken
tė, o čia Amerikos Prezidentas 
Wilson paskelbia tautų lygybės 
ir laisvės reikalą. Ir Stepas 
savanoriu stoja Amerikos ka- ; 
riumenėn ir narsiai kovoja su 
priešais, kurie buvo žiaurus jo

kas
lar-

m. 
ir 
už

dėlė bažnyčia, kaip viskas 
gerai sutvarkyta, žmonės 
visapusiai patenkinti.

Jonas Šlamas.

■ Tėvynei. Iš karo laukų jis 
savaitę siųsdavo po du-tris 
skus namiškiams ir mamytei 

. daugiausia skirdavo meilės žo
džių. Ramindavo, paguosdavo 
ją ir užtikrindavo kad karo lau
ke jam jokis pavojus negręsia, 
bet vis dėlto buvo dujomis ap
nuodytas ir krūtinėn sužeistas. 
O toj krūtinėj degė ir augo 
neužgesinama Lietuvybės, 
nis, kuri netrukus ėmė net 
tuvos patriotus ir vadus 
binti.

Gryžęs iš karo Chicagon, su
organizuoja būrį drąsuolių ir 
su jais išvyksta užjurin prisi
dėti prie Lietuvos laisvės gy
nimo. Tik Tėvynė patenkino 
jo troškimą: pašaukė į karei
vių vadus ir prisegė jam spar
nus, kuriais jis ėmė drąsiai ir 
galingai plasnoti. Tarnauda
mas Lietuvos kariumeneje ir 
veikdamas sporto organizacijo
se, Darius rasdavo laiko dažnai 
parašyti motinai meilius laiš
kus, rūpinosi jos sveik&ta, gy
venimu, pasiųsdavo dovanėlių, 
pinigų. O vargšė motinėlė net 
negreit sužinojo kad jos sūne
lis jau senai skraido Lietuvos 
padangėje.

Kai 1925 metais Stasys Gi
rėnas buvo savo draugo su lėk
tuvu nutrenktas žemėn, vos iš
liko gyvas, ir po to ilgai vaik
ščiojo su ramentais, Jucienė- 
Degutienė labai gailėjosi jo, 
rūpinosi jo pagijimu ir ne kar
tą apsiverkė pamanius kad ir 
jos sūnūs gali iš Lietuvos pa
dangės kristi.... Bet jis nei 
kartą nekrito. Jis dargi suma
nė Lietuviškais sparnais ir pa
saulį nustebinti, kad kitos tau
tos gyvai pajustų Jaunos Lie
tuvos vertybes.

Vėl gryžęs mylimon Chica
gon savo skraidymais ir varto- 
liojimusi tarp debesų ėmė ste
binti visus; savo sparnais iš- 
raišė plačios Amerikos padan
gę skersai ir išilgai — daug 
kartų. Visi nustebę klausinė
jo: kas jis? Tai Lietuvos ka
riumenės kapitonas, lakūnas 
Darius! Ir tik nedaugelis Lie
tuvių žinojo kad šis gabus ir 
drąsus lakūnas yra A. Degutie
nės sūnūs. Kada jis jau dide
lių nuopelnų paliko Lietuvoje, 
jo motina buvo visuomenės ne
žinoma moteriškė, nors jį iš
augino savo Tėvynei.

Kai Darius su Girėnu ryžosi 
iš Amerikos Lietuvon nuskris
ti. skaudu buvo 'šio kapitono 
motinai žiūrėti į abiejų pasiry
žėlių sunkų darbą, vargą, kliū
tis ir dargi girdėti kai kurių 
musų laikraščių ir žmonių pa
juoką, apkalbą, šmeižtus....

Pagaliau, išleidžia ir laimina 
sūnų ir jo draugą, kurie netru
kus sugeba tarp debesų viršum 
vandenyno nematomą kelią Tė
vynėn susirasti, pirmi iš Lietu
vių per Atlantiką taip toli nu
skrenda ir prie pat Lietuvos 
slenksčio liko paslaptingo Mir
ties Angelo nublokšti.... Ši 
tragedija sudaužė ne tik “Li
tuaniką” ir jos valdytojus, bet 
ir kapitono motinos širdį. Se
nutė liko tartum stabo ištikta; 
Tiek metų džiaugėsi savo Ste
pu ir patriotiškais jo darbais, 
bet po didelio džiaugsmo sulau
kė baisaus smūgio. Šią visuo
menės nežinomą moteriškę su
siranda aukštas diplomatas ir 
skaito Lietuvos Valstybės Pre
zidento suraminimą ir užuojau
tą visos tautos ir vyriausybės 
vardu. Labai iškilmingos pa
maldos, graudžios giesmės, di
džiulė ašarojanti minia liudijo j 
kad jau visi tiki ta baisia iš ; 
kokio ten Soldino atlėkusia ži- , 
nia. .. . Ar mes galime supras
ti tos motinos skausmą? Sol-| “Dirva” 6820 Superior Ave

ug- 
Lie- 
ste-

LIETUVAITĖ NUBAUSTA 
UŽ APIPLĖŠIMĄ TĖVO

Chicagos kriminaliniam teis
me Sausio 2 d. buvo ypatinga 
byla jaunos Lietuvaitės, 18 
amžiaus, Elenos Bakutytės, 
jos trijų vyriškių draugų 
apiplėšimą jos tėvo.

Duktė, palaido budo mergio
tė, mėgo naktimis ūžti ir nie
kad nebūdavo namie. Tėvas, 
kuris dirba ir ją maitina, norė
jo dukterį suvaldyti, ir vieną 
.dieną net išpliekė' jai nugarą 
už betvarkį gyvenimą. Elena 
už tai Įšėlo prieš tėvą ir susi
tarė su savo draugais tėvui at
keršyti. Tie irgi matyt niek
šai vyrai, nes su jos sumany
mu sutiko. Elena draugavo su 
vedusiu vyru, kurį prikalbino 
surengti užpuolimą ant jos tė
vo gryžtančio iš darbo su gau
ta alga. Na ir jos nurodymais 
trys vyriškiai Stasį Bakutį už
puolė, atėmė $56 pinigų, ir dar 
apdaužė.

Bet jie pakliuvo į policijos 
rankas. Prasidėjo teismas, ir 
teisme paaiškėjo kad duktė bu
vo visa kaltininkė tokio darbo 
prieš savo tėvą. Ji priteista 
kalėti nuo 1 iki 20 metų mote
rų pataisos namuose,
drai irgi gavo panašias 
mes.

IR VĖL ‘SKANDALAI’
Chicagos “Margutis” pasiry

žo pakartoti savo “Lietuviškus
1934 metų Skandalus”, kuriuos 
buvo surengęs per Kalėdas Ci
cero j. Dabar programas papil
domas, dadedama ir businti
1935 metų “skandalai”, kurie 
be abejo bus paremti ant “pla
netų spėjimų”, kas turės atsi
būti Lietuvių tarpe 1935 me
tais, ir tą viską stato kitoje ■ 
salėje.

Naujas “Margučio” “skan
dalų” vakaras rengiamas sek
madienį, Sausio 13 d., “Margu
čio Auditorijoj”, 32 W. Ran
dolph St., pačiame miesto cen
tre (Loop).

“1934 metų skandaluose” or
kestrą vadovavo Adv. A. A. Olis 
ir pasirodė labai sugabus toje 
srityje. Kaip reporteriui teko 
patirti, Olis ir naujuose “skan
daluose” bus orkestro dirigen
tas. Rep.

Jos ben- 
baus-

IRENA JUOZAIČIUTĖ 
APSIVEDĖ LIETUVOJE

žinomo Chicagiečio daktaro 
Juozaičio duktė Irena, baleto 
artistė, pereitą rudenį išvyko 
.Lietuvon ir Kaune buvo priim
ta į Lietuvos Operos baletą.

Irena, 20 metų mergina, gi
mus ir augus ir mokinusis Chi
cagoje, pamėgo Lietuvą ne tik 
del baleto, bet pagaliau ir pa
siryžo ant visados ten apsigy- 
vent, ištekėdama už Lietuvos 
kariumenės Pulkininko^ Liudo 
Zybavičiaus..

Šiose dienose apie tai žinią 
gavo jos tėvai.

Linkėtina musų Chicagietel 
laimingo šeimyninio gyvenimo. 
Lai šis Kauno romansas išeina 
į gerą abiem jaunavedžiam ir 
buna naudingas Lietuvai. Rep.

dino žinia sudaužė jos širdį ir 
ėmė ją silpninti. Nedaugelis iš 
musų matė jos ašaras, betgi 
tas skausmas baisiai slėgė ją. 
Nerūkus pamatė kaip visa tau
ta įvertino “Lituanikos” žygį, 
kuris sukėlė Lietuviuose kažko
kį idealizmo gaisrą, skatino pra
simušti iš pilko kasdieniškumo, 
rodė gražų pasiaukojimo, pasi
tikėjimo savim ir patriotizmo 
pavyzdį. Dariaus ir Girėno 
žygis ii- idealizmas ėmė kelti 
tautos dvasią naujiems žy
giams. štai kokį dvasios mil
žiną A. Degutienė davė Lietu
vių tautai! (Pabaiga bus)

APSIVEDĖ
žinomtj Chicagoje Radžiu sū

nūs Kazys apsivedė Sausio 5 
d. Vestuvės buvo didelės, pp. 
Radžiu draugiškumas sutraukė 
daug svečių iš visų Chicagos 
kraštų. Laimingos kloties jau
navedžiams. Rep. .

RENGIA BALIŲ
Chicagos SLA. 322 kuopa 

rengiasi prie didelio baliaus 2 
d. Vasario, Hollywood Inn są- 
lėje. Spėjama kad šis balius’ 
bus nepaprastai įvairus ir link
smas. Rep.

DARBAI CHICAGOJ
Su pradžia 1935 metų, Chica

goje vietomis bizniai pakilo, o 
kiti vis taip sau vargsta.

Plieno pramonė pastaru lai
ku dirba su 42 nuoš. normalio. 
Geležies liejyklos dirba norma
liai.

Rūbų siuvyklos mažai dirba.
Medžio iš.dirbystė veikia 

tai. Automobilių bei trokų 
minimas eina pamažu.

Krautuvės per šventes
darė geriausią biznį nuo 1928 
metų.

Produktų kainos kyla, taip
gi gazolinas pabranginta 2 cen
tais galionas.

Namų nuoma stovi po seno
vei.

lė-
ga-

pa-

Nuo Gėlimų ir I 
Skausmų 
naudokite 

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERI 

Pain-Expelleris visuomet 
II palengvina skausmus 11!

.KILLS PAIN

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

DABAR GALIMA GAUTI “DIRVOJE”

KARAS! 20-to amžiaus KARAS ant žemės, ore, jurose.
Durtuvų grumtynės, nuodingi gazai, lėktuvų pašovimas, artilerijos griau
smai, žmonių susprogdinimas ir kitos karo baisybės vaizdžiai aprašyta 
W. T. SCANLON’O parašytoje ir 1-ma premija Amerikoje apdovanotoje 
karo apysakoje

Cleveland, O



APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. Sirvydas.

KAUNAS PASAULIO DĖMESIO CENTRAS Londonas butų daug pa-

Tsb. iš Kauno praneša:
Kaip žinome Gruodžio 14 

dieną Kaune pradėta nagri
nėti Klaipėdos krašto prieš
valstybinių gaivalų byla. 
Teismo didžiulėje salėje kal
tinamųjų suole sėdi 126 Hit
lerininkai, o teismo rūmų 
karidoriuose vos telpa dau
giau kaip 500 liudytojų. Kal
tinamieji ne visai vienodai 
jaučiasi. Iš jų veidų jau 
dabar galima išskaityti kad 
vieni jų yra drąsus, sąmo
ningi priešvalstybiniai gai
valai, kurie vadovavo visam 
judėjimui Klaipėdos krašte. 
Jie yra tikri pražūtingo 
darbo įkvėpėjai ir Vokiškos 
propagandos centrai. Bet 
kiti labai nusiminę, atro
do nesąmoningai patekę Į 
kaltinamųjų suolą greičiau
sia savo vadų suvilioti, žo
džiu, kaltinamųjų nuotaika 
teisme labai prislėgta. Juos 
iš susitarimo ir paskyrimo 
gina labai žymus Lietuvos 
advokatai. Tačiau jau da
bar kaltinamieji patys nebe
sitiki likti be bausmės.

Bylos eigą seka apie 15 
užsienio diplomatų, kurie 
gyvena Kaune. Taip pat 
teismo salėje sėdi apie 30 
užsienių spaudos ir žinių 
agentūrų atstovų. Yra Lon
dono, Paryžiaus, Berlyno, 
Varšavos, Stokholmo, Mask
vos, Viennos, Romos ir kitų 
Europos centrų žurnalistai. 
Taip pat atstovaujama A- 
inerikiečių, Argentiniečių ir- 
kitų pasaulio dalių spauda. 
Bylos eigą taip pat seka ir 
apie.50 Lietuvos žurnalistų, 
Užsieniečiai, nemokėdami 
Lietuvių kalbos, bendradar
biauja su Lietuviais Kauno 
žurnalistais ir iš jų gauna 
įvairiausių paaiš k i n i m ų 
Teismo salėje veikia specia
lus spaudos biuras, kuris 
savo biuletinais, suredaguo
tais įvairiomis kalbomis, in
formuoja suvažiavusią už
sienio spaudą.

Pirmomis teismo dienomis 
buvo tik formaliai apklau
sinėjami kaltinamieji.' Gruo
džio 18 dieną pradėtas skai
tyti kaltinamasis aktas. Po 
jo apklausinėjami 500 liudi
ninkų. Yra ir pačių kalti
namųjų atsivestų 211 liudi
ninkų. Visi liudininkai, gy
venantieji Klaipėdos krašte, 
į Kauną važiuoja ekskursi
jomis.

Lietuvoje šia byla susi
domėjimas didžiausias. Žmo
nės tik ir kalba kas bus 
priešvalstybiniams gaiva
lams. Girdėti visokiausių 
spėliojimų. Apie teisingumo 
rumus, kuriuose svarstoma 
byla kasdien susirenka tūk
stančiai žmonių, kad nors 
čia galėtų sekti kas darosi 
teismo salėje. Kiekvieną 
išeinantį iš teisingumo rū
mų tuojau apipuola gatvėje 
stovintieji žmonės ir teirau
jasi naujienų. Mat, teismo 
salėn gali patekti tik žurna
listai ir labai maža's pašali
nių žmonių skaičius, nes 
nėra vietų. Visus sutalpinti 
teismo salėje negalima, nes 
Lietuvoje tokios didelės sa
lės nėra.

Lietuvių Kongresui Tiktų 
Kaunas arba Londonas

Šiame “Dirvos” numery
je telpa Karolio Vairo raš
tas reikale Draugijos Už
sienio Lietuviams Remti su
manymo šaukti viso pasau
lio Lietuvių Kongresą.

Kongresui “Dirva” prita
ria. ir štai kokius pasiūly
mus daro. ■

Jeigu kongresas butų da
roma Liepos pabaigoje ar 
Rugpjūčio pradžioje, spė
tų jį sušaukti dar ir šiais 
metais.

Tiedu mėnesiai svarbu to
dėl kad tada laisvi nuo mo
kslo ir aukštųjų mokyklų 
studentai, kurie galėtų da
lyvauti, ir spėtų sugryžti į 
mokslus.

Patartina nerengti Bir
želio mėnesį, nes peranksti 
ir moksleiviams ir mokslei
vius turintiems tėvams.

1935 metas patogesnis 
Amerikos Lietuviams, nes 
1936 metais įvyks didžiųjų 
organizacijų seimai, kuriuo
se veikėjai turi dalyvauti.

Kaslink vietos:
Kaunas, kaipo Lietuvos 

sostinė, svarbiausia ir butų 
geriausia iš patriotinio at
žvilgio. Taipgi butų proga 
norintiems aplankyti pačią 
Lietuvą.

togesnis šiais atžvilgiais: 
pigiau kaštuotų Šiaurinės ir 
Pietinės Amerikos Lietu
viams, ir net visos Europos 
Lietuviams, davažiuoti. Su
taupytų mažiausia $50 nuo 
kelionės kaštų Amerikie
čiams, ir apie 10 dienų lai
ko. O kaštai ir laikas labai 
syarbu.

Iš publikacijos atžvilgio 
Londonas butų patogiausia, 
nes visame pasaulyje pra
skambėtų žinia kad ten at- 
sibuna Lietuvių kongresas. 
Kaune tuo atžvilgiu nebūtų 
jokios publikacijos. Butų 
tik naminis reikalas.

Kituose Europos miestuo
se butų sunku su kalba, o 
Angliška kalba diduma de
legatų susikalbėtų.

Londonas nutrauktų daug 
tūkstančiu dolariu nuo Lie- 1 cĮ tuvos, kuriuos delegatai tu
ri praleisti pragyvenimui, 
bet delegatai daug ir sutau
pytų, nes viena, kelionė bu
tų pigesnė, ir svetimame 
mieste tiek nesugaišti! ir 
nelaidytų, kiek reikia išlei
sti parvažiavus Lietuvon į 
savųjų tarpą.

Lietuvybės sustiprinimui ir 
suartinimui viso pasaulio 
Lietuvių su Lietuva yra bū
tinas reikalas Kongresą 
šaukti, ir šaukti DABAR, 
ilgiau neatidėliojant.

Aš ŽMOGUS
Aš žmogus, pasaulio viešpats, 
Užvaldžiau žemę ir orą, 
Ir nutiesęs erdvėms bėgius 
Jais paleidau skrist motorą.

Taip! Tai aš šios žemės viešpats,
Su gamta drąsiai kovoju,
Ir iškilęs į padanges
Žaibu skrieju ir plasnoju.

Taip! Tai aš pasaulio viešpats, 
Raižau erdves mėlynąsias, 
Ir be baimės nusileidžiu 
Į juras, marias giliąsias.

Aš šiandien radio tinklu
Suraizgiau žemės krutinę, 
Ir paleidau savo žodį 
Skrist į žydriąją mėlynę.

Ir nuo vieno žemės krašto
Ik’ dangaus melsvo zenito 
Skraido mano siųstas žodis, 
Nuo pat vakaro ir ryto.

Aš žmogus, ašai valdovas, 
Mano erdvės, marios, oras, 
Nes visur mano sukurtas 
Dūzgia kaukdamas motoras.

Aš žmogus, pasaulio viešpats,
Juk tikrai esu galingas,
Bet prieš Dievą aš tik dulkė, 
Tik šešėlis nereikšmingas!

Šaukotas. Jonas Morkūnas.

Pirmas Pabaltijo Sąjungos 
Posėdis

Lapkričio 30 iki Gruodžio 
2 d., Estonijos sostinėje 
Taline įvyko pirmutinė Pa
baltijo užsienio reikalų mi- 
nisterių konferencija, kuri 
Rugsėjo 12 dieną Genevoje 
pasirašytoje sutartyje buvo 
numatyta vykdyti du kartu 
per metą. Kadangi ši bu
vo pirmutinė tai jos darbai 
buvo dideliu dėmesiu seka
mi ne tik Pabaltijo šalyse, 
bet ir kaimyninėse valsty
bėse, pirmon galvon, Vokie
tijoje ir Lenkijoje.

Lietuvos atstovu buvo 
ministeris Lozoraitis ir jo 
pagelbininkai. Latvijos ii' 
Lietuvos atstovus Estai la
bai maloniai priėmė. Dar
bas, sakoma, ėjęs begalo 
sklandžiai, nes Estai pui
kiai visus dienotvarkei rei
kalus paruošė. Visų smulk
menų nepaskelbta, tačiau, 
iš pareiškimų laikraščiams, 
matyt, per penkis posėdžius 
apkalbėta gana daug daly
kų. Pirmiausia, nustatyta 
visom Pabaltijo valstybėm 
siekti Europoje taikos ir 
saugumo. Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos pasiuntiniams 
ir konsulams svetur bus 
duodama vieni ir tie patys 
nurodymai užsienio politi
kos reikalais. Pabaltijo val
stybės nutarė visomis spė
komis remti Tautų Sąjun
gą, kaip įrankį kuris ge
riausia gali patikrinti ma
žosioms Europos valsty
bėms taiką ir saugumą. To
je įstaigoje Pabaltijo vals
tybės veiks kaip viena. Vi
daus reikalais nutarta siek
ti kad visi Pabaltijo sąjun
gos valstybių nariai turėtų 
vienas ir tas pačias teises. 
Čia buvo reikalauta iš Lie
tuvos panaikinti užsienio 
vizas ir pasus važinėjime tų 
šalių piliečių iš vienos šalies 
j kitą. Lietuva šito ikšiol 
nenorėjo daryti, nes Latvi
ją valdė neaiškaus plauko 
socialistai, kurie dažnai rė
mė Plečkaitininkus ir kitus 
Lietuvos vidinius priešus.

žodžiu, ši pirmutinė kon
ferencija atlikus daug dar
bo ir puikia nuotaika vyko. 
Ministeris Lozoraitis vėliau 
nuvyko Suomijon, ten iš
dirbti dirvą ir Suomijai pri
sidėti prie sąjungos. Gryž- 
tant Lozoraičiui laivu į Es- 
toniją, Suomių užlajoje iš
tiko tokia audra kad jurų 
bangos laivo kapitoną nu
plovė ir paskandino.

APIE LIETUVOS ŽURNALISTŲ 
MEDEGINĘ PADĖTĮ

—Kiekvienas žmogus ne
šiojasi savo vertybės ženk
lą: didybė ar menkybė pri
klauso nuo musų pačių va- 
Eiosj Samuel Shieles.

SAKYK!
(Skiriu savo draugei A. S.)

Oi sakyk, jauna mergele, 
Ar kada mane mylėsi, 
Ir gražiausias meilės gėles 
Į krutinę man pasėsi?

Ar sulauksiu tos valandos 
Kad mergelė man’ mylės, 
Ir jaunutė mano širdis 
Meilės juroje skendės?....

Oi sakyk, jauna mergele,
Kada tu tylėt nustosi,
Ir skaisčias savo akeles
Man, berneliui, dovanosi?....

Jakniunai. Jonas Jamiševičius.

RUDI LAPAI
Praeitos dienos — kaip rudi 

praeitos vasaros lapai.
Rudi lapai mano atminimuo

se susiję su rudu vyniojamu 
popierių į kurį vyniojama “Dir
va” siunčiant Į užsienius.

Prieš keturiolika metų, da
bar Lenkų užimtame, Kumely- 
lynės (Kobylniko) dvare, neto
li Naročio ežero, būdamas kar
eiviu, gaudavau visų pakraipų 
Amerikos Lietuviškus laikraš
čius, ir iš jų tarpo tuč tuojau 
galėdavau išskirti “Dirvą”, net 
ir patamsėję (vėlai sulaukęs iš 
pulko štabo korespondenciją) 
užgriebdavau skirtingą nuo ki
tę Įvyniojimo popierį; be to, 
“Dirvos” raidės yra tokios kad 
tik kraštelį laikraščio pamatęs 
žinai jog tai “Dirva”.

Jau keturiolika metų, ketu
riolika “rudų lapų” kaip tą laik
raštį pažystu, žinoma, žurna
listas Lietuvis, kokios jis pa
kraipos bebūtų, negali nelinkė
ti Lietuviškam laikraščiui daug 
tokių sukaktuvių turėti!

Arėjas Vitkauskas.

Lietuvos žurnalistų sunkia medegine 
būkle žodžiu ir raštu yra gana prisiskųs
ta, priaimanuota. Tačiau tos aimanos vi
sai negelbsti, o žurnalistams (laikraščių 
rašytojams, bendradarbiams) gyvenimas 
darosi vis sunkesnis.

Nuolat atsiranda daugiau pramoks- 
lintų bei prasilavinusių jaunų žmonių, ne- 
sutelpančių Į valdiškas įstaigas bei priva- 
nes įmones. Todėl vis naujų, dažnai ir vi
sai silpnų jiegų veržimasis į periodinės 
spaudos darbą, j prieinamiausią ir, kaip 
daugeliui atrodo, lengviausią žurnalisto 
profesiją. Tuo gi tarpu daugumas laik
raščių neišsiverčia be nuostolių, o jeigu 
ir išsiverčia tai dažniausia savo bendra
darbių būklės sunkinimo sąskaita. Yra 
jau laikraščių-laikraštėlių kurie už raši
nius moka po 3—5 centus eilutei. O ar 
įmanoma net iš geniališkiausios galvos iš
spausti per mėnesį po 6—8 tūkstančius ei
lučių raštų, kad už jas susidarytų bent 300 
litų atlyginimas?.... Medegiškai gi silp
nučių laikraščių leidėjai, naudodamiesi ta
riamu žurnalistinių pajiegų pertekliumi, 
užpildo savo leidinius kad ir menkais raši
niais už dar menkesnį atlyginimą. Ir taip 
vyksta Lietuvos periodinės spaudos skur
dimas, o kartu ir žurnalistų medeginės 
būklės sunkinimas. šie vispusiškai silp
nučiai “organai” nemažai kenkia ir stip
resniems lakraščiams, mažindami jų tira
žą bei pajamas iš skelbimų.

Yra keli dienraščiai ir keliolika sa
vaitraščių bei žurnalų jau įsigyvenusių ir 
stipresnių medegiškai. Tačiau daugumai 
šių leidinių leidėjų galima padaryti pama
tuotą priekaištą kad jie permažai kreipia 
dėmesio į savo leidžiamų organų turinį, 
na ir Į atlyginimą bendradarbiams. Jei
gu kuriam tiktai sunkoka verstis, tuojau 
ima “taupyti” honorarų išlaidose. Mat, 
paštui pagal nustatytą tarifą tenka mokė
ti “be derybų”, spaustuvei ir už popierį 
reikia atsilyginti pagalą susitarimą, patal
pą leidyklai galima nusamdyti kad ir men
kutę, o jau žurnalistams-bendradarbiams 
atlyginimą galima mažinti visai laisvai: 
jei ne vieni, tai kiti rašinių “prikurs”. . . . 
Šitokiu bildu pažeidžiama pati leidinio es
mė ir prasme. Čia lyg užmirštama kad 
leidinio esmė yra jo turinys, o raidžiuotas 
popieris sudaro tiktai priemonę tą turinį 
perduoti skaitytojui. Turinio tobulinimas 
kelia tiražą, o tiražas vėl didina skelbimi- 
nes pajamas, ir taip kyla bendra leidinio 
gerovė.

Taigi ir stipresnių laikraščių bendra
darbiams, dažnai ir gabiems bei patyru
sioms žurnalistams, tenka sunkiai ir daug 
dirbti kad galėtų žmoniškiau pragyventi. 
O kada tenka daugybę eilučių “prikalti”, 
nelieka laiko ir ūpo rūpestingiau, tobuliau 
rašinius paruošti.

Neverta vsuomenę kaltinti už nepa
kankamą periodinės spaudos rėmimą bei 
jos persilpną į skaitymą įsitraukimą. 
Spausdinto žodžio rinkos praplėtimas dau
giausia pareina nuo laikraščių leidėjų bei 
jų redaktorių ir bendradarbių. Leidinių 
turiningumas, jų tekniškas tobulinimas ir 
gerai organizuotas platinimas patikrina 
jiems skaitytojų gausesnį skaičių.

Taigi plunksnos darbininkų geresnis 
aprūpinimas ir jiems darbo sąlygų palen
gvinimas yra kartu ir spaudos augimo bei 
tobulėjimo pagrindas. Todėl šitas reika
las turėtii rūpėti ne vien patiems žurnalis
tams bet ir laikraščių leidėjams, ir visuo
menei, ii' vyriausybei. Tiktai bendromis 
pastangomis šita problema yra įveikiama. 
Atrodo kad kai kuriems bendriems reika
lams (skelbimų tvarkymas, leidinių plati
nimo organizavimas ir panašiai) vertėtų 
ir leidėjams susivienyti.

Už rašinius, spausdinamus laikraščiuo
se, norima nustatyti, net gal įsakymu, at
lyginimo minimumą. Taip pat manoma 
įsteigti žurnalistų savišalpos fondą, pasi- 
gelbėti ligoje ar šiaip kokiose nelaimėse. 
Tokiam fondui lėšos turėtų susidaryti at- 
skaitant tam tikrą nuošimtį nuo išmoka

mų honorarų, tokios pat sumos leidėjų pri 
mokėjimų ir kitokių pajamų bei paaukoji' 
mų. Pagaliau, žurnalistams aprūpinti se
natvėje bus jiems užtikrintas pensijų iš- 
sitarnavimas.

Tiesa, čia paminėtoms priemonėms ir 
kitiems visokiems geriems sumanymams 
įgyvendinti pirmutinė ir svarbiausia są
lyga — dar tvirtesnis pačių Lietuvos žur
nalistų susiorganizavimas, glaudesnis jie
gų subūrimas bei solidarumas. Tsb.

FOTOGRAFAVIMAS Iš ORO 
VANDENS GELMIŲ

Iš aukštai žiūrint, juros ar upės tam 
tikro gilumo esti permatomos, ir taip aiš
kiai jog matyti visos smulkmenos. Del to 
karo metu povandeniniai laivai turėdavo 
saugotis priešininko orlaivių, kurie juos 
pastebėti galėjo.

Dabar orlaivių pagalba sekama juroje 
kur žuvų būriai plaukia. Iš orlaivio gali
ma nufotografuoti vandens dugną gilumo
je iki 20 metrų. Tomis fotografijomis 
naudojasi jau ir šiaip upių nepastoviam 
dugnui tirti, pav. Mississippi upės.

Toliau, juros dugnui del žemės drebė
jimų kai kur atsimainius (Japonijoj, Pie
tų Italijoj) svarbu ir juroje ištirti dugno 
atmainos, kad atitinkamai pakeitus gar
laivių plaukimo kryptį..

Miestas su daug, kalbų. Palestinos 
sostinėje, Jeruzalėje, yra vartojama nei 
daugiau nei mažiau kaip 27 kalbos. Pir
moje vietoje stovi Hebrajų kalba, antroje 
— Arabų. Toliau seka Armėnų, Žydiškas 
žargonas, ii1 Anglų kalba. Vokiečių kalba 
užima devintą vietą ir Prancūzų kalba ~ 
dešimtą, ir tt.

Medžių amžius. Pušys gyvena apie 
700 metų; eglės — 425 metus; palmos — 
415 metus; ąžuolai — 300 metų; skrob
lai — 245 metus. Per šimtą metų išgy
vena dar beržai, vinkšnos, uosiai ir kelios 
kitos medžių rūšys. Žinoma, yra atsitiki
mų kad iš minėtų medžių vienas-kitas iš
gyvena ir ilgiau kaip čia pasakyta.

“LAISVOJI MINTIS”
Vienintelis laisvos minties mėnesinis žurnalas Lie
tuvoje. Lietuvos L-.isvamanių Etinės Kultūros Dr- 
jos organas. Aiškina racionalizmo principus, ko
voja su prietaringumu, skelbia etikos dėsnius, ben
drai atlieka sunkų darbą Lietuvoje, kur dirva nuo 
senai užleista.

ATSIŲSKIT 1 DOLARj LAIŠKO PERLAIDA, 
ARBA APDRAUSTU LAIŠKU. GAUSITE 
“LAISVĄJĄ MINTI” UŽ VISUS 1934 M.

Adresas:
“LAISVOJI MINTIS”

Aguonų gatvė Nr. 8 Kaunas, Lithuania.

“NEŽINOMO KAREIVIO • 
KAPAS”

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

Reikalaukit “Dirvoje”

ANTANAS OLŠAUSKAS 
įdomus iliustruotas aprašymas apie vieną 
laikraštijos ir knygų leidimo pionierių, Antaną 
Olšauską, nuo jo pradinių vargingų dienų Lietu
voje ir kaip jis patapo žymiausias Amerikos Lie
tuvių laikraščio “Lietuvos” ir daugybės Lietu
viškų knygų leidėjas. Didelio formato knyga- 
albumas, 11x13 colių dydžio, 56 puslapiu ant 
gražaus popierio, puikiais viršeliais. — Išleido 

J. J. Bachunas, Tabor Farm. Sodus, Mich.
Kaina su prisiuntimu tik 50c. I 
Reikalaukit pas leidėją arba

Reikalaukit “Dirvoje”

SAP.VINYKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

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

KAINA Su prisiuntimu 75c.
Reikalaukit “Dirvoie”

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

" GILŠĖ
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Senai tai, senai, nepamena musų tė
vai, gal tūkstantis ar daugiau metų jau 
praėjo, buvo tenai aukštas kalnas, tame 
kalne dideli dvarai stovėjo. Tuose dva
ruose gyveno puikus bajoras, galingas ir 
toksai turtingas kad nei pats savo turtų 
skaičiaus nežinojo. Aplinkui dvarų, kaip 
marios siūbavo, mėlynavo jo dirvos, girios 
kuždėjo pilnos žvėrių, pievos — gyvulių. 
Tarpu šilų, tarp liepojų bitelės dūzgė la
kiojo. Balti dvarai aukštomis sienomis 
aptverti, prie vartų sargai pastatyti, kad 
nei žmogus neineitų, nei žvėris neįbėgtų, 
nei paukštis nejlėktų be bajoro žinios.

Garsus buvo bajoras savo turtais vi
same pasaulyje, ir niekas nei eidamas, nei 
jodamas, nei važiuodamas — nepraėjo, ne
prajojo, nepravažiavo jo aukštų dvarų kad 
nebūtų užėjęs, nepasidžiaugęs turtais, ne
pernakvojęs. Nakvojo uliojo pas jį ka
raliai, kunigai ir prasčiokai žmonės. Vi
sus priimdinėjo, visus žaliu vynu girdė, 
valgydino, nieko neatstumė, nieko nenu
skriaudė, nei didelio, nei mažo, nei vaiko, 
nei vargdienės našlaitėlės....

- Iš visų nesuskaitomų turtų, kuriais 
puikinosi didžiavosi bajoras, brangiausia 
buvo jam duktė, iš visų pasaulio mergai
čių gražiausia — veidai kaip pienas su 
krauju maišytas, plaukai kaip aukso gel
tono, žverblančiais perlais barstyti; akys 
mėlynavo kaip rugiagėlės, rankelės baltos 
kaip popierėliai. Žingsnį žengė — kaip 
gulbė ėjo, žodį kalbėjo — kaip lakštelė dai
navo. Dieną — kaip lelijėlė žydėjo, nak
tį — kaip mėnulis žibėjo. Visame pasau
lyje niekas niekur kitos tokios nematė, ne
regėjo. Kaip ji užaugo, paūgėjo — ėjo, 
važiavo, kaip nemunai plaukė iš viso kraš- Į 
to piršliai; siuntė juos ir bajorai, ir kuni
gai, ir patys karaliai, bet ji už nieko te
kėti nenorėjo....

Gyveno jos tėvas bajorąs kaip kok
sai karalius: laikė daug tarnų, ir senų, ir 
mažų, ir jaunų bernelių. Tarp jų visų bu
vo vienas gražiausias, tarp gudrių raitu- 
žėlių jisai gudriausias. Kai žirgeliu jojo, 
bėrasis su vėjais lenktynių ėjo, o po juo 
žemė skundėsi-drebėjo, girios, šilai viršū
nėles lenkė. Jo geležinė kilpinė siųste vė- 
lytes už mintį greitesnes, kur akys pada
bojo, kur godelę susgodojo; šaudė ir an
tis, ir gulbes, ir pilkąsias žąsis; jo kardas, 
kaip perkūnas, mušė meškas ir briedžius.

Kai raitas jojo — žemė dundėjo, kai 
pėščias ėjo — medeliai drebėjo, geltoni jo 
plaukai supęs ant vėjo; akys kaip dangus 
mėlynavo, kaip į mergeles žiurėjo. Mylė
jo jį visi, ir žmonės ir bajoras, neatleisda
mas jo nei žingsnio nuo savęs: kur pats 
ėjo, ten berną vedės, kur pačiam joti rei
kėjo, ten berną siuntė. Bet už visus ge
riausia pamylo jį skaisti bajoro dukrelė, 
balta lelijėlė. .. .

Šviesios akys, kaip žvaigždės dangaus 
gilumoje, kaip saulė — dažnai į gražų ber
neli, puikų raitelį, žiurėjo, kolei širdies 
ramumo nesudrumstė, kol jausmų nelai
mių gaisro krutinėję nesukūrė, kolei tų 
akelių jisai nepamylėjo. Pamylėjęs mie
go nemigo, sapnų nesapnavo, vis godojo 
dieną ir naktelę. Nulindo šyvas žirgas, 
dykai dvare bežvengdamas, rūdijo kilpinė 
ir aštrus kardas, ant sienos bekarodami, 
dulkėjo balnelis ant balkio arklydėje be
gulėdamas: nesėdo jaunasai savo aikliau- 
sian žirgeliu, neėmė rankon savo mikliau
sios kilpinėlės, nešaudė nei baltų gulbių, 
nei pilkų žąsų, nei ančių križduonėlių, nei 
mažų paukštužėlių, tiktai dūsaudamas, 
tiktai vaikščiodamas po baltą dvarelį, ap
linkui aukštą klėtelę, daineles dainavo, go
deles godojo apie savo jauną mergužėlę, 
skaisčią lelijėlę.... Godojo metus, manė 
kitus, nieko gero neišmanė, tik susigodojo 
godelę ir nusiuntė piršlį į savo jauną mer
gelę....

Kai užjojo piršliai ant didžio dvaro, 
sulojo juodi kurtai, sužvengė šyvi žirgai, 
ir užgirdo jaunoji mergelė, bajoro dukru
žėlė; jos akys tai prašvito, kaip saulelė te
kėjo, lupos kaip rožės pražydo, ir tarė žo
delį, kaip paukštelis čiulbėjo:

— Tėvuli manas, tėvuli senasai, leiski 
mane už jauno bernelio, už jauno raitužė- 
lio. Jei mane už jo neleisi, tai jau už kito 
nei netekėsiu. Testa geriau rudyja ant 
rankos mano žiedeliai, tegul geriau vysta 
ant galvos žalia rūtelė, nei aš turiu už ki
to tekėti amžinam vargeliui, širdies skaus
meliu kitam ranką duoti, o šitą mylėti. .. .

Tai užtemė tamsus debesėliai, tai su
griaudė griausmas, tai bangos užužėjo — 
vai širdo, barė senas tėvulis jaunąją duk
relę už tokius žodelius, šaukė tėvas jau
ną bernelį ir tarė jam griaudu žodelį:

— Tai tuomet leisiu dukrą už tavęs, 
tai tuomet siųski piršlius kai turėsi tokius 
dvarus kaip mano. O dabar gi sėski savo 
žirgan greičiausia, joki nuo mano dvarų 
kuotoliausia platun pasaulin, kur akys 
žiuri, kur žirgas neša....

Dūsavo sunkiai bernelis, žirgą balno
damas, verkė gailiai mergelė, po langu sė
dėdama, seno tėvulio savo bemaldauda- 
ma....

Išjojo bernas iš dvaro viešajan kele- 
lin.ir ėmė godoti kas jam daryti, kur joti, 
kur sustoti, kur naktelę nakvoti. Joja die
ną, joja antrą — mato, važiuoja vaizbūnai, 
veža turtus nesuskaitomus, 'važiuoja tie
siai nuo Alytaus miesto į bajoro dvarus.

Ir sugodojo jaunasai kur jam joti, kur 
sustoti, kur naktelę nakvoti. Pasuko žir
gą į Straują upelę, leido jį žaliojon pieve- 
lėn, pančiuodamas šilko pančiais, o patsai 
gulė po aukštu tiltu, tempė baltom ran
kom miklią kilpinėlę, dėjo nendrinę vėly- 
tėlę, laukė nakties vakarėlio. Naktelę pra- 
rymojo, jau saulelė teka, dar akių bernelis 
nesudėjo: vis laukia, vis tebesėdi; dar gai
li rasa nenukrito, mato, važiuoja su tur
tais vaizbūną. Kai privažiavo aukštą til
tą — siuntė leido bernas greitą vėlytėlę. 
Žodžio neištaręs, nuo vežimo krito, nuo 
turtų savo puolė jaunasai vaizbūnas. Pa
slėpė bernas vaizbūną po aukštu tiltu, o 
turtus jo žaliojon girelėn....

Gulėjo naktį, nakvojo antrą — prasė
dėjo ir trečią — užmušė, nužudė tris vaiz
būnus, paslėpė juos visus po aukštu tiltu, 
geltonan smėlin. Užmušė tris vaizbūnus, 
pasiėmė turtus nesuskaitomus.

Govė žirgą nuo žalios pievelės, delni
niu balneliu balnojo, tolimon šalin nujojo, 
pastatė dvarus kuo aukščiausius, sukirto 
miškus kuo seniausius, plėšė laukus kuo 
plačiausius, ir tada siuntė piršlius į savo 
mergelę, į seno bajoro dvarą. Laukia 
dieną, laukia antrą, trečią dienelę; žeme
lė sudrebėjo — tai senas uošvelis į pažiū
ras atjojo.... Žiuri: aukšti jo dvarai, o 
berno dar aukštesni, plačios jo dirvos, o 
berno dar platesnės; tamsus jo miškai, o 
berno dar tamsesni; greiti, aiklųs jo žir
gai, o berno dar aiklesni.... Ir nusiste
bėjo senasai bajoras.

— Pasakyk man, žentuli, iš kur tur
tus ėmei? ar aitvarai nešė, ar viesulai pu
tė? ....

— Tėvuli senužėli, ir aitvarai nešė ir 
viesulai putė iš Gudo šalies, iš didžių pi
lių, kur aukselio upė plaukia....

II.
Vaikščiojo jaunasai bernužėlis kaip 

sakalėlis, su juo mergelė, kaip lelijėlė: šne
kėjo kalbėjo meilius žodelius. Vaikščioda
ma, šnekėdama klausinėjo mergelė: kur 
tuomet jojai ir kur sustojai, kurion šalelėn 
žirgą varei? Ar Lenkų žemėn, ar Gudų 
kraštan raitelis jojai, turtų jieškojai?. .. .

Nuleido galvą į žemę jaunasai berne
lis, paraudo visas kaip putinėlis.

— Mergele mano, baltoji gulbele, ne
klausk! jauno raitelio kur jojo, kur susto
jo, kur turtų jieškojo. Jojau dalelę keik
damas, ėmiau turtus drebėdamas, vežiau 
juos dūsaudamas, o dar porysiu gėdą ger
damas. Ar tu eisi, ar tu neisi už manęs — 
teisybę sakysiu, žodžio nemeluosiu, nors 
tave aš gal amžinai daugiau nebematysiu. 
Ne svetimoj šalelėj turtų .įieško jau, tiktai 
į Straują upelę aš jojau, po aukštu tiltu 
nakvojau, ten turtus sau radau....

Užlaužė mergelė baltas rankeles ir 
žodį kalbėjo gailiai verkdama:

— Vai kur tai išmokai šito, berneli, ar 
Gudo šalyje, tolimam krašte? Negerai, 
jaunas, darei, dievus užrūstinai, žmones

Lenkai ir Afrikos juodu
kai. Hamburge einąs Vo
kiečių “Fremdeblatt” pasa
koja, iš Varšavos gavęs ži
nią apie Lenkų Juros ir Ko
lonijų sutartį su Afrikos 
juodukų respublika Liberi
ja. Juodukai, sako, duosią 
Lenkams vietų del 50-ties 
kolonijų ir priimsią tuojau 
tris Lenkų gydytojus, vie
ną sanitarą ir vieną ekono
mą į savo tarnybą patarė
jais.

Musų Lietuviški bolševi
kai brolaujasi su juodukais 
Amerikoje, o Lenkai su juo
dukais Afrikoje. V.

Tai tau “kumplementas”. 
Cicilikų advokatas Jurge
lionis aną dieną parašė sa
vo gazietoje atsiminimus 
kaip jam kitados Prof. Vol
demaras patardinėjo pasi
daryti “Lietuvos Puškinu”.

Jurgelionis pasisako kad 
jis to neištęsėjo padaryti.

Tą paskaitė ir Tysliava,

ir jis pasako Jurgelioniui: 
“Kam reikėjo žadėti būti 
‘Lietuvos Puškinu’. Butų 
buvę daug lengviau įvykdy
ti jei butum žadėjęs būti 
‘Lietuvos Jurgelioniu’.”. O 
trumpiau sakant, “Lieuviš- 
ku Jurgiu”.

Kaip iš Čikagos gandai 
sako, “antram skridimui” į 
teismą reikės nusinešti ir 
savo oroplaną byloje su la
kūnu Janušiu, kaip kam ten 
prisiėjo neštis grafofoną 
byloje su Vanagaičiu. ...

Trys Žygiai Į Bažnyčią
— Į bažnyčią daugiau aš 

neisiu!
— Ir kodėl?
— Pirmą kartą kai nu

ėjau mane ten apipylė van
deniu ; antrą kartą — su
rišo su moteriške....

— E, tai saugokis, trečią 
kartą kai nueisi, tave žemė
mis apmes!

Tuoj Liks be Vietos
— Mamyte, pasakyk man 

kas tai yra angelas?
— Angelas, dukrele, tai 

toks sutvėrimas kurs skra
joja.

— Tai kodėl musų tėve
lis visuomet tarnaitę ange
lu vadina?

— Deltp kad ji iš musų 
namų tuojau išskris.

Proga pasinaudojo
Teisėjas: Kodėl tu pavo

gei auksinį laikrodį?
Teisiamasis: Ne, ponas 

teisėjau, aš tik proga pasi
naudojau.

Teisėjas: Nutilk mela
vęs. Sudaužė parduotuvės 
langą, pavogė laikrodį, ii' 
dar ginasi.
- Teisiamasis: Bet aš, po
nas teisėjau, to laikrodžio 
nevogiau: parduotuvės lan
ge buvo plakatas, “Pigu au
ksas ir sidabras. Naudoki
tės proga”. Aš neiškenčiau, 
ėmiau ir pasinaudojau pro
ga.

Nesitiki Gauti
Gydytojas: Vaikeli, tu 

turi saugotis eiti pas ma
mą. Ji turi škarlatiną, gau
si ir tu ir negalėsi mokyk
lon vaikščioti. ,

Vaikas: Nėra ko saugo
tis. Visų pirma, ji man tik 
pamotė, o antra, aš nuo jos 
niekuomet dar nieko nega
vau ....

Gudrus Testamentas
Vienas pilietis mirdamas 

paliko tokį testamentą:
Mano sunui Praneliui už

rašau du jaučiu kuriuos 
pernai pavogė, žinoma, jei
gu jie atsirastų. O jeigu 
neatsiras tai tepalieka ma
no ištikimam bernui Anta
nui.

ILGIAUSI LIETUVIS-1
KI ŽODŽIAI 1 __

“Dirvos” redakcija gavo pu- 
sėtinai dikčiai ilgų Lietuviškų 
žodžių, už kuriuos skiriama do
vanos. Bet dar norime duoti 
progos ir kitiems prisidėti sū’ 
savo ilgiausiais Lietuviškais žo
džiais. Gaukfte juos kur nori
te: laikraščiuose ar knygose, 
ar iš savo galvos, bi tik jie bus 
ilgi. Bandykit siųsti daugiau 
tik grynai Lietuviškus, ne tarp- 
tautiškus, nors jie vartojami 
ir Lietuvių kalboje.

Tarptautiški žodžiai yra tos 
rūšies: Revoliucijonierius, inži
nerija, civilizacija, ir tt.

Sekančiame “Dirvos” nume
ryje jau pradėsime talpinti pri
siųstus ilgiausius žodžius, pa
žymint ir jų siuntėjus. Ą

Kada visi žodžiai i bus per
spausdinti, tada bus paskelbta 
laimėtojai. Naujus žodžius ga
lima bus siųsti visu laiku iki 
bus perspausdinama kitų pri
siųsti žodžiai. Taipgi gali pri
siųsti daugiau žodžių ir tie ku
rie jau prisiuntė pirmiau.

Ant to popieros lakto nera
šykit nieko daugiau, tik savo 
surastus ilgiausius žodžius ir 
savo vardų ir pilną antrašą.

Siųskite “Dirvos” redakcijai, 
6820 Superior avė., Cleveland, 
Ohio.

pražudei. Jei eisiu už tavęs, siųs dievuliai 
didžias bausmes ant mudviejų galvų, nu
žudys prapuldys mudviejų jaunas diene
les... .

Verkė mergelė gailiomis ašarėlėmis, 
baltas rankas laužydama, gūdžius žodžius

kalbėdama:
■— Neisiu už tavęs berneli, kol nesu

žinosiu kokią mudviem dievai bausmę pa
skirs. Bijau aukštųjų dievų — bijau pik
tųjų kalbų....

(Bus daugiau)

Kas Norit Skolinti ant 
1-mo Mortgage

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

i x Kreipkitės ]lį 
P. P. MULIOLIS j* 

6606 Superior Ave.

SKAITYKIT DIRVA 1935 METAIS!
NAUJI METAI - NAUJI RAŠTAI! NAUJOS ŽINIOS! GRAŽIOS APY

SAKOS! PUIKUS JUOKAI! SMAGIOS DAINOS!

1935

DAR GAVOME NAUJĄ SIUNTINI PUIKIU 1935 METAMS SIENI
NIU kalendorių, IR DUOSIME JUOS DOVANAI KIEKVIENAM 
“DIRVOS” SKAITYTOJUI KURIS TIK MOKĖS SAVO PILNĄ PRE
NUMERATĄ - $2.00 - DABAR, IKI KALENDORIŲ TURIM, YPA
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DIRVA

GERB. SPRAGILAS

gerb.

RENGKITĖS DALYVAUT 
GERB. SPRAGILO ORO

PLANO “KRIKŠTY
NOSE”!

Tūkstantinės Minios Pasi
rengę eiti Į “kuinus” ir 
aukauti parėmimui gerb.

Spragilo skridimo.
Visa Lietuva laukia “plieni

nio paukščio” nusilei- 
džiant iš debesų.

' Iš Slabados atėjo tiligra- 
mai su sveikinimais ir lin
kėjimais gerb. Spragilui iš
lėkti “plieniniu paukščiu” 
Naujų Metii dieną, ir lai
mingai nutūpti ten paruoš
tame slaptame orodrome 
tarp buvusių slaptų caro 
Nikalojaus fortų, kurie tu
rėjo Kauną ginti nuo Vo
kiečių.

Visa Lietuva jau laukia 
kada iš vakarų pasirodys 
didelis “plieninis paukštis” 
su dviem jame sėdinčiais 
oro karžygiais
Spragilu ir gerb. Robotu.

Lietuvos laikraščiams bu
vo tiligramu pranešta ir 
pasakyta kad gerb. Spragi
las per Naujus Metus dar 
neišlėkė, del pagerėjusio 
oro, ale Lietuvos laikraščiai 
tam netiki, mislina kad tą 
pranešimą atsiuntė kas ne
pritariantis gerb. Spragilo 
skridimui, ir rašo ir ragina 
iš visos Lietuvos visus va
žiuoti Į Slabadą nupigintais 
traukiniais, rogėmis, ratais 
ir net pačiūžomis pasitikti 
gerb. Spragilą ir jo oropla
ną.

Slabados fortuose aplink 
slaptą orodromą pasidarė 
tikras miestas iš suvažiavu
sių ten pasitikti atskren- 
dančio gerb. Spragilo. Žie
mą kaimiečiai vistiek netu
ri ką veikti, taigi susivežė 
savo žąsis, jas kepa ir min
ta, susivežė pakulas ir suka 
pančius, moterys susivežė 
ratelius ir verpia. Toks tai 
visos Lietuvos susidomėji
mas gerb. Spragilo skridi
mu, kuris turėjo išlėkti per 
Naujus Metus.

Tik už dviejų savaičių 
jie sužinos, kai gaus perei
tos savaitės “Dirvos” pre
numeratas Lietuvoje, kad 
aš dar neišlėkiau ir kad lau
kiu pablogėjančio oro apie 
Grabnyčias. Ale kai 
nią gaus tai jau bus 
iki Grabnyčių, ir jie 
pasilikt fortuose ir 
sulauks mane ir gerb. Ro
botą atskrendant.

Ale kad gerb. Spragilas 
negalėjo išlėkti Naujų Me
tų dieną iš priežasties pa
gerėjusio oro Amerikoje ir 
Europoje, o labiausia kad 
oroplanas dar negatavas ir 
gerb. Spragilas dar neišmo
ko skraidyt, tai tas nereiš
kia kad skridimas neįvyks. 
Tikras išlėkimas atidėtas 
iki Grabnyčių, ir tą dieną, 
prisitaikant prie blogo oro, 
kuris nujaučiama busiąs, 
gerb. Spragilas ir gerb. Ro
botas (kuris irgi dar nega
tavas) tikrai skridimą pra
dės.

Dabar rengiamasi prie

tą ži- 
netoli 
galės 
tikrai

oroplano krikštynų, ir iš t 
visų pasaulio galų ir kam- ] 
pu atėjo pasiūlymai oropla- < 
nui vardų. Visi prisiuntė ] 
po dešimtinę, o visi Klyv- 
landiečiai rengiasi dalyvau- s 
ti “krikštynose” ir pasiva- : 
žinėti naujai pakrikštytame ! 
oroplane.

“Krikštynos” bus tą die- 
ną kada bus prasčiausias ir , 
šalčiausias oras ir kai Erie 
ežere bus užšalę ledo per ke
lias mylias nuo krašto, ba 
gerb. Spragilas ir gerb. Ro
botas turi pratintis skrai
dyt virš ledų ir vandenų, 
dėlto kad visa kelionė bus 
tik virš ledų ir vandenų (la
bai norėtume kad butų virš 
o ne po vandeniu.... —Ze- 
ceris.)

Štai kokių vardų gauta 
oroplano pavadinimui (ale 
svarbiausia tai gavimas de
šimtinių) :

“Litvanika 3” (prisiuntė 
apie tūkstantis Lietuvių iš 
visur).

“Gerb. Spragilas” (šį už- 
vadinimą mano oroplanui 
pasiūlė visi tie kurie labiau
sia myli mane ir mano raš
tus) .

“Spragilijada” (tą vardą 
pasiūlė Jonas Mikuckas iš 
Picburko).

“Dirvianika” (tą vardą 
atsiuntė Ona Vaitkienė iš 
Bostono).

“Dirva II” (šį vardą pri
davė viena vietinė “Dirvos” 
skaitytoja, kuri prenume
ruoja “Dirvą” nuo jos pra
dėjimo eiti).

“Gerb. Spragilas ir Šon
kaulis” (šį vardą pasiūlė 
trys Čikagietės, pasirašyda
mos ant vieno laiško).

“Svajonė” (šį vardą pri
siuntė Jonas Bretkūnas iš 
Brūkly no).

“Monkibiznis” (šį pavadi
nimą pasiūlė vienas Čika
gos cicilikų vadas).

“Mulkinę ir Mulkintojas” 
(šį vardą prisiuntė Pranas 
Macaitis iš Filidelfijos).

Daugybė prisiuntė kito
kių visokių vardų, ir Biru
tės, ir Vytauto, ir Keistu
čio, ir Smetonos, ir Stali
no, ir Trockio, ir SSSSR ir 

! SSSS ir kitokių, ale nei vie
nas vardas man dar nepa
tinka, ir paliksiu pasirinki
mą vardo iki “krikštynų”.

Taigi, gerbiamieji, palū
kėkit, pakentėkit, o laike 
“krikštynų” matysit koki 
vardą gerb. Spragilas savo 
oroplanui duos.

Jau pradeda ateiti viena 
po kitos suvėluotos oropla
no dalys. Jau gauta alaus 
bačkos, kurios tarnaus ga- 
solino bakais ir išgelbės la
kūnus nuo nuskendimo, ir 
gavau tiligramą iš Kauno 
kad atsiunčia' moksliškus 
šriubus propoliui prišriu
buoti, o duonkepiai Žiugžda 
ir Pivaronas praneša kac 
jau iškepė duoną ir pyra
gus kelionei ir laikys gata
vai padėtus iki Grabnyčių, 
kad nesutrukdytų išskri
dimo.

Kaip matyt tai mano di
delis garbingas žygis turi 
ir priešų. Vieną rytą atsi
kėlę mekanikai rado gara
džiaus sargus nugirdytus, 
o aplink sniege išvaikščio
ta didelės pėdos, kaip vy
žom dėvėjusio žmogaus. 
Turbut norėta įsigauti į ga- 
radžių ir mokslišką oropla
ną sugadinti kad skridimas 
butų negalimas, ale viduje 
gulinti mekanikai laiko du
ris iš vidaus užsisprendę 
tai ineit į vidų negalėjo.

Didesniam a t s a rgumui, 
kad kas neįsigautų ir oro
planą nesugadintų, nuo tos 
dienos visos oroplano dalys

suneštos į garadžiaus skie
pą, kuris yra erdvus ir ten 
oroplaną subudavos be jo
kio pavojaus.

Mekanikai dirba išsijuo
sę prirengdami oroplaną 
išlėkimui iš Klyvlando Į 
Kauną per Grabnyčias.

Štai gerb. Spragilo marš
rutas kur jis lankysis rink
damas pinigus savo skridi
mui iš Klyvlando i Kauną: 
(Sausio mėnesio):

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

IŠ LIETUVOS TEISMO

— Windsor, Kanadoj, 
— Sudbury, Ont. 1 
— Toronto ■ 
— Niagara Falls 
— Rochester, N. T 
— Binghamton 
— Amsterdam 
— Kearny, N. J.
— Maspeth, N. Y.
— Plymouth, Pa.
— Shamokin, Pa.
— Dubois, Pa.

Bus aplankyta visos 
kolonijos kur kiti aukų rin
kėjai nebuvo apsilankę, ir 
tada gerb. Spragilas gryš i 
Klyvlandą rengtis oroplano 
“krikštynoms” ir skraidy
mui virš Erie ežero tikruo
ju oroplanu, kuris jau turės 
būti gatavas, ba kai moks
liški šriubai bus gauti pro- 
leriui prišriubuoti, kitos vi
sos dalys bus tik menknie
kis.

tos

Nuo Redaktoriaus: Štai 
gerb. Spragilas skelbia sa
vo antrą maršrutą į kolo
nijas rinkimui aukų savo 
slaptam skridimui iš Klyv- 
lando j Kauną. Priimkit 
ji gražiai ir pagerbkit, nes 
tai yra toks oro karžygis 
kuriam lygaus visame pa
saulyje nėra. Tiesa, jis dar 
neišmoko skraidyt, ir ne jis 
pats daro kolonijose ore 
“mirties kilpas”, bet kada 
jo paties lėktuvas bus ga
tavas, jis jums parodys to
kių dalykų kokių nesitikė
jot.

ĮGALIOJIMAI
reikalingi Lietuvoje pirki
mui, pardavimui, valdymui 
žemių- ir kitokio turto.

K. S. KARPIUS
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
Rašykit laiškais arba atsi- 

lankykit ypatiškai.

ŽMONA IS MIESTO
Benys Raudeils buvo kaimo 

žmogus, tačiau miestas jį ne
apsakomai traukė. Dar visai 
jaunas būdamas, jis svajojo 
apie miestą, kaip apie kokią 
pasaką, ir užaugęs pasiryžo 
mieste apsigyventi.

Atitarnavęs, išmokęs manda
gumo, pasiskaitęs knygų, Benys 
savo svajonę Įvykdė. Jis gavo 
tarnybą, apsigyveno Kaune ir 
užmiršo ne tik savo mylimą, to 
pačio kaimo gražiausią merginą, 
bet ir tėvus. Kinai, restoranai, 
linksmos kompanijos Raudeliui 
visai apsuko galvą. Jis ėmė su 
pasigailėjimu žiūrėti j ūkinin
kus, atvežusius rinkon maisto 
produktus ir drebančius dėl 
kiekvieno cento.

Po dvejų metų Raudelis nu
tarė apsivesti. Vesti, žinoma, 
miesto paną, kuri moka gražiai 
elgtis, skaityti knygas ir puikiai 
dažyti lupas. Tokių panų Kau
ne galybės.

Raudelis susirado Emiliją, 
jauną vieno restorano padavėją 
kuri iš pažiūros atrodė rimta 
moteriškė. Triukšmingai su 
orkestru ir didelėm gėlių puok
štėm atšventė Raudellis savo 
vestuves ir pradėjo šeimyninį 
gyvenimą.

Pirmomis dienomis — nieko, 
žmona Raudelį mylėjo, ateidavo 
jo pasitikti, kalbėdavo rimtas 
kalbas. Tačiau po kokio pusme
čio Raudelienė pasidarė kitokia. 
Ji ilgam išeidavo iš namų o 
grįžusi būdavo pikta, nesukal
bama. Pagaliau pradėjo išmė
tinėti kad jis yra kaimietis ir 
jai nebetinkąs. Prasidėjo tarp 
ją šeimyninės audros, nesan
taika ir indų daužymas.

Neilgai trukus, Benys ant sa
vo kūno pastebėjo kažkokius 
šašus. Iš pradžių jis gynėsi 
visokiomis “mostimis”, tačiau, 
kai nieko negelbėjo, nuėjo pas 
gydytoją. Gydytojas pasakė, 
kad jis serga baisiaja liga — 
sifiliu. Galvos netekęs, Rau
delis bėgo namo su tikslu už
mušti žmoną, nes tik ji viena 
Raudelį tegalėjo
žmonos namie nerado, 
pabėgusi su kitu. Jis 
jos raštelį.

Dabar labiau įpykęs
sėdo į traukinį ir važiavo į 
Šiaulius, kur buvo pabėgusi jo 
klastingoji žmona. Tris dienas 
jis slankiojo po Šiaulius, kol 
pagaliau žmoną surado. Ji bu
vo viešbutyje drauge su savo 
meilužiu.

— Tu mane apkrėtei! — su
šuko, brauningą rankoje laiky
damas Raudelis.

žmona išbalo.
— Prisipažink! Tu nori dar 

ir kitą vyriškį pražudyti?!. 
Melskis! Ir pats nepasijuto kaip 
paleido į žmoną tris šuvius.

Teisme Raudelis, kruvinom 
: ašarom verkdamas, aiškinosi:

— Aš ją mylėjau. Dėl jos 
užmiršau viską, o ji ne tik kad 
mane pametė, bet ir užkrėtė.

— Ar tamsta, išvažiuodamas 
iš Kauno turėjai galvoje žmoną 
nužudyti? — klausia teisėjai 
Benio.

— Taip! Aš nutariau išva- 
1 žiuodamas. Jei man nėra gy

venimo, tegul miršta ir ji.
•— O iš kur tamsta buvai tik

ras, kad žmona sifiliu užkrėtė, 
o ne tamsta ją?

— Buvau tikras dėl to, kad 
aš jne paleistuvis. Nė su viena 
moterim aš.... nedraugavau.

■—• Koks tamstos paskutinis 
. žodis ? — paklausė pagaliau 
i teismo pirmininkas.
: — Miestas mane pražudė.
: Aš maniau, kad mieste gyventi 
: laimė, o pasirodo — tikras pra- 
: garas. Teiskite mane, kaip no- 
: rite. Aš vistiek gyventi nebeno

riu! — tvirtai, ašaras nusibrau
kęs, tarė Raudelis.

Apygardos teismas, bylą iš-

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

CUKRINĖ LIGA
Diabetes arba cukrinė liga 

reiškia jog žmogus negali su
naudoti cukrų ir jis išeina su 
šlapumu. Senovės Egiptėnai 
žinojo apie tą ligą. Romos gy
dytojas Galen sako matęs po
rą atsitikimų cukrinės ligos. 
Turint omenyje kaip Romėnai 
valgė ir gėrė, reikia manyti jog 
jų tarpe diabetes buvo papras
tas atsitikimas, tik nebuvo pa- 
tėmytas.

Septynioliktame šimtmety  j e 
Anglijos gydytojas Willis patė
mijo jog vienas jo ligonių tu
rėjo daug šlapumo. Jis priki
šo liežuvi ir patyrė kad šlapu
mas buvo saldus kaip medus. 
Tas patėmijimas buvo užmirš
tas per šimtą metų. Dr. Dob
son davė šlapumui išgaruoti, ir 
jis gavo šmotą cukraus. Tokiu 
budu 18-me šimtmetyje buvo 
tikrai pažinta ta liga.

Vienas iš pasekmingiausių 
būdų gydymo ligos buvo panau
dotas Italų daktaro Cantani. 
Jisai patėmijo jog diduma li
gonių su cukrine liga buvo rie
bus, daug valgė, ir jie jautėsi 
geriau kada gavo mažiau mais
to. Jis taipgi patėmijo kad Ita
lijoje tos ligos matėsi daugiau 
negu Vokietijoje. Jo nuomo
ne, priežastimi buvo valgymas 
daug saldumynų ir skorbylų. 
Jis uždarydavo savo ligonius 
kambaryje, užrakindavo
ir davė valgyti ne ko jie norė
jo, bet ką jis liepė. Jis jiems 
davė mėsos ir riebumo. Jei 
to neužteko, jis jiems užduoda
vo pasnyką keletui dienų.

Vėliau Vokietijos daktarai 
ėmė studijuoti kasą-pancreas. 
Minkowsky išėmė šuniui kasą 
ir patėmijo kad apie šlapumą

duris

samiai peržiūrėjęs, Raudeliui 
priteisė 8 metus sunkiųjų dar
bų kalėjimo.

Raudelis sprendimą išklausė 
ramus. ' “M. R.”

buvo musės apspitę. Pasirodė 
kad šlapume buvo daug cuk
raus. Tokiu budu kasa buvo 
pripažinta priežastimi ligos.

Toliau, buvo patėmyta kad 
žmonės su cukrine liga gauna 
taip vadinamą koma. Ligonis 
netenka sąmonės, giliai kvėpuo
ja, lyg ištroškęs oro, numiršta 
j dieną ar dvi. Jie elgiasi lyg 
kad butų užnuodinti, bet cuk
rus nėra nuodas. Pasirodė jog 
šlapume randasi riebumo rukš- 
tis, kad ji neturi nieko bendro 
su cukrum, kad ji padaro komą 
ir kad reikia riebumą ligoniui 
duoti labai atsargiai.

Toliau, Amerikietis Opie už
siėmė tyrinėjimu kasos. Jis 
surado kad kasa išdirba sultis, 
kurios susigeria tiesiog i krau
ją ir kad to sultys reikalingos 
sunaudojimui cukraus. Kasos 
dalys, kurios išdirba tas vidu
rines sultis yra išmėtytos po 
visą organą, atrodo kaip salos 
juroje ir užtai buvo pavadin
tos salomis, Lotyniškai insula, 
nuo ko sultys buvo pavadintos 
insulin. Atrodė jog užtenka 
pacientą maitinti gyvulio kasa 
ir jis pasitaisys. Ant nelaimės, 
tokia praktika nedavė rezulta
tų.

Kitas Amerikietis, Allen, iš
ėmė šuniui didesnę dali kasos 
ir patėmijo jog šuo buvo gana 
sveikas jeigu jį šėrė mėsa, bet 
kada jį šėrė duona, šuo susirgo 
ir nustipo. Toliau buvo patė
myta kad šuns šlapume dingda
vo cukrus jeigu šuniui neduo
davo maisto per kelias dienas. 
Taigi Allen savo pacientus pra
dėjo gydyti pasnyku arba su
mažino jų maistą. Toks gydy
mo būdas pasirodė pasekmin- 
giausias ir yra praktikuojamas 
iki šiai dienai.

1920 metais, Kanadietis Ban
ting užsiėmė kasos klausimu. 
Kitų tyrinėtojų buvo patėmy
ta kad užrišus kasos kanalą 
kuriuo išeina kasos sultys, tru- 
butės iš kurių susideda kasa,

nuvysta, pasilieka tiktai salos. 
Jam atėjo į galvą mintis kad 
insulinas sunaikinamas kasos 
fermento, vadinamo trypsin. 
Tat užrišus kanalą, galima gau
ti insuliną, kuri butą galima 
butų panaudoti gydymui ligo
nių. Jo protavimas pasirodė 
teisingu. Jam nusisekė gauti 
sultis, kurias Įleidus pacientui 
jis gali naudoti cukrų taip kaip 
kad turėtų sveiką kasą. In
sulinas pagerino gydymą dia- 
bečio. Su jo pagalba ligonis 
gali jaustis taip gerai kaip kad 
neturėtų ligos. Tik vienas ne
parankumas yra tas kad jis 
reikia leisti po oda. Buvo ban
doma duoti čiulpti, šmirkšta į 
nosį, bet rezultatų negauta. Nė
ra abejonės jog laikui bėgant 
ir ta sunkenybė bus apgalėta.

šiandien galima pasakyti jog 
ligoniai su cukrine liga gali ti
kėtis ilgai gyventi kaip kad jos 
neturėtų, jei apsiima užlaikyti 
dietą ir naudoti insuliną sulyg 
reikalo. Reikia pripažinti kad 
liga ir šandien nėra išgydoma. 
Kasa neatgauna savo sveikatos 
ir ligonis turi vartoti gyduoles 
visą amžį arba bent prisilaiky
ti dietos.

Reikia manyti jog šiose die
nose cukrinės ligos randasi 
daugiau negu seniau. Galimas 
daiktas kad vartojimas perdaug 
cuksaus apsilpnina kasą, prive
dą prie jos sugedimo. Bet tas 
tik dalinai išaiškina klausimą. 
Priežastis gali būti infekcija. 
Cukraus liga pasitaiko matyti 
pas vaikus. Bet nėra abejonės 
jog daugiausia diabečiu serga 
žmonės kurie mėgsta gerai val
gyti.

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

C. F. Petraitis
6702 SUPERIOR (viršuje)

Telef. HEnd. 5699

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

6820 Superior Ave.
Cleveland, Ohio.

Namų Savininkams
Taisau ir sudedu furnasus. 

{Dengiu ir taisau stogus ir nuo- 
bėgų rynas. 
geras ir jnebrangus. 
Owners
Roofing 
GRAFF

Darbas
Home

J. W.
7313 Myron av.

Fumace &
Co.
(Lietuvis)' 

GArf. 9269-R

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 į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS

6824 Superior Ave.

Ofiso telefonas
ENdicott 1378 

Namų 
CLearwater 1951-J

DR. A. d. KAZLAUCKAS
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
6902 Superior Ave. 
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544 puslapių didumo—didžiausias šiais laikais išleistas Lietuviškas is
toriškas romanas — iš įdomiausių tolimos senovės laikų — iš garsios 
pilies Apuolės laikų! Stebinanti istoriški faktai, žavėjančiai supinta 
fabula — malonus skaitymas. Kaina visiškai maža, tik $2.00

Rusnės kunigas Brutenis 
atiduoda priešams savo se
serį, kuri norėjo būti išda
vikė savo pilies ir norėjo 
nakties laiku įleisti j pilį 
priešus, kurie už vartų lau
kė ją atidarant vartus.

Brutenis iš pilies sienos 
trenkė savo seserį žemyn 
į akmeninį grindimą į prie
šų tarpą....

ir svarbi istorišku atžvilgiu knyga patartina įsi-ši ypatingiausia, smagiausia skaityti,
ti kiekvienam Lietuviui, nes MERUNAS apysaka apima plačią Lietuvą, visus žinomus kraš
tus, beveik kiekvieno Lietuvio žinomą kampelį ir jo gyventojus prieš tūkstantį metų atgal. 
Visi tie gyventojai, pagaliau, eina į vietą garsią pilį, Apuolę, netoli Baltijos pakraščio, ten 
gelbėti žemaičius nuo jurų siaubūnų Vikingų. Knyga tokia įdomi ir aprašymai tokie pa
traukianti kad nenorėsit sustoti skaitę iki neperskaitysit visą. Ir knyga yra didžiausia iš 
visti pastarais laikais išleistų Lietuviškų knygų. Kaina sulyginamai maža, tiktai $2.00.

“Merunas” duodama prie naujų “Dirvos” prenumeratų tik už $1.00.
Kas išsirašys “Dirvą” ir prisius $3.00 gaus šią puikią knygą ir ‘Dirvą'

6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio
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KIEK VOKIEČIAI PA
DARĖ LIETUVAI 

SKRIAUDOS
Kaunas. — Vokiečių okupa

cija Lietuvai buvo turbūt pats 
sunkiausias laikas visoje jos is
torijoje. Nei badmečiais, nei 
per didžiausius savistovius ka
rus musų tėvynė tiek nenuken- 
tėdavo. Nepersenai apitiksliai 
surankiota statistika štai kaip 
apie tuos“' laikus byloja.

Šiaulių apskrityje už taria
mą užsilikusių belaisvių globą 
sušaudyta 382 vyrai ir 14 mo
terų. Už neva ginklų laikymą 
— 129 vyrai ir 4 moterys. Į 
Vokiečių lagerius ir priversti
nus darbus išvežta 1800 Vyrų. 
1114 išvežtųjų vyrų mirė badu 
ar kalėjimuose, kiti gi vos gy
vi gryžo namon, tačiau 486 jų 
mirė kaulų ar plaučių džiova. 
Gyvų beliko tik 100, kurie dar 
ir dabar apie pasibaisėtinus 
Vokiečių žiaurumus pasakoja.

O kur gi kiti apskričiai ? Ap
skaičiuojama kad viename tik 
nepriklausomos Lietuvos plote 
Vokiečiai sušaudė, kalėjimuo
se išmarino 8500 vyrų ir 84 mo
teris. Badu ir visokiomis ligo
mis mirė apie 20,000 žmonių.

Kiek išvežta ir sudeginta 
turto

Vokiečiai okupavę Lietuvą 
stengėsi kuodaugiausia išvežti 
į savo faterlandą miško, gyvu
lių, vilnų, kailių, visokių mais
to produktų. Ir jie vogė, plė
šė, vežė ką tik galėjo. Jie iš
vežė 421 bažnyčios varpų 3 mi
lijonų aukso rublių vertės, nes 
aukštos dvasiškijos žiniomis 
kiekvienas varpas kaštavo 8,000 
rublių. Sudegino ar niekais 
pavertė 39 bažnyčias, 18 jų iš
plėšė. Atitinkamų įstaigų tvir
tinimu, Vokiečiai išvežė už 85 
milijonūs aukso rublių miško, 
už tiek pat sviesto, kiaušinių, 
kiaulių ir paukštienos. Be to į 
jie nuėmė kai kur keturis der- j 
liūs rugių., k;vĮepĮų,yaviž.ų, jdo- . 
bilų, ka,s sudaro žymiai daugiau 
negu miškas.

Kiek išviso Vokiečiai sudegi
no trobesių sunku pasakyti. Ta
čiau turimomis žiniomis viena
me tik Šiaulių apskrityje sude
ginta 382 ūkiai ir 1102 gyvena
mi namai kaimuose ir mieste
liuose. šis turtas taip pat sie
kia šimtus milijonų rublių.

Ką Vokiečiai tam tikra su
tartimi vėliau Lietuvai neva 
grąžino tai tik lašas juroje. Jie 
dar daug mums skolingi, labai 

į mus nuskriaudė. Tsb.

KAIP VOLDEMARAS 
GYVENA KALĖ

JIME

DAUGIAU APIE KUN. V. G. 
VILKUTAIČIO BANKETĄ 

GRUODŽIO 30 D.

DIDELĖ LIETUVIŠKA 
VAISTINĖ

C. Pak eitis Pharmacy 
1117 E. 79th Street 

(Kampas Pulaski Ave.)
Pranešu savo tautiečiams kad 

mano aptieka perkelta nuo 8121 
Sowinski avenue Į naują vietą, 
1117 East 7 9-1 h Street. Taip 
kaip ir praeityje, užlaikome vi
sokias namines ir importuotas 
gyduoles nuo visokių ligų, kaip 
tai nuo aštriojo užsisenėjusio 
Reumatizmo, nuo visokių žaiz
dų, dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių, ko
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė
jimų, visokių lytiškų ligų, ner
viškumo, nemigės 
tokių ligų.

C. PAKELTIS 
1117 E. 79 St. 
TeleL ENd. 8533 r 
Aptieka atdara 7 dienas savaitėje. 
(Ypališkai mane galit matyt nuo 

9--12 ryto ir 5—11 vakare)

Marijampolės kalėjime laiko- 
[ mg. visokių rūšių nusikaltėlių 

apie 400 žmonių. Ten kali ir 
žinomas A. Voldemaras už, nu
teistas 12 metų kalėjimo už 
ruoštą pereitą vasarą Birželio 
7 d. perversmą.

A. Voldemaras iškarto savo 
noru, kalėjo tik vienas. Dabar 
jo kameroje yra keletas kalinių 
krikščionių ir vienas žydas, 
nuteistas už slapstymąsi nuo 
kariumenės.

Dienomis A. Voldemaras iš
leidžiamas į kalėjimo skaityk
lą. Jis dalina kaliniams kny
gas. Vakarais Voldemaras ro
do didelio pamaldumo. Su mal
daknyge ir ražančium beveik 
kas vakarą Voldemarą mato ne 
tik jo kameros draugai bet ir 
prievaizdos. Jis karštai mel
džiasi ir koplytėlėje.

Pasimeldęs, atlikęs, darbą bi
bliotekoje, A. Voldemaras ra
šą:; savo veiklos atsiminimus. 
Atsiminimų busią keletas sto
rokų knygų.

Pasivaikščioti po kalėjimo 
kiemą A. Voldemaras dažnai 
leidžiamas su... . moterimis 
nelaisvomis. Ir su moterimis 
vaikščiodamas jis, anot kalėji
mo tarnautojų, maldaknygės 
neužmiršta.

Jo žmona apsigyveno Mari
jampolėje. Minta iš savo iš- 
siuvinėjimo darbų ir kasdien 
savo vyrą lanko, šiaip jau pa
žystami nei vienos jo neaplan
ko. Visi pasipiktinę kad jis del 
vidaus nesantaikų šaukėsi Lie
tuvos priešų ir šmeižė Lietuvą.

Tsb.

IR SUOMIJA DĖSIS 
PABALTIJO SĄ- 

JUNGON?
Po pirmos Pabal- 
užsienių reikalų 
kuri buvo Esti- 
Taline, Lietuvos

ir visokiu ki-
(18)

APTIEKA
Cleveland, O.

ENd. 8534

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

Kaunas. — 
tijo valstybių 
konferencijos, 
jos sostinėje
užsienių reikalų ministeris dar 
buvo nuvykęs į Suomijos sosti
nę Helsinkus, kur kalbėjosi su 
Suomių valdžios vyrais abi val
stybes liečiančiais klausimais.

Dabar Kaune kalbama, kad 
tuoj po Naujų Metų į Lietuvą 
atvažiuos Suomijos užsienių 
reikalų ministeris Hackel, Ku
ris tuos pasitarimus tęs toliau. 
Taip pat kalbama kad po šių 
ministerių vizitų ir Suomija 
taps Pabaltijo valstybių san
tarvės nuolatiniu nariu. Tsb.

CAFE IR RESTAURANTAS
A. WIRBICKAS

užlaiko gražią užeigą

Penktadienio vakarais d uodama skanios žuvies.
17320 St. Clair Avenue Kampas E. 174th St.

.'iiiiDiniiiiiiiritiit jinir uriiiiiiiiiitiiimiHiiiiiuiimiiiiiiiiiiiiiiii iniiiiiiiiiiiiiiiiiiir

= (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) =
, Lithuanian Funeral" Home ii

Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 
kambarius leidžiame dykai. =

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

tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo
ję nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin

gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa- = 
sirinkimo. Reikale telefonuokit. E

S 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 E
— i - —
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šis banketas supuolė su Kun. 
V. G. Vilkutaičio 25 metų ku
nigavimu, 15 metų klebonavi
mu Clevelande šv. Jurgio Lie
tuvių parapijoje, ir jo 50 metų 
amžiaus sukaktuvėmis.

Kuomet salė buvo pilna sve
čių apsėdusių aplink stalus apie 
7:30 vai. vakare, į auditoriją 
atlydėtas ir nuvestas prie gar
bės stalo pats celebrantas, ku
rį žmonės sutiko gausiais plo
jimais. Tuo tarpu Alfonso A- 
leknos orkestras griežė maršą 
ir tuoj bažnytinis choras, ve
damas Vinco Greičiaus, uždai
navo sveikinimo dainą.

Klebonas buvo pasodintas ša
lę savo giminių ir parapijos ko
miteto iš vienos pusės, o iš ki
tos pusės sėdėjo eilė vietos pro
fesionalų; draugijų pirminin
kai: A. Vilimaitis, »Z. Bortni- 
kienė. M. Pukelienė, O. Marti
šauskienė, J. Venslovas, O. Ge- 
cevičiene, A. Kunigiškis, jaunų 
merginų Sodeliečių valdyba vi
sa: pirmininkė Irena Liutkiu- 
tė, sesutės Beržinskaitės, K. 
Garkauskaitė, ir kitos, kurios 
pasidarbavo išpuošime salės, 
apdovanojo celebrantą $25 pini
gais, kaše gyvų rožių.

Frogramui prasidėjus, toast- 
masteris Adv..česnulis pirmiau
sia paprašė pakalbėti buvusį 
Clevelando miesto mayorą Ray 
T. Miller, kuris pasistengė atsi
lankyti ir pasveikinti kleboną 
jo sukaktuvėse. Po to sekė vi
sas programas, sveikinimais ii 
kalbos. Pasakyta daug kalbų 
žymesnių asmenų, taipgi buve 
perskaityta sveikinimai nuo ki
tų daugelio žmonių ir organi
zacijų, parapijos komiteto ir tt

Dovanas klebonui jo sukak
tuvių proga įteikė šie: Foto
grafas A. S. Bartkus — gražia 
didelę fotografiją puikiuose rė
muose ; Amžino Ražančiaus dr- 
ja — $5; šarkų-Urbšaičių šei
mos — $5; Sodalietes — $25; 
Jokubauskų-Bindokų šeima — 
$25 sidabru; Menininku sky
rius — $60.

Parapijos mokyklos mokyto
jos vienuolės padovanojo gra
žią kamžą, mokyklos vaikučiai 
— piešinį, ir giminės suteikė 
keletą dovanų.

Toliau sekė kitų asmenų do
vanos: N. A. Wilkeliu, W. P. 
Glugodų, Raimondo Adomaičio 
(buvusio vargoninko, iš Penn- 
sylvanijos) ; šv. Jurgio parapi
jos siuvėjų klubas padovanojo 
auksinį komunikalą; šv. Jur
gio parapijos choras kasę gė
lių ; Sodalietės — gėlių; J. M 
Kuzmauskų šeima — sidabri
nį laivelį; K. Obelienis — jubi- 
lejinį keksą; Skužinskai ir Onu
tė. daug dovanų vakarienei, ir 
buvo dovanos nuo Gyvojo Ra
žančiaus ir Tretininkių draugi
jos.

Su dovanomis prie vakarienes 
prisidėjo: K. Povilionienė, O. 
Martišauskienė, S. Kučinskienė, 
A. Kučinskienė, M. Kuzmaus- 
kaitė, O. Jaskienė, sesutės Ber
žinskaitės, M. Halaburdienė ii 
dukterys; p. Misiutė, R. Vito- 
nienė, Ona Bagužauskienė, p. ■ 
Jasinskienė, J. Venslovienė, V. 
Youkman, J. Green, M. Vaiz- 
bonienė, Benis Leskis, J. Puzi
nas, P. Kubilius. Prie to buvo 
dar desėtkas kitų dovanų, ku
rių aukotojai nepavyko užre- 
korduoti.

Po gražaus programų, svei
kinimų ir kalbų tęsėsi šokiai, 
kuriems griežė jaunuoliai Al
fonsas Alekna, Alfonsas Vana
gas, P. Navarskas, jie taipgi 
pasiaukojo šiam iškilmingam 
vakarui.

Likusis pelnas nuo vakarie
nės taipgi bus padovanotas kle
bonui.

šiuomi mes visa rengimo ko
misija tariam ačiū visiems kuo
mi tik kas prisidėjo prie pada
ryme šio jubilejinio banketo to
kiu gražiu ir pasekmingu. Vi
sas sąrašas priduotas klebonui, 
kas jam bus atminčiai ilgai.

Priimkite širdingą ačiū au
kotojai, kalbėtojai, dainininkai, 
profesionalai, ir visa didelė pu
blika kuri atsilankė ir parėmė 
musų gražų darbą.

Komisija:
M. Halaburdienė, J. Misienė, 
P. Beržinskienė, O. Smičienė. 
R.. Vitonienė, V. Juknevičienė

P-lė Sutkiutė
ir pirm. Pola Glugodienė.

WARNER BROTHERS 
TEATRAI

įsų kaimynystėje yra kuris 
vienas iš Warner Brothers te
atrų — Variety arba Uptown, 
na o miesto centre randasi di
delis pasižymėjęs Hippodrome 
ir naujai įrengtas Lake. Juo
se visada rodoma puikiausios 
filmos, kaip rimtos dramos, ko
medijos, ir kitoki paįvairini
mai.

Madų žinovai pripažysta kad 
Warner Brothers filmų artis
tai yra gražiausia išsirengę vy
rai ir moterys kokius tik gali
ma matyti moderniškuose pa
veiksluose. Net j jį moterys 
puikiai išrodo vyriškose kelinė
se.

PENN SQUARE THEATRE
Euclid avė. ir E. 55th st., 

šiose dienose rodo puikią Pran
cūzišką filmą, “Poil De Carot- 
te” (Raudongalvis). Tai yra- 
drama perstatanti studiją žmo
gaus budo ir išsiauklėjimo ap
linkybėse kuriose gyvena. Da- 
'ykas ei*nasi apie vaiką kuris 
buvo jauniausias ir kurio mo
tina jau nenorėjo sulaukti ir 
nekentė jo po užgimimo.

Telef. FAirmount 3500

SPANNER’ S
Florai 

2801 Euclid 
FLOWERS

FLORAL 
WEDDING

7

Juozas Pečiulis
ir

KC-

SU-

KURINIUS

Tinka suaugusiems, ir jaunimui 
kurie mokomi piano, smuiko 

arba akordiono muzikos.

vie-
Jie

Shoppe 
Heights Blvd. 
BY SILVER
DESIGNS 
BOUQUETS

Lietuviai kreipdamiesi prie manęs 
gelių, kada jų prireikia, gaus grei- 
.esnį ir geresnį patarnavimą negu 
kur kitur.

JURGIS SIDABRAS 
pirmutinis Lietuvis Gėlininkas 

Clevelande.

PENN SQUARE 
Theatre

Euclid ir E. 551 h St.
Savaitę SAUSIO-JAN. 13 

prasidės sekmadienį 
Prancūziška kalbama filmą

‘FOIL DE CAROTTE’
(Raudongalvis)

Su Angliškais paaiškinimais.
Bus įleidžiama tik suaugusieji.

Sekmad. ir šešthd. nuo 2 
šiokiomis dienomis nuo 9 ir 9v.

VIETINES žinias ar praneši
mus rašant, darykit juos trum- 
•>us. nes arba ųetilps arba bus 
Redakcijos sutrumpinti.

K. BLAŽAITIS 
“Dirvos” agentas 

Užrašo “Dirvą” metams ar
ba pusei metų. Kreipkitės 

į jį. Antrašas:
269 Chapel Street 

NEW HAVEN, CONN.

SMULKOS ŽINELĖS
Kalėdų dienoje p. Aigirdienė 

surengė paminėjimą savo sū
naus 19 metų gimtadienio, pa
sveikinti jį susirinko jo drau
gu. ,

Per šventes, Lietuviai jau
nuoliai lankanti universitetus 
kitose valstijose buvo sugryžę 
pas tėvus paviešėti. Antanas 
Bernotavičius, kuris lanko Ada 
Universitetą, mokosi vaistinin- 
kystės, yra gabus mokinis. Se
kančią vasarą baigia mokslą.

Mačerauskių sūnūs Louis lan
ko Ann Arljor Universitetą, 
mokosi orlaivininkystės. Jisai 
iš mažų dienų tą mėgo ir to mo
kinasi.

Abu studentai smagiai pra
leidę šventes su saviškiais, 
gryžo vėl atgal.

Keletas jaunuolių lanko 
tini Akron Universitetą,
po švenčių vėl stojo mokslan.

Pas savo gentes p. 
per šventes lankėsi E. 
nė ir 
burg,

Pas 
brolis 
do.
į Clevelandą.

Užlaiko Gražią Alinę 
Valgyklą

Užlaiko geriausi Stiprų Alų, 
riausios rūšies Vyną ir skanius 
gius ir užkandžius.

Užkviečia visus Clevelando Lietu
vius atsilankyti, bus maloniai Lietu
viukai priimti, na o gėrimų ir už
kandžių kiekvienas ras pagal savo 
pasirinkimo ir skonio. Kada tik pri
reikia alaus į namus, galite čia gau
ti namon parsinešti.

1248 East 79th Street
Netoli Superior Avenue

TURĖKIT savo namuose 
sekančius puikius Lietuviškos

K. Jurevičius iš
Ohio.
Višnelius lankėsi
Šeškevičius

Smagiai paviešėjęs gryžo
Kalnas.

Sajetus 
Sketrie- 
Greens-

žmonos 
iš Clevelan-

PAJIEŠKAU savo pusbrolį Ber
nardą Šeškevičių, paeina iš Kieta
viškių par., Vindzulių k., Trakų ap.. 
buvusioj Vilniaus gubernijoj. Ame
rikon .atvažiavo 1910 m., apsigyveno 
apie Rochester, N. Y. Jo tėvas ir 
aš labai norėtume su juo susižinoti. 
Jis pats ar kas apie jį žino praneš- 
kit šiuo antrašu:

Leosė šeškevičiutč-Višneliene 
296 Lloyd Ave. Akron. Ohio

PAJIEŠKAU brolį Jurgį Kulešlų. 
paeina iš Veršių k., Leipalingio vai.. 
Seinų' aps. Kas ką apie jį žinotų, 
prašomi pranešti suteikiant jo 
rašą, arba jis pats prašomsa 
šaukti.

Marė Snaulis 
21 Crick Court Niagara Falls,

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

Planet Street,
Commercial Rd. E. 1, London

an< 
atsi-

N Y.
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ŠTAI JUMS PUIKIAUSIA PROGA!
Mes priimam jūsų bankines knygeles mainais perkant • 

namams baldus: visokiausius kokių reikia miegkambariui, : 
vieškambaiiui. valgomam kambariui, taipgi pečius, patie- : 
salus, radio, reirigeratorius, skalbiamas mašinas ir piano : 
akordeonus. Kreipkitės tuojau, dabar yra iš ko pasirinkti. :

Į SMERDA'S MUSIC . HOUSE j 
: 5300 Broadway Atdara iki 9 vakarais i 
^llllllllllllllllllllHHIIIIiilllllllllllllllllllilillillllllilllllillllllllilililtlillIllllllillillil^

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 16,1935
Šiose imtynėse dalyvaus

GEORGE ZAHARIAS

i

•:-

LEO NUMA su

• JUOZAS KOMARAS
ir kiti keli žymiausi Amerikos imtikai.

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

gili nu i n n i iii m m n linui i niifii iiiii!iiiiiii i ulini m iiimmiiiiiiiiii i riHiiuiiiitii n nm

WILKELIS FUNERAL HOME |
Licensed Funeral Director |

6522 Superior Avenue =
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI. =

~ Palaidojimo kaštai priklauso nuo. šeimos išgalės ir noro. Vienok ž 
= musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems š 
E lygus, be tsižvelgimo į kaštus.
E Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mii 
— derniškas.

E

•:-

MARGUČIO DAINOS (II dalis) — 48 puikiausios dainos, pianui 
ir akordionui. Čia telpa gražiausios visų mėgiamos Vanagai

čio ir tūlų kitų kompozitorių dainos. Kaina ..............................$2.00
MARGUČIO DAINOS (1-ma ankstyvesnė dalis). šioje knygoje 

taipgi yra populiariškos ir mėgiamos Vanagaičio dainos, keli 
desėtkai. Muzika pianui ir akordionui. Kaina...............

VINCO NICKAUS Lietuviškų šokių Albumas. Telpa 
tų muzikos šmotų. Pianui arba akordionui .....

VINCO NICKAUS Lietuviškų šokių Albumas. Smuikai

LONGINO BUINIO Lietuviškų Šokių Albumas No. 1. 
šokiai. 

L. BUINIO 
L. BUINIO 
L. BUINIO

LITHUANIAN DANCE FOLIO (Vitak-Elsnic) No. «^-for piano 
or accordion.................................................................................... 75c

LITHUANIAN DANCE FOLIO No. 2—piano ar accordion .... 75c 
LITHUANIAN DANCE FOLIO—No. 1—violin ............................. 75c
LITHUANIAN DANCE FOLIO—No. 2—violin ............................ 75c

Pianui arba akordionui . .. ....................
Albumas No. 2—pianui arba akordionui
Albumas No. 1—smuikai (violin) ...
Albumas No. 2—smuikai ...........................

........... $1.00

20 parink- 
......... $1.00 
.... $1.00

Telpa 37 
.... $1.25 

......... $1.25 
.. .. 75c 
..........75c

Užsakymus siųskit aiškiai pažymėdami kori sąsiuvinį 
norite, kokiam instrumentui,* ir prisiųskit atlyginimą 

pinigais arba pašto ženkleliais po 2c ir 3c.

‘DIRVOS” KNYGYNAS
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

SUTRAUKTA ATSKAITA STOVIO
Gruodžio 31, 1934

Cleveland
Crušt Compaq

Randasi ant Euclid Avenue ir East 9th 
Kaimynystėje Didžiajam ClevelandeJusti

Street ir 
ir Aplinkui

■>

r

t
5

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, etc. .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 Atsakomybes ............................
Paimtos Atlikti Kostumerių Apivartos

Viso .

$ 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

-j-
t

f
•i-

f

S

HEndersbn 9292

t
t

Member

Federal Reserve System
Member Cleveland

Clearing Houše Associatior
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LIETUVIŲ SALĖS BEND
ROVĖS šėrininkų metinis susi
rinkimas atsibus trečiadienio 
vakare, Sausio 16 d. Bus daug 
svarbių dalykų aptarimui. Su
sirinkimas įvyks Lietuvių salė
je, pradžia 7:30 vak. Visus šė- 
rininkus kviečia Valdyba.

MIRĖ. Sausio 7 d., pasimi
rė Stasys Petrulis, 52 metų am
žiaus, nuo 43-čios gatvės. Pa
liko nuliudime žmona, vienas 
sūnūs ir trys dukterys. Taip
gi liko Amerikoje trys seserys 
ir vienas brolis. Palaidotas’su 
bažnytinėmis apeigomis iš šv. 
Jurgio bažnyčios Sausio 10 d. 
Laidojimu rūpinosi Nikodemas 
Wilkelis.

Velionis išgyveno Amerikoje 
34 metus, paėjo iš Jauniumi k., 
Subačiaus par., Panevėžio ap.

Ilsėkis amžinai juodoje že
melėje. šeima ir giminės.

IŠSIIMKIT LEIDIMUS. Vi
si Ohio valstijoje užsiimantieji 
kokia nors pramone, ką nors 
parduodantieji, turės turėti lei
dimus, sąryšyje ęu įvestu tak
sų rinkimu už parduodamus da
lykus. Pasiskubinkite leidimą 
įsigyti.

KREIPKITĖS PAS LIETU
VIUS. Lietuviai namų savinin
kai labai daug yra apdraudę sa
vo namus ir kitus dalykus nuo 
ugnies ir kitokių prietikių pas 
svetimtaučius agentus. Patar
tina kreiptis pas savus Lietu
vius, kurių Clevelande turime, 
nes ir jie atstovauja tas pa
čias apdraudos kompanijas ir 
pas juos kainos tos pačios. Lie
tuvių apdraudos agentų antra
šai randasi “Dirvoje’-. •

Už BANKO KNYGELES ga
lite įsigyti sau namams reikme
nų — baldų, pečių, patiesalų, 
radio, refrigera torių, skalbia
mų mašinų ir muzikalių instru
mentų vaikams, senoje gerai ži
nomoje firmoje, Smerda’s Mu
sic House, 5800 Broadway.

KAIP PONAS MAKAITIS 
NORĖJO pasigauti sau turtin
gą senbernį žentą, kuris mylė
jo jo gražią dukterį, bet bijojo 
vestis, ir kaip Makaičio duktė 
su kitu jaunu jaunikaičiu, ap
gavo savo tėvą ir tą senbernį ir 
suėjo į porą, — matysit per
statyta puikioj komedijoj, ku
rią statys scenoje SLA. 14-ta 
kuopa sekmadienį, Sausio 20 d. 
Lietuvių salėje. Tai bus sma
gus vakaras su linksma kome
dija, gražiomis dainomis, mu
zikaliu programų, ir paskiau 
šokiais. Visi SLA. nariai ir 
publika bendrai prašoma atsi
lankyti. Komisija.

LIET. KULTŪRINIO DAR
ŽELIO susirinkimas bus laiko
mas šio penktadienio vakare. 
Sausio 11 d., Lietuvių salėje, 8 
vai- Pr>val° dalyvauti visi se
nieji draugijų atstovai ir nau
jai išrinktieji, šiame susirin
kime bus renkama nauja Dar
želio valdyba ir išduodama vi- 
si raportai. Sekr.

DR. HUGHES
DENTIST

Seniau buvęs ant St. Clair 
dabar randasi

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

DR. HUGHES
4303 Superior Ave.

VALANDOS
Nuo 9 ryto iki 8 vak.

(Išskyrus sekmadienius)

“DIRVOS” VAKARAS 
GERAI PAVYKO

Pereitą sekmadienį rengtas 
“Dirvos” vakaras paminėjimui 
pradėjimo leisti “Santaikos”- 
“Dirvos” ir dabartinio “Dirvos” 
redaktoriaus 25 metų literati- 
nio darbavimosi pasisekė gerai. 
Nors po švenčių ir visokių ba
lių publikos buvo šiek-tiek ma
žiau negu pereitą kartą, tačiau 
į “Dirvos” vakarus visada at
silanko daugiau negu į kitų pa
rengimus.

Programą vedė Jonas Jarus, 
kuris pradžioje pasakė vakarui 
pritaikytą kalbą. Programą ati
darė su daina “Plaukia Nemu
nėlis”, kvartetas: Broliai Holi- 
šiai iš Akrono ir seserys, Ona 
Mačiutienė ir Petronė Urbšai- 
tytė.

■ Kiti kalbėjo: pats “Dirvos” 
redaktorius Karpius, Dr. F. M. 
Lait (Matulaitis) ir inžinierius 
Petras Skukas, Angliško sky
riaus redaktorius, kalbėjo i jau
nimą Angliškai.

Sekantieji išpildė įvairų pro
gramą: akordionistai — Jonas 
Drasutis, Keisy Yurgelis, Al
fonsas Krakauskas, Vincas Vai- 
tinas, gitara ir maža armoni
kėle, ir jaunutis Jonas Polteris 
burnine armonikėle.

Dainų dalį išpildė: Anelė Ka
valiauskienė, Adelaide Miliaus
kaitė, Bronė Rasiliutė, Sofija 
Kučinskaitė, Alvina Luizienė, 
Jurgis Mačys, Ignas ir Petras 
Holišiai, Ona Mačiutienė ir Pet
ronė Urbšaitytė, ir radio sto
ties WJAY tautinių programų 
vedėjas, žinomas kaipo tarptau
tinis tenoras, Stanley Altschu
ler. Ponas Altschuler pirmą 
kartą dainavo Lietuvių salėje, 
ir pirmą kartą Lietuviai išgir
do jo balsą dainuojant salėje. 
Reikia pasakyti kad tai nepa
prastai gabus, turintis stiprų 
tenorą dainininkas. Jisai su
dainavo tris dainas, viena An
gliškai, antrą Lietuviškai, tre
čią Rusiškai. Jam akompana
vo jo žmona, poni Altschuler.

Kitiems programo dalyviams 
akompanavo poni Aldona Wil
kelis ir Regina Greičiūtė.

Ona Vanda Yanušaitis pirmą 
kartą griežė smuiką Lietuvių 
salėjer Ji yra gabi smuikinin
kė, smuikos muzikos mokytoja. 
Jai pianu akompanavo Irma Ka- 
lan.

Juokų dalį atliko Broliai Ho
lišiai ir Petras Luiza su savo 
“Trimis Grybais” (St. Kazlau
skas, Jurgis Lukas, Jonas Kaz
lauskas).

Artistams ir artistėms, va
karo darbininkams, ir pagaliau 
atsilankiusiai publikai tariame 
gražų ačiū už padarymą šio va
karo pasekmingu.

Sekantieji pagelbėjo darbuo
tis šiame vakare: trys Onos: 
Komarienė, Pongonienė, Myh- 
lingienė, Agota Grigienė; vy
rai : Jasulaitis, Savickas, Krun- 
kaitis, Apanaitis, Taraškevi
čius, Wilksas, šivokas, Pongo- 
nis, Baranauskas, Brazaitis.

Rengimo Komisija.

PASVEIKINIMAI. Sąryšyje 
su “Dirvos” ir jos redaktoriaus 
sukaktuvėmis, p. K. S. Karpius 
gavo telegramais rasveikinimų 
nuo Vytauto Sirvydo iš Rouses 
Point, N. Y.; J. J. Bačiuno, 
Sodus, Mich.; Aleko Banio iš 
Pittsburgh. Pa.; ir nuo Chica- 
giečių: Vanagaičio, Olšausko. 
Simokaičio, Balandos, Jurgėlos, 
Kielos.

NAUJA LIETUVIŠKA UŽ
EIGA. Juozas Pečiulis atidarė 
naują gražiai įrengtą užeigą, 
nuosavame name, 1248 E. 79th 
St. Užlaiko visoki_ stiprų ge
riausių Ohio bravbrų alų, pui
kų „ vyną ir skanius valgius.

Apsilankykite pas savo seną 
pažystama, turėsit kur praleis
ti liuoslaikį.

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Kampine cash mėsos ir groserių 

krautuve, 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.

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. Pribukit tarp 
2 ir 4 po pietų.

PARSIDUODA KRAUTUVE
2615 E. 93 Street, netoli Wood 

land avė., tabako, užkandžių ir gro- 
serio krautuvė, netoli didelės dirb
tuvės. Nuoma $15 į mėnesį su gy
venamais kambariais. Nėra jok'os 
kompeticijos. Parsiduos pigiai.

Kreipkitės prie Zimerman, 2 iki 3 
po pietų, 4164 E. 131 Street.

MOKĖSIM TAKSUS
Ohio valstijoje įvesta taksų 

rinkimas nuo pirkinių, kas in- 
eina galėn su pradžia 1935 me
tų. Taksų tikslas yra sukelti 
apie $70,000,000 užlaikymui val
stijos reikalų, mokyklų ir tt. 
kitais metais.

Galutinai nustatyta taksams 
pradėti rinkti Sausio 21 diena.

Nuo taksų mokėjimo laisvi 
pienas, duona ir laikraščiai, o 
už viską kitą perkant reikės 
mokėti taksų sekančiai:

Už dalyką vertą 9c iki 39c 
— 1c taksų;

Už vertę nuo 40c iki 69c — 
2c taksų;

Už vertę 70c iki $1 — 3c 
taksų.

Jau atgabenama Į Clevelan- 
dą šimtai tūkstančių taksų žen
klelių ir jie bus lipinami ant 
perkamų daiktų, o pirkėjai tu
rės mokėti taksų centą, du ar 
tris ar daugiau pardavėjams, 
iš kurių valstija išrinks sau 
pinigus.

Kadangi tas jau padaryta Įs- 
tatumu, skaitytojams patartina 
niekur nesiginčyti už tai ir ne- 
siderėti kad nereikėtų mokėti. 
Valdžia tuos taksus uždėjo su- 
naudotojams prekių, o ne par
davėjams, todėl pardavėjas iš 
savo kišeniaus už jus negali 
mokėti. Biznio įstaigos savu 
keliu yra aptaksuotos ir moka 
taksus didelėmis sumomis be 
jokio išsisukimo.

LIETUVIŲ TAUPYMO IR PA
SKOLOS DRAUGIJOS 

šėrininkų metinis susirinkimas 
bus laikomas- penktadienio' va
kare, Sausio-Jan. 18 d., nuo 8 
vai., Lietuvių salėje. Yra bū
tinas reikalas visiems šėrinin- 
kams dalyvauti.

Skelbimų Komisija.

LIET. DEMOKRATŲ KLU
BO mėnesiniai susirinkimai per
kelti iš paskutinio ketvirtadie
nio į trečią ketvirtadienį kiek
vieno mėnesio. Nariai prašomi 
tą įsitėmyti.

Sekantis Klubo susirinkimas 
bus laikomas ketvirtadienio va
kare, Sausio 17 d., Lietuvių sa
lėje, 8 vai. Vald.

VĖL DAUG KANDIDATŲ Į 
MAYORUS. Demokratų parti
jai! Clevelande jau rūpinasi apie 
sekantį miesto mayorą, kurio 
rinkimai bus kitą rudenį. Kan
didatų parinkimas bus sekan
čios vasaros pabaigoje.

Jau randasi ir kandidatų ku
rie rūpinasi ineiti mayoro vie
ton. Paveizdan, tarp numato
mų kandidatų yra buvęs mayo- 
ras Ray T. Miller. Kitas stip
rus kandidatas vėl gal bus kon- 
gresmanas Martin L. Sweeney. 
Prie jų sakoma jieško tos vie
tos kitas kongreso narys — 
Young.

LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS ŠVENTĖ Clevelande 
ir šymet bus švenčiama iškil
mingai. Paminėjimas šymet 
bus sekmadienį, Vasario 10 d., 
Lietuvių salėje, su gražiu pro
gramų ir gerais kalbėtojais, ir 
bus atlankyta Dr. Jono Basa
navičiaus paminklas Lietuvių 
Darželyje.

Prie paminėjimo rengiasi 
Kat. Draugijų Sąryšis su tau
tinių draugijų atstovais.

Kurios draugijos išrinks at
stovus, jie prašomi susinešti su 
Sąryšio pirmininku F. Saukevi- 
čium. Kom.

SU. BUS
RENGIA SLA. 14-TA KUOPA 

Statoma scenoje komedija

“PONO FELIKSO ATSILANKYMAS”
Taipgi bus gražus dainų ir muzikos programas

SEKMAD. SAUSIO 20
LIETUVIU SALĖJE

6835 Superior Ave. Pradžia 5 vai. vakare.

PROGRAMUI ĮŽANGA 35c.
šokiai prasidės 8 vai. Įžanga šokiams 25c.

KORTAVIMAS IR ŠOKIAI. 
Moterų Labdarybės draugija 
rengia smagų kortavimo vaka
rėlį naujos parapijos salėje, ant 
Neff road, šį sekmadienį, Sau
sio 13 d., pradžia 6 vai. vakaro. 
Kortų lošėjams bus duodama 
dovanos prie kiekvieno stalo, ir
bus užkandis. Įžanga tik 25c. 
šokiams gros geras orkestras. 
Dovana prie įžangos tikieto. 
Dalyvauki! visi. Kom.

KONCERTAS IR BALIUS. 
Lietuvių mažų namų savinin
kų organizacija rengia vaka
rą su gražiu programų Lietu
vių salėje sekm., Sausio 13 d., 
pradžia 5 vai. vak. Gera mu
zika šokiams., Reng.

REIKALAUJA NUIMTI IŠ
KABAS. Ohio valstijoje visos 
užeigos parduodančios svaigi
nančius gėrimus iki Vasario 15 
dienos turės panaikinti prie sa
vo įstaigų išdėtas iškabas ku
rios garsina kokį nors’paskirą 
alų. Matomai nekurie bravorai 
negaudami gana biznio pakėlė 
lermą svaiginančių gėrimų kon
trolėje ir tapo išleista patvar
kymas nuimt iškabas, kurių tū
li bravorai labai daug apkabi
nėjo ir išsiderėjo kad už tai 
toje įstaigoje butų parduoda
ma tik jų alus.

“NAŠLIŲ BALIUS”. Sekma
dienio vakare, Sausio 13 d., šv. 
Jurgio parapijos salėje rengia
ma “Našlių Balius”, kurio tiks
las susipažinti našlėms ir naš
liais, na o ne pro šalį bus su
sipažinti kad ir su našlėmis ar 
našliais ir tiems jaunikaičiams 
ir panelėms kurie pavėlavo ap
sivesti. Vakaras prasidės 6 v. 
Įžanga už šokius, vakarienę ir 
dovanas tik 50c. Kom.

CLEVELANDO AUTOMOBI 
LIŲ PARODA prasidės jau šį 
šeštadienį, Sausio 12, Public 
Auditoriume. Tai bus išstaty
mas 1935 metų automobilių, 
kurie bus tikrai kitoki negu 
buvo iki šiol, šių metų auto
mobilių modeliai daromi ypa
tingai patraukimui žmonių akių 
ir atsižymės paviršutiniu gra
žumu.

Prie pačių automobilių bus 
išstatyta ir kitų svarbių daly
kų liečiančių automobilistus, ir 
kas vakaras bus palinksminimo 
programas. Dalyvaus Lanny 
Ross, žinomas radio ir filmų 
žvaigždė. Prie jo bus daug ki
tokių paįvairinimų.

VYRIŠKŲ RŪBŲ IŠPARDA
VIMAS. Lietuvių kaimyniška 
didelė vyriškų ir vaikams rūbų 
ir dėvėjimo reikmenų krautuvė 
The Kramer and Reich Co., po 
švenčių turi nepaprastai didelį 
išpardavimą vyrams ir vaikams 
rūbų. ši krautuvė yra tokia 
didelė ir prekių turi tiek daug 
kad visi vyriškiai gali gauti sau 
visų dėvėjimo reikmenų pasi
rinkti už visiems patinkamas 
kainas. Atsilankykite, apžiū
rėkite tos krautuvės dideliuose 
languose išstatytus rubus, pa
lyginkite jų kainas. Kartą pri
pratę toje krautuvėje pirkti ne
norėsit važinėti kur kitur jieš- 
koti. Ypač labai patogu čia at
sivesti savo vaikus ir parinkti 
dėvėjimo reikmenis.

LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS šventės minėjimas bus 
Lietuvių salėje sekmadienį, Va
sario 10 d. Kurios draugijos 
turi išrinkusios atstovus dirbti 
bendrai prisirengimui tai šven
tei, tie atstovai prašomi pribū
ti į rengimo komisijos posėdį 
penktadienio vakare, Sausio 25 
d., Lietuvių salėn, 8 vai. Bus 
apdirbta galutini planai šven
tės programų!. Jau numatyta 
pakviesti žymesni kalbėtojai ir 
manoma kviesti Ukrainiečius 
kartu dalyvauti. Kom.

Uncensored
SIDE GLANCES

PARAGRAPHS FROM BEHIND 
THE SCENES

NOTE:- The following are a few 
choice morsels of gossip obtained by 
the eye that never sleeps, while in 
a secluded nook behind the scenery, 
backstage, at the Dirva Anniversary 
Celebration, Lithuanian Hall.

Dr. F. M. Lait, well-known Cleve
land Lithuanian doctor, who spoke 
rather lengthily in honor of the oc
casion, looked rawther weather-beat
en, after his first public appearance, 
and his first try at a mike for 
some time. He would rather jerk 
out one’s tonsils in preference to 
public speaking, seems if.

Miss Bernice Russel, popular and 
well known opera singer making 
everyone behind stage feel at home 
with her pleasant smile and radiant 
personality. (Bernice is an old- 
timer at the show business and she 
knows how nervous the new uns 
feel and what to do about it.)

John Polter's son certainly can 
wheeze sweet music out of a mouth 
organ. John, (Man-about-town) Pol- 
ter wasn’t a bit backward in inform
ing the other entertainers that his 
son, Johnny, is a victim of his 
tutorship. The boy must be gifted.

Miss Wanda Janusaitis, guest from 
Willougby, O. and a heart-lover of 
music, appeared a bit bashful at 
first, but the boys soon snapped her 
out of it. I understand she teaches 
violin; • if she’d only move into 
civilization I would soon be a violin
ist, methinks I would be a devoted 
pupil at least.

Miss Regina Greičius, daughter of 
Vincas Greičius, organist, is a chip 
off the old block when it comes to 
tickling the ivories. She didn’t do 
bad holding down the piano stool 
behind stage either.

The Hollish boys from Akron and 
Beatrice Urpsaitis and her sister 
Mrs. Anna Machuta, all St. George’s 
choir members, raised a lot of cain 
in their last minute rehearsals. But 
the performance was well-worth the 
cain and rehearsing.

George Lucas, cutting-up capers 
in his girlish attire behind stage 
that surpassed those on the stage. 
If he has the same amount of wit 
for boxing as he does for nit-witting 
he’ll be champ in no time.

Stanley Kazei, another riotous 
humorist may be only a pop jerker 
and soda clerk to some people, but 
he is the last word to some of the 
girls, so I hear.

Adelaide Miliauskas, last but not 
least, same as she wanted it to be 
on the program. Adelaide is a very 
popular stage and radio singer, and 
if I do say so—she’s not only an 
earful but also an eyeful.

This cracks-up the scandal column 
for this week, because at this point 
I was corked by an empty hootch 
bottle. It was tossed behind the 
scenery that was shielding me and 
the rest of the rubbish, by one of 
the actors. All I know was that it 
was drained plenty dry.

K. of L. SPOTLIGHT
By A. U.

The K of L greatly appreciates 
the large attendance, that came to 
our New Years Eve party. No one 
was alone, each one intermixing 
with one another, or if not, dancing 
•to the rythmic music of Mr. Plekas.

M4dnite! this started the blowing 
of horns, which were passed out to 
the individuals, and throwing of 
confetti at each other.

We all wish to thank the com
mittee for the entertainment, which 
they provided for us; for indeed a 
wonderful time was had by all. For 
once, the fellows outnumbered the 
girls, so let’s not let it happen again.

Thank you, Mr. Plekas for playing, 
it was heartily appreciated.

K. of L. will hold a card party 
this Saturday, Jan. 12, at Connie 
Salkes’ home, so lets all be there. 
Bring your friends—A big surprise. 
Come on everybody! I’ll be see’n 
you!

Boxing News
Attend the Amateur Boxing Show 

at the Lithuanian Hall, 6835 Super
ior Ave., Friday, Jan. 11th, 1935 at 
8:15 P. M. for a truly enjoyable 
evening at a most reasonable price 
of admission only 35c.

The show features five bouts and 
a grand “Battle Royal,” in which 
six colored boys will be having the 
time of their lives, really enjoying 
life to the utmost. The boys will 
be blind-folded and equipped with 
one boxing glove each on the left 
hand and a bell on the right.

Don’t fail to attend for certainly 
you will be sorry when the folks tell 
you about the grand time had by 
all. Some of the officials of the 
evening:

Peter Luiza—Announcer — Joe 
Lucas—Time keeper.—Johnny Dob- 
ler—Has won a few championships 
in the amateures and is now a pro
fessional boxer.—Ralph Phillips 19- 
32 Golden Gloves Middleweight 
Champion—.Frankie Martin 1932 
Golden Gloves lightweight champion 
also John McMars, Eddie Baby Face 
Skrips—Tony Zager and others.

Music will be furnished by Johnny 
Apanaitis Orchestra between the 
bouts.

For choce seats be down early— 
First come—First served.

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

“Dirva’s” 20th Anniver
sary Concert Reviewed

Mr. John Jarus, affluent master 
of ceremonies, opened up the un
raveling spool of ribboned c er.ts 
which were to follow wuti an en
semble chorus singing “Plaukia Ne
munėlis”. Mr. Jarus then read off 
briefly outlining the nath of progress 
which the Dirva has enjoyed remark
ing that this was the 20th year of 
the Dirva and the 17th year with 
Mr. Karpius, present editor, as its 
guiding spirit through these stormy, 
fruitful years.

Two talented accordonists, John 
Drausutis and K. Jurgelis, Mended 
their efforts in a duet whicn was
received with much enthusiasm by 
the on-lookers and demanded a return 
number stunning the boys for they 
were caught unawares but slickly 
put one over unnoticed by many 
observers.

Four Mushrooms, Messrs. —Luiza, 
Kazei, Lucas and Cuvy, survived 
many a new moon, sprouted amid 
the stage floor with a huzza and a 
bang, crashing the eardrums of the 
entire audience. A series of fast 
and furious numbers rocked and
shocked the audience who retaliated 
with cheering and jerring.

Little Johnny Polter confidently 
walked up to the microphone and 
played a song on a mouth organ. 
Something unique in these parts.

An ever-pleasant treat, Mrs. Nel
lie Kavaliausias flooded the hall with 
her smooth songs as only she can 
do it.

A new-comer in these parts, Miss 
Wanda Janusaitis, of Willougby, ren
dering two beautiful violin selec
tions accompanied by her friend, 
Miss Irma Kalan at the piano.

Duets by the Mjsses Bernice Rus
sel and Sophia Kane added much 
gusto to the enthusiasm of the 
crowd. They are always welcome 
anywhere.

Young Mr. Krakauskas then took 
the stage with an cacordion solo 
followed directly by a short ad
dress given by Mr. Karpius paying 
his respect to his audience.

One of the spiciest parts of the 
program was a quartet composed of 
the Hollish Brothers and the sisters 
Mrs. Anna Matchuta and Miss Beat
rice Urpsaitis. All very good singers 
they, were highly applauded.

After Dr. Lait finished his in
teresting but lengthy discourse, Ade
laide Miliauskas, accompanied by 
Miss Regina Greičius, pianist, pre
sented several songs, followed by 
that good tenor, George Machys.

The music Director of Station 
WJAY, Stanley Altschuler, sang 
several songs, his wife accompany
ing him at the piano. Surprising 
he sang a Lithuanian song though 
he does not speak it nor is a Lith
uanian.

Mrs. Alvina Luiza introduced three 
sisters, one of whom was selected last 
year with hei- and others as one of 
the popularity girls by the Cleveland 
News. They sang, played the piano 
and violin.

Mr. Peter Skukas, English editor, 
gave a short but appropriate speech 
in honor of the occasion, between one 
of the acts.

If anyone wonders why the audi
torium lights went on and off in 
so sleek a manner credit the good 
work to the mysterious K.J.M. con
tributor of the scandal column.

Not to be forgotten—the excellent 
work done in the kitchen by three 
expert cooks: Mrs. Ann Pongonis, 
Mrs. Ann Karpius, and Mrs. Ann 
Komar. Not to forget the efforts 
of yet another Ann, in the person 
of Mrs. Anna Myhling, ticket seller.

Dinner followed for the guest fol
lowed by dancing. Everyone seemed 
throughly enjoyed as the crowd slow
ly wended its way homeward. As
other DIRVA affairs this one was 
a complete success, it succeeded in 
promoting and spreading good-will 
amongst Lithuanians, what more 
could anyone ask. Here’s hoping 
that we will see the Dirva prosper, 
along with Mr. Karpius, for many 
more years.

Youngstown Lithuanian 
Social Club

The Youngstown Social Club heeld 
a past Xmas party at the Lucas 
homestead here in Youngstown. It 
was a wow of an affair taking place 
Dec. 27. East and refreshments were 
donated by mothers of various mem
bers. The party committee provid
ed amusement with well-directed 
games, dancing, gift exchanging and 
singing.

The Y.S.C. did not have anything 
planrted for New Year’s Eve so we 
helped chase “ole man 34” out of 
Youngstown by attending a dance 
and Card Party held at St. Francis 
Church. Vic LucasTemykit!

TUOJAU BUS
MUSU DIDŽIAUSIS ŽIEMINIS 

IŠPARDAVIMAS
Kokis kada buvo turėtas šioje miesto 

dalyje!

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

AMONGST OUR
LITHUANIANS

VISITED AND RETURNED
Mrs. E. Burke, formerly Miss Ida 

Galco of 6802 Bayliss Ave., who 
now resides at 10116 Russell Ave., 
Garfield Heights, with her husband 
Edward. They spent the New Year 
with their uncle and aunt Mr. and 
Mrs. Joseph Blauzdis of lt'27 Church 
Ave., McKees, Rocks, Pa.

On their return trip they have 
been accompanied by their cousin, 
Nick Blauzdis, who will visit here 
indefinitely. ,

VISITING
Mr. William Markelonis and wife, 

at DuBois, partied the Christmas 
and New Years ends at the home 
of Florian Saukevilious, 1567 East 
70th St, Cleveland. They are the 
parents of Mrs. Saukevicius.
/ Miss Mitzi Lastowskis, 1453 East 
66 St. visited her parents over the 
year end at Dubois, returning direct
ly after the New Year came into 
existence. Miss Lastowskas is a 
very charming little miss and has 
resided with her brother for some 
six years.

WRESTLING
ED LEWIS DEFEATS GARIBALDI

K.J.M.
The old ‘Strangler’ Ed Lewis look

ed great as he defeated the youth
ful and speedy Gino Garibaldi. The 
first fall was taken by a flying 
butt to the solar plexis, administer
ed very gracefully by the Italian, 
in 25 minutes.

Lewis remained in his corner dur
ing the intermission and at the sound 
of the bell was out of his corner 
with a rush to humble Garibaldi 
with a terrific body slam, in barely 
12 minutes.

This made it one apiece—but when 
Garibaldi came to the center of the 
ring, looking as if he was going to 
make quick work of aging Ed he 
was badly mistaken. Ed was ready 
for one of his famous flying butts, 
and floored him with a mule-like 
kick that sent Gino to the mat for 
a victory for Father Lewis.

Other results.—
The curtain raisers; Richard Stahl, 

and George Gustovich mixed it up 
for a 30 minute draw. The second 
match of the evening resulted in an 
easy five minute victory for Joe 
‘Bull’ Komar over Vladimir Duboff. 
Red Ryan and Danny Winters gave 
the crowd thrills aplenty with their 
action and dirty work. Winters 
managed to come out best and pin
ned the red fellow in 20 odd minutes. 
Sammy Cordovano and Floyd Mar
shall brought the crowd to their toes 
many įmes during their 30 minute 
windup, with rough-stuff, science, 
brute strength and boxing.

The attendance for the first nite 
in the Armory was’ unexpectedly 
large, numbering some 3500 fans.

AKRON
Let’s Get Acquainted. Thats the 

theme for the next affair to be 
saged by he Akron Lithuanian Social 
Club,—soon.

It seems that there either has 
been or has recently sprung up in 
our neighboring cities. .. .Cleveland, 
Youngstown, and Alliance organized 
clubs of their Lithuanian youth. Yet, 
altho we are neighbors, close ones 
at that, we know very little about 
each other. .. .who __we are, what 
we do, etc. Therefore on Saturday, 
Jan. 19, the A.L.S.C. will sponsor a 
“Get Acquainted” affair, for the 
purpose of bringing a more mutual 
relationship between the organized 
youth of these particular towns. 
This affair will be on us....The
A.L.S.C. You are, therefore, all 
cordially invited as our guests. There 
will be a brief program; there will 
be dancing; there will be card play
ing; there will be a light lunch serv
ed; there will be....oh, just oodles 
of this, that, and the other thing. 
All you have to do is come down to 
the Y.W.C.A., in Akron, and all the 
rest will be added unto you.

Remember .... Cleveland, Youngs
town, and Alliance you are our 
guests. The date is Saturday even
ing, Jan. 19, 1935. at the Y.W.C.A., 
in Akron. So come down, won’t 
you? Let’s get acquainted.

Mr. J. Termanas, left for Nash
ville, Tenn., last Saturday, after a 
brief visit at home "over the holiday 
season. He will resume his studies 
and expects to graduate in June.

It’s birthday time in Akron. Two 
members of the Club added another 
year on their lives. Peter Hollish 
on Jan. 9th and Miss Adele Millieke 
on Jan. 9. Well, here’s wishing, you 
a happy birthday and a prosperous 
year.

The Pinch-hitter.


