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Vokiečiai Jau Reikalauja 
Atgal Klaipėdos

IR DARBININKŲ ŽINIOS

12 ANGLIAKASIŲ 
UŽMUŠTA

Gilberton, Pa. — Sausio 
21 d. vienoje kasykloje išti
ko sprogimas, kuriame už
mušta 12 darbininkų, sužei
sta apie 70 kitų. Kasyklo
je tuo tarpu dirbo apie 200 
vyrų. Sprogimas ištiko gi
lumoje 1,000 pėdų.

Fargo, N. D. — Sustrei- 
vo 300 anglies išvežiotoje 
tuo laiku kai čia oras atša
lo iki 20 laipsnių žemiau 0.

McKeesport, Pa. — Tin 
Plate Co. pranešė kad šio
se dienose pradės dirbti pil
nu saiku. Iki šiol dirbo pu
sę laiko. Dirba virš 3,000 
darbininkų, kurie dabar ta
ręs darbo trimis pamaino
mis i pai-ą.

Kent, O. — Virš 200 uni- 
jistų darbininkų Black & 
Decker Co. dirbtuvėje nu
balsavo prieš siūlomą strei
ką, sųtiktadi susitaikyti su 
kompanija ramiu budu.

, Cleveland, O. — Sustrei
kavo Truscon Steel Co. dar
bininkai mekanikai, ir dirb
tuvė užsidarė. IReikalauja- 
ma didesnių algų ir priim
ti į darbą tik unijistus.

Setbijoje, ištikus sprogi
mui kasykloje, spėjama už
mušta 30 darbininkų.

Kinijoje, amunicijos dir
btuvėje, užmušta 7 darb.

KITUS VISUS PALIKO 
GYVUS

Maskva. — Sovietų teis
mas pasirodė kad nėra “ak
las žudytojas”, nes paliko 
gyvais 17 askmenų kuriuos 
pereitą savaitę teisė sąry
šyje su nužudymu Kirovo. 
Tarp tų paliktų gyvais yra 
Zinovjevas, kuriam paskyrė 
10 metų kalėjimo; Kamenev 
gavo 5 metus kalėjimo, ki
ti gavo mažesnes bausmes 
arba tapo ištremti.

Iki šiol jau nužudyta 124 
“negeistinieji” už vieną Ki
rova. U,

Daug užmušta sukilime. 
Iš Graikijos praneša kad 
sukilime ant . Italų valdomos 
Kalymons salos daug žmo
nių užmušta ir sužeista, ži
nias pridavę pabėgusieji iš 
tos salos.

Sudegė 10 vaikų. Mon
treal, Kanada. — Netoli Čia 
namo gaisre sudegė penki 
vaikučiai, seniausias 10 me
tų amžiaus. .

LAIMĖJIMAI SAARO KRAŠTE IŠŠAUKĖ 
KARŠTUOLIUS RĖKAUTI KAD ATI

DUOTŲ DANZIGĄ IR KLAIPĖDĄ

Neduoda Ramybės ir 
Belgijai

Berlinas. — Vokietijos 
naziai, laimėję Saaro teri
torijoje plebiscitą, kuomet 
beveik visi gyventojai bal
savo už prisidėjimą prie 
Vokietijos, dabar neapsako
mai linksmi, dairosi i kitas 
puses ir žiuri kurią kitą sa
vo prarastų teritorijų grie
bsis atsiimti.

Didžiausią domę dabar 
kreipia j Klaipėdos kraštą.

Visi nazių kontroliuojami 
laikraščiai Berline ir Vo
kietijoje rėkia kad Lietuva 
pasirengus karui su Vokie
tija, kad sutraukė kariu- 
menę aplink Tauragę, neto- 
i Vokietijos rubežiaus, ne
toli Tilžės tilto per Nemu
ną.

Vokiečiai pradeda labiau 
ir labiau kelti lermą kad ir 
Klaipėdos kraštas nusibal- 
suotų prisidėti prie Vokie
tijos, jeigu butų leista ple
biscitas. Nazių spauda rė- 
kau ja kad Tautų Sąjunga 
išleistų plebiscitą Klaipėdos 
kraštui.

Vokiečių laikraščiai kal
tina Lietuvą už sulaužymą 
įvairių prikišamų sutarčių 
sąryšyje su Klaipėdos kraš
to valdymu.

Pranešimai iš Rygos ir 
iš kitų Pabaltijo sostinių 
skelbia kad Vokiečių tikri
nimai apie Lietuvos kariu
menės traukimą prie Vo
kietijos rubežiaus yra ne
teisingi.

Žiuri ir j Danzigą
Vokiečių laimėjimas Saa

ro krašte surūpino ir Len
kus, kurie bijo kad Lenkai 
nebūtų išstumti iš Danzigo 
ir tas miestas ir visas Dan
zigo karidorius nebūtų pri
jungtas prie Vokietijos.

Nėra abejonės kad Hitle
ris nenurims ir Vokiečiai 
dės visas pastangas atplėš
ti Danzigą ir Klaipėdą nuo 
dabartinių jų valdovų.

Be Danzigo ir Klaipėdos, 
Vokiečiai dar pradėjo dide
lę agitaciją poroje' Belgijos 
sričių, kurias užsigeidė at
plėšti ir grąžinti Vokieti
jai. Agitatorius areštuoja.

PLĖŠIKAI PAGROBĖ 
$129,000

Fall River, Mass. — Sau
sio 23 d. penki banditai už
puolė pašto troką, surišo 
vežiką ir pasigrobę pabėgo 
su apie $120,000 pinigų, po
pierinių ir sidabrinių. Tie 
pinigai buvo vežami iš ge
ležinkelio stoties Į banką j 
atsiųsti iš Bostono.

DIRBDINA GREITĄ 
LĖKTUVĄ

New York. — Pulk. Ros
coe Turner, pasižymėjęs la
kūnas, rengiasi kitą vasarą 
prie bandymų naujo greitu
mo rekordo su lėktuvu, jis 
tiki atsiekti 400 mylių grei
tumą skridimo virš sausže- 
mio. Tuomi sumuštų re
kordą Prancūzo lakūno 85 
myliomis.

Jurų lėktuvu Italas yra 
padaręs 440 mylių i valandą 
rekordą, nes sakoma kad 
skridimas, pradėjimas ir 
nusileidimas yra virš van
denų yra prielankesni.

DEGTINDARIAI DAR 
VIS GERAI PELNO

New York. — Išleista pa
reiškimas kad taksai ant 
degtinės turės būti mažina
mi jeigu valdžia nori išva
ryti iš biznio nelegališkus 
degtindarius ir pelnyti dau
giau iš degtinės. Spėjama 
kad valdžia nustoja j me
tus arti $90,000,000 ii’ vals
tijų valdžios arti $45,000,- 
000 iš priežasties nelėgališ- 
kos degtinės biznio, kuris 
esąs lygus legališkai dirba
mai degtinei.

HAUPTMANN BYLA 
LA EINA PRIE GALO

Flemington, N. ®. — Vo
kiečio Bruno Hąįptmanno 
byla sąryšyje su pagrobimu 
ir nužudymu lakūno Lind- 
bergho vaiko arti Trys me
tai atgal, artinasi pabaigos. 
Po Įvairiausių klausinėjimų 
ir liudijimų, dabar pradėta 
Įrodinėti kad kopėčios ku
riomis Įlipta per1 langą Į 
Lindbergho namus, Į kūdi
kio miegamą kambarį an
trame aukšte, yra paties 
Hauptmanno darbo, nes jis 
yra stalius. Jo namuose 
rasta ir įvairus staliaus 
amato Įrankiai.

Spėjama kad Lindberghų 
kūdikis buvo užmuštas tą 
pačią naktį kada išvogtas, 
kopėčioms lūžūs lipant vo- 
gi'kui žemyn su kūdikiu, ir 
kūdikio lavonas buvo išmes
tas krūmuose netoliese nuo 
Lindberghų namų.

Gal but kad Hauptmann, 
vaiką1 pagrobęs, bet nešant 
nužudęs ar krintant užmu
šęs, vėliau patyręs kad nu
mesto lavono nesuranda, su
manė vistiek išgauti iš tė
vų pinigus, žadant neva ati
duoti kūdikį gyvą. Pinigai 
buvo šią vasarą Užtikti su- 
slapstyti Hauptmanno ga- 
radžiaus sienose.

SENATVĖS PENSIJŲ 
PLANĄ SVARSTO
Washington. — Guberna

toriai visų 48 valstijų buvo 
užklausti iš valdžios pusės 
iki kiek jų valstijos galėtų 
dasidėti, dolaris už dolari, 
prie federalės valdžios ski
riamų pinigų, Įvedimui se
natvės pensijų, kaip yra 
siūloma Kongresui.

Sulyg to pasiūlymo, visi 
biedni žmonės, nuo 65 metų 
ar senesni, kaip lygiai ir 
tie kurie pataps 65 metų 
1942 metais, turės priklau
syti nuo valstijų mokamų 
pensijų. Federalė valdžia 
galėtų skirti iki $15 mėne
siui ir po tiek arba daugiau 
turėti] pridėti pačios vals
tijos.

Kitas sumanymas yra — 
mokėti pensijos po $200 Į 
mėnesį visiems virš 60 
amžiaus.

me-

97 UŽMUŠTA
Roma. — Prancūzų 

malilande, Afrikoj, sukilė
liai puslaukiniai nesuvaldo
mi žmonės nužudė 97 žmo
nes.

So-

HITLERININKŲ BY 
LOS EIGA KAUNE

gyventi, norėda-
Klaipėdiškių kul-

vakarą ir gražiai

SUŠALO 10 KAREIVIŲ
Podgorica, Jugoslavija.— 

Užėjus smarkioms pūgoms 
ir šalčiui, prie Jugoslavijos- 
Albanijos rubežiaus sušalo 
10 sargybinių kareivių. Ta 
dalis yra kalnuota.

Penki užmušta. Union, 
S. C. — Netoli čia traukinis 
užmušė penkis asmenis va
žiavusius automobiliu per 
gelžkelio bėgius.

BRANGUS SKANDALAS
Paryžius. — Prancūzijos 

valdžiai tyrinėjimas Stavis- 
kio skandalo atsiėjo jau ar
ti $13,000,000. Staviskio iš- 
viliojimas iš žmonių milijo
nų dolarių ir paskui nusi
žudymas vos nesukėlė 
ryžiuje revoliuciją virš 
tas laiko atgal.

Vienuolika užmušta, 
rango, Meksika. -
tams užpuolus traukini ir 
pasikėsinus apiplėšti, susi
šaudyme su kareiviais uš- 
mušta aštuoni plėšikai ir 
trys kareiviai.

Pa- 
me-

Du-
Bandi-

MIRTIES ŽAISLAI — tai Amerikos gyvenimo neišvengiama dalis — Automobiliai, 
kuriais kasdien užmušama arba užsimuša šimtai žmonių, o per metus tokiu aukų 
pasidaro virš 30,000, prie to dar šimtai tūkstančiu sužeistų arba raišų.-

KAIP VON SASS KAUNE 
“SUSIKULTURINO”

Kaunas. — Iš Klaipėdos Hit
lerininkų teisiamųjų 80 žmonių 
yra Kauno kalėjime ir jie kas
dien automobiliais vežami j tei
smą, o 45 yra laisvi už užsta
tus. Šie gyvena viešbučiuose 
ir patys ateina i teismą, šie 
laisvieji savo prislėgtą ūpą mė
gsta vakarais taisyti Lietuviš
ka skaidria degtine, alučiu bei 
vynu. Na, žinoma, dažnai per
eina saiką, ir tada tenka ir po
licijai “kulturingus” Vokiečius 
pamokyti gražaus elgesio....

Iki šiol geriausia šiuo žvilgs
niu pasižymėjo vienas svarbiau
sių kaltinamųjų, pastorius Von 
Sass, uždarytos priešvalstybi
nės vadinamos Sassinihkų par
tijos vadas. Jis prieš pat Ka
lėdas davė teismui ilgus pasi
aiškinimus, tarp kita ko pažy
mėjo kad į Klaipėdą iš Rytprū
sių persikėlė 
mas padirbėti 
turinimui.

Na, tą patį
“apsikulturino”.

Su vienu Kaune žinomu pa- 
ilaidunu taip pasigėrė kad gat
vėje ėmė trukšmauti, virstu- 
liuoti. Pagaliau pargriuvo ir 
nepajiegė atsikelti. Policinin
kas pastorių pakėlė' ir šiaip- 
taip nusitempė j nuovadą, čia 
Sass taip pat nepajiegė pasto
vėti. Policijai kilo baimės kad 
jis yra apsinuodinęs alkoholiu 
ir gali mirti. Todėl policija iš
šaukė greitosios pagalbos auto
mobilį ir von Sassą nuvežė į li
goninę. Ligoninėje paaiškėjo 
kad jokio apsinuodinimo nėra, o 
tiktai perdaug griebta alkoho
lio. Von Sassui buvo suteikta 
mediciniška pagalba, buvo leis
ta ligoninėje pamiegoti bei pra- 
sipagirioti, o rytą atėjęs polici
ninkas jį nusivedė vėl į nuova
dą, čia surašė protokolą ir pa
leido. Iš nuovados von Sass 
nužingsniavo tiesiog į teisiną.

Dabar šis Klaipėdiškių “kul- 
turintojas” ir Hitlerininkų or
ganizatorius labai nelinksmai 
jaučiasi, nes iš jo nemalonaus 
nuotikio su ligonine ir nuovada 
visas Kaunas juokiasi..,:.

KAIP AIŠKINASI TEISIAMIE
JI HITLERININKAI

Lietuvos kariumenės teisme 
jau antra savaitė aiškinąs K ąir 
pėdos krašto Hitlerininkai. . Tai 
vienas svarbiausių bylos svars
tymo punktų. Aiškinimais la
bai domisi Lietuvos gyventojai, 
kurie graibsto visas žinias iš 
spaudos, nes teismo salėn ne
gali įsigauti.

Ištiesų, tie jų pasiaiškinimai 
verti dėmesio.

Iki šiol jau pasiaiškino Sass, 
Ropp ir kiti Sassininkų parti
jos vadai. Dabar aiškinasi ki
tos partijos vadai: Dr. 'Neu
mann, Raedemacheris, Bertulai- 
tis ir kiti. Ypatingo dėmesio 
sukėlė Dr. Neumanno pasiaiški
nimai; jis nors buvęs vyresniu 
Klaipėdos krašte Hitlerininkų 
vadu, tačiau ginasi kad daug ko 
nežinojęs kas jo partijoje buvo, 
kad jis su draugais jokio gink
luoto sukilimo neruošęs ir tt. 
Tačiau kai teismo pirmininkas 
parodo dokumentus, neginčija
mai įrodančius jų nusikalsta
mus darbus tada teisiamieji p'a- 
tys prisipažysta kad tai jų raš
tai ar įsakymai, bet jie bendro 
nieko neturį su nacionalsocialisr 
tų veikla Klaipėdos krašte. - Pa
klausti kodėl jie stojo į tokį

niekšingą darbą ir į Hitlerinin
kų partiją, atsako kad Vokieti
jos nazizmas jiems patinka, ly
giai kaip Lietuvos tautininkų 
sąjunga, ir čia yra vado prin
cipas (dėsnis). Bet kai jiems 
atkertama kad jeigu patinka 
tautininkų sąjunga tai kodėl jie 
nesteigė tautininkų sąjungos 
skyrių?. Kodėl važinėjo aiškin
tis ne į Kauną bet Į Berliną, ir 
tt., tada teisiamieji susimaišo 
ir nieko neatsako.

Daug teisiamųjų kaltinami 
tuo kad suorganizavę Klaipėdos 
krašte nacionalsocialistų smo
giamuosius burins, patys mokė 
jų karius kariškos mankštos. 
Teisiamieji atsako kad buvusi 
ne kariška mankšta bet papras
tas pasivaikščiojimas už mies
to ir nekaltas raitųjų sportas. 
Čia vėl teismo pirmininkas pa
rodo fotografijas, kuriose tei- - 
siamieji tikrai moko kariškos 
rikiuotės, nes pas jų smogia
mųjų burių narius matyti ka
riški šautuvai. Teisiamieji vėl 
susikonfuzija.

Išviso, jie aiškinasi labai mig
lotai, dažnai priešingi vieni ki
tų pareiškimams. Tik žemes
nieji teisiamieji “vadai” aiški
nasi visi vienodai, kaip susita
rę. Lietuvos gyventojai nekan
traudami laukia ką teismui pa
rodys liudininkai, kurių yra1 
apie 500 žmonių. Juos teismas 
pradėjo klausinėti Sausio 7 d.
PASKIAUSI PRANEŠIMAI Iš 

KAUNO
Tsb. Sausio 6 d. išsiuntė se

kantį pranešimą:
Sausio 5 d. Lietuvos kariu

menės tęismė jau baigė pasiaiš
kinti visi teisiamieji Klaipėdos 
krašto Hitlerininkai. Jų pasi
aiškinimai kai kuriose vietose 
buvo taip painiojami ir jtiokjn- 
gi kad patys teisiamieji pra- ■ 
dėdavo juoktis . nesusilaikyda
mi. Bet dauguma teisiamųjų, 
ypač Neumanno partijos na- 
,riai, vis daugiau atidengė tų 
paslaptingų dalykų kurie visa
me .kraštę ir, galima sakyti, vi- , 
same pasaulyje kelia susidomė
jimo.

(Tąsa ant 7-to pusi.)

SOVIETŲ RUSIJA LA
BIAU SUSIARTINA

SU LIETUVA
Kaunas. — Lietuvos ir S& 

vietų Rusijos politiniai ir eko
nominiai šantikiai yra. jau se
nai nusistovėję, geri ir neit 
draugiški. Sovietų valdovai nė 
kartą , pareiškė kad Rusijki 
svarbu Lietuvos nepriklausomy
bė ir kad Vilnius turi priklau- > 
syti Lietuvai, nes Vilnius da
bar Lenkų neteisėtu smurtu pa
grobtas ir valdomas, šie parei
škimai Lietuvai yra labai reik
šmingi.

■Ekonominiai abiejų kraštų 
šantikiai taip pat žymiai prasi
plėtė, ypač paskutinių, laiku. 
Sovietai Lietuvoje perkam dau
giausia gyvulius. Tiesa, kol kas 
jie perkama nedidelėmis parti- ■■ 
jomis. Abiejų kraštų ekonomi
niams . sentikiams sutiprinįi, 
Sovietų Rusija įsteigė Klaipė
doje savo konsulatą. Dabar, 
priduodama jam nemažos reik
šmės, Sovietų Rusija jį pakėlė 
į generalinį konsulatą. Genera
liniu konsulatu liko Terlecku 
kuris konsulaudamas trejus me
tus daug nusipelnė abiejų kraš
tų ekonominiams sentikiams 
išplėsti. Tsb.



D I R V

PITTSBURGH© PADANGĖ
VIĘNYBĖ TARP TAUTININ

KŲ IR KATALIKŲ PRAIRO 
Susitvėrus Pittsburghe Lietu

vių Vaizbos Butui, prie jo pri
gulėjo visokių pažiūrų žmonės 
ir ta organizacija buvo kaip til
tas vienų ir kitų pažiūrų Lietu
viams susieiti ir veikti išvien. 
Bet deja, neilgai tas tęsėsi, nes 
musų Rymo-Katalikų Federaci
jos skyrius nei iš šio nei iš to 
nusistatė kad jie turi vadovau
ti Pittsburgho Lietuviams. To
dėl nors dar Lapkričio mėnesį 
buvo padaryta jiems pastaba 
kad nesikištų su savo vadovy
be paminėjimui Lietuvos šven
tės, o dirbtų išvien, bet federan- 
tai nepaklausė ir jau Gruodžio 
mėnesį Vaizbos Buto susirinki
me prisiuntė pakvietimą atsi
lankyti į susirinkimą šaukiamą 
tikslu rengti Lietuvos nepri
klausomybės sukaktuves. Tas 
sukėlė suirutę Vaizbos Buto mi
tinge. Po karštų ginčų nutar
ta kad Vaizbos Butas turi imti 
vadovybę ir atsišaukti Į Pitts
burgho Draugijas reikale Lie
tuvos šventės rengimo.

Federantai šaukė savo susi
rinkimą Sausio 10-tai, o L. V. 
Butas Sausio 15-tai, ir abi įs
taigos išrinko komisijas rengi
mui paminėjimo Lietuvos ne
priklausomybės.

Lietuvių Vaizbos Buto komi
sija buvo nuėjus Sausio 16 d. 
pas federantų komisiją tikslu 
veikti išvien, bet susitaikyt ne
buvo galima, nes federantai 
priešingi kam šventės paminė
jime užkviesta dalyvauti Sv. 
Jurgio neprigulmingos parapi
jos choras. Tikrai sakant, jie 
nenori kam dalyvauja neprigul
mingos parapijos žmonės. Rim
tai žiūrint, juk ir tie ir tie Lie
tuviai, ir kodėl federantai skai
to save geresniais žmonėmis už 
kitus? Čia eina reikalas apie 
minėjimą Lietuvos nepriklauso
mybės, kuri šventė yra i 'Visos 
tautos. Mums gerai žinoma 
kad už Lietuvos laisvę kovojo 
nė vien katalikai: ten savo gal
vas guldė ir Liuteronai, ir žy
dai, ir laisvamaniai, tai kaip R. 
K. federantai turi teisę savin
tis kitus Lietuvius atstumti?

Protaujantis žmogus supran
ta kad mes visi esam lygus šio
je ašarų pakalnėje, ir mes visi 
esam Lietuviai, nežiūrint kas 
kokių įsitikinimų butų, bi tik 
juose dar randasi kibirkštėle 
meilės musų Tėvynei. Musu 
visų priedermė tą tautos šven
tę švęsti nesiskirstant Į parti
jas ar tikėjimus. Bet deja, to 
nėra tarpe Pittsburgho Lietuvių 
federantų, kurie iki šiol ne tik 
neprisidėdavo prie tos šventės 
paminėjimo, ir tik vos pernai 
pirmu kartu su kitais Pitts
burgho Lietuviais dalyvavo pa
minėjime 16-kos metų Lietuvos 
nepriklausomybės. šymet gi 
federantai jau sumanė pasida
ryti visais vadais ir pasakyti 
kitiems kurie gali arba negali 
Vasario 16-tą minėti.

Kada išeina toks nesusiprati
mas, galima pasakyt, labai ge
rai kad jie rengiasi sau paski
rai tautos šventę minėti, nes 
gal buvo tokių Lietuvių kurie 
dar neidavo į tokius parengi
mus, o šymet negalės atsisaky
ti nei vienas, nes kuriems ar
čiau prie širdies Federacija tie 
frivalės eiti ten kur jiems pa- 
inka, o kuriems patinka senų 

Lietuvos patriotų parengimas 
tie ateis į jų.

•šymet sulyg Liet. Vaizbos 
Buto pakvietimo tautos šventės 
parengime dalyvauja viso 20 
draugijų iš visų Pittsburgho 
dalių;: < .

Lietuvos Nepriklausomybes 
Šventė šymet bus apvaikščioja
mą sekmadienį, Vasario 17 d., 
Liet. Piliečių Draugijos salėje, 
1723 Jane St., S. S. Progra
ma pradžia bus 8 vai.

Kviečiame visus, Pittsburgho 
ir. apielinkės Lietuvius dalyvau
ti, nes tai mums Amerikos Lie
tuviams yra svarbiausia šven
tė.

NAUJA VALDYBA. Lietu
vių Vaizbos Buto valdyba 1935

metams išrinkta iš šių asmenų: 
Pirmininkas — Petras Pivaro- 
nas; pagelbininkas — Stasys 
Simanavičius; sekretorius — C. 
Vaišnoras; iždininkas — Kast. 
Stavinskas. Direktoriais — J. 
Virbickas, A. Marčiulaitis ir* J. 
Tamkevičius.

P I L IEČIAI DARBUOJASI 
Lietuvių Balsuotojų Lyga Alle
gheny apskrityje išrinko savo 
valdybą 1935 metams iš šių: 
Pirm. — A. Janulevičius; sekr. 
— J. Narauskas; ižd. — J. šim- 
kets. Rengimų .komisija: A. 
Lelionis, J. Baranauskas, J. Pa- 
barčius. Spaudos komisija: S. 
Bakanas, J. Virbickas, J. Abe- 
ciunas. Finansų komisija: J. 
Samulevičius, F. šimkets, F. 
Radžius. Politikos komisija: P. 
Pivaronas, A. Lelionis, J. Na
rauskas.

Jau yra susitvėrę septyni šios 
lygos skyriai, kurie turi keletą 
tūkstančių balsuotojų, vyrų ir 
moterų. Nėra abejonės kad tai 
tik pradžia, ateityje tikimasi 
pasiseks taip suorganizuoti viso 
Pittsburgho ir apielinkių Lie
tuvius kad Lietuvių balsai vie
nai ar kitai partijai pasukti 
galės nulemti valdiškus rinki
mus. Todėl dar daugiau pasi- 
stengkim visi pasidarbuoti ir 
galėsime pasidžiaugti savo dar
bo vaisiais. Juozas Virbickas.

DETROIT
RADIO KONCERTAS. Mu

ziko žiūrono -pastangomis pra-

sr.A. poni; salva- 
LIAVIAIAS

BROOKLYN© - N Y. IR N. J.
ŽINIOS

WINNIPEG, MAN.
(Canada)

PAVYKĘS VAKARAS. Gr. 
29 d., Winnipego Lietuvių Dar
bininku Pašalpinė Draugija tu
rėjo suruošus didelį koncertą ir 
šokius; atsilankė nemažai žmo
nių. Buvo statoma scenoje du 
veikalukai. “Knarkia Paliepus” 
ir “Pijokas”. Vaidintojai savo 
roles atliko gerai, ir publika tu
rėjo skanaus juoko.

Pažymėtina kad čia yra ge
ros valios žmonių, kurie ir ne
būdami draugijos nariais prisi
dėjo prie veikimo ir daug pasi
darbavo draugijos naudai, už 
ką draugija jiems lieka labai 
dėkinga, ir labai pageidauja 
kad tckie asmenys įsirašytų į 
draugiją ir padėtų daugiau dar
buotis ateityje.

Vaidinime roles turėjo: gabus 
vaidyla T. Pauplis; p-lė Emilija 
Jauniškaitė, kuri jau ne vieną 
kartą šiai draugijai pasidarbuo
ja, pasižymėdama savo gabu
mais; ji nors Kanadoj gimus, 
gražiai moka Lietuvių kalbą ir 
gerai atlieka savo roles. J. Na- 
krošas, kuris dar nesenai khip 
tapo draugijos nariu, bet daug 
jau atsižymėjo savo darbštumu 
draugijos naudai. Jis turėjo 
gana juokingą rolę ir ją gerai 
atliko. J. Rimkevičius buvo 
neblogas “lekajus”.

Antrame veikale roles turė
jo: J. G. Paliliunas, J. Nakro- 
šas ir A. Urbonas. Visi savo 
roles gerai atliko. Suflerium 
pasitarnavo G. Verbliugevičius.

Užsibaigus vaidinimui, dar 
dvi jaunos Lietuvaitės, Vikto
rija Jauniškaitė, gražiai padai
navo, jos sesutė Salomėja pia
nu akompanavo. Jos dar pir
mą kartą dalyvavo Lietuvių 
programo išpildyme. Publika 
dainelėmis buvo labai patenkin
ta ir norėtų kad jos ii- tankiau 
dalyvautų draugijos parengi
muose.

Šis gražus vakaras buyo su
ruoštas pastangomis G. Paliliu- 
no. Visiems kartu dirbant, pa
vyko gerai. Programui užsi
baigus prasidėjo šokiai, šoko 
visi, jaunimas ir senieji.

Patartina draugijai nesnaus
ti, rengti daugiau vaidinimų ir 
koncertų, iš to bus didele pa- 
ma draugijai, ir duos progos 
visiems vietos Lietuviams tan
kiau susieiti ir bendrai pasi
linksminti.

Kaip draugijos narys, sakau 
visiems širdaigą dėkui už pasi
darbavimą, publikai už atsilan
kymą, o “Dirvai” ačiū už sutei
kimą vietos patalpinimui šio 
aprašymo. Draugijos Narys.

dėta ir palaikoma Lietuviški 
radio programai. Tų progra
mų parėmimui buvo surengta 
Sausio 20 d. Lietuvių salėje 
koncertas. Publikos prisirinko 
kupina salė, šokiai ėjo abiejose 
salėse, viršutinėje Angliški, c 
apatinėje Lietuviški. Progra
mą išpildė pats muzikas žiūro
nas ir radio programų artistai. 
Buvo solo, duetų, trio, kvarte
tų ir pagalios dainavo visi da
lyviai choru. Kadangi p. žiū
ronas turi sutelkęs apie radio 
programą geriausius vietos Lie
tuvius artistus tai ir šis kon
certas buvo puikus, publika di
džiausia pasitenkino. Iš to ma
tyti kad Detroito Lietuviai my
li klausyti Lietuviškų radio 
programų ir pasiryžę p. žiūro
nui padėti juos palaikyti. To
dėl p. žiūronas privalėtų tokius 
koncertus rengti tankiau, iš ko 
susidarytų galimybė nuolatos 
palaikyti Lietuvišką radio pro
gramą.

šiame koncerte pasigesta Dai
lės choro narių, ypatingai “ly
derių”. Šį chorą muzikas žiū
ronas suorganizavo ir mokino 
iki pat pereitų Naujų Metų. Už
klausius kame dalykas kad cho
ras nedalyvavo, gauta atsaky
mas: boikotuoja. Taigi, raudo
nukai, pasiėmę chorą savo va
dovybėm, jau savotiškai šokdi
na. Varge, vargeli tu mano, 
nepataikęs žmogus vieno-kitc 
ambicijai, politiškiems užsimo
jimams, tuoj pasmerkiamas, ir 
viskas kas tik įmanoma pikto 
naudojama vakarykščio draugo 
sumynimui, jo asmens panieki
nimui. . . .

‘IŠRINKO’ ‘TĖVYNEI’ RE
DAKTORIŲ. .. . Prieš porą sa
vaičių, pas “sklokininkų” Miką 
buvo “seimas”, kuriame suda
ryta “bendras frontas” tarp 
sklokininkų iš vienos pusės, ir 
paibeliai žino kokių pažvalgų, 
save vadinančio socialistu, auk
saburnio V. Gumbio. Tų "sep
tynių brolių miegančių” pirmu 
žingsniu bus užkariavimas Su
sivienijimo Lietuvių Ameriko
je. Kadangi politinėje kovoje 
daug reiškia spauda tai SLA. 
užkariavimui nutarta panaudo
ti “Tėvynė”, pastatant jos re
daktorium L. Pruseiką. Paskui 
apsižiūrėta kad Pruseiką nėra 
SLA. nariu, tai nutarta pasiųs
ti reikalavimas kad jis tuoj įsi
rašytų j SLA.

Tarp kitų, tame “seime” bu
tą ir vieno ne-revoliucijonie- 
riaus, turinčio šiek-tiek proto: 
jis pastebėjo kad SLA. Konsti
tucija reikalauja išbūti SLA. 
nariu porą ar penkis metus iki 
gali tapti organo redaktorium.
Bet Tevoliucijonieriai’ nuspren
dė kad konstitucija tai esanti 
buržujų padaras, teisybė esanti 
tik minių kumštis!

Sercvės mokslininkas Pita
goras yra pasakęs: “Visų žmo
nių kūnas auga, bet tūlų žmo
nių protas niekad neišeina iš 
vystyklu”. Pitagoro teisybė.

R. K.

DEL RADIO PROGRAMO. 
Kuomet “Dirva” iš Clevelando 
duodavo Lietuvišką programa 
oro bangomis tai Detroitiečiai 
Lietuviai klausydavo su pasi-. 
gerėjimu gražių Lietuviškų dai
nelių ir muzikos, ir laukdavo 
to kas sekmadienio rytą.

Prieš savaitę tilpus Clevelando 
vietos žiniose “Dirvoje” prane
šimui kad Sausio 20 d., 9:30 v. 
ryto, iš WJAY stoties Cleve- 
lande dainuos Lyros choras 
Lietuviškas dainas, Detroitie
čiai atsisuko radio, klausosi ir 
laukia tų dainų. Padainuota 
vos viena daina, o programas 
išpildyta Angliška kalba. Klau
sytojai tuoj nusprendė kad Ly
ros choras oro bangomis links
mina ne Lietuvius bet svetim
taučius. Plunksnos Karys.

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

Turbut nei vienoje Ameri
kos Lietuvių organizacijoje nė
ra įsivyravus ir nepaisanti jo
kių savo organizacijos įstatų 
valdyba kaip SLA. Pild. Tary
ba, kuri darydama priešingai 
seimo tarimui dar turi drąsos 
pasakyti kad jei kuopa ar at
skiras narys priešintųsi bus 
apšauktas Susivienijimo griovi
ku.

Vienas negražiausių atliktų 
SLA. Pild. Tarybos darbų yra 
tai pakėlimas nariams po pen
kis centus kas mėnesį lėšų fon
dui. Seime delegatai atmetė 
kaip didumos taip ir amžumos 
pašalpos ir apsaugos skyrius, 
dėlto kad ir mažumos ir didu
mos Konstitucijos gamintojai 
siūlė pakelti nariams mokestis. 
Bet centro ponai matyt užsispy
rė pakelti mokestis į lėšų fon
dą, ir neatsižvelgdami nieko tai 
padarė. Po Seimo, suvažiavę 
Pittsburghe keturi Pild. Tary
bos nariai sugalvojo panaudoti 
delegatų autoritetą tam reika
lui, gerai žinodami kad diduma 
delegatų Detroito seime buvo 
Bagočiaus šalininkai. Taigi nu
tarė delegatų atsiklaust “už ku
ilį projektą Seime balsavo”, vi
sai neminėdami mokesčių kėli
mo. Bagočiaus šalininkai visai 
negalvodami pasisakė jog bal 
savo “už mažumos projektą”

Bet kuomet dabar paaiškėję 
kad tie “mažumos projekto” rė 
m'ėjai nubalsavo mokestis pa 
kelti, visi balsavusieji ir patys 
nusistebėjo.

Teisėtumo žvilgsniu ’ tas ji 
žygis yra bereikšmis, ir bereik 
šmis del to, viena kad niekas 
pasaulyje tokių balsavimų ne 
daro seimui išsiskirsčius, o an
tra, mokesčių kėlimas yra kon 
stitucijinis dalykas, kurio pra" 
vedimui reikalaujama dviejų 
trečdalių delegatų balsų.

Kitoje vietoje Pild. Taryb: 
skelbia jog jie uždėjo mokesti? 
pasiremiant SLA. Konstitucijo
je Pild. Tarybai suteikta gale, 
kas irgi neteisybė. SLA. Kon 
stitucijoje skyrius V nusakė 
kad P. T. esant reikalui gali pa 
kelti mokestis tik į apsaugos ir 
pašalpos fondus, bet į lėšų fon
dą jie negali kelti be Seimo.

Taigi jokiu teisėtumu centr 
ponai šio savo žygio negali pa 
remti. Padare sauvališkai til 
del to kad jie nori daugiau pi
nigų turėti išlaidoms, o tas pa. 
SLA. centro ponus ne pirmiena 
Jie pasikelia algas, pasisamdė 
sekretorius visai be seimų tari 
mų ir be narių valios. Jie ži 
no kad nariai parėkaus, pasi 
bars per porą metų, o kol ateit 
sekantis seimas, užmirš ir vė

dosi “ekspertus”, važiuoja į P. 
T. suvažiavimus, vežasi komisi
jų narius, vežasi ‘ekspertus”, 
na ir tas viskas SLA. iždui kaš- 
'tuoja tūkstančius dolarių.

Dalinai čia ir pačių narių kal
tė kad renkant Pildomąją Tary
bą renka visai negalvodami už 
ką balsuoja. Mano nuomone, 
rinkimas iždininko iš Chicagos 
tai tikrai neapgalvotas dalykas, 
kuomet SLA. centras New Yor
ke. Kada iždininkas išrinktas 
Chicagietis, renkamos ir tūlos 
komisijos iš Chicagiečių, sam
doma ekspertai, o kai reikia jie 
visi važiuoja į Pild. Tarybos 
.suvažiavimus. Jeigu nariai lai
ke rinkimų nepagalvojo už ką 
balsuoja dabar turi už tą klai
dą užmokėti po penktuką
mėnesį. Dabartinis prezidentas 
Bagočius irgi uoliai rūpinasi 
Susivienijimo reikalais, nes be
ne kas antra savaitė važiuoja 
į centrą....

Penktukas rodos nėra perdi- 
deli pinigai, bet kartu sudėjus 
jau turime mokėti lėšų fondui 
25 centus, kuopos reikalams 10 
centų, reiškia Susivienijimo na
riui išlaikymas administracijos 
kaštuos kas mėnuo 35 centai — 
tai jau perdaug, ir tas apsun
kins gavimą naujų narių į or
ganizaciją.

Jeigu dabartinė Pild. Taryba 
u senesniais mokesčiais nega- 
)jo vesti organizacijos reika- 
j, aš manau kad Susivieniji

mo nariai turėtų pasirinkti ki
tus, kiti mokės. R. K.

kas I zi jos.

TORONTO, ONT.
(Canada)

IŠ LIETUVIŲ PARAPIJOS 
USIRINKIMO. Sausio 13 d. 
parapijos salėje ■ atsibuvo Lie- 
uvių parapijos metinis susirin- 
imas. Atsilankė visai mažai 
'arapijonų.

Susirinkimą pradėjo klebonas 
Kun. Baronas, be jokios tvar
ios, be jokios dienotvarkės, tik 
'erskaitė savo išlaidas ir paja
cas, o komitetas tai neturėjo 
okio raporto išduoti.

Susirinkimas buvo be jokios 
'rasmės ir negalima buvo ap
arti parapijos reikalų. Tiktai 
eli parapijonys vienas kitą pa- 
oliojo ir ergeliuodami išsiskir- 
tė.
Parapijonims reiktų susiru- 

inti ir daugiau kreipti domės 
visą parapijos veikimą. Jau 

didelis prieauglis Lietuvių val
učiu yra, reikėtų kam nors 
ntis jais rūpintis, duoti pamo- 
as tikybos bei Lietuvybės. Da-

ŠILDANT KAIRĘ RANKĄ, 
NEREIKIA PAMIRŠTI 
IR DEŠINĖ
Atviras laiškas “Vienybės” re

daktoriui p. Tysliavai
Tamstos vedamoj kolumnoje, 

“Dabar”, “Vienybės” nr. 1* til
po pastaba del kokio tai “Dir
vos” bendradarbio kokio tai ra
šinio, kuris buk padaręs “So
domą ir Gomorą” del to kad 
“Vienybėje” tilpo koks tai Gri
gaičio, “Naujienų” redaktoriaus 
rašinys. Minėtoj pastaboj tam
sta diskredituojančiai išsireiš- 
ki apie minėtą “Dirvos” ben
dradarbį, buk jis nesupranta 
paprastos laikraštinės etikos, 
ar, kaip tamsta vadini, kurtu- 

Tuom bendradarbiu tam
sta įvardini mane ir pastabą 
baigi ne tik diskredituojančiai 
bet įžeidžiančiai, sakydamas: 
“. .. .tu nežinai nieko!”

Man neteko skaityti nei mi
nėto P. Grigaičio rašinio tilpu- 
sio “Vienybėje”, nei “Dirvos” 
bendadarbio rašinio apie tą p. 
Grigaičio straipsnį, tilpusio 
“Dirvoje”, dėlto negaliu spręs
ti ar “V.” redaktoriaus pasiel
gimas tą p. Grigaičio straipsnį 
talpinant buvo laikraštinė eti
ka ar idėjinis prielankumas ir, 
del tos pačios priežasties, nega
liu spręsti ar “Dirvos” minėto 
bendradarbio išvados tuo klau
simu buvo tikslios. Gabaus, aš 
visai nenoriu tuo klausimu dis- 
kusuoti. Ponas Grigaitis net 
pačių jo rnarksinės idėjos drau
gų skaitomas oportunistu ir 
karjeristu. Tokio plauko žmo
nės nesenai pasigriebė ir “Vie
nybę”. Taigi tarpe jų ir p. 
Grigaičio santikiai tai savo rū
šies šeimyninis reikalas. Kas 
kitų šeimose darosi man visai 
neįdomu ir neapeina apie tai 
diskusuoti.

9š tik noriu pastebėti p. “V.” 
redaktoriui kad, apart laikraš
tinės etikos, yra ir kiti labai 
svarbus žmoniškumo principai, 
kurių p. redaktorius neturėtų 
pamiršti. Vienas iš jų tai laik
raštinė dora, kuri reikalauja 
asmenų nešmeižti ir nediskre
dituoti, nes šmeižimai ar dis
kreditavimai yra skriauda. Ma
no asmeniu “Vienybė” jau yra 
adresavus daug šmeižtų ir dis
kreditavimų. Apart skriaudos 
kurią “V.” uzurpatoriai padarė 
man kelių šimtų dolarių algos 
neužmokėjimu, dar nuolatos da
ro moralę skriaudą. Tą plunk
snos moralį banditizmą šiuo sy
kiu prašau sustabdyti. Del 
viršminėtos tamstos pastabos, 
vardan laikraštinės doros ir eti
kos, prašau mano šį rašinį pa

talpinti artimiausiame “V.” nu
meryje ir toj pačioj vietoj kur 
tilpo mane įžeidžianti ir diskre
dituojanti tamstos pastaba.

Su pagarba D. Klinga.
Redakcijos pastaba: Kadan

gi “Dirvoje” tilpo tas straips
nis, “Sodoma ir Gomora”, tai 
talpiname ir virš einantį p. D. 
Klingos atvirą laišką “Vieny
bės” redaktoriui, tuo labiau 
kad “Vienybė” nepatalpino ši- 

I to laiško, kuriame p. D. Klinga 
į pareiškia kad jis nieko bendro 
su tuo rašiniu neturėjo. Kuo
met tokia redakcijos klaida pa
daroma, visada pridera būti 
duota vietos asmeniui pasiaiš
kinti, tačiau “Vienybė” to ne
padarė, kuomet lengvai duoda 
vietos P. Grigaičiui vietos pa
neigti visą tautinę srovę. D. 
Klinga’ yra griežtas tautinės 
srovės žmogus ir musų idėjų 
gynėjas, net yra buvęs “Vieny
bės” redakcijos štabo narys.

Apgailėtina kad tas atsitin
ka šiuo momentu kada mes tau
tinės idėjos žmonės, dedame 
visas pastangas ir su dabarti
niais vienybiečiais suderinti 
santikius, kad bendrai dirbti 
tautinei idėjai. Tokie įvykiai 
rodo kad iš jų pusės trūksta 
noro to bendrumo siekti ir dar 
vis, nors bevilčiai, rodoma per
daug noro broliškai sugyventi 
su marksistų klika, kuri per 
daug metų padarė musų tautai 
nepataisomos žalos.

MILŽINIŠKAS RADIO 
VAKARAS NEWARKE

Newark, N. J. — “Lietuvių 
Radio Balsas”, vedamas Jono 
Valaičio, rengia gražų ir milži
nišką vakarą sekmadienį, Sau
sio 27 d., Lietuvių salėje, 180 
New York Ave., Newarke; pro
gramas prasidės 5 vai. vakare, 
Prcgrame bus: Merginų kvar
tetas, iš Bayonne, vedamas A. 
Pareigytės, Bayonnės aukšteš- 
nesės mokyklos muzikos moky
tojos; Juokdarys, poetas, dai
nininkas Kazys B. Kraučiunas; 
kanklininkas ir 11 kitų muzi
kos instrumentų griežiąs Jonas 
Sadauskas iš Mattawon; p-lė 
M. Sadauskaitė, .Bambergerio 
muzikos skyriaus vedėja New
arke; klasikai muzikai Norman 
Albert ir Vincas Carney iš New- 
arko; Marytė Sadaitytė ir Stel
la čepkavičiutė iš Jersey City, 
ir Danutė žiugždaitė, Newarkie- 
tė. šie' visi paminėti artistai 
dainuos, šoks, grieš, skambins, 
juokins publiką per 4 velapdas! 
Po to, grojant Jurgio Akialio 
vedamam Bob Barrett radio 
orkestrui. Rep.

rinks Į Pild. Tarybą tuos pačiu 
ponus. Ar ne taip ikšiol buvo

Bet ar tas amžinai taip bu 
ii jau klausimas. Jeigu ja 

atėjo būtinas reikalas mokes 
tis kelti, tai Pild. Taryba turė 
jo tą ir pasakyti seime, o n< 
griebtis visokių skymų ir n< 
laikyti SLA. narių “Jurgiai; 
durneliais”.

Ar ištikro buvo reikalinga 
mokestis kelti? Mano nuomo 
ne, ne, nes pačios P. T. prane 
Šimu lėšų fonde dar ir dabai 
randasi $11,000 perviršis, o'ge 
rai atmename laikus kad p-le 
Jurgeliutei perėmus nuo A. B 
Strimaičio sekretoriavimą lėšt. 
fonde buvo $17,000 deficitas, o 
tada vis tik nereikėjo kelti mo 
kesčių. Jurgeliutė taip paved’ 
centro reikalus kad bėgyje vie 
nų metų deficitas buvo išlygin
tas. Kada ji pavedė savo viet; 
Vinikui, regis pinigų lėšų fon
de buvo apie $30,000.

Dabartinė Pild. Taryba už
imdama savo vietą prižadėję 
padaryti įvairiausių reformų ir 
pagerinimų Susivienijimo, o iki 
šiol iš tų “pagerinimų” tik vie 
nas tepravesta — tai pakelta 
nariams mokestys!

Nariai lai nemano kad lėšų 
fonde dabar pinigų bus per
daug, ne, jie suspės išleisti, nes 
dabartinės Pild. Tarybos ponai 
kaip matosi patys nieko nenori 
dirbtų mažiausiam reikalui sam-

argi, vaikučiai Airių parapi- 
ose išsiblaškę ir tęn lanko ti- 
ybines pamokas Angliška kal- 
a. Tas veda musų vaikučius 
rie visiško ištautiniko.
Klebonas Kun. Baronas visai 

esirupina parapijos reikalais, 
ik įsitikinęs kad Lietuviai tu- 

•i jam duoną duoti. Jeigu no- 
•i valgyti, turi kartu su visais 
dirbti. Dabar, jeigu parapijos 
komitetas rengia kokį vakarą 
parapijos naudai tai turi daug 
nemalonumo nuo klebono. Pa
rapijonys nori kad butų suren
gta Lietuviškos misijos, nes nuo 
• larapijos susitvėrimo misijų 
•ia nebuvo. Užsiminus apie tai 
:lebonui, jis visai nenori tuo 
eikalu ir kalbėti.

1935 metų parapijos komite- 
an išrinkti: S. Dubauskas, A. 
rurcas, P. žižys, S. Balčiūnas. 
?arapijonys tikisi iš šio komi- 
eto susilaukti ko geresnio nu- 
zeikiant parapijos naudai.

Parapijonas.
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Prenumerata naujiems skaitytojams i 
LIETUVĄ ATPIGINTA - tik $2.50!

= (Jokių dovanų už šią kainą neduodama)

“DIRVO” AGENTAS 
PITTSBURGHE

Prenumeratas priima Ameriko
je ir į Lietuvą 

P. RAJAUSKIENĖ
135 South 19th Street

= Kurie išrašys “Dirvą” savo giminėms į Lie
tuvą iki galo šių metų, mokės tiktai $2.50 

(Reguliarė metinė prenumerata $3.00)

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

apielinkę!

J. A. URBONAS 
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Ave. Dayton, O.

6820 Superior avė. Cleveland. O.
ši.tiiiiiiiiiiiiifimiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmi?



Musų Kultūrinio Gyvenimo Klausimai — 
Amerikos ir Lietuvos Politikos Reikalai 

Chicagos Lietuvių Judėjimas ir 
Įvairios Žinios

IETUVIŲ TRIBŪNA VISOKIOS CHICAGOS 
ŽINIOS

_ Chicagos antrašas: 1624 So. Western Ave. :
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POCINĖLIAI
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

LAKŪNAS JAMES ANTRO 
SKRIDIMO” REIKALU

LAIKAS PAGALVOTI 
APIE AMERIKOS 

PILIETYBĘ

Miestelis Rusais apgyventa 
apielinke, kur Lietuviai 

peiliais kovodavo su 
burliokais vagimis

Šis miestelis randasi Gu
džiūnų valsčiaus ribose, Kė
dainių apsk. Miestelį puo
šia graži maža mūrinė baž
nytėlė ir keli po karo nau
jai pastatyti mediniai gyve
nami namai.

Jame yra pradžios mo
kykla ir kelios krautuvės. 
Šiaip jis nerodo didelės ten
dencijos augti kaip auga ki
ti panašus Lietuvos mieste 
liai ir bažnytkaimiai.

žodžiu sakant, be liūdnos 
praeities, nebūtų kas rašyti 
apie jo saulėtą ateitį. Pra
eitis turi skaudžias ir po 
šiai dienai neužgijusias žai
zdas ir liūdnus Lietuvių 
tautos įvykius.

Kada 1863 metais buvo 
sukilę Lietuviai prieš kru
viną Rusų valdžią, čia ištisi 
kaimai stojo į sukilėlių ei
les ir drąsiai kovojo prieš 
dvigalvį Rusų erelį. Ir kaip 
jau visiems yra žinoma, šis 
nelaimingas sukilimas, už
plūdus tūkstančiams Rusų 
kazokų, buvo užgniaužtas; 
sukilėliai šaudomi, kariami, 
o mažiau nusikaltusieji bu
vo tremiami į tolimą ir bai
sų Sibirą. Čia buvo ištrem
ti ištisi sodžiai: Bartašiu- 
nai, Valmančiai, Pempiai ir 
kiti, į kuriuos buvo prisiųs
ti kolonizuoti Rusai burlio
kai. Ir taip čia grynai Lie
tuviškame krašte apsigyve- , 
no tūkstančiais žemos kul
tūros atėjūnų, kurie aplin
kiniams gyventojams žiau
riais elgesiais ir vagystėmis 
įvarė nerimo baimę. Jie 
dienos laiku vogdavo ark
lius ir karves ir Lietuviai 
pavieniai nors ir matydavo

dingstanti savo turtą bijo-
Matau reikalo paaiškinti mu

sų visuomenei del ko aš užve
džiau bylą Chicagosi . . v. v — — viz-aciu. ujui ivinuię

davo pasipriešinti suzvere-1 ieš ALTASS komitctą su P.
teisme

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.

jusiai burliokų vagių gau
jai. Taip ir sauvaliavo tie’ 
žiaurus Rusai, nes nebuvo 
kas juos sudraustų. Čia di
džiausias valdovas ir vieš
pats buvo “urednikas”, ku-’ 
ris j tokius “mažus dalykė
lius” nesikišdavo.

Taip ir vargo, skurdo ir 
kentėjo kantrus Lietuvis, 
kol pagaliau išsisėmė jo 
kantrybė.

— Jei Rusų valdžia nesu- 
draudžia ir nebaudžia, mes 
patys stosime su jais i ko
vą.... — kalbėjo drąsesni 
Lietuviai. Taip ir įvyko.

Taigi aplinkiniai Lietu
vių kaimai stojo prieš Ru
sus ir Pocinėliuose per Šv. 
Jono atlaidus, kasmet susi
tikę, didvyriškai kaudavosi 
kol pagaliau griausmingi 
Šukiai nepaskelbdavo Lietu
vių laimėjimą. Čia įvykda
vo tikros kovos, nes joms 
pasibaigus būdavo daug su
žeistų, peiliais subadytų ir 
net nukautų Lietuvių ir 
Rusų. Bet urednikas tai 
skaitydavo mažu ir ne dė
mesio nevertu menkniekiu, 
nors jis pats to menkniekio 
labiau bijodavo kaip praga
re ir kada tik Lietuviai su 
Rusais pradėdavo grumtis 
jis sprukdavo iš miestelio 
kr d išnešus sveiką kailį. Ii 
taip kiekvieną metą įvyk
davo skerdynės ir jei ne 
p: saulinis karas gal ir da
bar tas pats kartotųsi, bet 
di bar prie Lietuvių valdžios 
to nėra, tik retkarčiais įsi
gėrę burliokai sugriebę su
pjaustė peiliais kokį nors 
savo priešą Lietuvį. Tai 
tik tuo iš seniau buvo pra
garsėję baisus Pocinėliai.

Tiesa, be to, ir dabar šis 
miestelis yra garsus savo
tiškais “Lenkais”, kurių čia 
n trūksta. Pocinėliai juos 
vadina ‘Liaudančikais’; jie 
Lietuviškai kad ir moka bet 
n kalba. Žiūrėk naginėtas, 
s .įvargęs, suplyšęs žmoge
li.. burba “Lenkiškai”, ir jei 
ji užkalbinsi Lietuviškai, jis 
tu atsakys, “Neruzumia”. 
Tai tik gėda mums Lietu- 
v iams juos vadinti savo 
l 'oliais!

ko

Jonas Morkūnas.

Grigaičiu priešakyje i 
tikiuosi laimėti. Pirmiausia, aš 
noriu duoti progą visiems tiems 
aukotojams kurie taip duosniai 
davė pinigus mano skridimui, 
reikalauti per teismą (be jokių 
aukotojams išlaidų) kad jų su
aukoti pinigai butų jiems su
grąžinti (dėlto kad pinigai yra 
vartojami ne tam kam aukota) 
ir kad butų paskelbta visuome
nei smulkmeniška atskaita.

Matydamas Grigaičio vien
pusišką nusistatymą ir jo ken
kimą mano skridimo planams 
aš abejojau ar bus galima lai
ku sukelti reikalinga suma pi
nigų ir rimtai prisirengti įvyk
dymui pasekmingo skridimo į 
Lietuvą 1934 metais. Aš senai 
turėjau patikimų informacijų 
kad Grigaitis nebuvo man šir
dingas ir planavo praėjusį ru
denį užversti visą kaltą neįvy
kusio skridimo ant mano gal
vos, pastatyti Vaitkų priešaky
je kaipo naują “didvyrį” ir da
ryti su fondo pinigais kaip jam 
■patinka. Vienok, man žiūrint 
toli pirmyn, tas jo sumanymas 
nepasisekė. Pilnai tikiuosi kad 
jeigu bučiau darbavęsis su 
ALTASS visą praeitą vasarą, 
skridimui butų sukelta apie 
$50,000.

Supažindinimui visuome nes 
su faktais aš noriu pabrėžti kad 
aš pats vienas ypatiškai paden
giu visas išlaidas mano teismo 
bylos su ALTASS. Aš imuosi 
tokios akcijos ne tam kad pra
lobti, kaip Grigaitis skelbia, 
bet tik tam kad visuomenė ne
būtų ir toliau išnaudojama, ir 
įrodyti kad Vaitkus nebuvo ir 
vargu bus tikęs skridimui atei
nančią vasarą, žinodamas F. 
Vaitkaus patyrimą ir jo prisi
rengimo planus bijau kad j eigų 
jis ir butų išstumtas su nepri
rengtu lėktuvu ir pats be jokio 
praktiško patyrimo, bus dau
giausia galima tikėtis vien tik 
antros tragedijos. Aš esu pa
siryžęs kovoti iki pabaigos kad 
to išvengus.

Visur gerai žinoma kad AL
TASS ir Vaitkus nebeturi jo
kio pasitikėjimo visuomenėje, 
gandai eina kad" ALTASS turi 
suvirs $2,000 skolų.... Išro
do kad sų dabartine kombina
cija (Grigaitis su Vaitkum) ne
bus galima trumpu laiku sukel
ti dar reikalingą sumą pinigų 
(apie $7,000) skridimo įvykdy
mui, 
aukos 
totos, 
turėtų 
atlikti
gūžės mėnesį, bet mano nuomo
ne, apie tą laiką Grigaitis mė
gins suorganizuoti kitą, 
jau “tikrą”, “išleistuvių” 
cijos dieną.

Nežiūrint kokios mano 
pasekmės bus ir kaip ji
baigs, aš esu pilnai užganėdin
tas ir dabar tuomi kad visuo
menei “skridimo bizųis” pasi
darė pilnai žinomas. Reikalau
damas receiverio tikiuosi pra
šalinti tuos elementus kurie 
naudoja skridimo idėją savo 
reikalams. Jeigu ALTASS ko
mitete yra taip didelė tvarka

kaip jie skelbia, ko jie bijosi 
receiverio? Vien jau to baisu 
kad negalės paslėpti toliau sa
vo pridarytų riebių išlaidų ir 
“užsivilkusių algų”. Su pasiti- 
mu receiveriu bus galima sy
kiu tyrinėti ALTASS išlaidas ir 
pasekmingai atlikti tas kas bu
vo mano pradėta. Tai yra vie
nintelis būdas įvykdyti skridi
mą ateinančią vasarą. Pasek
mingas skridimas į Kauną yra 
mano vienintelis rūpestis šy- 
met.

Aš niekad nenustosiu vilties 
kad man prisieis užbaigti šis 
skridimas ir nenustoju tobuli
nęs savo planų. Visuomenė te
gul reikalauja kad Vaitkus skri
stų pradžioje vasaros. Jeigu 
jis ar lėktuvas neprirengti — 
tegul pasitraukia šalin. Nežiū
rint kas atsitiks aš noriu kad 
musų plačioji visuomenė žinotų 
kad aš buvau ir visados busiu 
prisirengęs atlikti pasekmingą 
skridimą į musų gimtą Lietu
vą. Vienok aš turiu rimtą abe
jonę ar lėktuvas bus kada pri
rengtas jeigu jis pasiliks “pec- 
kelių” rankose.

J. R. James-Janušauskas.

NUO “DIRVOS” REDAKCI
JOS.- Mes talpiname p. Janu
šausko pranešimus visuomenei 
tikslu duoti supratimo aukoto
jams apie tikrą dalykį stovį su 
“antru skridimu”. Mes išsyk 
sakėme kad tas “skridimas” 
buvo daromas “Naujienų” biz- 
nelio sustiprinimui, ir tą patvir
tina p. Janušauskas, nes nebu
vo galima ilgai nuo visuomenės 
na slėpti.

Kadangi “antru sklidimu” vi
suomenė tiek išnaudota, tiek 
iš jos išmelžta pinigų dalykui 
kurio vykdyti, matomai, nebū
ta noro, “Dirva” nemato toliau 
reikalo visuomenę varginti au
komis ir nepasiims, ant savęs 
jokios užduoties antrą skridimą 
remti

Kas kita butų jeigu butų bu
vę surinkta apie $10,000 ir dar 
truktų $7,000, tada tikrai žino
tume kad tiek trūksta, ir skri
dimo darbui parėjus į kitas-ran
kas, butų tik parėmimas rimtai 
planuoto skridimo baigimo.

Dabar gi, surinkus pinigų ar
ti dusyk tiek negu reikėjo, ir 
juos išmėčius, dar į skolą įbri
dus, vėl varginti musų visuo
menę aukavimu nėra prasmės.

Jeigu atsirastų koks duos- 
nus turtuolis ir paremtų to skri
dimo užbaigimą, palinkėtume 
.lakūnui geriausios kloties.

ir už aukas agituoti.

VIENYBES
Prenumeratos Vajus

Visi kviečiami dalyvauti “Vienybės” vajuje, 
kuris tęsis visą laiką nu 3 dabar iki Sausio 31 
dieną 1935 metų. Lenktyniuo  jautiems pre

numeratų rinkėj ims skiriama

Trys dovanes 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.

Jeigu surinktos skridimui 
butų sąmoningai suvar- 
“skridimo korporacija” 
būti pilnai prisirengus 
skridimą Lietuvon ' Ge-

dabar
Avia-

bylos
užsi-

Vilnių Verčia Tvirtove
Kaunas. — Jau kelinti metai 

kaip karinė Lenkų valdžia pra
dėjo stiprinti Vilniaus apielin- 
kes. šešinės ir Rasų aukštu
mose yra įtaisyti kariški me- 
degos sandėliai. Dabar pradė
ta rengti didžiulis aerodromas 
ir statoma antra radio stotis, 
pritaikyta karo reikalams. Mat, 
okupantai Lenkai Vilniuje ne
tvirčiausia jaučiasi ir todėl pa
tys miestą rengiasi paversti 
tvirtove. Tsb.

KIEK KARIŲ ŽUVO LAISVĖS 
KARUOSE

Nei viena kova 
aukų. Lietuvos 
irgi pareikalavo 
ir kraujo. Išvi-

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

“MARGUTIS”
6812 So. Western Ave. 

Chicago, 111.

Kaunas. — 
neapsieina be 
laisvės kovos 
daug gyvybių
so per Lietuvos nepriklausomy
bės kovas ant tėvynės aukuro 
buvo padėta 4,529 aukos, šia
me skaičiuje ineina karininkai, 
kareiviai, šauliai ir partizanai. 
Kautynėse žuvo 1401 karys, 
2677 kariai buvo sužeisti, 297 
mirė fronte nuo apkrečiamų li
gų ir 154 liko karo invalidai.

Užėjus depresijai, kuri mus 
visus skaudžiai palietė, man te- 
ko nemažai padirbėti pagelbė
ti daugeliui Lietuvių šeimų 
gauti taip vadinamą bedarbių 
pašalpą.

' Galiu priminti tą faktą kad 
visos Lietuvių šeimos kurioms 
buvo reikalinga pašalpa, kurios 
reikalavo, gavo. Kartais pasi
taikydavo kad ir pavieniui bu
vo riekalinga pašalpa, kuriems 
gavimas buvo nepalyginamai 
sunkesnis, bet vis dėlto ir jie 
gaudavo vienokią ar kitokią 
pašalpą iš valdžios įstaigų.

Tačiau noriu pastebėti kad 
nemažai buvo tokių kurie pra
šydavo pagelbėti gauti bedar
bių pašalpą ką nėra Amerikos 
piliečiais. Įsivaizduok sau: žmo
gus gyvena Amerikoje gal 20 
ar 30 metų, prašo Amerikos 
valdžios pagalbos, o per tą lai
ką buvo svetimšaliu ir' nepasi
rūpino patapti šios šalies tik
ru gyventoju, piliečiu.

Tokių žmonių padėtis tiesiog 
apgailėtina. Mat, pasiteisinti 
kodėl nepasidarė šios šalies pi
liečiu išgyvenęs Amerikoje iki 
20 ar 30 metų, yra labai sunku. 
Kartais visoje Chicagoje šelpi
mo stotys griežtai kratydavosi 
teikti kokią nors pašalpą ir tik 
po ilgų maldavimų būdavo ga
lima kas nors išgauti.

Washingtone, Kongrese svar
stoma visokios pašalpos ir ap
rūpinimas bedarbių, bet kaip 
numatoma tai nepiliečiams ne
duos jokios pagalbos. Su lai
ku bus sunkoka net darbą gau
ti nesant šios šalies piliečiu. O 
ką kalbėti apie nedarbo apdrau- 
dą, senatvės pensiją ir tt.?

Man rodos kad Amerikos Lie
tuviams yra labai laikas pagal
voti apie šios šalies pilietybės 
reikalingumą ir net privalumą. 
Daugelis mūsiškių pas pečių, 
prie bonkos degtinės jaučiasi 
nepaprastai “galingas”, “daug 
žinąs”. Turi pakankamai laiko 
sekioti visokius “svieto gelbė
tojus” ir prisipumpuoti sau J 
galvą jų “mokslų”, turi laiko 
darbuotis visokiems šmugelnin- 
kams. Bet savo būtino reika
lo, savo naudai pasimokyti pri
sirengimui šalies pilietybei ne
išmoko, tas buvo “persunku”.

Laikas butų Amerikos Lietu
viams susiprasti, laikas imtis 
rūpintis savo reikalais, savo 
gyvenimu, savo’ šeimos likimu.

Ekonominė padėtis turi la
bai daug bendro su kultūrine 
kūryba. Šios šalies gerbūvis 
turėtų būti visų tų kurie gyve
na šioje šalyje. O prisidėti prie 
šios šalies pagerinimo yra pa
togiausia kada esi» šios šalies, 
piliečiu. Iš to bus nauda ir 
,tau pačiam.

Dabar yra laikas tapti Ame
rikos piliečiu. Jei manai pasi
likti šioje šalyje tai tavo par
eiga interesuotis Amerikos rei
kalais. Taipgi, Amerika tada 
rūpinsis tavo reikalais. Kitaip 
gi busi atstumtas ir be pagal
bos.

B. F. Simons-Simokaitis.

AUTOMOBILIAIS
UŽMUŠTA 34 ŽMONĖS

Chicagoje per 20 dienų, nuo 
pradžios šių metų, automobilių 
nelaimėse užmušta 34 žmonės. 
Automobiliai pasidarė žiauraus 
žudymo priemonė. Paprastai 
kaltininkai yra jauni vaikėzai 
kurie laksto automobiliais bū
dami svaigulių įtakoje.

Jei Chicaga nepraveš griež
tesniu įstatymų automobilistų 
suvaržymui tai kasdien bus už
mušama po kelis žmones.

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

CHICAGIETIS BAN
DITAS KARPIS GA

LI TUOJ BŪTI 
SUGAUTAS

augęs 
Albinas Karpavičius, 

vardu Alvin Karpis,

Chicagoje gimęs ir 
Lietuvis, 
žinomas
visoje Amerikos spaudoje pra
garsėjo kaipo “visuomenės prie
šas No. 1”, ir yra gaudomas 
federalių valdžios agentų, ku
rie jau yra visai jam prie kul
nų.

Prieš savaitę laiko jis buvo 
užtiktas su draugais Floridoje, 
ten susišaudyme su federalės 
policijos vyrais tapo nušauta 
trys jo draugai, ir liko jisai 
su savo Amerikonu draugu, 
Campbell.

šios savaitės pradžioje jie 
buvo užtikti su dviem moterim 
Atlantic City, N. J., kur įvyko 
susišaudymas, moterys paliko, 
o abu vyrai pabėgo.

Iš Atlantic City, spėjama jie 
bėgo į vakarus, sulipę į auto
mobilį kuriuo važiavo Dr. Ho
race H. Hunsicker, iš Allen
town, Pa. Jiedu privertė tą 
daktarą vežti juos j vakarus, ir 
davažiavus netoli Wadsworth, 
O., jie daktarą surišę paliko 
tvarte, o patys nuvažiavo. Iš 
to daktaro apsakymo policijai 
spėjama kad jie bus tie patys 
jieškomi plėšikai.

Daktaro automobiliu jie nu
važiavo Detroito linkui, nes au
tomobilis buvo rastas netoliese 
Monroe miestelio. Jie gal but 
paliko tą automobilį supainioji
mui savo pėdų, o pasigavo ke- 
no kito automobilį ir nuvažia
vo kur nors kitur. Jų j ieško 
aplink Toledo, Detroitą ir Cle- 
velandą.

Karpio tėvai vargdieniai
Chicagos laikraščių reporte

riai šiose dienose apsilankė pas 
Alvino senus tėvus, kurie gyve
na po antrašu 2842 N. Francis
co avenue, dideliame apartmen- 
te kur jo tėvas, Jonas Karpa
vičius, yra namo, prižiūrėtojas 
ir gyvena skurdžiai ten duotuo
se jiems kambariuose skiepe. 
Jo motina vardu Ona. Laikraš
čių reporterių klausinėjama, 
motina pasakojo kad ji nema
tė savo sunaus jau trys metai.

“Aš manau apie jį kiekvieną 
minutą. Kas sekmadienį aš už
degu jo intencijai žvakutę ir 
meldžiuosi už jį. Kasdien aš 
verkiu del jo. Niekas iš musų 
šeimos nėra buvę blogi. Jisai 
pirmiausia pradėjo vaginėti au
tomobilių gurnus, už kuriuos 
gaudavo po penkis dolarius par
duodamas, ir kada buvo sugau-. 
tas, buvo pasiųstas į vaikų pa
taisos namus. Ten susitiko su 
blogesniais už save . Dabar, 
gal jis ir norėtų pasitaisyti, bu-

butų 
nebi-

žmo- 
duk-

ti kitokiu, bet nežino kaip. Jau 
pervėlu.”

' Motina, kalbėdama su ašaro
mis akyse, pasakė kad ji niekad 
nėra gavus nuo savo sunaus 
jokio vogto dolario, jis jai ne
atsiunčia pinigų. “Aš pati sun
kiai dirbu ir užsidirbu. Aš kar
tais einu dirbti iį Logan Squa
re ir gaunu dolarį. Tas dolaris 
geriau man negu dešimts 
gauti iš jo pinigų, nes aš 
jau savo dolario.”

Karpavičiai yra senyvi 
nes, turi tris ištekėjusias
teris. Tėvai Angliškų laikraš
čių skaityt nemoka, apie vėliau
sias žinias laikraščiuose papa
sakoja jų dukterys.

Karpio vardas dabar beveik 
kasdien telpa visos Amerikos 
laikraščiuose didelėmis raidėmis 
pirmuose puslapiuose.

žudeikų ir garsių vagių me
džioklė prasidėjus apie pusan
trų metų tęsiama valdžios poli
cijos didžiausiu įtempimu, ir 
kaip Karpis ir Campbell bus 
nušauti arba sugauti tai laiki
nai bus išnaikinti didieji visuo
menės niekšai.

Oro 
die- 

oras

SMARKUS ŠALČIAI
Chicaga užklupo šalčiai, 

atšalimo laukta per kelias 
nas, ir Sausio 21 d. rytą
staiga atšalo — nuo 40 laips
nių nupuolė iki zero.

Šalčiai užėjo iš vakarų, kur 
palietė visu žiaurumu Pacifiko 
pakraštį. Ten šaltis buvo di
džiausios šiame sezone. Paci
fiko pakraščio valstijose nuo 
šalčio žuvo apie 10 žmonių.

Vakaruose labai giliai prisni
go-.

SAKO GALĖS NUSTATYTI 
KŪDIKIO LYTĮ

Illinois State Medical Society 
paskelbė kad su pagalba vita
mino E gal bus galima nusta
tyti kas turės gimti, vaikas ar 
mergaitė. Jau daryta bandy
mai su baltomis žiurkėmis ir 
pasekmės buvo tokios kad duo
dant patelei žiurkei daugiau ar 
mažiau vitamino E, ji atvedė 
patinukus arba pateles. Vita
minas E yra paprastas dalykas, 
aliejuota kviečių grūdo dalis.

Sakoma kad Anglijoje pasek
mingai buvo padaryta bandy
mai su dviem moterim kurios 
neturėjo vaikų: jos maitinamos 
vitaminu E pagaliau pagimdė 
po kūdiki.

Mėnesinis Kritikos ir Satyros 
žurnalas.

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

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

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 grumtynes, nuodingi gazai, lėktuvų pašovimas, artilerijos griau- 
?™aį> žmonių susprogdinimas ir kitos karo baisybės vaizdžiai aprašyta 
W. T. SCANLON’O parašytoje ir 1-ma premija Amerikoje apdovanotoj* 
karo apysakoje

“Dirva 6820 Superior Ave Cleveland, O
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Dienos Klausimais
LIETUVOS MINISTERIO 
PIRMININKO LINKĖJI

MAI LIETUVIAMS 
IŠEIVIAMS

KAN. KEMEŠIO PATARIMAS NEPILDOMA

Lietuvių Rymo - Katalikų 
Federacija ' tūri labai neto
lerantiškus vadus, ir tos fe
deracijos skyrių valdybos 
susideda iš siaurai žiūrin
čių asmenų.

Kada pereitą vasarą lan
kėsi Amerikoje Kan. F. Ke
mėšis, federantai griebėsi 
pasirodyti kad jie smarkus 
katalikai, ir ėmė vadovauti 
viešus mitingus rengtus F. 
Kemėšio sutikimui, nesi
skaitydami su kitais. Kan. 
Kemešiui tas nepatiko, nes 
jis buvo atvažiavęs Vil
niaus — bendra visai tau
tai — misija.

Išvažiuodamas paliko il
gą savo memorandumą, ku
riame nurodė kaip tikrai 
reikia dirbti tautystės pa
laikymui Amerikoje.

Bet federantai po seno
vei rodo savo netolerantiš
kumą, mano kad užsidarę 
savyje vieni viską atliks, o 

j kiti prasmegkite.
Federacijos skyriai “nesi

skaito” su niekuo rengdami 
Vasario 16-tos paminėjimą, 
lyg spjaudami visiems Lie
tuviams i veidą.

Nuo Federacijos galvų 
priklauso rimtas ar nerim- 

įv. tas skyrių vadovavimas.
Pagalvokit, vyrai, ką da

rot: patys sau virvutę ant 
kaklo neriat. Dabar laikas 
visomis pastangomis imti 
Lietuvybę palaikyti, bet jus 
brendat sau kaip akli per 
balą savo siauru Įsitikini
mu. Praplėskit akis, pažiu- j 
rėkit kad ne jus vieni pa
saulį valdote. Neapgaudi 
nėkit patys savęs.

patirs ar jie norėjo bal
suoti už mokesčių pakėli
mą. Dabar kaip yra, nie
kas nežino, ir nelegališkas, 
seimo tarimą sulaužantis 
patvarkymas ineina galėn.

Harmonizuojamas 
Lietuvos Himnas

Dabartinis Lietuvos him
nas yra harmonizuotas jo 
autoriaus Dr. Vinco Kudir
kos. Vėliau jo muziką pa
taisė kiti kompozitoriai. Bet 
ji, nors nežymiai skiriasi, 
vis dėlto yra nevienoda.

Dabar Lietuvos muzikai 
iškėlė sumanymą Lietuvos 
himno muziką suvienodinti. 
Jie padarė net atskirą pro
jektą ministerių kabinetui. 
Manoma kad netrukus Lie
tuvos himnui bus nustaty
ta vienoda muzika, — pra
neša Tsb.

Gerai, muzika bus suhar
monizuota, ir Vinco Kudir
kos parašytas Lietuvos him
nas — žodžiai ir muzika — 
pasiliks Lietuvos Himnu.

Prieš kelis metus neku- 
rie Lietuvos naujybių jieš- 
kotojai pradėjo kabinėtis

Tikrai Advokatiškai
Kaip jau žinoma, S. L. A. 

centro ponai uždėjo na
riams didesnes duokles, ir 
nariai nori nenori turi jas 
mokėti.

Jeigu centre butų buvęs 
tik vienas ponas advokatas, 
gal to nebūtų Įvykę, bet kai 
sėdi du, tai jau kas kita.

Nors visi žino kad seimas 
nutarė mokesčių nekelti, 
advokatai sudėję savo gal
vas Į kuvą sugalvojo kad 
seimas galima apeiti, ir iš
siuntinėjo buvusiems seimo 
delegatams lakštus ragi
nančius išnaujo balsuoti, ir 
kai “balsavimai” per paštą 
pasibaigė, išėjo taip kaip 
norėta: mokestys pakeltos.

Bet nariai nenutyla: kiek 
girdėti, eina judėjimas pa
reikalauti advokatų pasi
aiškinti ar jie gali laužyti 
seimo nutarimą, ar turi tei
sę pravesti dalykus savo 
naudai, ir kad organe bu
tų paskelbta vardais ir pa
vardės delegatų kurie per 
laiškus balsavo už mokesčių 
pakėlimą ir kurie ‘balsavo, 
prieš.

“Tėvynė” neturi jokios 
teisės užginti nariams šito 
teisingo reikalavimo, ir tu
rės išspausdinti vardus ir 
pavardes tų delegatų kurie, 
remdami socialistų mažu
mos pasiūlymą — ar žino
dami už ką balsuoja ar ne 
— uždėjo nariams didesnę 

/ mokesti. To turi, reikalau
ti visos kuopos, ir kada pa
kils didesni reikalavimai, 
organas be abejo tą pada
rys.

Kada delegatai pamatys 
Savo vardus eilėje už, patys

prie Vinco Kudirkos para
šyto himno ir norėjo kito 
himno.

Jau Vienos Meiles 
Neužteks!....

Tsb. iš Kauno praneša:
Nesenai Kaune buvo su

važiavę visos Lietuvos gy
dytojai, kurie svarstė Įvai
rius medicinos klausimus.

Tarp kitų klausinių gydy
tojai apsvarstė ir nutarė 
kad silpnapročiai, nepagy
domi alkoholikai, recidivis- 
tai ir kiti panašus pakrikč- 
liai butų steriliziiojami. Be 
to, nutarta kad butų eina
ma prie nemokamos medi
cinos teikimo visiems gy
ventojams. Pareikšta nu
sistatymas kad pirm jung
tuvių jaunasis ir jaunoji iš
siimtų sveikatos liudiji
mus, be kurių nebūtų duo
dama šliubas.

Geneva. — Italija pradė
jo šalčiau atsinešti Į Aby- 
siniją ir sutiko užbaigti sa
vo nesusipratimus su ta 
Afrikos juodųjų valstybe 
tarybų keliu. Italija buvo 
kaltinama užpuldin ėjime 
Abysinijos.

VIENUMOJ
Aš vienas kai likau, 
Susisvajojau ir tariau:
Kam aš vienas čia mąstau,
Kam aš verkiu-kenčiu? . . . .

Gal meilė nulėmė
Man karšta
Kad aš verkčiau
Čia nakčia ....

Vienumoje verkiu nakčia,
Kad meilė nutruko karšta;
Aš verkiu-dainuoju,
Bet meilės nebeatkovoju. ...

Man širdis liko šalta
Kaip mėnulis nakčia.
Mano meile, kui tu?
Kam palikai mane čia?....

Aš trokštu meilės karštos, 
Kaip saulės šviesios. ...
Meile, meile, kur tu?
Kam palikai mane tu?

Tu sųgryžk prie manęs, 
Aš nebepaleisiu jau tavęs.
Aš laikysiu tave karštai, 
Kaip saulės spinduliais. . . .

O, liūdna, liūdna vienumoj, 
Kaip be saulės šaltumoj....
Gryžk, meile mano numylėta. 
Aš tikiu tavim dar viena. . . .

Vazgėliai. Jonas Sirgedas.
- •

UŽGESO
Džiaugsmingi balsai jau užgeso, 
Jaunimas laukuos nedainuos, 
Tik vėjas atskridęs iš šiaurės 
Mums rudenio raudą dejuos.
Dejuos jis prie lango bakūžės,
Kur šeima gyvena varguolio, 
Dejuos ir prie rūmų gražiųjų 
Gvvenamu linksmo turtuolio.
Dejuodams pasės juodą skausmą 
Turtuolio ir vargšo širdyse, 
Ir tas jo pasėtasis skausmas 
Matysis kiekvieno akyse.
Ir vėjo žvarbaus Įbauginti
Skubėsim visi į namus,
Nes rudenio šiurpo palaužtas 
Nerimsta laukuose žmogus.

10-X-’34. Jonas Morkūnas.

Kaip kasmet taip ir šy- 
met Lietuvoje Nauji Metai 
buvo labai iškilmingai su
tikti. Juos susibūrę sutiko 
ne tik miestų bet ir kaimų 
gyventojai.

Tačiau Įspudin g i a u s i a 
Nauji Metai buvo sutikti 
Kaune, Vytauto Didžiojo 
Muzejaus aikštėje. Čia su
sirinko tūkstantinės minios 
žmonių. Vytauto Didžiojo 
Muzejus žėrėjo Įvairiose 
šviesose. Pusiau dvyliktą 
valandą čia atvyko minis- 
teris pirmininkas Juozas 
Tūbelis. Jis pasakė svar
bią kalbą, nurodydamas vy
riausybės nuveiktus darbus 
ir ateities darbų gaires. 
Greta to, jis peržvelgė Lie
tuvos politinę, ekonominę ir 
kultūrinę padėtį kitų vals
tybių tarpe, pažymėdamas 
kad šiuo laiku su Lietuva 
kitos valstybės daug dau
giau skaitosi, nes ji yra la
bai svarbioje politiškai geo
grafinėje padėtyje. Musų 
kovas del Vilniaus ir del 
Klaipėdos jau daugiau pra
deda suprasti visas pasau
lis.

Baigdamas, Lietuvos mi
nisters pirmininkas, vy
riausybės vardu, pareiškė 
sveikinimus visiems Lietu
vos gyventojams. Ypatin
gai karštai jis sveikino Vil
niaus krašto Lietuvius, ir 
Lietuvius išeivius: “Svei
kinu musų brolius išeivius, 
kurie, gyvendami tolimuo
se kraštuose, nenutraukė 
ryšių su savo tėvyne, nepa
sidavė ištautinami,” pabrė
žė Juozas Tūbelis. Tsb.

NAUJOS KNYGOS
VIENMARŠKINĖ VIENUO

LĖ — Romanas, parašė Jonas 
llgunas-Vaivadiškietis. 82 pus
lapių knygelė. Išleido knygne
šys Albinas Oželis, Kaune, 1932 
m. Romano scena — Lietuva.

LIETUVA TAUTŲ KOVOJE 
Už BŪVĮ — Skiriama Lietuvos 
16 metų nepriklausomybės su
kaktuvėms ir spaudos atgavimo 
30 metų jubilejui paminėti. Pa
rašė Jurgis Dabrila. Išleista 
Kaune 1934 m., 213 pusi., ne
didelio formato knyga. Palie
čia gana opius Lietuvos gyve
nimo klausimus, kaip Įžangoje 
prie kitko pareiškia, kad “val
dininkams, pagaliau, konkrečiai 
priimta kad tauta ir valstybė 
iš jų, be šešių valandų kance
liarinio darbo, reikalauja dar ir 
potarnybinio veikimo tėvynei, o 
ne partijai, ne restoranui, ne 
kortoms”. Iš. to galime supras
ti kad dauguma valdininkų vi
sai nesirūpina šalies reikalais, 
pasitenkinę tik kad gauna savo 
algą, o šalies išlaikymu lai rū
pinasi ir jiems duoną uždirba 
kiti.

MEILĖS IR MIRTIES KIL
POJ — Jurgio Dabrilos para
šyta 100 pusi, didumo knygele. 
Išleista Kaune, 1934 m.

Knygelė apima keliolikti da
lykų autoriaus pastebėtų Lietu
vos gyvenime.

Jurgis Dabrila yra autorius 
arti poros desėtkų įvairių kny
gelių.

Pastaba Skaitytojams
Kuomet negaunat kurio 

“Dirvos” numerio tai pra
šydami Administracijos jį 
prisiųsti nerašykit “nega
vau pereito numerio”, bet 
parašykit: “Negavau nr. 2 
arba. .1.0,, arba 31”. ‘ Tada 
greitu laiku tikrai- gatisit' 
tą numerį kurio neturit.

“Dirvos” Admin.

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

ANTANAS BARANAUSKAS
(Jo Gimimo 100 Metų Sukaktuvės)

Sausio 19 d. suėjo šimtas'metų kai gi
mė vienas didžiųjų Lietuvos poetų, Vysku
pas Antanas Baranauskas. Jis gimė 1835 
metais Utenos apskrityje, Anykščių mies
telyje. Busimo poeto tėvai buvo neturtin
gi ir turėjo daug vaikų. Kiek paūgėju
siam Antanui teko bandą ganyti ir kurį 
laiką pusberniu tarnauti pas ūkininkus. 
Tačiau darbininkas iš jo buvęs prastas, 
nes ne tiek dirbdavęs kiek visiems per iš
tisas dienas “pamokslus” sakydavęs. Bu
vo linksmas berniokas ir geras daininin
kas.

Tačiau musų busimasis poetas ir vys
kupas jau iš pat jaunų dienų mėgo knygas 
ir labai linko į mokslą. Tai pastebėjęs jo 
tėvas Antanas pradėjo leisti vaiką į Rum
šiškių valsčiaus raštininkų mokyklą. Ją 
baigęs, kurį laiką tarnavo Raseiniuose, 
Vainute, Skuode ir kituose mažuose Že
maitijos miesteliuose. Jo tarnybos drau
gai buvo sulenkėję bajoraičiai, mėgdavo 
girtauti. Bet Antano jie nepajiegė savo 
pusėn patraukti. Jis ir daugiau domėjosi 
mokslu, literatūra ir religija. 1856 metais 
Baranauskas už pinigus Įsigijo keturių 
klasių liudijimą ir įstojo i Varnių kunigų 
seminariją. Per du metu baigė šią semi
nariją ir išvažiavo studijuoti Į Petrapilio 
dvasinę akademiją. Būdamas gabus vy
ras, Baranauskas tuojau baigė akademiją. 
1862 metais buvo Įšventintas kunigu ir iš
siųstas savo mokslų dar daugiau pagilinti 
į Vokietiją. Čia jam bebūnant, užėjo 1863 
metų sukilimas Lietuvoje prieš Rusų val
džią. Baranauskas taip karštai rėmė šį 
sukilimą kad net parašė atsišaukimą į Lie
tuvių tautą, kviesdamas nusikratyti “mas
kolių nagaikos”. Po sukilimo jo du bro
lius ištrėmė Rusijos gilumon, areštavo 
daug pažystamų kunigų, artimų draugų.

1864 metais Antanas Baranauskas ta
po Petrapilio dvasinės akademijos profe
sorium. Bet neilgam. Tuojau vyskupas

su žiaurumus Lietuvoje.
Be pasaulinio turinio poezijos, Bara

nauskas nemažai parašė ir tikybinių gies
mių, kurias Vysk. M. Valančius išleido 
atskira knygele, pavadinta “Artojų Gies
mės Šventos”. Baranausko dainos ir gies
mės plačiai sklido Lietuvių liaudyje ir vi
sur buvo mėgiamos, dainuojamos.

Antano Baranausko literatūrinis pa
likimas nėra jau toks menkas. Jis butų 
žymiai gausesnis, gal ir daugiau vertin
gesnis, jeigu musų dainius per visą savo 
gyvenimą butų kūręs tik meno veikalus. 
Adomas Jakštas sako kad Baranauskas 
buvo tikras genijus, bet nepajiegdavo ties 
viena kūrybos šaka sustoti. Čia jis poe
tas, čia kalbininkas, čia matematikas, čia 
teologas. Ir visose savo darbo srityse jis 
daug nuveikė. Dalinai jo kūrybai trukdė 
aplinkuma. Ne be reikalo sakoma kad 
Antanas Baranauskas yra ąžuolas kuriam 
teko augti puode. Tsb.

LIETUVOJE SPARČIAI PLATINAMA 
KNYGOS

Lietuvoje laikraščiams i plačiuosius 
gyventojų sluogsnius, ypač ūkininkus, ke
lią praskynė 1927 metais redaktoriaus An
tano Bružo įsteigtas pigus nepartinis, tu
riningas savaitraštis, “Musų Rytojus”. 
“Musų Rytojaus” pėdomis pasekė kiti uki- 
niški laikraščiai, ir šiandien jau Lietuvos 
sodžiuje laikraščių skaitoma bent penketą 
kartų daugiau negu prieš aštuonetą metų.

Liko rūpesniai apie knygą, kuriai pla
čiau paskleisti vis nebuvo randama prie
monių. Mat, knygos buvo perbrangios ir 
jas mažai kas pirkdavo. Leidėjai leisda
vo kiekvienos knygos po 3000—5000 eg
zempliorių, o greitai parduodavo po 500, 
800, 1000 egzempliorių. Kitos ilgus metus 
gulėjo ir nyko sandėliuose. Per kelioliką 
metų sandėliuose susirinko šimtai tūks
tančių egzempliorių knygų.

Štai, prieš Kalėdas “Sakalo” knygų 
leidimo bendrovė sumano savo sandėlius

Motiejus Valančius jį parsikvietė į Kauną. 
Čia Baranauskas profesoriavo Kauno ku
nigų seminarijoje, dėstydamas Lietuvių 
kalbą ir iškalbos mokslą. Jis buvo ypač 
atsidėjęs Lietuvių kalbai ir tyrė įvairias 
tarmes. Kaip Lietuvių kalbos žinovas, jis 
buvo garsus visame mokslo pasaulyje. Jo 
patarimų bei nurodymų klausydavo ir 
klausdavo tokios pasaulinės garsenybės 
kaip Šleicheris, Weberis, Kuršaitis ir kiti. 
Iš jo Lietuvių kalbos mokėsi antras žymus 
musų kalbininkas Kun. Jaunius. 1884 me
tais Baranauskas buvo paskirtas Seinų pa- 
vyskupiu, o po penkerių metų tapo Seinų 
vyskupu. Čia musų didis poetas ir mirė 
1902 metų Lapkričio 26 d.

Baranauskas savo kūrybos talentą 
pradėjo reikšti turėdamas tik 14 metų am
žiaus. Rumšiškėse besimokydamas ir vė
liau raštininkaudamas Įvairiuose valsčiuo
se, jis jau rašė namiškiams eilėraščius. 
Pirmuose savo poezijos kūrinėliuose, Ba
ranauskas apdainavo kūdikystės dienas, 
Nemuno potvinius, Anykščių gamtą ir 
upės Šventosios slėnius. Jau čia reiškėsi 
busimasis “Anykščių Šilelio” autorius.

1857 metais Varnių kunigų seminari
jos profesorius Gabšys išpeikė Lietuvių 
kalbą. Girdi, Adomas Mickevičius “Poną 
Tadą” galėjęs parašyti tik Lenkiškai, nes 
Lietuvių kalba poezijai netinkanti. Klie
rikas Baranauskas Įsižeidė šiuo Prof. Gab- 
šio pasakymu ir širdyje pasižadojo para
šyti Lietuvių kalba poezijos veikalą ne 
prastesnį už “Poną Tadą”. Ir 1858-59 me
tų vasarą Antanas Baranauskas sukūrė 
savo gražiausią poezijos veikalą, “Anykš
čių Šilelis”. Tai lyrinė, džiaugsmo ir skau
smo jausmais apipinta poema, dainuojanti 
apie senovės Lietuvių girių grožį ir vėles
nį jų sunykimą. “Anykščių Šilelis”, tai 
Lietuvių poezijos perlas. Antras svarbus 
jo kūrinys yra tai “Pasikalbėjimas Giesmi
ninko su Lietuva”, kuriame musų dainius 
jau pranašavo Lietuvos nepriklausomybę. 
Dar paminėtina jo kelinė Peterburgan, ku
rioje jisai smarkiai protestuoja prieš Ru-

pratuštinti. Ji leidžia knygoms išlošti lo
teriją. Bilietu pirktu už 50 centų išloši 
vieną knygą iš sudaryto knygų sąrašo, ku
riame knygos buVusios įkainuotos po 2-3-5 
ir net 10 litų. Loterija turėjo neparastą 
pasisekimą. Ji tęsėsi ištisą mėnesį ir ne
galima buvo prisimušti prie bilietų. Tuo 
budu per trumpą laiką parduota daugybė 
knygų. Šitokio knygų platinimo sumany
tojas “Sakalo” bendrovės pirmininkas A. 
Šniukšta džiaugiasi nors pigiai knygas 
pardavęs, bet ištuštinęs sandėlius, paleidęs 
knygas i žmones ir dar gerokai litukų su
rinkęs naujoms knygoms leisti. Šniukštos 
sumanymu pasinaudojo ir kiti knygų lei
dėjai, ir taip pat savo knygų sandėlius ėmė 
tuštinti panašiu budu.

Jeigu atsirastų sumanus ir patikimi 
Lietuviai knygų platintojai užsieniuose, 
jie galėti; gauti pigiau Lietuviškų knygų 
platinti ir musų išeivijoje. Tuo reikalu 
galėtų kreiptis kad ir į tą pati Ant. Šniuk
štą, Kaunas, “Sakalo” bendrovė. Tsb.

JUROS MERGA
(Paraše K. S. Karpius, “Meruno” autorius)

Pasakiškas romanas iš 
gilios Lietuvių senovės, 
iš apie 1500 metų atgal, 
iš ankstyvų Lietuvių-Že- 
maičių prietikių su jurų 
siaubūnais vikingais, ši 

apysaka eina a- 
pie iš užjūrio at
ėjusių kariaunin- 
kę mergą su sa
vo vikingais, ku

rie užkariauja ir įsigyvena Paląngos srityj. Apie 
lai išgirsta narsus kariauninkas Ramojus nuo 
Nemuno ir Dubysos, jis išvyksta gelbėti savo 
žmones nuo svetimųjų, bet pats įsimyli į tą už
kariautoją “juros mergą”. Pagaliau žūsta ta 
merga ir per ją pražūsta pats Ramojus. — Kny
ga didelė, 298 pusi. Kaina ......................$1.00

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. __ Cleveland, Ohio
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(Tęsinys iš pereito num.)

V.
Išjojo bajoras žaliojon girion medžio

tų, šyvo žirgo pamandravotų, juodų kur- 
telių pravaikinėtų, miklių 'kilpinėlių patam
pytų, aiklių drožtelių pametinėtų, liūdnos 
širdelės tai nuramintų.

Jojo bajoras per žalią girią, pagal di
džiųjų juodų raistų ir bejodamas pamatė 
kranklį bekrankiantį. Kranklelis lekia, 
juodais sparnais tankiai mosuoja.

Ištempė bajoras miklią kilpinėlę, įdė
jo aiklią drožtelę, nušaus bematant krank- 
luotį kranklelį.

— Krank-krank, jaunasai berneli, ne
tempk miklios kilpinėlės, nedėk aiklios 
drožtelės, nešauk mane krankluočio, krank
lelio!.... Žinau tavo sunkią godelę, tavo 
didžią nelaimę! Nešauk mane, berneli, tai 
aš tau pasakysiu kaip be baimės užmigti, 
'kaip ramiai atsikelti.

Nustebo jaunas raitelis, kranklio bal
są išgirdęs: tiek metų medžiojo, tiek die
nų pragyveno, dar niekuomet negirdėjo 
kad kranklys kalbėtų, žmogaus mintis mi
nėtų. Nusigando begalo jaunasai berne
lis, nuleido baltas rankeles, išpuolė mikli 
kilpinėlė, pabirę j o aiklios drožtos vėly te
les.

— Krank-krank-krank, jaunasai«ber
neli, nesibaidyk manęs, garsusai bajorėli! 
Tik pabalnoki savo ristąjį žirgelį žalio šil
ko balneliu ir kamanoki juodbėrėlį gry
nuoju aukseliu, žeboki žirgelį sidabriniais 
rudilais, pakaustyk aukselio pasagėlėmis, 
ir tada joki tolimon šalelėn, į marias mė
lynąsias, Prūsų žemelėn; ten rasi didį go
jų, o tame gojuje seną senužėlį, po ąžuolu 
plačialapiu besėdinti, kaitrią ugnį beku- 
rinantį. Tąi jam išporyk savo darbelius,, 
tai jam pasakyk savo vargelius, tai jis ta
ve pamokys kur rasti ramybę, kaip užrus- 
tintus dievus permaldauti.

Taip prakalbėjęs nuskrido kranklys 
krankluotis.

Varė bajoras šyvą žirgelį iš žalių gi
rių į aukštus dvarus paristėmis pasuolė
mis ir, niekam žodžio nekalbėjęs; balnojo 
patį risčiausį žirgą, kamanoje bėrą patį 
aikliausį, jojo tolimon šalelėn, kur augo 
didelis žalias gojus, o tame gojuje ąžuolas 
plačialapis, po kuriuo sėdi senas senužėlis, 
kaitrią ugnelę kūrina.

Ilgai jojo, ilgai vargo, kol prijojo ma
rių mėlynųjų, Prūsų šalelės....

Ir dasiklausęs ir prijojęs, rado bernu
žėlis tarp tamsių šilų, tarp žaliųjų girių 
ąžuolėlį plačialapį bestovintį, žalia viršū
nėle besiūbuojantį, plačias šakeles bemik- 
lojantį, žaliais lapeliais beskambantį, ma
žų paukštelių apičiulbamą.

Po tuo ąžuolu, po plačiašakiu gulėjo 
didis akmenėlis, ant jo sėdėjo senas senu
žėlis, žilas kaip obelėlė, kaitrią ugnelę kū
rino.

Dar jaunas nenusėdo nuo šyvo žir
gelio, dar neprisiartino į kaitrią ugnelę, 
dąi' nepalenkė puikios galvelės prie seno 
senužėlio, prie jo žilos senystėlės, dar ne
sveikino jo garsiais žodeliais, jau senelis 
gūdžiai prakalbėjo, kaip lapeliai užužėjo, 
vakaro vėjelio papučiami, gailia rasa ap- 
siprausdami:

— Senki tavęs, berneli, laukiau, senai 
apie tave galvojau. Susivėlinai ne vienais 
meteliais, apsunkinai sau ne vieną diene
lę! Tai sėskis ant akmenėlio, tai papasa
kok savo vargelius!

Atsisėdo bernelis ant didžio akmenė
lio, porino savo darbelius, sakė visus savo 
vargelius; senelis klausė, žilą galvą į že
mę lenkė.

— Sunki tavo dalelė, jaunasai raiteli, 
didi tavo nuodėmėlė, neveik dievus per
maldausi, ne tuoj vaizbūnus padaušosi. To
li tai toli nuo šitos vietos, vakaruose, ne 
rytuose, už trijų girių, už trijų kalnų, už 
trijų straujų upių, už didžių Vandenėlių — 
apsigyveno pikti žmonės. Jie kaip šunys 
ant musų loja, plusta dievus aukščiausius, 
Perkūną galingiausį, visur mumiems duo
bes bekasdami, musų girias šventąsias be- 
kirsdami, ir žada miego nemiegoti, dfionos 
nevalgyti, tik vienu karštu musų krauju

misti, kolei musų dievus neišvaikys, šven
tosios ugnies neužgesys, šventųjų miškų 
neiškapos, tėvų kapų neišdraskys.... Tai 
tu pabalnoki šyvąjį žirgelį, tai kamanoki 
ristą juodbėrėlį, tekink aštrųjį kirvelį, 
šviedrųjį kardelį, tai tu nujoki ton šalelėn 
vakaruose, ne rytuose, už trijų girių, už 
trijų kalnų, už trijų straujų upių, už di
džių vandenėlių, tai tu kapoki tų piktųjų 
kraugerių galvas, kaip darže aguonėles, 
tėvų kapus begindamas, aukštus dievus 
belinksmindamas.

Nuo aukšto dvaro jodamas, pasodink 
toje vietoje kur vaizbūnai guli, sausą lie
pos šakelę. Liepk prisakyti kad sakalą 
siųstų, kad žinelę leistų į tave, kai toji ša
kelė išsprogs pražydės, žalius lepelius pa
leis. Jei gyvas busi, ramiai namon josi, 
nebijodamas nei aukštųjų dievų, nei nužu
dytų vaizbūnų keršto; jei žūsi — tai tavo 
jaunoji rože žydės ir tave jauną dažnai 
minės....

PASIDAIRIUS
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VI. ' ' ’ K
Ir liepė bajoras gaminti kuogreičiau- 

sia šviedrius kardelius, miklias kilpinėlės, 
drožti aiklias drožteles, gaminti velytėles, 
balnoti šyvus žirgelius, ginkluoti jaunus 
bernelius, — karan joti tolimon šalelėn, 
vakaruosna, ne rytuosna, už trijų girių, 
už trijų kalnų, už trijų straujų upių, už 
didžių vandenėlių, kur apsigyvenę tie pik
tieji žmonės, kurie žada miego nemiegoti, 
baltos duonos nevalgyti, tik vienu musų 
karštu krauju misti, kolei musų dievų ne
išvaikys, šventosios ugnelės neužgesys, 
šventųjų miškų neiškapos, tėvų kapų ne
išdraskys. O kai ėmė rengtis karan joti, 
pasodino pas Straują upelę, kur guli mieg- 
ti amžinai užmigdyti vaizbūnai, sausą lie
pos šakelę.

Ir išėjo aukštan dvarelin jaunojo ba
joro mergelė ir klausė savo mieliausį:

— Pasakyk man, mano mielas, kam tu 
šyvus žirgus balno ji, kam jaunus raitelius 
ginkluoji? Kur tu josi, kelelį keliausi? 
Ar žalion girelėn medžiotų, ar tolimon ša
lelėn kariautų?

Ir atsakė bajoras:
— Neklauski manęs, jaunoji! paklaus

ki šyvą žirgelį. Jei jis prakalbės, tau žo
delį pasakys, tai tada žinosi kur aš josiu, 
kelelį keliausiu, ar žalion girelėn medžio
tų, ar tolimon šalelėn kariautų.

Ir sunkiai atsiduso jaunoji ir gražiai 
prakalbėjo:

— Ne tai tu man sakei, ne tai porinai, 
ne tai aš klausiau, ne tai aš girdėjau, kol 
mane jauną mylėjai. Dievai mane bau
džia kad tu mane lioveisi mylėjęs, nei ne
betiki manim daugiau....

Ir, užlaužus baltas rankeles, paleido 
gudų balselį po didįjį dvarą. Ėmė ją ba
joras už baltų rankelių, vedė aukštojon 
klėtelėn, sodino ant baltų skobnelių, kalbė
jo meilų žodelį, kalbindamas linksminda
mas jaunąją mergelę.

Ir paklausė vėl jį jauna bajoriene:
— Pasakyk man, bernužėli, kur tu jo

si, kur kelią keliausi? Ar žalion girelėn 
medžiotų, ar tolimon šalelėn kariautų?

Kad nenugąsdinus jaunos širdelės, no
rėjo sumeluoti bajoras, netikrą žinią pa
duoti, kad ne tolimon šalelėn jojąs kariau
tų, bet tik žalion girion medžiotų, bet jau
na pati taip meiliai jam į akis pažiurėjo 
kad jo liežuvis užstėbo, širdį jam kaip ši- 
pu pervėrė.... pamiršo meluoti ir teisy
bę kalbėti.... “Dievai aukščiausi!” — 
griausmingai mąstė jaunasai bajoras savo 
sužeistoje širdyje, — “gal gi aš jos dau
giau nebepamatysiu!.... Kaip neatsisvei
kinti, paskutinį sykį meiliai nepakalbėti, 
gražių vardelių nepavartoti, skaistų vei
delį neišbučiuoti, gelsvų kaselių nepania- 
styti.... ”

Taip pagalvojo — ir tamsus nubudi
mas šviesias akis jam aptemė, kaip temia 
šviesią vasaros dienelę didi audra vakaruo
se; liūdną širdelę jam suspaudė — ir gai
la jam buvo ir jaunosios jaunystėlės ir 
gražiosios mergužėlės, linksmųjų pragy
ventų dienelių.... Skundės porino jai ką 
sakė kranklelis, ką liepė senelis....

Kaune šią vasarą žada 
šaukti Viso Pasaulio Lietu
vių Kongresą. Patirti ar 
toks Kongresas reikalingas 
ir apsipažinti su Amerikos 
Lietuviais sako atvyksta į 
Ameriką Draugijos Užsie
nio Lietuviams Remti pir
mininkas.

Galiu iškalno pranašauti 
kad gerb. DULR pirminin
kas bus rekomenduotas pir
miausia nuvažiuoti pas so
cialistų Papą Grigaitį pa
klausti ar reikia šaukti pa
saulinį Lietuvių Kongresą 
stiprinimui Lietuvių patrio
tiškumo ....

Cicilikų gazieta tik tam
po striunas “antro skridi
mo”, tik lygina savo pabūk
lą prie geriausių pasaulyje 
lėktuvų — matyt į pavasa
rį rengiasi rinkti daugiau 
aukų....

Be abejo gaus vėl Lietu
vos Aero Klubo ir Lietuvos 
Ambasadorių Amerikoj už- 
gyrimus....

Dar sykį pasitvirtina pa
sakymas kad didvyriui ge
riausia numirti po savo at
likto darbo, gavimui žmo
nių pagarbos.

Štai du Bruklyno Dzūkai 
Adomavičiai lėkė ir nulėkė 
į Varšavą, buvo pagerbti, ir 
sugryžo į Ameriką vėl savo 
seną biznį varyti. Pakliu
vo į valdžios rankas, ir nie
kas nežiūri ar tu skridai į 
Lenkiją kr ne — eik į ka
lėjimą arba mokėk sunkias 
pabaudas..

Konkurencijos Auka
Kalėjimo viršininkas: — 

Už ką tu čia patekai?
Kalinys: — Konkurenci

ja mane prie to privedė!
— Kaip tai: kokia kon

kurencija?
— Mat, aš dariau tokius 

pat pinigus kaip ir valsty
bė....

Tas Tarnas Žino Savo 
Pareigą

Poni (naujai priimtam 
tarnui): — Kai eisi į mano 
miegamąjį kambarį tai pir
ma pabaladok, nes gali už
tikti mane besirengiančią. 
Ar supranti?

Tarnas: — Nėra reikalo, 
poniute, aš visuomet pažiū
riu pro rakto skylę....

Nemoka Skaityti
Poni atbėgus į policiją: 

— Ponas viršininke, ar ne
galėtumėt surasti mano šu
niuką? Dingo iš namų.

Viršininkas: — Tamsta, 
patarčiau apie tai paskelb
ti laikraštyje.

Poni: — Nieko tas negel
bės, mano šuniukas nemo
ka skaityti....

Išsipildė
— Mačiau pas tave lan

kėsi čigonė. Ką ji tau pa
sakė?

— Pasakė kad turėsiu di
delių nuostolių.

— O ką, ar išsipildė?
, — Kaipgi, tuč tuojau! Ji 
nespėjo išeiti, kaip pasige
dau dviejų vištų ' ir muilo 
svaro.

Patraukianti Mergina
Sužadėtinis: Sakyk, Ma- 

ryt, ar tau šis ponas pažys
tamas, kuris praeidamas 
nusiėmė skybėlę?

Marytė: Ne.
Sužadėtinis: Tai kam jis 

skrybėlę pakėlė?
Marytė: Nepažystamas, 

bet turbut jis nori su ma
nim susipažinti.

Nieko Tokio
Viena Lietuvos poni atbė

ga prie tarnaitės rėkdama:
— Onyte, išbėgo!!!
— Oi, Dievuliau! Kas?
— Musų miestelio ban- 

kierius su visų pinigais!
— Baisiai išgąsdinote. Aš 

maniau kad sriuba....

Nemokyk Mokyto
Dantų gydytojas naujam 

pacientui: — Nesibijokite, 
tamsta, visiškai neskaudės!

Pacientas: — Pasakok tą 
kitiems pacientams. Aš gi 
pats esu dentistas ir žinau 
kaip “neskaudės”.

ILGIAUSI LIETUVIŠKI ŽODŽIAI

čia vėl sutalpiname eilę il
gų Lietuviškų žodžių, susiųstų 
“Dirvos” skaitytojų. Tarp jų 
vieni yra tiesioginiai žodžiai, o 
kiti “iškimšti”, ilginti visais 
dasileidimais, nors praktikoje 
tie žodžiai taip nesivartoja.>

A. Sakalas (Montreal, Cana
da) :

Džiaugsmingiausiai 
Nepasijudindamas 
Bendradarbiavimas 
Mielaširdingiausias
Kazys Tumosa (E. St. Louis, 

Ill.) :
Neprisiverčiantiems 
Mielaširdingiausiasis
E. šutrienė (Cleveland, 
Pasigimnastikuoti 
N eišsislapsčiusiesiems 
Revoliucijonieravimosi

Izidorius Gudžiūnas (iš 
Francisco, Calif.):

Stebiiklingiausiasai

Pranas Gurauskas (iš 
dence, R. I.):

Lenktyniuojantiems 
Akmenskaldis 
Keturioliktasis t 
Džiaugsmingas 
Apdovanojimas 
Svetimoteriavimas 
Pamokslininkas 
Nepasiganėdi jimas 
Administrativiškas 
Apsirubežiavimas 
Materialistiškas 
Mielaširdingystė 
Neprietelingumas 
Atsisveikinimas 
Griaustinuotas 
Išklausinėjimas 
Lengvamislingas 
Paleistuvavimas 
Penkiasdešimtas 
Apipamatavimas 
Apsipačiavimas 
Atidarinėtojas 
Dederviniuotas 
Gailaširdingas 
Girtuokliavimas 
Laisvamaniškas

Juozas Giumbinas
Ill.): _

Pasivaikščiojimas
Korespondencijos
Nepasitikėjimas
V. S. Jokubynas

III.) :
Bendradarbiavimas

(ChicagOj

-
(Chicago,

O.):

San

Provi-

Holyoke,Jonas čivas (iš
Mass.) :

šiandieniniuose
Kontrabandininkas
Bešeimininkaujant

Pijus Janko (McCreory, Man.
Canada):

Pasilinksminimuose

(Bus daugiau)

©
©
©

J. K. M. (Los Angeles, 
Stebuklingiausiasis 
Išmintingiausiasis 
Mielaširdingiausiasis 
Gailestingiausiasis 
Neišmaniningiausiasis 
Pasi gailestingiausiasis 
Suplepėjusiausiasis 
Garsiakalbingiausiasis 
Išmaldaujančiausiasis
Mike Samas (Cleveland, O.)'. 
Džiaugsmingiausis

Cal.)’

PR1SIŲSKIT DAUGIAU
Kurie turit noro, galit prisių

sti dar daugiau ilgiausių žo
džių ir jie bus paskelbti šiose 
kolumnose kartu su jūsų var
du. Stengkites nesiųsti tų pa
čių žodžių kurie jau tilpo per
eitame numeryje arba telpa 
šiame numeryje. Kurie pri
siuntė sulyg pirmesnio paragi
nimo kad ir tuos pačius žo
džius, jie bus sutalpinti visu :

PAIN-EXPELLER M
Visokiems muskulų 

skausmamspalengvinti
naudokite

ANCHOR 
PAIN-EXPELLER[ 

Pain-Expelleris visuomet 
palengvina skausmus^?

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

K. S. KARPIUS
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
Rašykit laiškais arba atsi- 

lankykit ypatiškai.

6820 Superior Ave. 
Cleveland, Ohio.

ę. WILKELIS FUNERAL1 HOME , 
Licensed Funeral Director I

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI,

E Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok S 
E musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiem* E 
E lygus, be tsižvelgimo i kaštus.
E Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo> — 
E demiškas. \ S
E HEnderson 9292 =

ATNAUJINKI!
Savo Prenumeratą

SKAITYKIT “DIRVĄ 1935 METAIS!
NAUJI METAI

SAKOS!
NAUJI RAŠTAI! NAUJOS ŽINIOS! GRAŽIOS APY- 
PUIKŲS JUOKAI! SMAGIOS DAINOS!

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

Adresuoki t sekančiai:)

DIRVA
6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND, OHIO

© 
t



DIRVA

GERB. SPRAGILAS

EKSTRA! EKSTRA! 
MOKSLIŠKI SRIUBAI Iš

KAUNO JAU ATĖJO!
Gerb. Spragilo Oroplanui 

baigti visos kliūtys pra
šalintos — rengiama 

« “krikštynos”
Sausio 27.

Gerbiami ir Gerbiamos 
Visi ir Visos! Štai jau aš, 
jūsų gerb. Spragilas, su- 
gryžau iš maršruto po ko
lonijas ir surinkau dar dau
giau pinigų savo oroplano 
įrengimui skridimui su su
stojimais iš Klyvlando į 
Kauną.

Aplankiau sekančias ko
lonijas, kuriose > pasakiau 
gražias prakalbas kad ne
noriu iš darbininkų jų do
larių, ir visi mokėjo po pen
kinę pasėdėjimui tame oro- 
plane kuriame aš su savo 
samdytu pilotu skraidau ir 
jis ore daro visokias mirties 
kilpas, o aš renku pinigus. 
Visur visi tiki kad tai tuo 
pačiu oroplanu aš lėksiu, ir 
džiaugiasi gavę prisėsti ant 
mano sėdynės, o aukų tai 
niekas nesigaili. Štai kur 
dar buvau ir kiek aukų ga
vau:

Kearny, N. J. — suauka- 
vo $499; Maspeth, N.— 
$992; Plymouth, Pa,—$786; 
Shamokin, Pa. — $229; ir 
Dubois, Pa. — $372.

Ačiū tiems gerbiamiems 
ir gerbiamoms kurie auka
vo ir parėmė mano garbin
gą patriotišką žygį.

Niekur jokių netikėtų ne
laimių nebuvo, ištiko tik ke
lios tikėtos, kuriose gerb. 
Spragilas vis išėjo su pasi
žymėjimais ir su garbe, ba 
visur visi kas tik ką matė 
paskaitė už gerb. Spragilo 
gabumus skraidyme ir už 
norėjimą publikai parodyt 
savo narsumo.

Maspethe gerb. Spragilą 
apdovanojo gėlių bukietais 
‘‘Laisvės” ir “Naujos Gady
nės” štabai, o Bruklyno ci- 
cilikai neužsileisdami, norė
dami paremti mano skridi
mą atidavė $200, surinktų 
parėmimui “antro skridi
mo”.

Po sugryžimo iš savo is
toriško maršruto, labai nu
džiugau, ba radau susius
iąs visas mano oroplano 
reikmenis ir dalis, ir visos 
buvo tos pačios kaip jas iš 
katalogų buvau pasirinkęs 
arba savo moksliškais išro- 
kavimais užsakęs padaryti.

Paskiausia atėjo iš Kau
no moksliški sriubai prope
leriui prišriubuoti, o iš ge
rų patriotų duonkelių Piva- 
rono iš Picburgo ir Žiugž
dos iš Niuvarko gavau už
tikrinančius pran e š i m u s 
kad duona ir pyragai ku
riuos jie iškepė trys savai
tės atgal kelionei, dar vis 
laikomi ir prisius išvakaro 
prieš Grabnyčias, kai gerb. 
Spragilas rengsis pakilti į 
erdves.

Gerb. Robotas iš Čikagos 
jau pribuvo — sutaupė apie 
$149 kelionės iškaščių, atei
damas pėkščias.

Ale turiu pasakyt savo!

gerbiamiems rėmėjams ir 
aukautojams vieną dalyką 
kuris bemaž ko nesulaikė 
rengiamo išskridimo.

Štai kaip buvo:
Gerb. Robotas, už kur; 

užmokėjau penkis tūkstan
čius dolarių, — ba tai yra 
paties vėliausio ir moksliš
kiausio išradimo, net šneka, 
atėjęs, persistatė save man 
ir mano mekanikams kurie 
slaptame garadžiuje, skie
pe, sudėdinėja mano oropla- 
ną, ir sako:

— Gerb. Spragile, noriu 
priminti apie vieną proble
mą kuri intimiai surišta su 
šiuo projektu, — sako jis.

— Klausau ką turi pasa
kyti, — sakau aš.

— Reikalinga tas išanali
zuoti dabar, pirm negu im
simės šį projektą vykdyti,
— sako jis.

(Zecerio pastaba: įsitė- 
mykit, gerb. Robotas varto
ja mokslišką kalbą.)

— Gerai, gerai, turim vis
ką išdiskusuoti pirm negu 
toliau imsimės darbo, — 
sakau aš.

•— Šis projektas apima 
problemas intimiai liečian
čias musų abiejų situaciją 
dabar pirm projekto prave- 
dimo ir paskiau kada bu
sim pasiekę savo destinaci- 
ją ir savo projektą Įvykdę,
— sako jis.

— Tas viskas labai gerai, 
prašau pasakyti ką tu turi 
savo galvoje, — sakau aš.

— Nuo konkliuzijos ko
kios dabar prieisime pri
klausys grandioziškas pro
jekto pravedimas arba da
lykas turės baigtis be rezul
tatų, — sako jis. ,

— Na tai ką tuomi nori 
pasakyti, sakyk greičiau,— 
sakau aš.
_— Prašau neskubint mari’ • ‘ • •nęs; situacija yra kompli
kuota; aš esu šaltas, rimtas 
ir prieisiu prie išvados ko
kią turiu tamstai perstaty
ti. Nuo musų dabartinio 
susipratimo priklausys vi
sa ateitis, taigi aš nenoriu 
skubintis prie konkliuzijos,
— sako jis.

— Ale vistiek man reikia 
žinoti ką tu nori priveski, 
todėl sakyk aiškiai ir atvi
rai. Aš sukalbamas žmo
gus, susitaikysim, — sakau 
aš.

— Taigi, gerb. Spragile, 
štai mano kardinalis objek
tas, kurį turim išanalizuo
ti kad paskui nekiltų jokių 
disputų: Kuriam iš mudvie
jų priklausys garbė už ši 
taurųjį žygį? — sako jis.

Misliu sau: tu geležies 
šmote, ar tau neužtenka 
kad aš tave nupirkau ir su
teikiu garbę įdėdamas į ša
mo moksliškiausį oroplaną, 
dar tu nori su manim gin
čytis už garbę!

— Tu prie šio skridimo 
jokio balso neturi, aš tave 
pirkau, už tave užmokėjau 
grynais pinigais, ir tu esi 
taip sakant mano tik sam
dytas ir sukontraktuotas 
padaras, — sakau aš.

— Valdyk savo tempera
mentą, gerb. Spragile, nes 
gerai žinai kad tau vienam 
be manęs skristi į tokią ke
lionę yra perdaug rizikin
ga, nes daugybė nepasiekė 
savo destinacijos kurie ne- : 
turėjo mano broliii su sa
vim. Aš galiu užtikrint 
nuskridimą iš Klyvlando į 
Kauną, su sustojimais, bet 
privalo man būti asignuota 
dalis priderančios garbės, 
jeigu ne visa, nes iki šiol 
mano broliai ištikimai pa
tarnavo kitiems lakūnams, 
bet nutylėjo, ir pasaulis tik 
lakūnus vainikuoja garbe, o j 
apie juos nei žodelio. Aš, p

būdamas moksliškiausias iš 
visų Robotų, pasiryžau ko
voti už savo privilegijas ir 
nustatyti principą ateičiai, 
sulyg kurio visi Robotai tu
rės būti 
tinti, —

— Aš 
štai ką 
Vyriausia

racionališkai Įver- 
sako jis.
tau, gerb. Robote, 
pasakysiu: aš esu 

Galva Slaptos 
Spragilų Sąjungos ir viena
tinis šio skridimo iš Klyv
lando į Kauną sumanyto
jas, ir niekas neturi jokios 
teisės su manim apie ką 
nors ginčytis ar už garbę 
varžytis. AŠ esu visas skri
dimas ir visa garbė pri
klausys man, ar tu su ma
nim sutiksi lėkti ar ne! — 
pasakiau aš.

Šitokį mano atsakymą iš
girdęs, gerb. Robotas pasi
krapštė pakaušį, pasimisli- 
no ir nutilo. Mat, paeina iš 
Čikagos tai gerai žinojo kas 
atsitiko pereitą vasarą vie
nam kuris nesutiko pildyt 
“skridimo” pramico r i a u s 
patvarkymų.

Iš Kauno atėjo kiti pra
nešimai kad į Slabados for
tus gerb. Spragilą pasitikti 
suvažiavo pusė Lietuvos, 
išaugo ten dideliausias mie
stas, ir girdisi tiktai žąsų 
gargėjimas, ba Lietuvos žą
sų angy tojai negalėdami jų 
nei viršininkams parduoti 
nei į Prusus eksportuoti, 
susivarė į fortus ir ten žą
simis minta, laukdami at
skrendant oro didvyrio — 
gerb. Spragilo.

Tokį Lietuvos gyventojų 
suvažiavimą į Slabados for
tus pastūmėjo Kauno laik
raščiai išreikalavę valdžios 
nupiginti kainas gelžkeliais 
važiavimui į Slabadą pasi
tikti garsiausi pasaulyje 
Lietuvį lakūną.

Slabadoje pabrango alus, 
o valstybinę tai nespėja vi
sos Lietuvos varyklos nei 
gaminti.

Nesusipratimą su gerb. 
Robotu užbaigus, pranešu 
visuomenei kad jokių kitų 
kliūčių išskridimui Grabny
čių dieną nenumatau, išsky
rus jeigu užeitų pergražus 
oras ir Klyvlande pradėtų 
gvazdikai žydėti. Ale tokio 
stebuklo nesitikiu, ba sako 
seni žmonės kurie žino, kad 
apie Grabnyčias buna taip 
šalta kad jaučio ragas įšąlą.

Visi ir visos dabar reng- 
kitės dalyvauti gerb. Spra
gilo oroplano slaptose krik
štynose, kurios atsibus jau 
šį sekmadienį, Sausio 27 d.

Kitame “Dirvos” nume
ryje tilps atvaizdas gerb. 
Spragilo pilnai įrengto oro
plano, 
noms” 
turės 
dieną.

Nuo 
gus gerb. Spragilui maršru
tą, ir gryžus prie lėktuvo, 
kurį me'kanikai slaptai bu- 
davoja, pasirodė kad dau
giau kliūčių kurios trukdy
mų išlėkimą nesimato. Lėk
tuvo dalys ir robotas jau 
vietoje, ir darbas varoma 
po didele sargyba kad kokie 
uriešai ko nesugadintų, tai
gi palaukite kito “Dirvos” 
numerio, matysit kaip įvy
to “krikštynos” ir kaip bus 
pradėta istoriškas skridi
mas iš Clevelando į Kauną.

parengto “krikšty- 
ir išskridimui, kuris 
prasidėti Grabnyčių

Redaktoriaus: Bai-

Ofiso telefonai 
ENdicott 1378 

Namų 
CLearwater 1951-J

DR. A. J. KAZLAUGKAS
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
6902 Superior Are. 

Valandos: 1—8 ir 7—8 p. |

Rflžo F. M. LAIT, M. D., 1155 E. 79th St. Cleveland, O.
“ALE QUIET ON LITHUANIAN FRONT”

(Continued From Page 8)

Kam jos ten 
tikrai žinoma, 
kad jos suke- 
Galima many-

TONSILAI
Tonsilai yra tai dvi gilės už

pakalyje burnos, 
reikalingos nėra 
Yra tik žinoma 
lia daug bėdos.
ti jog tai yra viena iš Sutver
tojo klaidų. O gal visai nėra
klaida. Galima spėti kad ton
silai turėjo pareigą pirmose 
žmogaus amžiaus dienose su
gaudyti bakterijas kurios pa
tenka Į nosį ir gerklę. Bėda 
tame kad tonsilai pagauna per
daug bakterijų; jos apsigyvena 
tonsiluose ir pasidaro pavojin
gi svečiai.

Tonsilų uždegimas pats sa- 
vaimi nebūtų baisi liga. Ligo
nis karščiuoja, skauda gerklę, 
sprandą, strėnas, bet pereina 
j kelias dienas ir buna užmirš
ta. Kartais galima praleisti 
keletą atakų be didelės skriau
dos. Ant nelaimės, bakterijos 
sukeliančios tonsilų ligą gaE 
pereiti j kraują ir apsigyventi 
kituose organuose. Tankiausia 
paliečia sąnarius, iš ko kyla 
taip vadinamas reumatizmas. 
Sąnariai sutinsta ir gelia. Tos 
pačios bakterijos apsigyvena 
ant širdies vartų, kurie regu
liuoja kraujo cirkuliaciją. Bak
terijos suardo širdies duris ir 
sugadina visą cirkuliacijos me- 
kanizmą. Kartais skeveldra šir
dies durų patenka j smegenis 
ir sukelia paraližių, arba pate
kus į galūnę uždaro kraujo su- 
dyną, iš ko kyla gangrena.

To negana. Kartais bakte
rijos persineša į inkstus ir su
gadina košimo aparatą. Kar
tais atakuoja nervų sistemą, iš 
ko pasidaro taip vadinama šv. 
Vito liga, kurią gavę vaikai ne
suvaldo savo sąnarių. Retkar
čiais duodasi matyti pulius 
smegenyse. Bet tank i a u s 1 a 
komplikacija buna vadinama 
Quincy, kuomet pūliai pasida
ro aplinkui tonsilą,- sukelia di
delį sutinimą, 
sunku išsižioti.

Pavoj us yra 
uždegime kiek
Tos dvi gilės turi savyje daug 
negeistinų galimybių.

Nėra nuostabu . kad tonsilų 
išėmimas pasidarė labai popu
liarus. Kuo ne pusė žmonių 
šiandien neturi tonsilų. Opera
cija nėra sunki, gyvasčiai pa-

vojaus nepadaro, o pasekmės 
paprastai buna geros. Bet tas 
nereiškia jog reikia visiems iš
imti tonsilus, kad prašalinti pa
vojui reumatizmo ir kitų ligų. 
Daugelis specialistų taip ir ma
no. Ne tonsilai tėra vienatinė 
priežastis minėtų ligų. Antra, 
tik nesveiki tonsilai sukelia li
gas. Reiškia, reikia išimti ne
sveikus tonsilus, o sveikus pa
likti.

Klausimas, ar galima išgydy
si reumatizmą tonsilų išėmimu?

Tankiai pasitaiko kad tonsi
lus išėmus atleidžia sąnarių 
gėlimą, ligonis greitai pasveik
sta. Tačiau to ne visada gali
ma tikėtis. Bakterijos yra per
ėję per tonsilų sienas ir apsi
gyvenę žmogaus sistemoj. Ne
būtų teisinga prižadėti kad ope
racija išgydys reumatizmą, bet 
esant nesveikiems tonsilams, 
paprastai pagelbsti. Antras da
lykas: tonsilai nėra vienatinė 
vieta per kurią gaunamas reu
matizmas. Pūliuoti dantys, pa- 
puliavus nosis, pūliai bent ko
kioj vietoj gali sukelti reuma
tizmą. Bet jeigu ligos neran
dama niekur kaip tik tonsiluo
se, jų išėmimas žada pagalbą.

/Užpakalyje nosies yra gilė 
panaši į tonsilus, vadinama ade
noid. Padidėjimas tos gilės 
kartais uždaro kvėpavimą per 
nošį. Ligonis vaikščioja su at
dara burna. Pasekmės buna to
kios kad mažiems neišauga tin
kamai žiaunys, jos buna siau
ros ir neturi gana vietos dan
tims. Iš kitos pusės, dideli ane- 
doidai uždaro trubeles kuriom 
oras eina iš nosies j ausis. Iš 
to tankiai kyla austi uždegimas. 
Imant tonsilus paprastais bu
na išimami ir adenoidal.

of Yloung Lithuanians on the smooth, 
glass-like, slippery composition floor 
made especially for dancers as these.

To dance without dining would be 
a crime so a neat informal table 
was set for the hundred or more 
guests where the repast was punctu
ated by various personages speaking 
their bits on timely subjects. Mr. 
Karpius made an impressive talk 
expressing his profound admiration 
to the so-active Akron constituents. 
Wm. Darulis, president of the Akron 
ensemble welcomed officially the 
guests in behalf of the club. Mr. 
Gusty Lucas, as the Youngstown 
president of a club having the same 
objectives briefly cast his opinion 
about the ballrom hoping that his 
group will reach the same degree 
of success that Akron has reached. 
Mr. Skukas flanked by two beautiful 
Youngstown sirens, was caled upon 
to say a few words but his interest 
.was so intense on something or other 
he almost missed the opportunity.

Alliance, now organizing such a 
club was well represented here, but 
say, dont’ they have any dance halls 
out there. Four in a row were asked 
to dance by someone but said they 
couldn’t.

From Youngstown came the Lucas’ 
from Cleveland the Karpius’ Salasa- 
vices, Valisimas, A. Wilkelis, Orpse 
sisters, B. Russell and Kavalauskas’. 
Sofia Kane. Alliance we missed 
identities hoping we get them next 
time. Then at the Hollish home 
another repast far, far into the night.

— SUNUAY —

St. Georges’ Choir under the direc
tion of V. Greičius presented a most 
formidable evening in a program at 
the parish Hall. Stase Greičius sang 
in her own inimitable way and so 
pleasing the attendance making sev
eral encores. Fr. "Xndziulaitis intro
duced the number each with a fitting 
line. A ballet dance, classical added 
a new form of entertainment to the

A large group were present 
this attractive entertainment.
14th branch presented the 
“Filikso Atsilankymas” and

affair, 
to view

SLA. 
comedy 
several other interesting numbers for 
a good sized group.
Those taking part in the play were: 

Mary Davis, Mrs. Lasky, John G. 
Polter, F. J. Zuris, M. Ghigas.

Musical program was by Alfy Kra- 
kauskas, accordionist, young Johnny 
Polter, mouth organ, Florence Alekna 
reciting a poem; Julius Krasnickas, 
soloist, and finally a chorus sang i 
three numbers. Dancing completed 
an enjoyable evening.

taip kad buna

ne tiek tonsilų 
komplikacijose.

S s
Telef. FAirmount 3500

PAN NE R 
Florai SKoppe

2801 Euclid Heights Blvd.
FLOWERS BY SILVER

FLORAL DESIGNS 
WEDDING BOUQUETS

Lietuviai kreipdamiesi prie manęs 
gėlių, kada jų prireikia, gaus grei
tesnį ir geresnį patarnavimą negu 
kur kitur.

JURGIS SIDABRAS 
pirmutinis Lietuvis Gėlininkas 

Clevelande.

Namų Savininkams
Taisau ir sudedu furnasus. 

jpengiu ir taisau stogus ir nuo- 
bėgų rynas.

Darbas geras ir nebrangus.
Home Owners Furnace & 

Roofing Co.
J. W. GRAFF (Lietuvis) 

7313 Myron av. GArf. 9269-R

Kas Norit Skolinti ant 
1-mo Mortgage

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

Kreipkitės
P. P. MULIOLIS 

6606 Superior Ave.

Kaip tapti Suv. Valstijų 
Piliečiu

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

Kaina 25 centai.
Siunčiant Į kitus miestus 30c. 

(Siųskit pašto ženkleliais)

“DIRVA”
6820 Superior av. Cleveland, O.

Topnotching the Sunday produc
tions, unquestionably, the Lyros 
Chorus, a group of young people 
somewhat connected with the Lith. 
Workers Society, offered one of the 
most perfect examples' of real dra
matic interest. Entitled “Spartakas” 
this play, by relative amateurs, en
tailed just what this writer likes 
in plays despite the political opinion 
one may entertain. As a dramatic 
critic we may fail, but to forward to 
our readers a bit of information is 
our only contention.

This Chorus is boundlessly known 
for its excellent work in ensemble 
singing with artistic precision.

Mr. Altschuler, and wife, WJAY 
music director, aided the musical 
direction with exceedingly delicacy 
bringing out latent ability with good 
advantage.

Dancing followed, the lower audi
torium being used while the upper 
beautiful hall was the place of the 
drama casting.

(More of “Špartakas” next week.)

Lithuanian Women’s
Club Activities

The Lithuanian Womens Club of 
Cleveland, at their meeting on Tues
day evening, January 22, began the 
tenth year of its existence, as a 
political, civic, and cultural group, 
with Mrs. Anna Mihelich reinstalled 
the president for the tenth term.

Other officers for the coming year 
are: 1st Vice President, Mrs. Anna 
Myhling, 2nd Vice President, Mrs. 
Marcella Montville, Secretary, Mrs 
Anelle Luiza, Treasurer, Mrs. Leona 
Peckaitis, Trustees, Mrs. L, Šukys, 
and Mrs. Adele Young, and reporters 
Mrs. Anna Degutis and Mrs. Anna 
Karpius. The officers were individu
ally and formally sworn in by the 
president.

It was announced that Mrs. Alice 
Svarpa has just received her full 
citizenship papers, for which splen
did work she was heartily applaud-

Every member is expected to 
intentions of 
as soon as

ed.
be a citizen or have 
becoming naturalized 
possible.

The Club has made 
to visit the Electrical League and 
attend a lecture there, on Thursday, 
February 14th, 2 P. P. O. K.

arrangements

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 į mėnesį. Parsiduos pigiau 
negu pusės vertės. Pribukit tarp 
2 ir 4 po pietų.

LIETUVIU SALES
Pagražinimui

VAKARAS
Vasario-Feb. 24 d

LIETUVIU SALEJE
6835 Superior Ave. Pradžia 5 vai. vakare.

(Tčmykite ‘Dirvoje’ platesnių pranešimų vėliau)

©I©I©



D I R V A

LIETUVOJE
ĮSTEIGTA VALSTY

BĖS GYNIMO IR 
KARO TARYBOS

Kaunas. — Prieš pat naujus 
metus Lietuvoje buvo išleista 
įstatymas kuriuo nuo Sausio 1 
d. įsteigiama valstybės gynimo 
ir karo tarybos. Sulyg tuo įs
tatymu, Valstybės Prezidentas 
yra vyriausias visų ginkluotų 
jiegų vadas; jis skelbia gink
luotų pajiegų mobilizaciją ir 
demobilizaciją; įsako kariume- 
n'ės vadui padėti karo veiksmus, 
kai Lietuvai paskelbiama karas 
arba kai priešingos jiegos ver
žiasi Į Lietuvos valstybės že
mes; įsako kariumenės vadui 
sustabdyti karo veiksmus. Pr:e 
valstybės Prezidento yra stei
giama valstybės gynimo tary
ba, kurią sudaro: Prezidentas, 
ministeris pirmininkas, krašto 
apsaugos, finansų, užsienio ir 
vidaus reikalų ministerial, ka
riumenės vadas ir kariumenes 
tiekimo viršininkas. Taryba 
svarsto valstybės gynimo reika
lus.

Taip pat, sulyg šiuo įstaty
mu, krašto apsaugos ministeris 
yra visos kariumenės viršinin
kas. Jis rūpinasi tautą, vals
tybę ir kari umenę parengti ka
rui. Prie krašto apsaugos mi- 
nisterio yra karo taryba, kurią 
sudaro: ministeris, karo vadas, 
kariumenės tiekimo viršininkas 
ir vyriausiojo štabo viršinin
kas.

Nuo Sausio pradžios Lietuvo
je bus paskirtas kariumenes 
vadas. Kas juo bus, artimiau
sioje ateityje paaiškės. Ligšiol 
jo pareigas ėjo vyriausio štabo 
viršininkas. Tsb.

KAIP LIETUVOJE 
PLEČIASI PRA

MONĖ
Kaunas. — Nors ekonominis 

krizis nemažėja, bet Lietuvos 
pramonė palaipsniui auga. Pra
monės augimą paskatina ta 
priežastis kad Lietuviai nega
lėdami savo krašto žemės ūkio 
gaminių kiekį parduoti į užsie
nius, yra priversti mažinti įvai
rių. prekių įvežimą iš užsienių. 
Lietuvos pramonė šiandien 
yra palaikoma aukštais muitais 
ir valdžios parama.

Čia patiekiami skaičiai pavo- 
I do kaip auga Lietuvos pramo- 
! nė, kiek žmonių įvairiose jos 
šakose gauna darbo:

1932 m. Lietuvoje buvo 1104 
pramonės įmonės, kuriose dir
bo 19,743 darbininkai. 1933 m. 
pramonės įmonių buvo 1118 su 
22,282 darbininkais. Vadinasi 
per dvejus metus Lietuvoje at
sirado 14 naujų pramonės įmo
nių. Be to dar gavo darbo apie 
2,500 darbininkų daugiau. Kur
dama savo pramonę Lietuva 
kaskart vis atsipalaiduoja nuo 
užsienių ekonominės priklauso
mybės.

Per paskutiniuosius metus 
žymiai padidėjo stambių pieni
nių, verpyklų, metalo dirbtuvių, 
medvilnės, vilnų audyklų ir ki
tų panašių įmonių skaičius. Su
mažėjo vilnų verpyklų, baldų 
dirbtuvių, malūnų ir tabako fa
brikų skaičius. Kai kuriose 
įmonėse darbas sumažėjo, o kai 
kuriose, ypač audinių fabrikuo
se, darbo žymiai padaugėjo ir 
ten dirbama kasdien 2—3 dar
bininkų pakaitomis. Tsb.

MIRĖ OTTO KADGYNAS
Kaunas. — Gruodžio 28 ei. 

Klaipėdoje mirė buvęs Klaipė
dos krašto direktorijos pirmi
ninkas Otto Kadgynas. Jis gi
mė Klaipėdoje 1860 pi. Baigęs 
vidurinę mokyklą ir prekybi
ninko ■ mokslus, dar specializa
vosi Tilžėje ii” Berline. j.880 
metais Klaipėdoje įsteigė savo 
vardo prekybos namus. Tai'bu
vo didžiausias prekybos namas 
Klaipėdoje. • Jo prekybos namai 
vare didelę prekybos apivartą 
su Žemaitija.

Dvidešimts trejus metus ve
lionis buvo Klaipėdos miesto 
patarėju. 1918 metais Klaipė
doje įsteigė savo vardu banką.

1927 metais Rugpjūčio mė
nesį Otto Kadgynas1 buvo pa
skirtas Klaipėdos krašto direk
torijos pirmininku ir tas parei
gas ėjo iki 1930 metų Rugpjū
čio 30 d. Antrą kartą buvo di
rektorijos nariu 1932 metais, 
šį kartą jis ėjo Simaičio pirmi- 
ninkaUjamon direktorijom

Velionis buvo vigų gerbiamas 
ir mylimas žmogus, nemažai 
nusipelnęs Lietuvis. Tsb.

LIETUVOS ŽĄSYS ŠVEDIJOJ
Kaunas. — Švedijos sostinės 

Stokholmo valgomų produktų 
krautuvėse nesenai prasidėjo 
pardavinėjimas iš Lietuvos at
gabentų žąsų. Jos išstatytos 
languose šalia skaniųjų pietų 
Švedijos žąsų ir turi parašus. 
“Litauisk gass” (Lietuviškos 
žąsys). Kitoniškų užsieninių 
žąsų šiuo metu Stokholme jau 
nėra, nes jų sezonas baigėsi. 
Švedai Lietuvos žąsimis yra pa
tenkinti ir gėrisi jų kokybe bei 
vidutinišku didumu. Tsb.

KLAIPĖDOS NAZIU 
BYLOS EIGA

(Pabaiga nuo 1-mo pusi.)
Pasirodo kad Sasso ir Neu- 

manno partijos turėjo slaptus 
mirties teismus, kurie nutar
davo nužudyti savo partijos ne
ištikimuosius narius ir žymes
nius Klaipėdos krašto Lietuvių 
veikėjus. Lietuviams kurie uo
liai kovoja su Vokietijos na- 
ziais, buvo įtaisyta “juoda kny
ga” : joje surašyti asmenys tu
pėjo būti nužudyti.

Paskutinę pasiaiškinimo die
ną dar du Neumanno partijos 
nariai atidengė daugiau teisia
mųjų paslapčių. Jie prisipaži
no kaltaiš ir viską atvirai pa
sakė. Buvęs smogiamojo būrio 
vadas Kubutat sako kad jauni
mas vėlai vakarais eidavo j 
miškus ir darydavo kariškus 
užsiėmimus.

—- Musų užsiėmimo metu bu
vo išstatoma sargyba, bet aš 
nežinau kam ji buvo reikalin
ga, greičiau, mus saugoti nuo 
policijos. Jaunimui buvo gra
sinama nekalbėti apie šiuos ka
riškus užsiėmimus, “Kas išsi
kepęs tas bus laikomas išdavi
ku, o išdavikas nevertas gy
venti Klaipėdos krašte ir, ben
drai, ant žemės”, jiems sakyda
vo priešvalstybinių partijų va
dai. Be to, atidengta ir kiti 
grasinimai bei paslaptys. Ka‘ 
kurie teisiamieji nejučiomis pa 
tvirtindavo kad jie tikrai ren 
gėsi Klaipėdos kraštą atplėšt’ 
nuo Lietuvos.

Sausio 7 d. pradėta klausinė
ti liudininkai. Teismui reikės 
apklausinėti daugiau kaip 500 
žmonių.

Viso pasaulio spauda plačiai, 
ir daugumoj teisingai, rašo apie 
Kaune nagrinėjamą valstybės 
išdavimo bylą. Net Lenkų lai
kraščiai rašo gana plačiai ir be
veik neiškreipia teisingų faktų 
Tik vieni Vokiečiai tyli, nes 
jiems labai negražu skelbti su
čiuptų išdavikų darbus. Užtai, 
vietoj bylos aprašymo, Vokie
čių spauda kuobjauriauąia puo
la ir šmeižia Lietuvą ber.Lietu 
vių tautą.

[Ketines žinios ]
LANKĖSI AKRONE. Perei

tą šeštadienį, buris Cleyelandie- 
čių dalyvavo Akrono Lietuvių 
Draugiško Klubo surengtame 
Ohio Lietuvių jaunimo susipa
žinimo vakare. Ten buvo atva
žiavę jaunuolių iš Youngstown 
r Alliance. Su Akroniškiais, 
viso buvo apie 100 asmenų. 
Vakarėlis buvo surengtas Y. W. 
'J. A- salėje. Išpradžių buvo 
tortąvimas, šokiai, paskiau už
kandis ir kalbos bei dainos.

Visų tų miestų dalyyiai tu- 
"ėjo ant savęs ženklelius su 
tavo miesto raide ir savo var
iu, ir svečiai buVo perstatomi 
r supažindinami.

Akroniečiai ištikro moka la- 
ai gražiai ii svetingai savo 
rolius iš kitų miestų priimti.

Smagiausias to vakaro apsi
reiškimas buvo tai kuomet pra
sidėjo kalbos, jaunimas, nors 
čia gimę ir augę,- šaukė: “Kal
bėk Lietuviškai!” kiekvienam 
kalbėtojui, ir turėjo malonumo 
klausyti Lietuviškos kalbos, ku
rią vieni patys geriau vartoja, 
kiti kiek prasčiau, bet visi ge
rai supranta.

Vakaro , vedėju buvo Ignas 
Holišius, A. L. D. Klubo choro 
vedėjas. Lietuviškai kalbą pa
sakė “Dirvos” dedaktorius p. 
Karpius, Angliškai kalbėjo vie
tos Klubo pirmininkas Bill Da- 
•uliš, Youngstowno Klubo pir- 
nininkas Lukas, Alliance gru
pės pirmininkė Stella Gruzins- 
iaitė, ir Clevelandietis Youth’s 
forum redaktorius Inž. Petras 
Ikukas. ■ <

Paskiau, Akroniečių choras 
udainavo porą dainų ir Lietu
os Himną. Dar paskiau, su
tvarkius su gaidomis, viešnios 

dainininkės iš kitų miestų pa- 
dainąvo. .

Šis Akrono Lietuvių Drau
giško Klubo žygis yra vienas iš 
didžiausių ir pirmutinių žygiii 
suartinti Ohio valstijos patrio-' 
tišką Lietuvišką jaunimą Lie
tuvybės plėtimui, ir palaikymui.

Tuo žvilgsniu atsilikęs Cleve- 
lando Lietuvių jaunimas, nes 
jie. pasidavę jtąkai suaugusių 
mūšų politikuojančių ateivių' 
kurie juos neišmokino draugiš
kai sugyventi, bet tik sukirši- 
io ■ ir paliko susiskaldžiusius.
...į - . . ■ . .p- ..Svečius.,

,T APSISAUGOKITE. Lietuvių 
salėje, kaip ir kitose viešose 
Įstaigose, maišosi vagišių kurie 
stengiasi pagriebti ką nors jei
gu savininkas pasitraukia pali
kęs savo kokį daiktą minutai- 
kitai laiko. Kartais pavagiama 
moterims mašnelės su pinigais, 
kartais dėvėjamas daiktas, o 
laikas nuo laiko pagrobiama ir 
programo dalyvių daiktai, štai 
pereitą sekmadienį po programo 
koks nors gerai žinąs Lietuvių 
salę vagišius pagrobė ir išsine
šė per užpakalines duris vieno 
yaikino akordioną. Salė , pilna 
durų, ypač už scenos yra dvejos 
nevaikščiojamos durys, kurios 
iš vidaus atsidaro atsitikime 
gaisro. Per tas duris vagišius 
ir paspruko. Toks atsitikimas 
yra ne pirmą kartą. Lietuvių 
salėje tuo atžvilgiu yra netvar
ka: į programo dalyvių kamba
rius leidžiama ir pašaliniai, ir 
ten įsigrųda tokie kurie nusi
žiūri ką pasivogti, ypač tuoj po 
programo, kada salėje sustoja 
publika ir pradeda visi maišy
tis.

Patartina visiems programų 
dalyviams nieko nepalikti kam
bariuose už scenos, viską nusi
nešti apačion ir padėti į saugo
jamą kambarį. Rep.

ANGLIŠKOS KALBOS PA
MOKOS MOTERIMS. East 79 
Gatvės viešoje skaitykloj, 1215 
E. 79 St., buna pamokos Ang- 
’iškos kalbos motinoms, kurios 
esti antradienio ir ketvirtadie
nio popiečiais, nuo 1 iki 3 vai., 
nemokamai. Lietuvės norinčios 
nasimokinti gali nueiti.

STATOMA NAUJA 
SOVIETU RUSIJOS 

OPERA
Pilnas sąstatas iš 23 vadovauja

mų asmenų pirmam perstatymui 
Amerikoje naujos Sovietų operos 
“Lady Macbeth of Mzensk”, vado
vaujant Arthurui Rodzinskiui- su pa
galba The Cleveland Orchestra, pui
kioje Severance Hall, Clevelande, 
dalyvaus Sausio 31 ir Vasario 2 dd., 
nuo 8:00 vai. vakare.

Tas pats sąstatas, parinktas iš 
New Yorko organizacijos žinomos 
vardu The Art of Misucal Russia, 
Inc., vaidins, su The Cleveland Or
chestra, vadovaujant Rodzinskiui 
pirmame perstatyme Metropolitan 
Opera House, New Yorko mieste. 
Vasario 5 d., taipgi 8:00 vai. vaka
ro.

Tikietai tai operai Clevelande ga
lima įsigyti iškaln/ po $1 iki $3, ir 
parsiduoda Severance Hall, Taylor’s- 
ir pas agentus kituose miestuose.

Rodzinski buvo išvažiavęs į New 
Yorką prirengti perstatymą ir su
moki nti chorą, jam pagelbėjo kiti 
žymus orkestrų vadai, Sylvan Le
vin, Philadelphia Orchestra operos 
perstatymų vedėjo padėjėjas, ir Wil
helm von Wymetal, Jr„ scenos di- 

1 rektorius iš Metropolitan .Opera As
sociation.
les .nuojliH daiaažvięslDiš,3ClTm3,’

Tris vadovaujamas roles, Katari
nos, jos uošvio, ir jos mylimojo, dai
nuoja Anna Leska ya, Yasha Davi- 
doff, ir Ivan Ivantzoff. Jie skaito
mi žymiausi Rusai dainininkai Ame
rikoje šiandieną.

Ivan Velikanoff, kuris dainuoja 
rolėje apgauto vyro, yra tenoras 
narys Maskvos Dailos Teatro nuo 
1921 iki 1924, ir buvo su Philadel
phia Opera Company 1926-27 metais.

Rolėje Sonečkos, kurią pamyli 
Katarinos vyras ir jv apleidžia, dai
nuos Lydia Koretsky, kuri dalyvavo 
Manhattan Opera Company 1930 m.

Dalykas dedasi apie 1840 metus

ANNA LESKAYA 
as “Lady Macbeth Mzensk”

mieste Mženske, Rusijoje.
Muzikalią pasaulis šiuo veikalu 

susidomėjo del to kad tai yra pir
mas žvmus kurinis paeinąs iš So
vietų Rusijos. Tą veikalą matė per
statant Rusijoje Cleveland Orches- 
tra vadas Arthur Rodzinski ir pasi
ryžo partraukti Amerikon.

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS

6824 Superior Ave.

Jūsų Namas
Yra Jūsų

ž Dangus

K. BLAŽAITIS
“Dirvos”--agentas 

Užrašo “Dirvą” metams ar
ba pusei metų. Kreipkitės

į jį. Antrašas:
209 Chapel Street . 

NEW HAVEN, CONN.

RADO ŽMONIŲ KAULŲ
Kaunas. — Nesenai Kauno 

arkikatedroje bazilikoje prasi
dėjo vidaus apšildymo įrengi
mo darbai. Prieš didįjį alto
rių buvo atlupta grindys, po 
kuriomis darbininkai rado daug 
žmonių kaulų. Be to rasta į 
žemę įkastų medžių, bet jie vi
sai supuvę. Manoma kad jie 
žemėn buvo sukasti prieš 500 
metų, kada statė Katedrą. Ka
da buvo palaidoti tie žmonės 
po katedros grindimis tuo tar
pu žinių nėra. Ikšiol darbinin
kai iškasė devynių žmonių kau
koles. Tsb.

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 jokios 
kompeticijos. Parsiduos pigiai.

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

CAFE IR RESTAURANTAS
A. WIRBICKAS

NUŽUDYTAS VIRŠININKAS
Kaunas. — Naktį Į Gruodžji 

15 d., šventažeryje (Seinų ap.) 
buvo nužudytas šventažerk 
nuovados viršininkas Antanas 
Gritėnas. Tą rytą jis išvažų 
vo iš namų medžioti. Nuvažia
vus apie 100 žingsnių nuo bu 
to, jį staiga iš pasalų paleisti- 
š.uviu nušovę. Apžiurėjus (la
voną nustatyta kad G’ritėną“pu 
šovė iš užpakalio, o vėliau dar 
jo galvą aštriu daiktu sukapo
jo.

Gritėnas buvo Lietuvos ka
riumenės savanoris-kurėjas ir 
be to, vienas pirmųjų Lietuve: 
policijos tarnautojų. žudikai 
dar nesugautas. , Tsb.

ANTRAS CUKRAUS FABRI
KAS BUS TIES ŠIAULIAIS 

' ; Kaunas. — Nesenai tam tik
ra komisija važinėjo po šiaurės 
Lietuvą rinkti vietos antram 
cukraus fabrikui. Komisija nu
tarė kad cukraus fabrikui tin
kamiausi vieta yra Zokniuose 
ties Šiaulių miestu.. Manoma 
kad ateinantį pavasarį ten ir 
bus pastatytas antras cukraus 
fabrikas. , Tsb.

LIETUVIŲ SALĖS išgražini- 
mul rengiama didelis vakaras, 
sekmadienį, - Vasario 24 d., ku
rio pelnas eis išdabinimui apa
tinės salės. . . '. M

Draugijos prašomos para
ginti savo narius rengtis tą 
liepą į gražų vakarą. Ta salė 
žadinama “Lietuvių Draugijų 
Sale's taigi dragijos privalo pa-, 
iruįplnti kad salė butų gražiai 
.žlaikoma ir tinkamai įrengta.

<■, Komisija.

užlaiko gražią užeigą ,

ALINĘ IR VALGYKLA
Penktadienio vakarais d uodama skanios žuvies.

17320 St. Clair Avenue > Kampas E. 174th St.
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DELLA C. JAKUBS j

(JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė)
Lithuanian Funeral Home

■ Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 
į kambarius leidžiame dykai.
Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit 
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei
tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo
nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin
gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa
sirinkimo. , Reikale telefonuokit.

0621 Edna Avenue ENdicott 1763

I’AJIEŠKOJIMAS
Praeitais metais mirė ir paliko 

turto sekanti asmenys: Povilas Tal- 
monaitis, arba Powell Tolmant, ir 
Juozas Emontas, arba Joseph Ed
mond.

Jų giminės arba žinantieji . apie 
juos ir jų gimines prašomi atsiliepti.

P. V. Chesnui
401 East Ohio Gas Bldg.

Cleveland, Ohio

VISOKIOS
APDRAUDOS-1NSURANCE 
reikalais kreipkits pas mane 
Apdraudžiu namus nuo ugnies, 
tornados, taipgi namų baldus ir 
automobilius; prie to apdraudžiu 
nuo sužeidimų ir parūpinu kitokią 
apdraudę. Jeigu baigiasi jūsų 
apdrauda ant namo ar kitko, duo
kit man ją atnaujinti. Vietoje 
kreiptis kur kitur tuo reikalu, 
pa veski t saviems Lietuviams.

C. F. Petraitis
6702 SUPERIOR (viršuje) 
. - .Tolei'. IfEnd. 5699 .. .

-NAMŲ SAVININKAMS. Ma
tų 'Namų savininkų reguliaria 
susirinkimas įvyks šį penkta- 
lięnį, Sausio 25 d., Lietuvių sa
lėje, nuo 7:30 vak. Kiekvieno 
lario pareiga dalyvauti šiame 
susirinkime, nes bus išduotas 
raportas iš Washingtono Nacio- 
alio Kongreso del Bedarbės ir 

Socralės Apaugos biliaus.. Visi 
’.urėsime progą sužinoti kokiu 
aivų mes plaukiame iš depresi
jos.

Taipgi užkviečiąrne visus ki
tus Lietuvius atsilankyti kurie 
tik įdomauja išgirsti šį rapoiv 
tą. Socialė apdrauda, bedarbės 
ir senatvės pensijos, pašalpą li
goje, kas turi būti aprūpinta 
valdžios, turi apeiti visiems ly
giai, ne vien namų savininkų 
organizacijai. šiaVno' susirinki
me ■'turės būti išdirbta planai 
kajp mes galėtume greičiausia 
iria to prieiti.

Dar noriu primyiti kad pati
lai išrinkta valdyba nuo šio su
sirinkimo užims saVo vietas ir 
todėl visi kurie išrinkti į val
dybą prašomi pribūti.

K. štaupas.
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 
as labai norėtume su juo susižinoti. 
Jis pats ar kas apie jį žino praneš- 
kit šiuo antrašu:

Leosė Šeškevičių tė-Višnelienė 
296 -Lloyd Ave,- Akron. Ohio

PAJIEšKAU brolį Jurgį Kulešlų. 
paeina, iš- Veršių k., Leipalingio vai.. 
Seinų raps. Kas ką apie jį žinotų, 
prašomi - pranešti suteikiant jo ant
rašą, ąrbą jis pats prašomsa atsi
šaukti. ’

' \ ' Mare Shaulįs
21 prick Court Niagara b’ajls, N.Y.

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Kaaūpinč cash 'mesoš ir grosėrių 

krautuvė,, garantuota $506 savaiti
nių ineigų, norą kom peticijos 4 my- 
lipst aplinkui. Greta yra 6.kamba
riai? Matykit agentą Žimerman, 2 
iki ."> po pietų., . 41.64 JE. 131 Street. 

£ helvli'-lljilės avė.

JA

Padarykit ji Savo
Malonia Užveja

Šamas, su kooperavimu jūsų 
pardavėjų, išstumia dolarius 
pagelbėjimui jums geriau gy-

▼ Dėdė 
vietinių 
į darbą 
ventilis atžvilgio moderniškų patogu
mų.... suteikti jums rytojaus namus 
šiandien. Sulyg NHA provizijų pa- 

. ” tvarkymo, namų savininkai gali gau
ti paskolas nusipirkimui gazinių pe
čių, refrigeratorių, vandens šildytojų, 
namų šildymo prietaisų, ir kitų gazi
nių padargų, už dabartines žentas kai
nas. Paklauskit savo pardavėjo arba 
šios gaso kompanijos kaip jus galit 
pasiskolinti pinigų žemu nuošimčiu 
'užbaigimui modernizavimo savo namo 
su automatiškais gazo padargais. Tą 
paskolą atmokėsit mėnesiniais mokes
čiai^ bėgyje nuo vienų iki trijų metų. 
Pradėkit šiandien modernizuoti savo 
namus. Pamatykit vėliausius mode
lius pečių, refrigeratorių, vandens šil
dytojų ir kitų gazo padargų pas savo 
pardavėsjus arba gaso kompanijoje.

THE EAST
E Ast 6 th ir Rockwell

MODERNIZUOTI

MODERNIZUOTI

PASKOLOS

galima gauti pirkiniui na
mams sekančių reikalingų 
Gazo Padargų:

PEČIŲ 
REFRIGERATORIŲ 
VANDENS ŠILDYTOJŲ 
NAMŲ ŠILDYTOJŲ 

INCINERATORIŲ 
MAŽŲ PEČIUKŲ 
RADIOTORIŲ 
ORO ŠILDYTOJŲ

PILNESNIŲ

FORMACIJŲ P A-

S I T E I R A U K I T Iš

SAVO PARDAVĖJO

ARBA GAS COMPANY

GAS CO
MAin 6640

• f♦ į į.- ą į f. J4. * * * -h, ąnj. ą. f ą. į,į. * ą. * * * * * * **
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RENGK1MES IŠKILMINGAI MINĖTI LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBES 17 METŲ SUKAKTUVES!

IŠKILMĖ BUS VASARIO 10, 
LIETUVIŲ DARŽELYJE 

IR SALĖJE

Clevelando Katalikiškų Drau
gijų Sąryšis ir tautinės draugi
jos smarkiai ruošiasi prie iškil
mingo paminėjimo Lietuvos Ne
priklausomybės 17-kos metų 
sukaktuvių. Kiek jau žinoma, 
programas bus gana įvairus ir 
turiningas. Teko girdėti kad 
bus kalbėtojai iš Ukrainiečių, 
taipgi Kun. E. Steigmanas iš 
Youngstowno, chemikas P. J. 
Zuris, “Vienybės” redaktorius 
J. Tysliava, kuris tuo laiku lan
kysis Clevelande, ir vienas-ki- 
tas vietinių. Dalyvaus žymes
ni vietos dainininkai ir daini

ninkės su patriotinėmis daine
lėmis. Apie tai bus plačiau pra
nešta ■ kitame numeryje.

Apsilankymas Darželyje
Antrą vai. po pietų, nuo Lie

tuvių salės bus automobilių de
monstracija i Lietuvių Darželį, 
kur bus nuvežta ir padėta pas 
Dr. Jono Basanavičiaus pamin
klą vainikas ir pasakyta kal
bos.

Kurie norite šioje demonstra
cijoje dalyvauti pasirėdykit au- 
tombilius Lietuvos ir Amerikos 
vėliavų spalvomis ir nepavėluo- 
kit atvažiuoti.

Vakare, Lietuvių salėje pro
gramas prasidės 5 vai. Po pro- 
gramo bus šokiai.

PAVYDUS ŽMOGUS. Cleve
lande yra penki Lietuviai dak
tarai. Nekuriuos iš jų CleVe- 
landiečiai yra pamėgę labiau 
negu kitus, už ką vienas iš jų, 
matyt pusėtinai pavydus, neiš
kenčia savo pavydo neišreiškęs 
viešai. Jis pareiškia kitiems 
kad “kiekvienas gydytojas pri
siekęs tyliai tarnauti žmonijai”, 
bet jisai pats tai nepatyli ir 
laikas nuo laiko rėkauja tai 
prieš daktarus, tai prieš" laik
raščius. Kiti daktarai prisilai
ko savo etikos, nesikiša į ne
prideramus jiems biznius ir po
litikas, bet tas vienas matyt ne
iškenčia, ir kaip rodos tai visus 
nori kontroliuoti.

Tas daktaras supyko kam
GRAŽUS VAKARAS. SLA. 

14-tos kuopos vakaras pereitą 
sekmadienį gražiai pavyko, nors 
del kelių kitų parengimų publi
kos neperdaugiausia atsilankė. 
Nežiūrint to, kuopai liko pelno.

Buvo suvaidinta komedija — 
“Pono Felikso Atsilankymas”; 
roles turėjo: Marė Davis, p 
Laskienė, F. J. žuris, J. G. Pol- 
teris ir M. čigas. Suvaidinta 
labai vykusiai.

Po to sekė muzikalė progra- 
mo dalis. Akordionu grojo Al
fonsas Krakauskas, burnine ar
monikėle Jonukas Polteris, dek
lamavo Florence Aleknaitė, so
lo dainavo Julius Krasnickas, ir 
programas baigėsi Krasnicko 
choro vadovaujamomis daino- 

- mis. Buvęs.

VIEŠNIA. Pas Vincą Puzi- 
ną viešėjo p. Puzinienės sesuo 
Veronika Steigvilienė, iš New 
Baltimore, N. Y. Taipgi aplan
kė savo senus pažystamus Sa- 
lasevičius, ir išvažiuodama už
rašė savo vyrui “Dirvą”.

THE CLEVELAND NEWS 
APIE LIETUVIUS. Sausio 18 
d. vietos dienraštis The Cleve
land News talpino ilgą aprašy
mą apie Clevelando Lietuvius, 
nuo jų atsiradimo čia apie 50 
metų atgal iki dabar. Talpino 
keleto žymesnių asmenų atvai
zdus.

šis aprašymas yra serijoje 
aprašymu apie visas Clevelande 
gyvenančias tautas.

DIDŽIAUSI PAPIGINIMAI 
Dabar pats laikas pirkti vyrams 
ir vaikams reikmenis didelėje 
kaimyniškoje krautuvėje, The 
Kramer & Reich Co., 7002 Su
perior avė. Kainos tiek atpi
gintos kad pirkėją viliote vi
lioja. Parduoda visokias žie
mines reikmenis vyrams ir vai
kams, ir yra daug iš ko pasi
rinkti.

DAUGIAU VIETINIŲ ŽINIŲ 
TELPA ANT 7 TO PUSL.

“SPARTAKAS” P A V Y KO. 
Lyros choras, vadovaujamas 
tarptautinio tenoro iš radio sto
ties WJAY, Stanley Altschuler, 
praeitą sekmadienį statė sceno
je veikalą “Spartaką”. Vaidi
nimas įvyko Slovėnų salėje, ant 
St. Clair avė. Veikalas atlikta 
gerai, gražiai išėjo dainos. Pu
blikos buvo dikčiai. Rep.

LIET. MOTERŲ KLUBAS 
laikė susirin.kimą antradienį. 
Sausio 22 d., tuomi pradėdamas 
savo dešimtą metą gyvavimo 
kaipo politinė ir kultūrinė gru
pė. Ona Mihelichienė vėl užė
mė pirmininkystę dešimtam ter
minui. Kitos valdybos narės:
I vice pirmininkė Ona Myhling,
II vice pirm. — Marcelė Mont- 
ville; sekretorė — Anelė Lui
za ; iždininkė — Leona Pechkai- 
tis; iždo globėjos — L. Šukie
nė ir Adelė Young; korespon
dentės — Ona Degutis ir Ona 
Karpius.

Klubas nutarė apsilankyti i 
Electrical League Exhibit ket 
virtadienį, Vasario 14, 2 vai 
po pietų. O. K.

STATYS “ČIGONUS”. Va
sario 3 d., Lietuvių salėje, bus 
statoma scenoje graži St. Šim
kaus operetė, “čigonai”. šią 
operetę gal nekurie jau yra ma
tę prieš keliolika metų, bet da
bar yra daug kas pridėta. Yra 
pridėta pora naujų-dainų, taip
gi pridėta baletas. Tat kurie 
atsilankys pamatyti “čigonų” 
nesigailės.

žymesnėse rolėse dalyvauja: 
Sofia Kučinskaitė, Bronė Rasi- 
liutė, B. Skirbantas, J. Krasnic
kas, F. Panzeris ir kiti. ' Taip
gi bus gana didelis choras.

Choristas.

DALYVAUKIT. G a 1 u t inis 
paruošimas Lietuvos Nepriklau
somybės Dienos minėjimo -bus 
susirinkime šio penktadienio 
vakare. Lietuvių salėje. Drau
gijų atstovai prašomi dalyvau
ti. Kom.

DR. HUGHES
DENTIST

Seniau buvęs ant St. Clair

dabar randasi

43rd ir Superior Ave. 11
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)

Ofiso Valandos: 
nuo 2 iki 4; nuo 7 iki 8 

Dr. Peter P. Paleis 
Lietuvis Gydytojas 

8 1 02 Superior Ave.
Telefonai 

Namų: HEnd. 1373 
Ofiso: GArf. 1373

musų laikraščiuose kai kada 
telpa Lietuvių padėkos kitiems 
daktarams, o jam ne, ir paėmė 
drąsą viešai pagrąsinti dakta
rams apskundimu į “Valstijos 
Sveikatos Departmentą”. Tas 
pavydus daktaras nesupranta 
nei tiek kad žmogui, ligoniui, 
nėra uždrausta pareikšti vieša 
padėka savo daktarui, ir nėra 
daktarui jokios bausmės už tai. 
Laikraščiui taipgi leistina pa- 
.alpinti padėkos laiškai nuo jų 
skaitytojų kokiam nors asme
niui, ar profesijonalui. Dąkta- 
rų Draugija tik uždraudžia sa- 
70 nariams daktarams patiems 
talpinti apmokamus skelbimus, 
nors jie butų ir laiškų pavida- 
e. Bet tokie laiškai turi būti 
prisiųsti pačiam daktarui. Jei 
kas prisiunčia padėkos laišką į 
laikraštį, daktarui ar advoka
tui, laikraštis ima atsakomybę 
ant savęs ir daktaras su tuo 
nieko bendro 'neturi.

Jeigu tas pavydus daktaras 
tarnautų žmonėms tik daboda
mas savo profesiją, o ne politi- 
kieriautų, ir jeigu prisiųstų kas 
padėkos laišką jam už pasitar- 
navimą, jo laišką laikraštis pa
talpintų, kaipo akomodaciją ša- 
zo skaitytojui, kuris nori pa
reikšti viešą padėką.

Tiesa, daktare, “auksas ir pe
lenuose žiba”. .. .

Tamstos užsipuolimas ir grą- 
sinimas daktarams, laikraš
čiams, nors ir gudriai pasislė
pus, tamstai garbės nedaro: 
žmonės nujaučia, ir ypač pikti
nasi kada, tamsta imi grąsinti 
laikraščiui, kurį žmonės per 20 
metų rėmė ir myli; kada tam
sta gąsdini daktarus kuriuos vi
si gerbia kaipo savo profesijos 
tikrus atstovus, o ne siaurus 
politikierius, žmonės tuos gąs
dinamus daktarus dar labiau 
parems, jeigu tik sužinos kad 
kas nors nori jiems įkąsti, o 
tie kurie j ieško keršto, nepasi
slėps amžinai.

Tamstos remiami projektai, 
kuriais visuomenė paneša nuo
stolių, ir grąsinimas laikraš
čiams kurie to neužtyli, jau čia 
pat parodo kad tamsta visai ne- 
siskaitai su visuomene ir neži
nai savo daktariškos etikos.

Kuris daktaras “prisiekęs ty
liai tarnauti žmonijai” ir tą pri- 
sieką pildo, tas susilaukia žmo
nių pagarbos ir paramos ir ta
da nereikia pavydėti kitiems 
kurie tą paramą ir pagarbą kar
tu su juo gauna. Rep.

REDAKCIJOS ATSAKYMAS 
DEMOKRATEI. Tamstos raši
nio apie Lietuvių Demokratų 
Klubą sunaudoti negalime, nors 
jis ir teisybę kalba. Mat, tai 
yrą aprašymas klubo vidujinių 
reikalų eigos, į kuriuos kištis 
nepritinka.

Juozas Pečiulis i
Užlaiko Gražią Alinę ir 

Valgyklą
Užlaiko geriausi Stiprų Alų, ge

riausios rūšies Vynų ir skanius val
gius ir užkandžius.

Užkviečia visus Clevelando Lietu
vius atsilankyti, bus maloniai Lietu
viškai 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

Un censored 
Side Glances

By K. J. M.

AT THE PRESENTATION OF THE 
PERFORMANCE “SPARTAKAS"
Yours watchfully, for the novelty of 

it, crashed the gale of the Slovenian 
Auditorium, Cleveland, Sun., Jan 
20. That is, I attended the play 
“Spartakas”, incognito. Lucky for 
me that I did bring along the whis
kers, there were a plentitude of 
folksies there that Would like to have 
meet up with me. But I buffaloed 
them and received an earful and an 
eyeful.

Mr. and Mr.‘į. Myhling were the 
first to be seen, Mrs. being very 
recognizable, with that little white 
hat of hers. During intermissions 
she could be seen, talking it over 
with the comrades in front and in 
the rear, of her.

Josephine and Catherine Gurklis 
attending the play and dance, be
cause, say they, a very dear friend 
of theirs sold them a paii- of tickets, 
long before Christmas. Perhaps that 
friend realized that you have to date 
these two beauties far in advance. 
Well, he made it, plus the sales com
mission.

Peter Lewis, “Spartakas’ himself, 
sitting in a secluded nook chewing 
it all over with a charming girl
friend, who was also in the play. 
I understand he’s an ex-boxer, sp I 
didn’t even so much as make pretty 
eyes at his companion. Kinda’ nice 
of me, wasn’t it?

Miss Jeannette Jankauskas, sister 
to Mrs. Wilkelis, stepping around the 
dance floor in a snappy black dress. 
If you are desirous of meeting two 
peas in a huddle, make it your busi
ness to become acquainted with these 
two sisters. They act alike, talk 
alike, and even gasp alike. Two 
peas don’t even bear that much re
semblance.

THITHER AND YON....
The Misses Sophia Kane, Bernice 

Russell and company displaying a 
variety of hankies during a touchy 
combat scene.

Mr. John Pation, applauding th' 
work of his son, Joseph, on the stage.

Mr. Stanley Altschuler, director, 
dunking his chocolate cake.

Mr. Joe Luiza, burning up the fid
dle strings and wearing his sole of 
his timing foot to a crisp with his 
sizzling music. , What price gio— 
shoe leather.

Miss Kaitis, pallet dancer, sup
plying. a large amount of the eyeful 
with her (cleverly attired) dancing.

AT THE LITHUANIAN HALL
S.L.A. SOCIAL

As the disguise I was wearing 
became very irritating, I took a 
walk outside to” get a breath of fresh 
air. Once' outside it was only a ma* 
ter of minutes to change to smoked 
glasses and enter the hub-hub at 
the ’Lithuanian Hall, while activities 
were at their highest point, (so was 
the temperature.)

Attracting most attention was Mr. 
John G. Polter, hero of the play 
presented earlier in the evening 
John, was whooping it up in a stra” 
hat on the dance floor, incidently, 
the hat was part of his makeup dur
ing a summer scene in the play 
but it didn’t seem a bit out of place 
insofar as the thermometer was con
cerned.

Big hearted Mr. Valisimas, barter
ing his left-over tickets. Offterihg the 
heroine of the play Mary Davis, and 
friends, beer on him, knowing thr 
barrels were bone-dry. He had good 
intentions, but so did ex-president. 
Hoover.

Mr. Walter Zidziunas, (builder of 
the new bar) a man with a build 
like Jack Baer, holding down the 
tough position of selling tickets 
Perhaps its his salesmanship that 
merited the job. for him, after all he 
did sell the directors of the hall a 
new investment. That’s somethin’.

Mr. John Brass and the two Urp- 
saitis brothers, manifesting their 
thorough enjoyment of the evening, 
by harmonizing or disharmonizing 
on a Lithuanian, song that was sung 
to the strains ' of “Sweet Adel’ne”. 
“Namo, Sveteliai, Namo!” and “Old 
Man River”. Your guess is as good 
as mine, what was it?

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

YOUNGSTOWN
The A. L. S. C. with its usual 

capacity for showing people a good 
lime had another successful party. 
The orignality of the affair was a 
triumph in itself.

Bill Darulis played the perfect 
host, bashful boys were introduced 
to the girls, while the worthy editor 
of the Forum holding his own against 
this weakening vveedk-end. Gusty 
Lucas making a speech.— Alliance 
really has a Lithuanian population. 
Hank Hollish gave the speech-makers 
their cues and slipr/d in a few words 
of his own.—everybody happy!

This Akron crowd really gets re
sults. The local Lithuanians recog
nize them as the leaders in the or
ganization of , young Lithuanians and 
appreciate the encouragement the 
A.L.S.C. has offered to the new-born 
Y. L. S. C.

Innocent by-stander 
. Vic Lucas

“ALL QUIET ON LITHUANIAN FRONT” 
A Resume of A Week in Cleveland

BY PETER SKUKAS

Although Cleveland 
has, proportionally, a 
smaller population of 
Lithuanian people, it 
has, never-the-less a 
never ending, busy-as- 
a-bee list of activities 
that we shall here re
view in a day-by-day 
description of the hap
penings uf the past

P. Skukas exceptionally active 
week.

— MONDAY —
The usual lull after the storm oc

cupied most of the day only getting 
on their haunches in preparation of 
a chock-full bag of days to follow 
in an unusually rapid sequence.

A committee, elected by the Lith
uanian Hall supporters, composed of 
Mr. Karpius, editor of the Dirva, Mr. 
W. Zidzunas, maker of our new bar 
beautiful, and two active ladies in 
the form of the Madames: Staupas 
and Ramanauskas, held a meeting to 
formulate plans for a coming event 
to take place February 24, the pro
ceeds of which will go toward a fur
ther improvement of the lower hall.

At precisely the same time, « an 
auditing committee of the Lithuanian 
Hall, Messrs. Brazaitis and Sauke- 
vicius were checking the financial ac
counts of secretary Skukas, to de
termine if there were any loose pen
nies around or a couple of mortgages 
that may have made an unknown ex
odus to nowhere.

Lithuanian students here make one 
last effort to cram their studies for 
the coming mid-year shift. The 
proverbial pins-and-needles period 
makes its customary round followed 
by retaliations of unfairness thrust 
at the “sufleriai” (prompters) of 
wordly knowledge. It’s all in the 
grind.

— TUESDAY —
Less resonance than usual. After 

a day’s rest people are yet not quite 
in fighting trini. They lack the 
punch which often accompanies the 
glassy-eye punch of orange-juice 
plus....

The cast of the S.L.A. “Feliksas” 
jet together for a semi-final produc
tion in nreparedness for the coming 
Sunday at the Lithuanian Hall.

Mr. J. G Polter playing opposite to 
Madame Davis in a star combine to 
his emulation and to the utter dis- I 
may of his mistress. Ye editor is, 
finally persuaded to make up the 
financial statement for the Hall.... 
Why? There is only one night left 
before the annual shareholders bawl 
takes on. scene at the Lithuanian, 
Hall. Beer parlors note a decided in
crease in malt liquor consumption I 
but a decided decrease in pretzel as-1 
simulation. Reasons given are vari
ous. Maybe Sunday leavings are 
still holding out offering stiff com
petition to pretzel manufacturers 
No labor trouble ensues, .except in 
stomachs. Cramming and crabbing 
of students go on unabated.

— WEDNESDAY —

Lithuanian Hall Shareholders Meet
Once one of the spiciest affairs 

amongst our folks, now seems to 
nave lost its edge, the small group 
of investors gathered together for a 
most cordial evening listen to volum- 
aous reports and figures. The end
ing of the fiscal year marked a nme- 
ty-dollar loss but this was due te 
many improvements inaugurated the 
past yęar. A crashing of the roof 
ay a falling chimney during a near- 
ėyclone wind necessitated the ex
penditure close to a hundred dollars 
including the laying of a new side
walk. Replacing the old furnace with 
a new one hiked up the amount by 
another one-fifty Lincolns. Heavy 
insurance cost took care of the rest 
of the boost to the fune of three- 
hundred fifty berries.

Everything went along smoothly 
and without a ripple when a deject
ed insurance purveyor (no free ad
vertising) cast a blanket of ignor
ance and corruptness upon the direc
torship without an iota of a basis 
Out reputedly in full knowledge of 
the facts and, seemingly to inten
tionally embarass the men on the 
board. It’s an old trick for an old 
war-horse to play, often used by de
fense attorneys on the losing side. 
A defamation of character for jury 
affectations. But the men on the 
board are not pikers. They rose in 
protest jjver so unfounded a state
ment defeating the insinuation suc
cessfully by the exposition of true 
un-perjured facts by Messrs Svarpa 
and Skukas. The Chairman of the 
evening could have been more neutral 
than he had been.

Elected for the next year were 
.Madames: Staupas and Kundrot, and 
.Messrs: W. Zidzunas and P. Sku
kas who was slated to give up the 
affair after more than three years 
service of battle scarring.

Folks gathered, after the meeting, 
to imbibe beer at near-by dispensors 
and talk over the affairs at the fire
side of garden stoves.

the purpose of helping our peoples 
repatriate themselves and also as a 
benefit, sick and death renumera
tions. It has a bar and pool tables 
with plenty of space for card sharks. 
Entrance by admission card only.

Every Thursday this club has a 
get-together called “Family night”. 
Music and dancing for old and young 
takes place. For membership see 
Mr. Baranauskas, president.

— FRIDAY —
St. George’s Society members are 

the pioneer men of this city held a 
regular monthly meeting at the Lith. 
Hall. Years ago this club had a 
membership close to half a thousand 
but today the thining ranks of stan
dard bearers are becoming rapidly 
depleted by the eternal call and also 
the changing complexion of our peo
ples toward gradual modernism has 
helned to reduce a legion whence 
many of our finer stock had or'ginat- 
ed. The element of time works havoc 
to all.

LITH. SAVINGS ASS’N MEETING
Undoubtedly, the annual share

holders meeting of the Lith. Savings 
and Loan Ass’n is one of the most 
mnortent meetings that occurs in 

the ofbits of meetings that take 
nlace here. The large interest is 
due. of course, to savings on denosit 
and the amount of invested monies 
in stock, therefore, the eagerness 
with which all are interested in car
ing for their worldly possess'ons 
makes this a stake worthy of study 
and notice. Finance is the backbone 
of any peoples, so it is with .ours.

In looking over the statement of 
condition of 1934 we note some very 
happy conclusions. Although the 
actual cash on hand is smaller than 
a year ago, the easily convertible 
Home Loan Bonds at par value for 
cash is ip the neighborhood of a 
300% increase in cash posession 
over last year. They were left un
controverted, I suppose, because of 
their earnings, however slight, are 
a lot better than idle cash in the 
vault or in poorly paying mortgages. 
And suprisingly, in these poor times 
the reserve fund jumped up several 
thousands of dollars, a very desirous 
condition. Probably the most signifi
cant thing in the way of expendit
ures is the relatively small attorney 
fees for the institution.

Dr. Vitkus, president, gave a very 
consoling report of the entire year’s 
work sincerely asking for the patience 
of those involved reassuring them of 
the safety of their funds. While it 
was a bit emotional, never-the-less 
it was the best expression of sincerity 
given by him ever before. Mr. De
Righter, secretary, in his usual defi
nite manner gave a very clear, con
cise financial report, even better than 
years previous. Talking of these men 
I must say that, personally, I am 
very well pleased with their work, 
as a stockholder.

In the matter of voting there still 
seems to be much concern. An amaz
ing reduction of voting interest fall
ing from some $112,000 a year ago 
to $.65,000 this year especially when 
no stock, nominally, was withdrawn 
and about the same number of per 
capita shareholders were present. A 
landslide such as this can be ac
counted for theoretically by the vast 
reduction of proxies used. Probably 
friends in Peru and Bulgaria didn’t 
take enough time this year to send 
in bona fide proxies, wars and inter
nal friction in the country diverted 
their interest.

With cigars bought a week ago, 
Mr. Botirius, tight-mouthed machine 
man polled the highest number of 
votes and thereby acquiring- the title 
the “old veteran”. The high polling 
of votes by the boy is the sealing of 
his independence going to conser
vatism. However, he is the best man 
and a great improvement over the 
ordinary man. Messrs Brass, Praš
kevičius and Lauchis were the other 
winners. Their election , likewise, 
was allegedly no surprise to the 
present administration. We know that 
Mr. John Debesis could have sub
stituted any of these with a mark
ed improvement of moral to the 
board. Mr Bindokas carries my un
divided attention as one of the 
very finest men of the board. Not 
a single finger can be pointed to 
him which involves any shady do
ings and so with Mr. Zaunis. True, 
these men are not as “well known” 
as others but, unreservedly, their 
integrity is unquestioned.

Unquestionably, any person wish
ing to join the board, as much 
honor as there might be in it, 
would do well to align themselves 
with the majority of large holders. 
Ten men, voting twenty shares in 
their own, right and twenty proxies 
could elect anyone of their own 
choosing.

This I say with a view toward 
the, future. If a new setup j.4 to 
be built upon a solid foundation 
then it would be wise to look for
ward toward the wants of the 
younger men and women. The old 
folks, generally are through buying 
homes. The yopnger will no doubt 
be- the customers. But if the coiitrol 
continues to be sewed-in-a-bag affair, 
whether for good or not, the young 
people are every day being trained 
to business will foresee these ob
stacles better than our predecessors. 
Schools now include a comprehensive 
course in law and banking.

Inspection of the list of stockhold
ers of record, was requested by ye 
editor and was granted after a little 
delay when we read off a code of 
Ohio' Statute granting such authority. 
One thing, however, slipped past the 
men. When a list of names is ask
ed that does not imply a record of 
holdings necessarily but in the ab- 
scene that served far fetter. Meet
ing adjourned after the' holders gave 
a moral backing to the directorship 
toward a reorganization into, or con
version into, a Federal Loan Ass’n.

— SATURDAY —
Akron again blazes a trail in pio

neering when it invited the peoples 
of Youngstown, Alliance and Cleve
land to come to the A.L.S.C. party
dance.

The scene of the party was enact
ed in the beautiful natural-wood 
i.nished room of the Akron YWCA 
right off Market street. An excel
lent orchestra provided endless melo
dies to the tripping, shuffling feet 

(Continued on Page 6)

AKRON
THANKS!

Thanks, thanks, a thousand times 
thanks, Cleveland, Youngstown, and 
Alliance, for your wholehearted co
operation in helping to make our 
little affair of last Saturday a suc
cess. Honestly, we of the Akron 
Lithuanian Social Club, most 
sincerely appreciate your hearty 
response, and hope that it is only the 
beginning of better, bigger, and more 
mutual relations between the Lith
uanian youth in this vįeinity.

Sincere sentiments of gratitude are 
also expressed to the four .songs, 
stresses, Sofia Kane, and Bernice 
Russell of Cleveland, Rose Lucas of 
Youngstown, our own Elsie Sedan, 
and their accompanist, AWona Wil
kelis, for their delightful tunes; to 
Messrs. Karpius, Skukas, and Lucas 
and Miss Stella Gruz for their brief 
but encouraging comments; and last 
but not least, to Mrs. Rokus and 
Mrs. Kazlauskas who prepared the 
menu for the evening.
WHO IS K.J.M.?
glances but here are a few uncersor- 
glances but her are ą few uncensor
ed glances at K.J.M. himself. It 
happened that yours truly chanced 
to lay an eager ear amidst a con
versation of Cleveland femininity 
who happen to be in the know con
cerning K.J.M. And there is one 
thing that is certain, that this un
known scribe has what it takes to 
make the feminine hearts go afflut- 
ter. So if you’re on the lookout 
for this man of mystery here are a 
few hints, excerpts from this particu
lar conversation: “He lo-'t-s ’’l-e 
.amon Navarro. .He has the cutest 

hair. .He’s the swellest kid..He has 
the prettiest eyes.. He answers to 
the name of Kenny....and h» flits 
from one girl to another like a 
butterfly at parties.”' So, ladies, 
take care and gentlemen beware if 
you’re on the trail of KJ.M.
A FEW THINGS WE WOULD 
LIKE TO KNOW

Where did Rose Lucas put all 
those weiners? At the last count 
the sixth one was on the way down.

What did Peter Skukas intend to 
do with that little package neatly 
wrapped in a pin napkin? If it was 
for the purpose of a souvenir we’d 
suggest something more lasting.

Where does Helen Lucas get all 
her pep and vitality? She certainly 
would make a pleasing cheerleader 
for any group of rooters.
APOLOGIES

We’re sorry the affair had to 
break up so early, but when you’ve 
got to go you’ve got to go. Remem
ber, it was held in the quarters of 
the Y.W.C.A.

We tried to make the evfeninp as 
exciting, enjoyable, and entertaining 
as possible, and hope that no one 
was bored or thought it was ‘koo 
dry.” '
ORCHIDS

Last, but not least, here are two 
orchids for Mr. Peter Yenicky and 
Miss Eva Kazlauskas, for the grand 
and efficient mannėr with which 
they prepared and conducted the 
evening’s “bill of fare".

PINCh-HITTER

LAIKAS VISAI TRUMPAS

Pirkit Dabar!
— THURSDAY —

The democrats, unvanquished in 
their elections at the previous meet
ing, rested peacefully during the 
breathing spell and rejoiced over the 
spoils. All the tricks of the trade 
were put away in the Linen Closet 
to protect them from spoliation due 
to excess exposure and unlimited 
usage. Otherwise, the meeting was 
calm as the Horse Latitudes were in 
the story of the Ancient Mariner and 
the Dove-like Albatross.

In the back of the Lithuanian Hall 
is situated a Citizens Club which was 
organized years ago by the Lithuan
ians as a benefit organization for

Šutaupykit Uždėtus Sales Tax
Musų didžiausias išpardavimas

VYRAMS IR VAIKAMS ŽIEMINIU RUBU 
Dabar Eina visu Smarkumu!
Krautuvė atdara ir vakarais

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


