
■Vasario 12, 1932

s kai Pasibaigia ; 
'iškių Lietuvoje

t Majoru

I
I

i 
sidejo prie atmetimo į 
'alsavimuose. Nuo to į 
ič dėti desperatiškas Į < 
Miesto Valdžią — ne- Į 
kaštuotų!
ro galę Antradie- 
už RA Y To MIL- 

gabus — ir teisingas.
klitorius padarė Cleve- 
•litiškiems grafteriams

I I 
(cliciją nuo politikierių IĮ 
ttves saugias moterims 

andui liberalę adminis- 
ių ir privilegijų. I

ORIT
r o,
ddžioš,
imo, , I
.įsų grupės —

T. MILLER
KND1DATĄ > 
ORO
February 16.

IŠPARDAVIMAS 
RKOTU micros 3 iki 8 | 

Vilnonių Kailiniukų 
8 metų $9-50 
$4.65 ir $7.75 &

NTA IKI

REICH CO.
Kampas Giddings Rd. | 

----- ---------------------- ,

)S APDRAUDOS
visiems pilnas musų pa- i 

us patarimus reikale bile 
ykai. Todėl pirmiau šau- 
monus).
Lietuvių Real Estate 
Agentūra.

L1OLIS
HEnderson 6729

__ , _ r_______________ , - ... - - t

— —
3 R I AI * 
svelando Lietuviu 
ber of Commerce)

Jewelers
J. J. LAZICKAS

407 Superior avė. ENd. 4G35 '•

Printers-Publishers
“DIRVA”

5820 Superior avė. ENd.
P. A. ŠUKYS

1308 E. 68th St. ENd.

4486

4932

Photographers
ANTANAS BARTKUS

1197 E. 79th St. HEn. 3535

Painters-Paperhangers
VINCAS DEBESIS

7607 Star Ave. Hend. 0732
•

Real Estate-Insurance
4 P. MULIOLIS 
6606 Superior Ave.

Restaurants
BOLES. ANDERSON

1264 E. 71 Street

T ailors
JONAS BRAZIS 

6905-07 Superior..av ENd. 0756

“DIRVA” LITHUANIAN WEEKLY
(THE F»RtO)

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

Ohio Lithuanian Publishing Co.
Yearly Subscription Kate:

In the United States........................... $2.00
Canada and Mexico...,-...................... 2.50
Lithuania and other countries........  3.00

Advertising rates on application.

“D I R V A”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

"DIRVA" SAVAITIMIS LAIKRAŠTIS
Leidžia kas savaitė Clevelande, Ohio 

Ohi.ii Lietuvių Spaudos Bendr-iia
Metinė .Prenumerata:

Suv.en;.<!tose Valswjosc..................... $2.00
Kanadoje ir Meksikoje...................  2.50
Lietuvoje ir kitur............................ 3.00
Prenumerata skaitosi nuo dienos užsirašy- 
Bo, ne nuo Naujų Metu, ir mokas! iakalno.

Apgarsinimu ka>tiu klauskit laišku.

“S3 a R V A” -
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

No. 8

Japonai Prisirengę 
Dideliam Mušiui

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Budavos 8 cilinderių for- 
dtjB. Detroit. — Fordo au
tomobilių išdirbystė skelbia 
kad Ford tuoj ims gaminti 
naujus fordus: pagerintus 
4 cilinderių ir naujus 8 ci
linderių.

Į Fordo dirbtuves imama 
daugiau darbininkų, iki šiol 
jau dirbo 50,000 darbinin
kų ant naujų modelių, ne- 

. užilgo bus pastatyta prie 
darbų 100,000 darbininkų.

750,000 dirbo. Trijų pra
ėjusių metų bėgiu prie fe
derates valdžios būdavo  ja- 
mų budinkų įvairiose vals
tijose dirbo 750,000 darbi
ninkų.

New York. — Knygų lei
dėjų organizacija pasiry
žus numažinti savo spaus
tuvių darbininkams 20 nuo
šimčių nuo algų.

Cleveland. — Šiose die
nose New York Central ge
ležinkelio kompanija į sa
vo dirbtuves pašaukė atgal 
1,200 darbininkų. Kompa
nija nori sutvarkyt kad kas 
mėnuo visi darbininkai pa
dirbtų nors po 12 dienų.

Youngstown, O. — Pa
varius vajų “duokit darbo”, 
šiose dienose parūpinta 
laikino darbo del 1,161 be
darbių.

Gelžkelių nuostoliai. Bė
gyje 1931 metų pirmos rū
šies gelžkeliai turėjo ineigų 
$4,236,587,351, 1930 m. tu
rėjo $5,343,665,635.

1931 m. mažiausia pasa- 
žierių važinėjo negu kada 
nors nuo 1904 mteų.

Barbourville, Ky. — Ke
letas dienų atgal čia ang- 
liakasyklos sargas nušovė 
streikuojantį angliąkasį.

Protestui prieš tai, ko
munistų valdoma National 
Mine unija pradėjo organi
zuoti protesto demonstra
ciją. Miestelio valdyba ir 
kompanija pasiryžo demon
straciją sulaikyti.

Seville, Ispanija. — Su
sirėmime streikerių du po
licija Montellano mieste už
mušta du darbininkai. Jie 
norėjo sulaikyti pašto ir 
pasažierinį autobusą.

Roma. — Per Sausio mė
nesį Italijoje bedarbių skai
čius padidėjo 69,000 darbi
ninkų, dabar viso bedarbių 
skaitoma 1,051,000.
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TAIKA AR KARAS 
PAAIŠKĖS BĖGY
JE 24 VALANDŲ

Šanghai, Chinija, Vasario 
18 d. — Bėgyje sekančių 24 
valandų turės paaiškėti ar 
dalykas baigsis ramiai ar 
užsiliepsnos žiaurus karas. 
Per dvi dienas ėjo smarkus 
apsišaudymas iš Chinų ir 
Japonų pusės. Bet Vasa
rio 18 d. Japonijos koman- 
dierius pasiuntė Chinams 
ultimatumą reikalaudamas 
kad Chinų kariumenės pa
sitrauktų iš šanghajaus, o 
jei ne tai prasidės smarkus 
bombardavimas iš laivų ir 
sausžemio.

Svetimų valstybių kariš
ki laivai stovi Whangpoo 
upėje gatavi išgabent savo 
tautų žmones iš pavojaus 
jeigu paskutinės minutos 
pastangos priversti Chinus 
nusileisti Japonams nueis 
niekais.

Jeigu Chinai nepaklau
sys, įvyks mušis kokio ne
buvo po pasaulinio kai'o. 
Japonai turi apie 35,000 sa
vo kareivių šanghajuje ir 
Chinai skubina sutraukti 
120,000 kariumenės savo 
valdomoje srityje.

Amerika ir Anglija for
maliai užprotestavo prieš 
Japoniją už išsodinimą ka
reivių tarptautinėje šang- 
hajaus dalyje.

MANDŽURIJĄ JAU 
ATSKIRTA

Mukdenas, Man džurija. 
Su Japonų pagalba, Man- 
džurija tapo padaryta ne
priklausoma respublika ir 
atskirta nuo Chinijos. Ji 
vadinsis “Ankuo”, kas reiš
kia “Taikos Žemė”. Vėlia
voje bus dalis Chinų vėlia
vos ir dalis Japonų vėlia
vos.

KALBOS APIE JAPONŲ- 
RUSŲ SLAPTĄ 

SUTARTĮ
Londonas. — Eina kal

bos kad Japonija turi pa
darius slaptą sutartį su so
vietų Rusija. Ta sutarti
mi Japonijai buvo leista 
užimti Mandžuriją ir pada
ryti ją nepriklausoma nuo 
Chinijos. Nors tūli Rusi
jos vadai spyrėsi kad Mas
kva kariautų su Japonija 
prieš Mandžurijos užgrobi
mą, bet pati aukštoji Mas
kvos valdžia tam pasiprie
šino. Rusija esanti pasiža
dėjus gelbėti Japonijai at
sitikime Amerikos puoli
mo Japonų.

75 KOMUNISTAI SU
ŠAUDYTA

Colon, Panama. — San 
Salvadore, kur komunistai 
buvo surengę sukilimą, su
šaudyta 75 komunistai su
imti laike riaušių. Jose po
ra savaičių atgal buvo už
mušta apie 2,000 žmonių.

800 UŽMUŠTA INDIJOJE
Londonas. — Belucbista- 

ne kilus mušiui tarp vieti
nių besivaidijančių pusių 
užmušta apie 800 kariau
ninkų.

ŽYDAS AUKŠČIAUSIO 
TEISMO TEISĖJU

Washington. — Suv. Val
stijų Aukščiausio Teismo 
teisėju pakviestas Žydas iš 
New Yorko, Cardozo, 61 
m. amžiaus, kurs tarnavo 
per 20 metų New Yorko 
valstijos aukščiausiam teis
me. Jį parinko Prez. Hoo
ver į vietą Holmes.

FAŠISTAI PRIEŠ VON 
HINDENBURGĄ

Berlinas. — Prezidentas 
Paul von Hindenburg, 84 
metų senis, sutiko vėl kan
didatuoti ant Vokietijos 
prezidento, kadangi termi
nas baigiasi. Fašistai ir 
nacionalistai pareiškė jog 
jie šiuose rinkimuose Hin- 
denburgo nerems.

Reichstagas Vasario 23 
d. posėdyje nuskirs prezi
dento rinkimų dieną.

Tuo tarpu Hindenburgo 
rėmėjai sako surinksią iki 
19,000,000 balsų, opozicija 
gi sudarysianti tik 14,000,- 
000 balsų.

AKCIJŲ BIRŽA SU
BRUZDO

New York. — Vasario 13 
prasidėjo didelė spekuliati- 
vė apivarta akcijų — par
sidavė net 2,500,000 įvai
rių korporacijų akcijų.

Nekuriu gelžkelių akci
jos pašoko 21 punktą.

Gyvumas apsireiškė del 
vyriausybės paskelbimo jog 
bus išdirbta planas kredi
tui ir piniginė pagalba, kas 
sulaikys bankų užsidary-' 
mus.

INDIJOJ UŽMUŠTA 23
Srinigar, Indija. — Reli

giškose riaušėse Indų su 
Mahometonais užmušta 23 
asmenys, 75 namai apiplėš
ta ir sudeginta.

Šitaip elgiasi religiški fa
natikai, kurie ir vieni ir ki
ti sako kad jų tikėjimas ge
resnis ir nori priversti ki
tus tikėti kaip jie tiki.

FRANCUZ1JA PILASI 
AUKSO ARUODUS 
Francuzija turi 30 nuoš. 

viso pasaulio piniginio auk
so ir įsigyja jo nuolat dau
giau. Iš Amerikos gabena
si auksą ir pila sau į aruo
dus kaip tik greičiausia ga
li. šiose dienose Francu- 
zijos ižde aukso vertybė 
pasiekė $2,814,854,193. Per 
vieną tik savaitę padidėjo 
apie $260,000,000.

TURKAS RAGINA
BAIGT KARUS

Geneva, Vas. 16. — Tau
tų Sąjunga atsišaukė į Ja
poniją kreipti atidą ir pil
dyti savo pareigas kaipo 
Sąjungos narės. Sąjunga 
nepripažins jokių teritori
nių permainų kokias Japo
nija padarytii savo okupa
cija Chinijoje.

Geneva. — Turkijos at
stovas nusiginklavimo kon
ferencijoje pasakė kad po
litiškas valstybių rubežių 
tvarkymas bus pakeistas 
tautų broliškumu, kas, jo 
nuomone, yra tikriausias 
būdas prašalinimui karų ir 
užbaigimui ginklavimosi.

Turkija, sako jis, nori su
sitaikyt su visomis kaimy
niškomis valstybėmis, bet 
nesitaikys jokiam kitam ti
kslui kaip tik sąjungai ka
rų panaikinimui.

Tautų Sąjungos diploma
tiška komisija oficialiai pa
reiškė Sąjungos sekretoria
tui kad Japonai yra kalti už 
karą Rytuose. Dar vis de
dama pastangos Japoniją ir 
Chinija sutaikyti.

Vokiečių skundą Lietu
vos už prašalinimą iš vie
tos Vokiečio iš Klaipėdos 
Krašto Direktorijos pirmi
ninko vietos tirti pavesta 
Norvegui.

Sovietų atstovas Litvinov 
sako kad tik visiškas nusi
ginklavimas galėtij apsai> 
got pasaulį nuo karo. Pa
tarė valstybėms panaikin
ti karo tankus, toli siekian
čias kanuoles, karo laivų 
kanuoles virš 12 colių kali
bro, orlaivių vežiotojus, ka
riškus dirižablius, didžiuo
sius bombų nešiotojus lėk
tuvus, orines bombas ir vi
sokius aparatus nuodingų 
dujų vartojimui.

POPIEŽIUS KVIEČIA 
PRIE TAIKOS

Vatikano Miestas. — Va
sario 12 d. popiežius Pijus 
XI, apvaikščiodamas savo 
popiežiavimo 10 metų su
kaktuves atsišaukė į pasau
lį siekti visuotinos taikos.

Kas nors matyt kėsinasi 
popiežių nužudyti, nes ant 
rytojaus po popiežiaus ap- 
vaikščiojimo jo sukaktuvių, 
Šv. Petro bazilikoj prie di
džiojo altoriaus, kur popie
žius laikė mišias, rasta ran
kinės granatos tipo bomba.

Vasario 16 d. Italijos po
licija rado bombą Castel 
Gandolfo rūmuose, kur po
piežius žada trumpu laiku 
apsilankyti. Areštuota 20 
darbininkų dirbusių prie iš
taisymo tos vilos. Pada
ryta kratos jų namuose ir 
pas vieną rasta kelios spro
gimo mašinos.

ATSISTATYDINO FRAN- 
CUZIJOS KABINETAS 
Paryžius. — Senate 157 

balsais prieš 134 išreikšta 
nepasitikėjimas Francuzi- 
jos ministerių kabinetui, ir 
Vasario 16 d. premjeras 
Lavai su savo kabinetu įtei
kė prezidentui Daumer sa
vo rezignacijas.

PROHIBICIJA TAI 
KIAURAS MAIŠAS
Washington. — Vyriau

sybė stengėsi sumažins lė
šas visų savo įstaigų, bet 
prohibicijos vykinimo lėšos 
palikta tos pačios kaip per
nai —’$11,369,500.

Sąskaitose patiektose ko
misijai pasirodo kad prohi
bicijos agentai pernai pra
leido $134,342 pirkimui al
koholinių gėrimų, gaudant 
pardavėjus. Taip pat pra
leista $46,223 “užkandžiui, 
pietums, kambarių nuoma
vimui”.

Apie $5,000,000 praleista 
šalip tiesioginių prohibici
jos vykdymui skirtų pini
gų tyrinėjant kriminalius 
nuotikius sąryšyje su pro- 
hibiciojs vykdymu.

Šymet Prohibicijos Biu
ras prašė dar $2,250,000 
samdymui 500 daugiau sau
sųjų agentų, bet tas reika
lavimas atmesta.

DARBUOJASI PALIUOv 
SAVIMUI AUKSO

Washington. —Preziden
tas Hoover su finansų ži
novais deda pastangas pra
vesti bilių kuris padidintų 
kreditus ir palengvintų Fe- 
deralio Rezervo diskontus, 
taipgi paliuosuotų $1,000,- 
000,000 aukso į apivartą.

Republikonų' ir Demok
ratų partijų vadai tą re
mia.

SOVIETAI PERKA 
AUTOMOBILIUS

Detroite, Lincoln auto
mobilių išdirbystė gavo už
sakymą ant 130 naujausio 
modelio Lincoln automobi
lių, kurių bendra vertė sie
kia $400,000. Sako kad jie 
reikalingi vežiojimui turis
tų, kurie daugiau ir dau
giau į Rusiją lankosi.

O bolševikai pasibudavo- 
jo sau net visą miestą au
tomobiliams daryti.... Ko
dėl nepasidaro namie?

JAPONIJA ATSIUNTĖ 
AMERIKAI AUKSO

Šymet nuo Sausio 1' d. 
Japonija jau atgabeno į S. 
Valstijas aukso $28,500,000 
vertės. Nuo to laiko kaip 
Japonija pradėjo siųsti ka- 
riumenę į Mandžuriją, nuo 
pereito Rugsėjo mėnesio, 
jau suvežė Amerikai aukso 
$181,370,000 vertės. Ame
rika parduoda Japonijai 
karo reikmenis, kurias Ja
ponai gali panaudoti prieš 
pačią Ameriką.

APTAKSUOS GASOLI- 
NĄ, IR T. T.

Washington. — Iždo de- 
partmentas pateikė naujus 
pasiūlymus uždengimui nu
matomo deficito sumoje 
$1,241,000,000 sekantį fis- 
kalį metą.

Siūloma uždėt 1c ant ga
liono taksų už gazoliną, kas 
duos $165,000,000; uždėti 7 
nuoš. taksų ant elektros ir 
naturalio gazo, kas duos 
$94,000,000. Yra ir kito
kių nužiūrėtų aptaksavinaui 
dalykų.

KLAIPĖDOS PERVERSMO 
REIKALE

Lietuvos Atsakymas Tautų Sąjungos Sekretoria
tui i Vokieijos Paduotą Skundą

Washington, D. C. Vasa
rio 10 d.—Lietuvos Vyriau
sybė yra pasiuntus Tautų 
Sąjungai atsakymą į Vo
kietijos Vyriausybės pasta
rą protestą, kuriuo Lietuva 
kaltinama sulaužiusi Klai
pėdos Statutą. Atsakymas 
visiškai nuneigia Vokietijos 
Vyriausybės iškeltą kaltini
mą ir duoda suprasti ją pri
sidėjus prie pastarų Klaipė
dos įvykių, kurių pasekmė
je Boettcher buvo atleistas 
iš Klaipėdos Direktorijos 
Pirmininko vietos ir trau
kiamas teismo atsakomy
bėn.

Lietuvos Pasiuntinybė 
Washington’e yra paskelbu
si šią Dr. Zauniaus, Lietu
vos Užsienių Ministerio pa
sirašytą notą, telegrafuotą 
iš Kauno Vasario 8 d. Tau
tų Sąjungos Generaliniam 
sekretoriui, kaipo atsakymą 
į kaltinimą, kuri įteikė Tau
tu Sąjungai Vokietijos Vy
riausybė:

Dr. Zauniaus Atsa
kymas

“Turiu garbės patvirtinti 
gavimą Tamstos iš Vasario 
8 d. telegramo, kuriuo Tam
sta man perdavei Vokięti- 
jos Kanclerio tą pat dieną 
Tamstai įteiktą notą del 
Klaipėdos Direktorijos Pir
mininko iš pareigų atleidi
mo ir reikalaujančią sku
baus Sąjungos Tarybos su
šaukimo. Turiu garbės at
sakyti kas seka:

“Lietuvos Vyriausybė nu
stačius faktą kad p. Boet
tcher, Direktorijos Pirmi
ninkas, lydimas dviejų 
Krašto Seimelio narių, be 
Lietuvos Vyriausybės ži
nios nuvyko į Reicho sosti
nę tartis su Vokietijos au
toritetais, buvo priversta 
suspenduoti aktą kuriuo jis 
buvo paskirtas Direktorijos 
Pirmininku. P. Boettcher, 
atsisakęs prisitaikinti 'prie 
šio reikalavimo, buvo laiki
nai sulaikytas—kad išveng
ti bent kurių tolimesnių 
sunkenybių galimybės—bet 
praėjusį pirmadienį jis bu
vo paleistas. Noriu pabrėžti 
jog Lietuvos Vyriausybė 
yra nuominės jog ši prie
monė kurią ji buvo priver
sta panaudoti, jokiu budu 
nėra priešinga Klaipėdos 
Krašto Statuto nuostatams.

“Krašto Gubernatorius 
yra paskyręs p. Toliusį, Di- 
rek-jos Pirmininku iki bus 
torių, laikinu kalbamos Di
rektorijos Pirmininku bus 
paskirtas nuolatinis Pirmi
ninkas. Gubernatorius yra 
kontakte su Seimelio Pirmi
ninku numatyti asmenį ku
ris tftrėtų Seimelio pasiti
kėjimą.

“Vokietijos notoje pa
reikštas tvirtinimas kad 
ryšyje su ypatingai rimta 
padėtimi1 Ęlaipėdos Krašte 
yra reikalingas skubus Są
jungos Tarybos posėdžio 
sušaukimas, neturi jokio 
pagrindo. Tokios padėties 
nėra.

“Dėl tvirtinimo kad Vo- 
| kietijos Vyriausybės pasta
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rų žygių išdavoj buvo susi
laukta iš Lietuvos Vyriau
sybės pusės tik atkartotinų 
Klaipėdos Statuto atžvilgiu 
nusižengimų, reikalinga pa
stebėti kad jokių nusižengi
mų nebuvo nustatyta ir kad 
šiuo atveju Reiche Vyriau
sybei nėra svetimi šie nuo- 
tikiai, kurių pasekmėje įvy
ko Pirmininko Boettcherio 
prašalinimas.

(pasirašė) Zaunius 
Užs. Reikalų Ministeris.”

T. Sąjungos Sekretoria
to Pranešimas apie 
Vokiečių Skundą

Kaunas, Vasario mėn. 10 
d.—Ryšyje su įvykiais Klai
pėdoj, Lietuvos Vyriąnsybė 
šiandien gavo iš Tautų Są
jungos Genevoje šį . telegra
mą:

‘Vokietijos delegacija tik 
ką įteikė šios dienos Tary
bos posėdyje sekantį raštą 
(adresuotą Sąjungos Gene
raliniam Sekretoriui):

• “Tarybos nariams yra ži
noma kad Kancleris Bruen- 
ing Vokietijos vyriausybės 
vardu yra prašęs Tarybą iš
tirti labai skubų reikalą ku
ris liečia Klaipėdos Kraštą 
ir yra pareikalavęs be ati
dėliojimo sušaukti Tarybą 
šiam reikalui svarstyti. Ma
no didžiam apgailestavimui 
šis klausimas negali būti 
svarstomas šios dienos po
sėdyje, . kadangi šiuo laiku 
Genevoje nėra atatinkamai 
įgaliojo Lietuvos Vyriausy
bės delegato.

“Noriu pareikšti, kad ma
no vyriausybė laiko šį rei
kalą tiek svarbiu ir skubiu 
jog nėra leistinas tolimesnis 
jo atidėliojimas. J^igu Lie
tuvos Vyriausybės delega
cijos klausimas negali būti 
tuojaus išspręstas tai norė
čiau rezervuoti sau teisę su
formuluoti reikalavimus 
klausimą išspręsti ‘ vėjiau. 
Tamsta esi prašomas apicį šį 
raštą tuč tuojaus 'painfor
muoti Tarybą.

(pasirašė) Bulow’

Lietuvos Paaiškinimas 
Sąjungos Tarybai

Lietuvos Vyriausybė tą 
pat dieną pasiuntė Sąjun
gos Tarybai šį atsakymą:

“Atsakydamas į Tamstos 
telegramą, kurį gavau šį 
rytą, turiu garbės pranešti 
Tamstai kad mano vakar 
dienos telegrame jau nuro
džiau į Lietuvos Vyriausy
bės įsitikinimą jog, atašu- 
kiant p. Boettcher’io pasky-, 
rimą, jinai elgėsi visiškai 
savo teisių rybose. Be to, 
pareiškiama kad nei ma
žiausias incidentas neįvyko 
Klaipėdos Krašte.. Todėl at
rodytų kad šis klausimas iš 
esmės yra juridinio pobū
džio, tuo tarpu kai tariamas 
klausimo skubotumas, nu
rodytos Vokietijos notoje, 
gali būti paremtas vien 
veiksmais kurie liestu Vo
kietijos Vyriausybę. Vistiek

(Tąsa ant 7-to pusi.)
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McKeesport, Pa. — Ki
lus gaisrui Delaney budin- 
ke anksti rytą, Vasario 15 
d., sudegė dvi moterys. Su
degęs namas buvo vienas 
iš ankstyviausių šio mies
to namų.

McKeesporto Beda r b i ų 
Taryba suruošė mitingą ir 
jame išnešė sekančius rei
kalavimus miesto valdžiai: 
Bedarbiams mokėti po $8 Į 
savaitę pašalpos, su priedu 
$3 kožnam bedarbio šeimy
nos nariui. Namai turi bū
ti duodami veltui, be nuo
mos, taip pat gazas ir elek
tra. Policija turi būti su
mažinta pusiau ir polici- 
jantams mokėti tik po $1 Į 
dieną.

Ta Bedarbių Taryba yra 
raudonųjų padaras.

Pennsylvanijos guberna
torius Pinchot pareikalavo 
kad Valstijos Viešų Reika
lų Komisija darytų ką nors 
sulaikymui tokio didelio iš
naudojimo kokį varo, sako 
gubernatorius, Duqu e s n e 
Light Co. Anot gubernato
riaus, ta kompanija nulu
po nuo elektros naudotojų 
perdaug apie $15,000,000 
bėgyje pastarų trijų metų.

Suimtas su daug klastin
gų pinigų. Charleroi, Pa. 
— Policija sulaikė tūlą Mi
ke Broz iš Canton, O., prie 
kurio rasta net $30,000 ne
tikrų pinigų. Jisai su ki
tais savo sėbrais platino 
padirbtas netikras penki
nes. Jieškome keletas jo 
sėbrų kurie gelbėjo 'tuos 
pinigus platinti.

Merchantville, N. J.

“Dirvos” Nr.' 6 buvo pra- 
-< nešimas apie mirtį Urniko, 

kuriame buvo pasakyta kad 
velionis nemokėjo skaityti, 
todėl nebuvo “Dirvos” skai
tytojas. Bet velionis mokė
jo skaityti ir rašyti, tik jis 
per vėlai susipažino su 
“Dirva” ir jau del senatvės 
pats negalėjo jos skaityti, 
bet labai mėgo klausyti jo
je telpančių aprašymų.

Velionis kokį 20 metų iš
gyveno Ocean Gate, N. J., 
pastarais laikais buvo su- 
gryžęs gyventi pas savo 

■ dukterį Oną Lulevičienę ir 
prie jos mirė.

B. Ambrasienė.

NEWARK, N. J.

Newarko ir apielinkės 
Lietuviams. Kaip kiekvie
nais praeitais 13 metų šios 
kolonijos Lietuviai atžymė
jo Vasario 16 d., bendromis 
jiegomis, kaip priklauso 
kultūringos tautos žmo
nėms, taip ir šymet bendrai 
minės 14-kos metų nepri
klausomybės sukak t u v e s 
sekmadienį, Vasario 21 d., 
Šv. Jurgio Dr-stės salėje, 
nuo 7 vai. vakare.

Programas bus: Dainuos 
Šv. Cecilijos Choras, Zosė 
Vitaitienė ir kt., bus suvai
dinta “Laisva Lietuva”,; 
kalbės Vice Konsulas Dauž- 
vardis, S. E. Vitaitis, Kun. 
S. Stonis, Dr. Aldona Šliu- 
paitė (nesenai gryžus iš 
Lietuvos), Kun. Ig. Kelme
lis. Inėjimas veltui.

Visi vjetos ir apielinkių 
Lietuviai prašomi dalyvau
ti Lietuvos Laisvės paminė
jimo iškilmėse.

A. S. Trečiokas, 
Kom. Sekretorius.

------------- » --------—

ANSONIA, CONN.
Oras pas mus tuo laiku 

labai gražus. Tik darbai 
kaskart eina blogyn.

Vasario 7 d. Lietuvių pa
rapijos salėj buvo sureng
ta didelis koncertas pami7 
nėjimui Tautos Šventės — 
rengimu užsiėmė vietinės 
draugijos. Kalbėtoju buvo 
Adv. C. M. Lukošius iš Wa- 
terburio, kuris pasakė gra
žią kalbą. Koncertinę pro- 
gramo dalį išpildlė Juozas 
Olšauskas su savo grupe. 
Olšauską visi žino kaipo 
artistą ir vadovą^ jis yra 
vienas iš buvusios “Dzim- 
dzių” trupės. Jis dabar var- 
goninkauja New Britaine, 
todėl gali aplankyti aplin
kines kolonijas. Jo artis- 
tai-pagelbininkai, vaikinai 
ir panelės, yra puikiai išla
vinti.

Užbaigiant programą vi
siems sustojus sudainuoja 
Lietuvos Himnas.

Po visko, artistus pasi
kvietė pas save vietos kle
bonas Kun. Jankauskas, ir 
gražiai pavaišino. Po to 
artistai buvo vaišinami pas 
vietos biznierių Stasį Bui- 
nauską. Ad. Slavinskas

Detroit, Mich. — Lenkų 
šeimyna iš keturių ir vieš
nia mergina užtroško nuo 
gazo iš pečiuko šildžiusio 
vandenį.

SEATTLE, WASH.
Tautų medžiai. Paminė

jimui 200 metų gimimo su
kaktuvių Jurgio Washing
ton©, Vasario 22 d. čia bus 
sodinama kiekvienai tautai 
po medį. Taigi bus paso
dinta medis ir Lietuviams 
kaipo nepriklausomos vals
tybės atstovams šiame mie
ste. Medžiai bus sodinami 
vietinio universiteto parke. 
Lietuvai bus pasodintas ar- 
žuolukas, kuris jau yra at
siųstas net iš Lietuvos.

Kuri tauta čia turi atsto
vus tai ceremonijų darbas 
bus pavestas atstovui, o ku
rios neturi tai medį sodins 
šiaip žymesnis asmuo. Lie
tuvių medį pasodinti pa
skirta Steponas Eringis, jis 
šiame universitete ima fi
losofijos daktaro laipsnį.

Kadangi jam vienam ne
patogu tas darbas atlikti, 
jis atsišaukė į vietinę drau
giją D. L. K. Gedimino, ku
ri išrinko tam komisiją vi
sų ceremonijų sutvarky
mui. Prie darbo rengiama
si apgalvotai, bus mergai
tės aprengtos tautiškuose 
rūbuose, kurios turės Lie
tuvos vėliavą, taipgi už
kviesti žymus Lietuviai: 
Suv. Digtrikto Prokuroras 
Antanas Savickas - Savage, 
Valstijos Aukščiausio Teis
mo teisėjas Kazys Kraučiu- 
nas ir kiti. Draugija taip
gi atsišaukė į visus Wash
ington valstijos Lietuvius 
atsilankyti į iškilmes ku
riems tik laikas pavelys. 
Sodinimo iškilmė prasidės 
1 vai. po pietų.

Komiteto Narys
B. G. Šilko.

LONDONAS, Anglija
Iš Silvertowno, Londono 

priemiesčio. TenaiLietu
vių viso, su čia gimusia jau
nuomene, priskaitoma apie 
šimtas ypatų. Prie para
pijos iš jų priklauso apie 
pusž. Lietuviai ten tik iš 
vardo, nes ateivius viršija 
čia gimus jaunuomenė, ku
ri gyvena savą gyvenimą, 
o ateiviai Lietuviai nyksta. 
Daugiausia jau miršta, se
natvės sulaukę, nes. ateiviai 
čiai gyvena jau po kelis de- 
sėtkus metų. Keliolika me
tų atgal Silvertownas buvo 
gana tirštai Lietuvių apgy
ventas ir Įvairiuose fabri
kuose dauguma pelningai ir 
pastoviai uždarbiaud a v o . 
Dabar sako ten Lietuvius 
jau prie darbų nepriima — 
tiktai apie pora Lietuvių 
nuo labai senai užsilikę te
dirba. Bet panašiai apsi-

čiutei sveikai augti ir pa-
D A V T O M sekti tėvo pėdomis, tapti

1 V . i dainininke. “D.’ Rep.

KAVA .. . PASKANINTA SU
Eranck'š
Chicory

Jums Duos

GERIAURį 
SKONI
Virkite Kavą su

• C I K O R I J A

Gaukite 
jos \isose 

gerose 
grcTcrnėse 
ir kavos 
krautuvėse.

panašiai 
kaip maistas 

be druskos

Kava be 
Cikorijos 

yra

HEINR. FRANCK SONS i„c.
FLUSHING. N.Y.

eina su Lietuviais ir kitais 
svetimšaliais visose Londo
no dalyse.

Iš parapijos. Teko suži
noti kad Londono Lietuvių 
parapijos klebonas, Kun. 
K. Matulaitis, Marijonas, 
neilgai -čia bus, del tūlų 
priežasčių pasiryžęs vykti 
į Lietuvą.

Sekmadienį, Sausio 24 d., 
Kun. Matulaitis bažnyčioje 
prieš sumą pasakė kad jis 
manąs trumpu laiku aplei
sti Londoną ir važiuosiąs 
Lietuvon, nes ten stoka kli
nikų. Savo vietoj sakė pa
statysiąs kitą Lietuvį ku
nigą. Savo vietoj sakė pa- 
Tuo tarpu esą turįs įsaky
mą nuo Vysk. Bučio pasi
likti Londone ir kada tikrai 
šį miestą apleis nežinia. Ar 
ištikrųjų jis keliaus į Lie
tuvą parodys ateitis.

Kun. Matulaitis per tris 
sekmadienius paeiliu iš sa
kyklos bažnyčioje tarp kit
ko liepė Lietuviams neskai
tyti nekatalikiškus laikraš
čius. Jo tie draudimai bu
vo taikoma prieš laikraščių 
pardavėją J. Naujokaitį.

Kalnavertis.
Už $3 pralinksminsit visa kai
mą — užrašykit saviškiams | 
Lietuvoje metams “Dirvą”.

Politika Lietuvoje ir čia. 
‘Tėvynės’ nr. 7 rašoma kad 
Kauno miesto ligonių ka
sos tarybon atstovų išrin
kimui prasidėjo agitacija ir 
tarp partiviškų politikierių. 
Federantai ant tiek savo 
oponentus socialdemokra
tus apšmeižė kad jiems net 
prisiėjo užvesti net 20 by
lų prieš federantus.

Ant laimės, tame skan
dale nėra įmaišyta tauti
ninkai, taip vadinami “fa
šistai”. “Tėvynės” redak
torius Vitaitis butų sušu
kęs: “Fašistai neduoda de
mokratiškai išsirinkti at
stovų !”.

Dabar tarp savęs pešasi 
kaip vięni taip ir antri in
ternacionalistai, save titu
luojanti demokratai, už šil
tas vieteles.

SLA. ir socialistai. Anais 
laikais pas mus gyvavo so
cialistų kuopa. Bet gavę 
patirti kad SLA. 105 kuopa 
gerai gyvuoja ir pinigų tu
ri, visi nutarė ir prisirašė 
į SLA. 105 kuopą. Bet ne 
su gerais norais, kad orga
nizacijai ką gero padaryti, 
bet priešingai, pradėjo elg
tis taip kad tik kuopą su
naikinti. Buvo priminta jų 
vadui kad taip elgtis yra 
žalinga Susivienijimui. At
sakymas buvo kad socialis
tams tiek reikalinga buržu
jiška organizacijai kiek šu
niui penkta koja. Tauti
ninkams nedayus tam gai
valui siekti jų blogo tikslo, 
tūli jų pasitraukė iš SLA. 
ir net išsinešdino iš miesto.

Todėl nariai budėkit, ne
balsuokit už socialistų kan
didatus į Pildomąją Tary
bą. Priežodis sako: Obuo
lys netoli ritasi nuo obelės 
kai nukrinta.

Jau rūpinamasi apie S.
L. A. seimą. SLA. 105 kp. 
nariai rūpinasi kas bus ge
riausiais delegatais į SLA. 
seimą. .Kaip tenka nugir
sti narius kalbant, delega
tu reikalinga rinkti M. K. 
Mockevičius. Turiu pasa
kyti kad tai labai geras su
manymas. Dar reikia ir p.
M. Mockevičienę išrinkti, 
tautininkai turės atsakan
čią atstovybę seime.

Bačiuno šmeižikai maino 
taktiką. Čia viena porelė 
išpradžių buvo pradėjus la
bai negražiai šmeižti J. J. 
Bačiuną, net gąsdindami 
buk SLA. iždui busią .pavo
jus jeigu Bačiunas liks iš
rinktas S.L.A. Prezidentu. 
Bet nekaltą žmogų sunku 
apkaltinti. Dabar jau ki
taip šneka: buk Bačiunas 
esąs geras žmogus, tik len
gvo budo, negalėsiąs atlai
kyti savo oponentus, o kas 
labiausia tai kad Bačiunas 
dar yra didis Lietuvis pa
triotas. ...

Kadangi SLA. yra fra- 
ternalė iiv Lietuvių tautinė 
organizacija, todėl joje nė
ra vietos visokiems inter
nacionalistams kėsintis
grobti Susivienijimą ir da
ryti jokių užpuolimų ant 
rekomenduojamų vadų. Va
dais taip pat turi būti ir 
geras Lietuvis, o ne koks 
išgama.

Geru Lietuviu patriotu 
ir tinkamu būti SLA. Pre
zidentu yra gerb. Bačiunas. 
Todėl kam rupi SLA. gero
vė ir tautybė, visi privalo 
balsuoti už J. J. Bačiuną j 
SLA. Prezidentus ir už vi
sus kitus kandidatus ku
riuos rekomenduoja “Dir
va” ir kiti tikri tautiniai 
laikraščiai.

Spragilo Adjutantas.

KO SULAUKSIM IŠ 
MUSŲ JAUNIMO?

GERB. SPRAGILAS

uz-

Garnio dovana. Chorve
džio Prano Ambrozaičio 
namus aplankė garnys ap- 
dovanomas gražia dukrele. 
Linkėtina mažai Ambrazai-

Visokių musų organiza
cijų vadai ir diduma veikė
jų sako kad čia gimęs mu
sų jaunimas yra musų vi
suomeninio gyvenimo atei
tis ir pagrindas musų kul
tūrinių darbų palaikymo.

Tas yra tikra tiesa ir 
mes daug ko tikimės iš sa
vo jaunuolių: mes stengia
mės, dedam visas savo pa
stangas, duodam visokius 
sumanymus savo organiza
cijų susirinkimuose kaip 
daugiau patraukti jaunimo 
prie savęs. Mes juos lai
kome daugiau suprantan
čiais, labiau pamokytais ir 
manom kad čia augusiems 
jaunuoliams prisidėjus prie 
musų mes galėsime nuveik
ti daug daugiau.

Bet klausimas kaip tie 
musų jaunuoliai atsineša į 
savo senuosius tautiečius: 
ar jie atiduoda jiems už
tarnautą garbę, už jų di
delius nuveikimus Ameri
koje, už išleidimą jų į auk
štesnius mokslus negu jų 
tėvai galėjo pasiekti? Ar 
musų jaunimas su noru pri
stoja prie veikiančiųjų at
eivių Lietuvių?

Turim mes Amerikoj ei
les gerų veikėjų, kuriems 
daug garbės priklauso; di
duma iš musų esam suva
žiavę dar jaunuoliais būda
mi, ir čia nieko padaryto 
gatavo neradom. Tie kurie 
pirmiau atvyko, pradėjo tą 
milžinišką darbą kokis yra 
musų kultūros srityie nu
veiktas. Jie sutvėrė daug 
organizacijų ir sudėjo joms 
turtus. Tie milijonai arba 
tūkstančiai dolarių mažes
nėse organizacijose, nepa- 
semti iš balos: reikėjo daug 
sunkaus truso padėti, buvo 
sunkus darbas kada reikė
jo gauti naujų narių prira
šyti prie bent organizacijos 
kada jos iždas buvo tuščias. 
Didelėmis pastangomis ir 
ilgu vargu buvo pritverta 
daug visokių pašalpinių 
draugijų, kurių tūlos šian
dien turi nemažai turto, ne
kalbant apie Susivieniji
mus, kurie vadinasi milijo
ninėmis organizacijomis.

Taigi, akivaizdoje šito 
visko, nesuprantama kodėl 
ta$ musų jaunimas, augęs 
kultūriškose aplinkybėse ir 
esantis daug apšviestesnis 
už didumą musų ateivių, 
reikalauja tiek daug malda
vimo ir prašymo eiti prie 
musų ir dirbti musu išau-į 
gintose organizacijose? Jie Į:' Į-Įį Vokiu“”n7sūgai™t;i 
juk kviečiami prie gatavo ; k ■ k . , į ;
stalo. Jie juk patys nieko - ■ - 1
savo nebando tverti ir tu
rėti, nežiūrint didelio skai
čiaus ir nors nekuriose ko
lonijose yra jų šimtais.

Musu jaunuoliai turėtu <. „ . , . ,
stoti i musu eiles su mielu pries V1SUS tuos Paraz1’ SLULI j musų eiles SU nueiti bl(j ]rnl.-o o.rQ11;;;Q 
noru ir veikti išvien labui 
visų Lietuvių. Mes ateiviai 
amžius nepergyvensime ir 
tų musų sukurtų organiza
cijų turtai turės patekti į 
keno nors rankas. Taigi 
kaip tik yra proga jaune
liams stoti prie musų, dirb
ti išvien, o seniems prasi
šalinus galės likti paveldė
tojais musų darbų ir turtų 
ir varyti darbą tolyn.

Jonas Jarus.

GERB. SPRAGILO SLAP
TA KELIONĖ Į 

ČIKAGĄ
(Tąsa iš pereito num.)
Iš radio stoties atiduz- 

giam visi į SLA. 6-to Ap
skričio konferenciją. Žiū
riu ir matau: ten sėdi Su
sivienijimo prezidentas Ge
gužis, kuris atvažiavo pas 
sandariečius jieškot balsų; 
ten sėdi garsus finansų ži
novas Gugis, kuris tikisi 
kad dar bus išrinktas į iž
dininkus ir vėl ims po $15 
į savaitę. ~ 
Bačiunas, 
verčia but 
buvo Olis, 
maška, Montvydas ir eilė 
kitų politikierių, cicilikų, 
sandariečių ir tautininkų.

Gugis, kaip aniuolėlis ku
rio ragai po skrybėle pa
vožti, sveikina konferenci
ją kaipo vožna asaba iš Su
sivienijimo kišeniaus, ir pa
sako labai karštą prakalbą 
ragindamas konferenciją 
nubausti, suspenduoti, iš
braukti, pakarti, sušaudyti 
ir atimti visas teises tiems 
fašistams kurie dryso per 
radio pasakyt Čikagos ci- 
cilikams kad jų garsus fi
nansų “žinovas” užmokėjo 
$1,700 SLA. pinigų už De- 
venio namo taksus prieš 
pereitą seimą, o tas namas 
nepriklausė Susivienijimui. 
Ale Gugis užmiršo pasakyt 
kad jie tą rytą laiką slaptą 
“seimą” ir parašė “rezoliu
ciją”, kurią konferencijai 
priduos.

Ale užmiršau paminėt 
dar vieną slaunią asabą ku- 

i rią ten mačiau: ugi tai ci
cilikų Papa Pijus Grigutis, 
trijų pėdų milžinas, kurį 
pamatę Čikagoj lenkiasi iki 
padalkų ne tik cicilikai ale 
ir nekurie sandariečiai.

Papa Grigutis ypatin
gas sutvėrimas: jam plau
kai auga ne ant galvos vir
šaus ale po smakru — išlin
dę ne j viršų, ale į apačią, 
ir užtai, sako kiti, jo ir sme
genys ne galvos kiauše ale 
barzdoje, tai jis ir sugalvo- 

; ja per savo gazietą tokių

Ten radosi ir 
kurį “fašistai“ 
prezidentu; ten 
Draugelis, Se-

ga į viršų.
Papa Pijus Grigutis buvo 

j atėjęs už toastmeisterį, ir 
J' \ ką jis sakė tą visi darė.

Jis sušpyliavo “rezoliuci- 

ftus kurie graužia cicilizmo 
pamatus ir pražildė dar li
kusius jo plikėj plaukelius. 
Jam baisu darosi kas bus 
su cicilikų morgičiais jei
gu “fašistai” per radio pa
sakos kad jo kamarotas, 
“ne-cicilikas” Gugis išmoka 
SLA. pinigus už Waterbu- 
rio taksus ir kitokius pa-

dotkus kurie nereikalingi 
mokėti. Taigi Papa Grigu
tis griežtai prisakė kad rei
kia bausti, suspenduoti, iš
braukti, pakarti, sušaudyti 
ir atimti visas teises tiems 
kurie per radio kalba....

Papa Grigutis pasakė ti
grai graudų pamokslą, ku
rį atsinešė gatavą iš slap
tos konferencijos, kuri bu
vo nutarus kar reikia už
čiaupi tas gerkles kurios 
per radio kalba, ba kitaip 
raudonukams cicilikumčias 
bus kaput. To pamokslo 
išsižioję klausė cicilikai, o 
dar labiau išsižioję klausė 
ir visus jo žodelius rijo ci- 
cilikuojanti sandariečiai, ir 
visi buvo pasirengę balsuot 
taip kaip Papa Grigutis pa
lieps.

Na, misliu sau, tai ir man 
taip padarys, ba ir aš tik 
ką nesenai per radio kalbė
jau....

Atsistoja sandarietis Gri-* 
šius ir kalba tuos pačius 
žodžius ką pasakė Gugis ir 
Papa: reikia “fašistus” su- 
spenduot, išbraukt, sušau
dyt, nukryžiavot, atimt vi
sas teises.... Paskui atsi
stoja kitas sandarietis <r 
tas tą patį poterėlį atkalba. 
Mat, visi buvo Papos Gri- 
gučio išmokyti rytinėj slap
toj konferencijoj.

Paskui pasiūlo balsuot, o 
apkaltintiems pasiaiškint 
sako visai nereikia. “San
daros” redaktorius Vaidy- 
la parašo kitą rezoliuciją ir 
paskaito, ale sandariečiai 
jos visai negirdi, jiems ma
lonesnė Grigučio “rezoliu- 

■ cija”, na ir visi ura! Iš 82 
delegatų balsuoja tik 36 ir 
“rezoliucija” pervaryta ir 
taip “fašistai” lieka nubau
sti, suspenduoti, išbraukti, 
sušaudyti, pakarti ir atim-' 
ta jiems visos teisės.

.Ir sakau: kur vienybė 
ten galybė, ir niekas to ne
gali užginčyt. Bravo san
dariečiai ! Cicilikams to
kių kamarotų tik ir reikia!

Po visos audros, atsisto
ja vienas raudonas cicilikas 
ir sako: Draugai ir drau
gės, aš įnešti šią rezoliuciją 
pasiųst į gurbą!....

Tik vienas žmogelis at
sirado kurio protas buvo 
viršuje, o ne barzdoje.

Tuo garsi konferencija ir 
užsibaigė, o paskui aš ve- 
džiausi į'kampą Papą Gri- 
gutį ir “Dirvos” redak
torių pamieruot katras iš 
jų didesnis, ba Grigutis 
per savo “Jienas” giriasi 
kad jis yra baisus milžinas. 
Ale ‘ kai sustačiau juos į 
krūvą žiūriu ir matau: Pa
pa už “Dirvos” redaktorių 
trumpesnis. Tada misliu 
sau: turbūt iš barzdos Pa
pa Pijus Grigutis ima savo 
razumą, ba jeigu razumas 
butų viršūnėje tai žmogu
tis per savo gazietą nesi
girtų kad jis yra milžinas, 
o kiti visi mažiukai.

Taip nusileido saulė, at
ėjo vakaras ir sukako vie
na diena mano Čikagoj bu
vimo. Ale dar buvo vaka
ras prieš mus ir turėjo at
sibūti kita svarbi slapta 
konferencija, apie kurią pa
pasakosiu kitame num.

"Liaudies Tr
Savaitinis Lai

Leidžia

Amerikos Li 
Liaudies Sąi

“Liaudies Tr 
3221 Beach A 

CHICAGO,
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vybčs Likimo 1 
Žymesni musų 

diskusuoja kaip 
mis tautines jiegs 
tikslui — tautinės 
palaikymui jaunu 
pe. Tuo reikalu v 
bet ne visi su nm 

Šis opus klausim 
valo palikti pajų 
realizuotis. Kyla 1 
kas tuo reikalu k 
misi? Iš praeitie 
Lietuvos neprikla 
ar tai Amerikoj i 
kimas, mums žini 
labiausia rūpėjo 
kams. Pavyzdžiu, 
organizavo SLA. 
atskyrė nuo kunigi 
tai atgal? Kas f 
zavo Tėvynės Mylė 
ją, kuri išleido ir 
dė tūkstančius apš' 
Šančių knygų tai 
brolių čia ir Lietuvi 
organizavo įvairiai 
pines draugijas ii 
kėlimui mus.ų k 
gyvenimo Ameriko 
visi sunkus tautini 
rinio pobūdžio da: 
atlikti, musų gerų 
nių tautininku, ku 
vaikė jokių izmų.

| jų šiandien jau ilsis 
Ise, ankstyvi darbut 

Tie visi .kuriniai 
būti užmarštyje pal 
musų gyvenimo lail 
buvo istorinis. Mes 
venom, dirbom, mal 
gimstančią Lietuvą, 
laisvei dirbdami daž 
miršdavom ir save.

Chicagiečiai — ska 
ir Platinkit

“Dirvą”-“L. Tribu

A. A. OLIS ir 
R. A. VASALI 

ADVOKATAI 
11 South La Salle Str 

Room 1934 
Telefonas: RANDOLPH 

Valandos: nuo 9 ryto iki 1 
3241 South Halsted Str 
Telefonas VICTORY Of 

Valandos nuo 7 iki 9 vs 
OLIS — Antrad., Ketvirta 

šeštad. vakarais.
VASALLE: Pirmad., Treči: 

penktad. vakarais.

MA
D A I N O

Ketvirti metai, kas 
žurnalas, nuo 14 iki 32 
rų Vedėjams ir Muzika 
vienintelis muzikos žur 
ja ir leidžia Komp. A.

Kainuoja J1.00 už 
"metams $3. Vienas nu 

Margučio Knygynas 
Taip pat turime viSokit; 
šaulio kraštus. Katak

“U
2437 West 69th Street
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1932 METU BONŲ 
KUPONAI

“Dirva” jau priima 1932 
metų Lietuvos Bonų kupo
nus už “Dirvą” ir knygas 
už pilną jų vertę. Nukirp- 
kit 1932 m. kuponą ir pri-i 
siųskit Administracijai.

“DIRVA”
G820 Superior av. Cleveland, O (

Kiekvieną- Sekmadieni

$2

Tikintai geri tiktai

ten ir
atgal
ten ir
atgal

Iš

Iš

IŠVAŽIUOJA
Cleveland . . 8:20 ryto 

E. 55th St. . . 8:30 ryto 
E. 93rd St. . . 8:35 ryto

Ar jau išrašėt “Dirvų” 
saviškiams į Lietuvą? — už 
53.00 metuose pralinksminsit 

visą kaimą!

koduose.
Informacijų klauskite telefonu CHerry 8400

ERIE RAILROAD SYSTEM

GRYŽTA 
Pittsburgh 6:00 vakare 

arba 9:30 vak.
Youngstown 7:30 vak. 

arba 11:03 vak.

LIETUV
Didžiausia L 

307 W. 30 Street 
S. L. A. 372 Kuopos r

Turtas:
S. L. A. turi keturis apsauį 

Ligoje pašalpos savait 
Jeigu jautiesi geru Lie 

mas kuomet tu iš šio paša 
nelaimei ar ligai ištikus — 
ganizacijos priklauso visi p 
prakilniųjų tarpe! Prirašy 
mergaites.

Informacijų kreipkitės 
ba į vietinių kuopų valdyba

omxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Amerikos Lietuvių Lietu-Į 

vybės Likimo Reikalu 
Žymesni musų veikėjai 

diskusuoja kaip subendri
nus tautines jiegas vienam 
tikslui — tautinės sąmonės 
palaikymui jaunuolių tar
pe. Tuo reikalu visi kalba, 
bet ne visi su nuoširdumu.

Šis opus klausimas nepri
valo palikti pajuoka, bet 
realizuotis. Kyla klausimas 
kas tuo reikalu labiau do
misi? Iš praeities, ar tai 
Lietuvos nepriklausomybė 
ar tai Amerikoj išeivių li
kimas, mums žinoma kad 
labiausia rūpėjo tautinin
kams. Pavyzdžiu, kas su
organizavo SLA. ir vėliau 
atskyrė nuo kunigų 35 me
tai atgal? Kas suorgani
zavo Tėvynės Mylėtojų Dr- 
ją, kuri išleido ir pasklei
dė tūkstančius apšvietą ne
šančių knygų tarp musų 
brolių čia ir Lietuvoje? Kas 
organizavo įvairias pašal- 
pines draugijas ir klubus- 
kėlimui mušiu kultūrinio 
gyvenimo Amerikoje? Šie 
visi sunkus tautinio kultū
rinio pobūdžio darbai yra 
atlikti, musų gerų tėvynai
nių tautininkų, kurie nesi
vaikė jokių izmų. Nekurie 
jų šiandien jau ilsis kapuo
se, ankstyvi darbuotojai.

Tie visi kuriniai neturi 
būti užmarštyje palikti. Šis 
musų gyvenimo laikotarpis 
buvo istorinis. Mes pergy- 
venom, dirbom, matėm at
gimstančią Lietuvą, kurios 
laisvei dirbdami dažnai už- 
miršdavom ir save. Nesi-

Chicagiečiai — skaitykit 
ir Platinkit 

“Dirvą”-“L. Tribūną”

A. A. OLIS ii-
R. A. VASALLE

ADVOKATAI
11 South La Salle Street 

Room 1934 
Telefonas: RANDOLPH 0332 

Valandos: nuo 9 ryto iki 5 vak.
3241 South Halsted Street
Telefonas VICTORY 0562 

Valandos nuo 7 iki 9 vakare. 
OLIS — Antrad., Ketvirtad. ir 

šeštad. vakarais.
VASALLE: Pirmad., Trečiad. ir 

penktad. vakarais.

gailim sunkių savo pastan
gų padėtų Tėvynės laisvei, 
bil tik išsipildė musų di
džiausias .troškimas — Ne
priklausoma Lietuva.

Nūdien mes Amerikiečiai 
Lietuviai pradedam domė
tis savo likimu. Kurie dar 
nepradėjom, privalom pra
dėti ir rimtai rūpintis. Mes 
dirbdami Lietuvai, apleido
me Savo svarbius čionykš
čius reikalus. Tą tuštumą 
pradedam vis aiškiau ir ai
škiau įžiūrėti. O laikas ir 
sąlygos tarsi lyg sakyte sa
ko ir ragina imtis už rim
to darbo.

Gal nekuriems yra neaiš
ku kam įsikūrė Amerikos 
Lietuvių Liaudies Sąjunga. 
Ši organizacija yra 'reiški
nys viršminėto darbo. Jau
nesni tautiniai veikėjai tuos 
musų gyvenime trukumus 
įžiūrėjo, taigi rimtam vei
kėjui stebėtis nėra ko jei 
sąžiningai pastudijuos da
bartinį musų tautinį pairi- 
mą ir prie ko tas veda.

Liaudies Sąjunga ir jos 
veikėjai pageidauja kad vi
si tautiniai nusistatę Lietu
viai eitų vienu bendru fron
tu prie to darbo kuris mus 
būtinai šaukia — prie su
sipratimo, prie subendrini- 
mo tautinių jiegų, prie pa
jungimo jaunimo į musų 
pradėtą darbą. Jeigu to 
nedarysime, atminkime kad 
įvairus apuokai, veidmai
niai ir akiplėšos, kurių ne
maža musų tarpe yra, ar
dys, drums Lietuvių gyve
nimą ir savo privačiai nau
dai išnaudos Lietuvių ge
rus norus, iki viską iščiulps 
iki dugno.

Tautinė jiega pas mus di
delė. Reiktų veikėjams jie- 
škoti išeičių subendrinimui 
fronto musų tautiniam dar
bui. Dideli darbai musų 
laukia įvairiose srityse. Be 
vieningo nusistatymo mu
sų siekiai bus neprieinami.

Kol toliau bus kas veikia
ma, Amerikos Liet. Liau
dies Sąjunga drąsiai ir tie
sia linija eina į šį platų 
lauką, kur mus laukia sun
kus darbai, bet butini ir 
sveiki!

M U S VPASTABOS
Rašo ČIKAGOS ARAS.
Provokuoja iš nežinės. 

“Nauj.” n. 29 užtinkant dvi 
korespondencijas, vieną iš 
Pittsburgo, kitą iš Cleve- 
lando, kuriose vienodai gie
dama apie komp. A. Vana
gaitį, kam jis patraukė at
sakomybėn “Naujienas”.

Vyručiai, jus pertoli nuo 
Chicagos gyvenat ir neži
not tikrenybės. Chicagos 
socialistai neturi nei gėdos 
nei sąžinės, jiems galima 
kenkti ir boikotuoti kito 
biznį, bet kada juos sučiu
po už tai, tai musų naujie- 
niečiai šaukiasi viso svieto 
pagalbos. Gyvenant toliau 
nuo Chicagos bukit atsar
gesni “Naujienoms” užjau
sti, nes jos tai kaip tas Žy
das, pačios muša, pačios rė
kia.

Pruseika meluoja, Gri
gaitis pritaria. “Nauj.” nr. 
28 L. Pruseikos savaitraš
čio citata:

“Andriulis (‘Vilnies” re- 
dakt..—Red.) laikė konfe
rencijas su Simokaičiu iš 
‘L. Tribūnos’, tai yra su pa------- nes

*

HISTORY OF LITHUANIAN MUSIC
From the earliest of times, [ Petrauskas, and M. Čiurlionis.

MARGUTIS
DAINOS IR MUZIKA

Ketvirti metai, kas mėnesį, išeina juokų, muzikos ir dainų 
žurnalas, nuo 1/3 iki 32 puslapių didumo. Dainininkams, Cho
rų Vedėjams ir Muzikams labai naudingas žurnalas. Jis yra 
vienintelis muzikos žurnalas leidžiamas Amerikoje. Redaguo
ja ir leidžia Komp. A. VANAGAITIS.

o Kainuoja $1.00 už 8 mėnesius. Metams $1.50. Į Lietuvą 
“metams $3. Vienas numeris pažiūrėjimui 10c. stampomis.

Margučio Knygynas turi didelį pasirinkirtią gaidų ir knygų. 
Taip pat turime visokių rekordų. Siunčiame C O D į visus pa
saulio kraštus. Katalogą siunčiame prisiuntus 4c stampoms.

“MARGUTIS”
2437 West 69th Street

čia desiniausia srove, 
Simokaičio grupė remia fa
šistų Tareilą” ir tt.

Didesnio melo negali bū
ti: P. Grigaitis matyt šlie
jasi prie Pruseikos. Joks 
rimtas žmogus netikės L. 
Pruseikai, bet Grigaitis vi
ską paėmė' už teisybę. Jei
gu sakysime kas ir inkri
minuotų Simokaitį mela
gingai tai Grigaitis patvir
tintų jog viskas tiesa. To
kia logika gali būti tik pas 
politiškus bankrutus. Reiš
kia turėsim naują kombina
ciją: Pruseika-Grigaitis.

“Nauj.” besidžiaugdamos 
bolševikų (Pruseikos) me
lais daeina iki to kad drys- 
ta pasakyti jog Simokaitis 
ir Semaška moką geriau 
plūsti ir skandalinti negu 
bolševikai. Kitaip pasakius, 
“N.” nori kad joms niekas 
nei brakšt, nors jos kitus 
gali juodinti ir net pritarti 
bolševikų juodinimams.

Apsigausite! 
suomenė gerai 
rus Lietuvius 
garbintojų.

Lietuvių vi- 
atskiria tik- 
nuo Markso

ATOMO PASTABOS

the Lithuanians have been re
nown for their songs (dainos) 
and dances, the instrumental 
accompaniment for which was 
furnished by the trimitas, ra
gas, skudutis, I ..
kanklės. The last, kanklės, a 
sort of harp, was used as an 
accompaniment for song and 
story. It was most frequently 
played by wandering old men 
who visited the estates of great 
magnates and attended all of 
the popular gatherings. The 
kanklės player has now disap
peared, but the immortal dai
nos will live on forever.

In the sixteenth and seven
teenth centuries, the kankli
ninkai were predominant, in 
close association with the dai
na, which was kept alive by 
aural transmission.

During this time, very little 
music was commited to paper 
in Lithuanian itself; but there 
are very few important libra
ries now in Europe that do not 
have Lithuanian dainos in 
manuscript form. Unfortuna
tely, all of the collections were 
made by foreigners and not by 
Lithuanians because Lithuan
ian national life under the strict 
rule .of the Poles and the Rus
sians did- not permit the people 
to become literate.

In 1883, after a long sup
pression under an alien yoke, 
the national voice again made 
itself heard. The cultural 
whose spokesman was the fam
ous periodical “Aušra” laid the 
first foundation on the coming 
renaissance. At this time there 
was a reassertion of creative 
originality, and national self- 
ccnsciousness evoked activity 
in music. The first mass writ
ten in Lithuanian appeared in 
1886 with music by Kalvaitis, 
a former organist of Kaunas 
Cathedral. Almost ten years 
later Vincas Kudirka published 
two male chorus books contain
ing over fifty dainos, chiefly 
popular songs. Included in 
them-was the air_ which is now 
used for the Lithuanian Na
tional Anthem, together with 
the famous waltz “Varpelis”. 
A little later Ereminas, in Am
erica, published his collection 
of choral songs. His collec
tion contained only a few pure
ly Lithuanian ones, the rest 
being from German words and 
music. About the same time, 
songs for mixed voices were 
disseminated by an unknown 
composer. The music of this 
period fulfilled a task of se
rious national importance; but 
it whs of small value in the ar
tistic sense because it lacked 
strong originality and was 
confined to primitive forms 
and harmonized songs.

The second period of Lithua
nian music was founded by J. 
Naujalis, č. Sasnauskas, M.

The compositions of these mu
sicians lack marked individual
ity and strong subjective ex
pression, but they are never
theless characterized by an invi imi ucio, i ei Hitlerio Clldl clCLCI iAtU IJy clll III“ 

birbynės, and' delendence and admixture of 
national spirit which renders 
them akin to the present gen
eration. Naujalis and Sasnau
skas distinguished themselves 
in works of an ecclesiastical 
and secular character, while 
Petrauskas and Čiurlionis com
posed operatic, symphonic and 
vocal music. These men have 
won the right of existence for 
original Lithuanian music and 
have done much for the im
provement 
in general, 
who laid 
Lithuanian

Those composers have given 
incentive to entire series of 
successors who constitute the 
group of younger composers 
whose creative activities be
long to the first decade of 
Lithuanian independence. The 
mere distinguished members 
of this group are J. Gruodis, 
J. Žilevičius, S. Šimkus, and J. 
Tallat-Kelpša, besides a large 
group cf less talented musi
cians. It 
said that 
Lithuanian 
brances of 
sic, have 
strides.

A very important role in the 
cultural life of Lithuania is 
played by the State Opera. 
Kipras Petrauskas, famous 
or, former soloist of the 
rograd Marie Theatre, is 
dcubtedly the “father” 
Lithuanian opera. He 
chiefly instrumental in the or
ganization of the opera, and 
thanks to his untiring efforts, 
opera in Lithuania was inaugu
rated with Verdi’s “Traviata” 
on December 31. 1920. It was 
a very creditable performance 
and from then, the opera, aided 
by the exertions of the con
ductor, J. Tallat-Kelpša, has 
developed rapidly. It is now 
declared to be the best in the 
Baltic States.

The younger generation is 
becoming more and more mu
sically trained as a result of 
the efforts of Petrauskas and 
Tallat-Kelpša. Todaj\ many 
young Lithuanian singers are 
studying in Munich, Paris, Mi
lan, and Rome, with the opera 
in view. At home, we find that 
there are at least ten thousand 
choral singers, with J. Starka 
regarded as the 
leader.

It may be said 
that Lithuanian 
ture is entering 
phase of vigorous expansion, 
wherein are visible constant 
improvement and progress.

J. J. Gura.
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LIETUVIŲ AMERIKOJE
Didžiausia Lietuvių Organizacija

307 W. 30 Street New York, N. Y.
S. L. A. 372 Kuopos randasi visose didesnėse Lietuvių; 

Kolonijose.

Turtas: $1,404,038.14
S. L. A. turi keturis apsaugos skyrius: $150; $300; $600, ir $1,000. 

Ligoje pašalpos savaitėje moka: $6.00; $9.00; ir $12.00.
Jeigu jautiesi geru Lietuviu, jei tau apeina tavo šeimos liki

mas kuomet tu iš šio pasaulio pasišalinsi, jei rupi paties padėtis 
nelaimei ar ligai ištikus — prisirašyk prie S. L. A. Prie šios or
ganizacijos priklauso visi prakilnus Lietuviai. Buk ir Tamsta tų 
prakilniųjų tarpe! Prirašyk ir savo mažamečius — berniukus ir 
mergaites.

Informacijų kreipkitės į Centrą aukščiau paduotu antrašu ar
ba į vietinių kuopų valdybas.

KXXXXXXXXXZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Socialistų ‘Naujienos’ la
bai tankiai prikiša kitiems 
kad jie “užgaulioja kitus”, 
kad jie nemoką rašyti ir tt. 
nors tiesą pasakius, kai ku
rie “Nauj.” redaktoriai ra
šo gana primitiviškai, pa
silikę nuo dabartinės rašy
bos apie 20 metų. Ypatin
gai Grigaitis, kuris savo 
editorialais plaka lyg tas 
Žydas savo kumelką vis per 
tą patį šoną, nors tuo nie
ko neatsiekia.

Nesvarbu butų čia minė
ti kaip jis rašo ir ką jis ar 
kas kitas rašo jeigu tas po
nas socialistiškas “demo
kratas” kitiems neprikai
šiotų tokių dalykų kuriais 
jis pats daugiau “kvepia”. 
Prikaišiojimai dar butų pu
sė bėdos kaip ir kiti non
sensai kuriuos “N.” gan fa
natiškai nurašo. Noriu tik 
paduoti ištrauką iš “N.” ir 
parodyti kaip jos nežmo
niškai šmeižia tuos kurie 
negarbina ‘socializmo’-‘de-j

mokratijos’, t. y. veidmai-. 
niškos žemos rūšies politi
kos.

“Nauj.” Bal. 5, 1931 m., 
be kitų nesąmonių štai kaip 
rašė: “Ir bus naudos vi
siems. Tik veizėkit, žodyne 
rasit biografijas pral. Ol
šausko, Kun. Miežvinio, 
gęn. Plechavičiaus, Volde
maro, Plečkaičio, tėvo Ka
pucino, tuzino seserų Kazi- 
mieriečių, Graičiuno, tėvo 
Sirvydo, inž. Simokaičio ir 
visų lašinių skutikų” ir tt.

Tai matot koks “litera
tas” ponas socialistiškas re
daktorius. Jis be jokios do
ro žmogaus sąvokos paly
gina jam nepatinkamus ar
ba kitaip manančius žmo
nes prie kriminalistų kaip 
prol. Olšausko. Jis daro 
bjauriausius palyginim u s , 
ir tokius palyginimus už 
kuriuos jis galėtų panešti 
ne tik finansinę pabaudą, 
bet ir kalėjimą.

Gerai tik kad žmonės ma
tydami jo menką protą, jo 
mažos vertės pyktį nekrei
pia domės į tokius krimi- 
nališkus šmeižimus net to
kiems žmonėms kuriems jis 
vargu kada galės pasilygin- 
ti. Nenuostabu tat kad A. 
Vanagaitis turėjo kreiptis 
į teismą apsiginti nuo “N.” 
tokių raštų kurie žemina jo 
vardą ir kenkia jo bizniui.

Butų gerai kad p. Gri
gaitis apsidairytų aplink 
save ir tikrai atrastų kam
pelį iš kurio eina “oro ter
šimas”.

CHICAGOS Lietuvių Dakta
rų Draugijos nariai dažnai duo
da gana geras paskaitas per 
radio. Tai gražus darbas ir 
vertas pavyrimo, tas reikėjo se
niau pradėti. Tankiai tenka iš
girsti daktarus išsireiškiant 
apie kokius tai “šarlatanus”, 
turbut kokius tai “šarlataniš
kus daktarus”. Butų įdomu iš
girsti kas tie “šarlatanai” ir 
kur jie randasi, kad žmonės ga
lėtų apsisaugoti nuo jų.

Juozas J. Bačiunas Kan
didatas j S. L. A.

Prezidentus
SLA. nariai šiandien turi ap

sigalvoti kaip butų galima Su
sivienijimą pastatyti ant tokio 
pamato kad organizacija galė
tų augti ir bujoti.

Nėra abejonės kad šiame 
momente, šiose aplinkybėse Su
sivienijimui yra reikalinga toks 
žmogus kuris turi galimybių, 
supratimo ir noro dirbti jo la
bui. JUOZAS J. BAČIUNAS 
turi pasiryžimą ir norą dirbti 
Lietuvių tautos labui dabarti
niame musų visuomenės di
džiausios demoralizacijos laike, 
ir jis nepaiso ką kas sako, kaip 
jį šmeižia socialistai ar kiti. 
Jis eina prie to darbo todėl kad 
JĮ KVIEČIA tie kurie nori, ku
rie stengiasi kad SLA. butų 
palaikoma ir toliau pavyzdin
ga Lietuviu organizacija.

REIKIA‘TIKĖTIS kad tau
tinis elementas, tie žmonės ku
rie pageidauja viso kas yra 
prakilnu ir naudinga Susivie
nijimui, rinks Juozą J. Bačiuną 
į SLA. Prezidentus.

Apie kitus kandidatus pakal
bėsime vėliau.

MILŽINIŠKAS ‘MARGUČIO’ 
VAKARAS. 13-ta diena ne vi
siems laiminga, kaip ir 13-tas 
numeris. Bet komp. A. Vana
gaitis parodė kad jis jokių 
prietarų nebijo ir kaip koks ša
kių “starša”1 vaikščioja ir dai- 
nouja “Ar aš tau, sese, nesa
kiau?” Tačiau girdėjosi “bal
sas iš puščių”, lyg koks socia
lizmo prakeikimas, kuris vie
nok “nemačijo” ir gana. Man 
prisimena opera “Faustas” kur 
velnias ir bažnyčioj turi jomar- 
ką prie nekaltos panelės, ir 
dar kaip. Komp. Vanagaitis 
tegul bus tas “velnias”, kurio 
socialistai nenugali, o socialis
tų gazietai .duosime “panelės” 
vietą. Ir kaip gražiai išeina: 
“Panelė ir' Velnias”!

Bet reporteriui kalbėti apie 
“Velnius ir paneles” neišpuola, 
čia kalba eina apie “fašistų” 
konferenciją Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje, žiuriu parašyta 
“Pennsylvania Hotel”, visi juo
dais marškiniais apsivilkę.

Publikos auditorijoje tiek 
kad nėra galimybės prieiti ar
čiau, o apie atsisėdimą kaip 
džentelmenui reiktų nėra nei 
kalbos. Aš nesiskubinau į Au
ditoriją, maniau kad “Margu
tis” negavęs socialistų dien
raščio “blągaslovijimo” atsi
durs tokioj padėtyje kaip Ce
zaris negavęs Romos papos pa
laiminimo . Vienok mano ap
sirikta ir užmiršta kad aš gy
venu 20-me amžiuje, kada 25 
Japonai muša 5,000 Chinų. ’

Gaila man socialistų, gaila 
jiems Vanagaičio? kad po “di- 
vorso” su socialistais komp. 
Vanagaitis turės rūpintis gau
ti didesnę salę savo parengi
mams.

Kitąsyk daugiau pakalbė
sim apie tą “strošną” socialistų 
prakeiksmą, kuris sutirpo lyg 
sniegas! Iš Višakio Rudos.

KANDIDATAS į teisėjus. 
Reporteriui teko atsilankyti į 
Lietuvių Advokatų Draugiją ir 
sužinoti kad ši draugija užgy- 
rė Adv. J. P. Waitches į teisė
jus Demokratų sąraše. Nėra 
abejonės kad Lietuviams jau 
laikas turėti nors vieną Lietu
vį teisėją. Todėl musų parei
ga paremti savo vientautį kan
didatą. Taipgi reikia naminėti 
kad Julius J. Link, Lietuvis, 
statomas kandidatu į Komiti- 
maną. Lietuviai progresuoja!

“AGURKAI” arba “Kelionė 
į Lietuvą”, šį sekmad., Vasario 
21 d., Lietuvių Auditorijoj sta
toma operetė “Agurkai”. Ją 
Angliškai parašė Allan Bene
dict, vertė Lietuvių kalbon P. 
Bukšnaitis. Operetė graži ir 
įdomi. Perstatyme dalyvauja 
šie musų žymus artistai ir ar
tistės: Pranas Jakavičius, As- 
cila Stela Staniuliutė, St. Rim
kus, Anelė Salaveičikiutė, No
ra Gugis, Jonas J. Balanda, Po
vilas Stogis, Ona Skveriutė, Da
nielius Kizas, K. Svenčiskas, 
V. Poška ir kiti. Taipgi daly
vauja visas choras “Pirmyn”, 
šis visas darbas ir pastangos 
yra daugiausia brolių Stepona
vičių. Reikia tikėtis kad visuo
menė parems tą gražų kultūri
nį dainos darbą.

Specialia Pranešimas 
Lietuvos Atstatymo
B-vės Šėrininkams

Nėra abejonės kad Chicagoj 
yra nemažai tokių kurie pirko 
šėrus Lietuvos Atstatymo Ben
drovės. Ta bendrovė gyvuoja 
jau keliolika metų, tačiau jokio 
progreso nepadarė. Pastaru 
laiku J. J. Bačiunas važinėda
mas po Rytines Valstijas, bū
damas pats šėrininku, pasita
ręs su keletu stambesnių šėri- 
ninkų, pasiryžo pasidarbuoti ar 
nebus galima išgelbėti į ben
drovę sudėtus žmonių pinigus.

Pasirodo kad L. A. B-vė tu
ri turto dar virš $100,000 ir 
iš *to turto samdoma darbinin
kai, daromos išlaidos ofiso už
laikymui ir tt. Netrukus gali 
sudilti ir tas visas kapitalas 
tik ofiso užlaikymui ir vedėjui, 
kuris nieko neveikia apart su
naudojimo to kas dar yra likę.

Kaip reporteriui teko patir
ti, pereitame L. A. B-vtės suva
žiavime New Yorke tapo išrin
kta komisija likviduoti Bendro
vę. Komisijon ineina: J. J. Ba
čiunas, Sodus, Mich., Dr. Ven
cius, 449 Grand St., Brooklyn, 
N. Y., ir J. Ambraziejus, 168 
Grand St., Brooklyn, N. Y. Jie 
stengsis kad šėrjfiinkai gautų 
atgal savo pinigų kiek galima.

ši komisija dirbs kad ka p 
galima sudarius šėrininku kvo
rumą. Tačiau šėrininkai pra
šomi įsitėmyti kad reikalinga 
trijų ketvirtdalių šėrų proxies 
kad butų galima ką gero pada
ryti. Yra ir kitų būdų prie to 
prieiti, bet apie tai pakalbėsim 
vėliau.

Taigi visi kurie turite Lietu
vos Atstatymo Bendrovės šė
rų, o ypatingai Chicagiečiai, 
kreipkitės į p. J. J. Bačiuną, 
Sodus, Mich., ir gausite pilnas 
informacijas Jcas reikia toliau 
daryti. Reporteris.

Pavyko
Amerikos Lietuvių Liaudies 

Sąjunga, kuri įsikūrė ir inkor
poruota vos apie aštuoni mėne
siai, jau sėkmingai dirba Lie
tuvių kulturinį darbą. A. L. 
L. Sąjunga turėdama kuopas 
pradeda veikti Chicagos Lie
tuvių kolonijose. 1-ma kuopa 
Northsaidėj surengė vakarą su 
puikiu koncertu paminėjimui 
14-kos metų Lietuvos nepri
klausomybės sukaktuvių, Al- 
miro Simons salėj. Programe 
dalyvavo išimtinai jaunimas. 
Lietuvaičių kvartetas susidėjo 
iš sekanęių panelių: Elinora 
Striupiutė, Bronė Šaltiniutė, Al
dona Kirstukiutė, Julė Malak- 
niutė. P-lė Kirstukiutė sudai
navo gana gražiai pora daine
lių solo. P-)ė Felicija Nausė
daitė dainavo solo, p-lė Stela 
Staniuliutė-Void, ' žinoma daini
ninkė, sudainavo dvi dainas.

Lietuvių - Latvių mergaičių 
trio po vadovyste p-lės Alfre
dos Semaškiutės sugrojo kele
tą muzikos gabalų, ypatingai 
vykusiai atliko “Plaukia Sau 
Laivelis” ir “Kur Bakūžė Sa
manota”. Orkestracija susidė
jo iš piano, smuiko, čelo.

Programe dalyvavo ir “Mar
gučio” duetas: Antanas Stel
mokas ir Antanas Venckus.

Muzikaliam programui akom
panavo visiems gerai žinomas 
ii- vienas iš žymiausių pianistų 
iš Lietuvių, Inž. Jonas Byans- 
kas.

Kalbėtojai buvo: Lietuvos 
Konsulas Antanas Kalvaitis, 
Adv. Antanas A. Olis, K. J. 
Semaška, Charles L. Wiley, 
kandidatas į S. V. kongresą iš 
7-to kongresinio distrikto Illi
nois valstijoj, Cook apskrityje; 
Bronius F. Simons-Simokaitis, 
Am. Liet. Liaudies Sąjungos 
prezidentas, ir L. Striupas, A. 
L. L. S. 1 kp. pirmininkas.

SLA. 208 KP. puikus šokių 
vakaras. Vasario 9 d. ši kuo
pa surengė šokius ir gražų 
programą puikiame viešbutyje, 
pačiame Chicagos taip vadina
mame “Loop” didmiesčio da
lyje. Vakaras buvo gana įvai
rus. Mat, 208 kp. yra vadina
ma “Moterų kuopa”, nors ten 
priklauso gana daug panelių ir 
žymių veikėjų Chicagos Lietu
vių gyvenime.

Publikos buvo apie 400, gra
žioji musų visuomenės dalis ir 
jaunimas. Rengėjoms priklau
so kreditas pilnoj žodžio pras
mėj. p Rep.
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įsu jų politika po Zosės už
puolimo SLA. Sekretorės.

I P. Griniui tiktų pasakyti 
kad musų srovių politikie
riai rinkimuose vartotų vy- 
riškesnę taktiką.

JURGIO WASHINGTONO 200 METU 
 *-----------------

Vasario 22 d., 1732 m., gi
mė Jurgis Washingtonas_, 
kuriam buvo lemta tapti 
Amerikos Respublikos Tė
vu ir pirmutiniu Preziden
tu šalies, kuri per apie 
150 metų gyvavimo patavo 
viena iš galingiausių pasau
lyje valstybių.

Jurgis Washingtonas bu
vo turtingų Virginijos val
stijos ūkininkų sūnūs. Žy
me t Vasario 22 d. sueina 
200 metų nuo gimimo to 
žmogaus kuris paliko pir
mutinis Amerikos istorijo
je.

Jam teko beveik visas 
sunkus darbas kovų už šios 
šalies atliuosavimą nuo An
glijos priespaudos, jis buvo 
pagaliaus vyriausias karo 
vadas ir po laimėjimo per
galės ir atliuosavimo kolo-- 
nijų nuo Anglijos, jis buvo 
išrinktas pirmutiniu Prezi
dentu. Ištarnavęs du ter
minu, trečiam terminui ne
kandidatavo, ir mirė 1799 
m., sulaukęs ^9 m. amžiaus.

Visa šalis minės šias su
kaktuves oficialiai ir labai 
iškilmingai. Kongreso ak
tu,'ši iškilmė tęsis nuo Va
sario 22 d. iki Padėkavonės 
Dienos, Lapkričio 24 d.

Daugelyje pasaulio vals
tybių taip pat bus sureng
ta iškilmingi paminėjimai.

Iškilmės atidarymas bus 
Washingtone, Vasario 22 d. 
Prezidento Hoover’d kalba 
į Kongresą, dalyvaujant vi
sai vyriausybei ir visų šalių 
diplomatams. Kalbos bus 
leidžiama per radio kad 
girdėtų visos šalies kam
puose.

Po Prezidento kalbos, at
virame ore, prie Kapito- 
liaus, choras iš desėtko tūk
stančių balsų, dainuos pla
čiai žinomą dainą “Ameri
ca”. Chorui pritars Suv. 
Valstijų Armijos, Laivyno 
ir Jūreivių benai išvien.

Po pietų, bus iškilmingas 
padėjimas gėlių vainiko ant 
Jurgio Washington© kapo 
Mount Vernon, kur jis yra 
palaidotas.

3 vai. po pietų bus įvai
rios apeigos prie Washing- 
tono Monumento.

Šalip čia paminėtų, bus 
dar daugybė kitų mažų ir 
didelių, viešų ir pusiau pri
vatinių apeigų pačioje sos
tinėje, o taipgi per visas 48 
valstijas bus įvairiausios 
apeigos tam pačiam tikslui.

jos Prisikėlimo Valandoje.
Viskas tas nebūtų buvę 

galima jeigu Amerika bu
tų vergavus Anglijai, jeigu 
Anglai butų viską čia slo
pinę ir draudę, kaip darė 
Jurgio Washington© laikais 
ir kaip daro kitose savo ko
lonijose.

Ką “Sandara” Tuomi 
Nori Pasakyti?

VisU S. L. A. nominacijų 
vajaus laiku “Sandara” ir 
“Naujienos” neigė “fašis
tų” kandidatą ant preziden
to, J. J. Bačiuną. “Sanda
ra” tiek toli buvo nuėjus 
šmeižimais kad p. Bačiunui 
reikėjo net paprašyti advo
kato parodyt jai kur su
stoti. Apie Bagočių ir ci- 
cilikus bendrai “Sandara” 
tik per pusę lupų prasitar
davo.

“Sandarai” rodos reikė
tų rausti iš gėdos (jeigu ji 
nori vadintis kokiu nors 
tautiniu laikraščiu) kad 
talkininkavo savo priešams 
cicilikams ir padėjo jiems, 
ypač savo apielinkėje Chi
cago je, laimėti.

Dabar, kada cicilikai pa
sigiria kad jie “sumušė” 
fašistus, “Sandara” (kuri 
yra organas Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sandaros) 
iš to cicilikų pasigyrimo įsi
žeidžia. Štai ką “Sanda
ra” pareiškia (nr. 7):

“Savo straipsnsiuose ir 
atsišaukimuose jie kalba 
vien tik apie fašistus ir jų

diktatūrą. Bet kur buvo 
tas komitetas (socialistų.— 
Red.) kuomet mums, sanda- 
riečiams, vieniems reikėjo 
imtis su ‘fašistais’?” (Mu
sų pabraukta.)

Tas parodo kad “Sanda
ra” visai nesisieloja kad 
Chicagos srityje, kur ji gy
vuoja, cicilikai nugalėjo jos 
kandidatą Geguži (ir Ba- 
čiuną), bet skundžiasi san- 
dariečiams kad cicilikai ne- 
atiduoja jai kredito už “ko
vojimą su ‘fašistais’.”

Rimti tautininkai sanda- 
riečiai vis dar tebetiki kad 
jų palaikomas laikraštis 
dirba “tautišką darbą”.

Gaila.

J. Grinius Nekandidatuoja
“Sandara” praneša kad 

J. Grinius nutarė nekandi
datuoti Į SLA. prezidento 
nei vice prezidento vietą.

“Jo manymu, kandidatus 
turėtų ‘rekomenduoti bent 
koks SLA. legalizuotas kū
nas, o ne kam tik ant seilės 
užeina’.”

Gaila kad p. Grinius tik 
dabar susiprato nekandida
tuoti. Pirmiau visai nema
nė apie “S.L.A. kunus” ir 
kandidatavo Į kokią vietą 
kas tik ji rekomendavo....

Sakyti kad kandidatus 
turėtų rekomenduoti “bent 
koks SLA. kūnas” yra kei
sta: tada SLA. niekad neiš
truktų iš politikierių tokių 
kaip Vitaitis ir Gegužis, 
o jie visada mokėtų su tuo 
“kurni” susibičiuliaut. Juk 
ir pats p. Grinius padėjo 
nemaža darbo kovodamas

KARIAGOS DAINA
Pasilik, sesute miela, 
Josiu ginti Lietuvos. 
Vai nelaistyk ašarėlių, 
Greit pargryšiu iš kovos.

Daug išjos jaunų brolelių,
, Greit tėvynę jie apgins,

Tuos ką žudo musų brolius, 
Ugnimi, kardu malšins! .

Liki sveika, sesutėle,
Neliūdėk tu viena, 
Greit sutiksi mane jauną 
Vėl su skambančia daina.

Jaunas Vaidevutis.

BENDRADARBIAMS
Kadangi veik visi esat S. 

L. A. nariais ir turit palin
kimo rašyti tik SLA. reika
lais, šių Pildomosios Tary
bų rinkimų klausime, nori
me pastebėti kad “Dirvai” 
kaipo savaitraščiui nėra 
galimybių visus raštus su- 
tąlpinti, taigi Redakcija pa
silieka sau teisę talpinti ar
ba sunaikinti ir trumpinti 
pagal savo nuožiūros visus 
raštus liečiančius SLA. po
litiką. Redakcija,
'll - : > ! , t t .): )

Milžinas kuris gali 
Sovietus Praryti

Iš Maskvos skleidžiama 
žinios kad sovietai ruošiasi 
pradėti antrą “piatiletką”! 
tolimesniam industrializa- 
vimuisi. Rengiama inves- 
tyti dar $75,000,000,000 į 
taip vadinamas sunkiąsias 
industrijas.

Ką sovietų carai galvoja 
nežinia, bet matyt kad bu- 
davojasi milžiną kuris juos) 
pačius prarys. Sovietai ne
leidžia vystytis industrijai 
evoliucijos keliu, didėti su- 
lyg reikalavimų, priešingai,, 
tą bando užsmaugti, kad 
reikalavimai nedidėtų, vie
nok imasi revoliucinio, bu
do: išauginti industriją to
kią milžinišką kuri suės vi
są šalies turtą, o nebus kur 
dėti produktų pagaminamų 
tose milžiniškose dirbtuvė
se. Juk-pati Rusija, nežiū
rint savo milžiniškumo, su
naudot nepajiegs, nes mu
žikams nereikalinga tokių 
dalykų kokius fabrikai ga
mins ir jie neturi pinigų1 
ką nors pirktis.

Išvystytas Amerikos in
dustrijų ik} aukščiausio lai- 
osnio aiškiai tą parodė: pa
daro viską , labai greitai, ir 
labai daug, o dėti nėra kur. 
Darbai sustoja, darbinin
kai badauja, ir po visko.

Mes Lietuviai turėtume 
pašvęsti valandėlę laiko pa
galvoti, sulaukę Vasario 22 
dienos, kai}) dėkingi turime 
būti Jurgiui Washingtonui 
už jo pastangas ir atliuosa
vimą pirmutinių trylikos 
Amerikos kolonijų nuo An
glijos. Nuo tada ši šalis 
pradėjo kilti, plėtotis, savi
stoviai gyventi, ir turėda
ma. gana vietos ir gamtiš
kų turtų, atidarė duris Eu
ropai ir kartu mums, kur 
bėgdami nuo carų priespau
dos radom laisve ir prie
glaudą. Čia galėjom plės
ti savo spaudą, kelti tauti
nį susipratimą, gelbėti sa
vo tėvus, brolius tėvynėje 
vargstančius; jaunimas ga
lėjo pasirinkti: vietoj eiti 
tarnauti caro kariumenėje 
kur nors Rusijos gilumoje, 
važiavo čionai, čia pradėjo 
šviestis, susiprasti, čia ta
po Lietuviais, gelbėjo pla
tinime spaudos Lietuvoje, 
ir iš čia, dabartiniais lai
kais, mes galėjom suteikti 
Lietuvai didžiausią paramą!

DAINA
Gieda gaideliai, eiliuoja,
Brolis žirgelį balnoja,

Ir balnodamas, kamanodamas
Mergelę budino:

Kelkis, mergele, nemiegok,
O atsikėlus nerymok;

Prauskis burnelę, šukuok galvelę, 
Palydės.i mane... .

Aš atsikelti tai galiu,
Ir nusiprausti tai galiu,

Tik palydėti tavęs, bernelio, 
Laikelio neturiu. . . .

Aš ant žirgelio sėsdamas
Ir baltą ranką duodamas:

Sudiev tėveliui, senai močiutei,
Ir mylimajai mergelei....

Aš pro klėtelę jodamas,
Matau seselę klėtelėj:

Žiūriu rakina ir vedina
Plonąsias drobeles....

Tu nerakinki skrynelių
Ir nevėdinki drobelių,

Aš nedėvėsiu tų marškinėlių
Karužėlėj būdamas....

Duos man karalius drabužius
Ir į rankelę kardelį,

Busim rėdyti ir išmokyti
Kaip vieno tėvelio....

(Surašė T. Andersonas.)

NUOTIKIAI KAUNE
Lietuvos delegacija į Ge

neva, Tautų Sąjungos ta
rybos sesiją, yra: užsienių 
reikalų ministeris Dr. Zau
nius, su juo dalyvaus Lietu
vos ministeris Francuzijai 
Klimas ir gen. štabo pulki
ninkas Landskoronskis. Dr. 
Zaunių palydėjo kabineto 
šefas Dr. Graužinis.

Kauno burmistru (majo
ru) Sausio 18 d. išrinktas 
inžinierius Antanas Grau- 
rogkas. Jis iš jaunų dienų 
buvo karštas Lietuvis vei
kėjas ir 1905 m. dalyvavo 
Vilniaus seime.

Inž. Graurogkas dabar 
yra Šaulių Sąjungos centro 
valdybos vice pirmininkas, 
Vytauto Didžiojo komiteto 
iždininkas, Lietuvos siau
rųjų geležinkelių direkto
rius ir Vytauto Didžiojo 
Universiteto docentas.

Tai yra žmogus su dide
liu patyrimu. Jis gimė 1880 
m. Šeduvos mieste.

Sausio 14 d. mirė meni
ninkas skulptorius Kajeto
nas Škleris. Jis paėjo iš 
Kunigiškių k., Svėdasų par. 
Gimė 1876 m.

Vidaus Reikalų Ministe
rija išleido apskričių virši
ninkams paliepimus kad jie 
dabotų idant niekur Lietu
voje pardavėjai ir prekiau
tojai nekeltų dirbtinai pre
kių kainų be jokios prie
žasties.

GYDYMOJSTORIJA
Rašo

Dr. J. Stanislovaitis-Staneslow, A.B., M.D.

(Tąsa iš pirmesnių numerių)

VII. — JENNERIO GADYNĖ IR MO
DERNIŠKA MEDICINA

Išradimas čiepų nuo rauplių
Aštuonioliktame šimtmetyje padaryta 

vienas iš didžiausių išradimų kokiu kada 
žmonija pasinaudojo. Šis išradimas buvo 
įčiepijimas apsaugojimui nuo rauplių. An
glas, vardu Edward Jenner (1749—1823) 
po daug metų sunkaus darbo ir tyrinėji
mo išrado rauplių čiepus ir paskelbė pa
sauliui 1798 m. Nuo tada buvo galima ap
sisaugoti nuo šios išvaizdą darkančios ir 
tankiai mirtinos ligos. Tiktai reikėjo įčie- 
pyti ir žmogus be jokio sirgimo buvo ap
saugotas.

Iš pradžios žmonės visai nenorėjo ti
kėti tokiam įvykiui — darė juokus iš čie
pijimo ir visaip niekino Jenner’į. Vieno
je miesto ligoninėje buvo padaryta klas
tingi bandymai idant įrodyti kad šis išra
dimas yra nieko nevertas, bet nepasisekė.

Kada pasaulis priėmė Jenner’io išra
dimą, vienas žmogus kvietė Jenner’į į Lon
doną pasiūlydamas ‘jam $50,000 uždarbio 
į metus jei Jenner parduotų savo išradi
mą tai vienai kompanijai. Bet jis, nors 
biednas gydytojas, gyvenąs tikėję, atmetė 
šį pasiūlymą;- nes daktarų etika mokina 
neužturėti nuo žmonijos jokį labdaringą 
suradimą ir neužlaikyti jį del privatinio 
pelno. Todėl Jenner atmetė pinigišką lo
bį ir pašventė savo atradimą žmonijos la
bui.

Betgi stebėtina mokytesniam žmogui 
kad iki šiol dar yra sunku visus pertik
rinti jog čiepai reikalingi. Su pagalba 
neteisingų skelbimų ir aiškinimų spaudoje, 
šių dienų chiropraktikai ir naturopatai dar 
paseka 18-to šimtmečio tamsunus ir užgin
čija reikalingumą čiepijimo ir niekino Jen
ner’io gyvastį gelbstint} atradimą. Nors 
aišku kad kaip tik įstatymai paleidžia 
žmogų nuo priverstino čiepijimo, pradeda 
pasirodyti rauplių epidemija, kaip jau ne 
kartą atsitiko Montreale ir įvairiose vie
tose Suvienytose Valstijose.

DABARTINIŲ LAIKŲ MEDICINA
Pradžioje 19-to šimtmečio Francuzijo- 

je. ypač Paryžiuje, buvo centras medicinos 
mokslo kuris vadovavo pasaulį. Mokslo 
vyrai, kurie darbavosi ir mokino šiame 
laike, yra šiandien gerbiami medicinos is
torijoje.

Pirmutinis šios gadynės veikėjas ir 
pradėtojas šio stebuklingo vadovavimo 
medicinos moksle buvo tai PHILIPPE PI- 
NEL (1745—1826). Po juo turime Cor- 
visart (1755—1821), kuris buvo Napoleo
no patinkamiausias gydytojas ir kurs įve
dė geresnį būdą ištirti krutinės ligas, pa- 
mušinėdamas krutinę pirštų galais (per
cussion). Ir prie to atida buvo atkreipta 
į plaktuką kuris buvo vartojamas tam pa
čiam dalykui. Šį plaktuką išgalvojo Auen- 
brugger. Vėliau Laennec (1781—1826) pa
dirbdino stethoskopą (tai yra visiems tan
kiai matytas instrumentas varpelio pavi
dale su guminėm triubelėm vedančiom į 
ausis, su kuriuo daug garsiau galima gir
dėti plaučių veikmę ir širdies plakimą). 
Laennec taipgi parašė knygą apie auskul- 
taciją, kuri buvo Oslerio paskaityta kaipo 
geriausias veikalas apie krutinės ligas.

LOUIS (1787—1782) pradėjo vartoti 
statistikas medicinoje. Jis taipgi paraše 
du garsiu veikalu, vieną apie džiovą, pri
rūdydamas kad ši liga tankiausia įsigauna 
į plaučių viršūnę; kitą, apie šiltines, ku
rioms jis davė vardą typhoid. Su statis

tikomis prirodė jog kraujo nuleidimas 
plaučių uždegimu sergant yra kenksmin
gas ir nuo to laiko daktarai pradėjo su
stoti jį vartoję.

BRETONNEAU (1772—1862), buvo 
specialistas difterijos ligos. Jis ir VEL
PEAU (1795—1867) taipgi pirmiausia su
rado žaizdas Peyer’io lopeliuose šarnose 
šiltinių ligoje. Bretonneau aiškiai priro
dė kad kiekviena liga turi savo ypatybę ir 
yra skirtinga nuo kitų ligų.

RICORD (1799—1889), didelis specia
listas veneciškų ligi}, buvo pirmas atskir
ti sifilį nuo gonorrhejos.

Daug Amerikonų studentų iš Naujo
sios Anglijos ir New Yorko valstijų studi- 
iavo šitoje mokykloje Paryžiuje tais lai- 
kelis

Dubline (Airijoje) GRAVES ir STO
KES įvedė praktiką skaityti ir sulyginti 
pulso mušimą su laikrodžiu. Jų vardai 
taipgi yra sujungti su “Graves Disease" 
(exophthalmic goiter) ir “Stokes-Adams 
Syndrome” (heart block).

Anglijoje, BRIGHT, ADDISON, ir 
HODGKIN — visi garsus žinovai patolo
gijos — aprašė tris ligas kurios yra su
jungtos su jų vardais. Ir PARKINSON 
apie šitą laika aprašė “Paralvsis Agitans”.

Vokietijoie, WUNDERLICH išrado 
būdą paskaitliuoti žmogaus karštį laike 
beoš su pagalba tam tikro termometro. 
SCHOENLEIN pradėjo duoti lekcijas 
Vokiečiu kalboje vietoje Lotyniškai ir jis 
aprašė “Schoenlein’s Ligą” (Purpura Hae- 
morrhagica).

Austrijoje, buvo įsteigta Viennos mo
kykla. SKODA sistematiškai ištyrinėjo 
krutinę. ROKITANSKY daug nuveikė 
patologijos moksle. SEMMELWEIS išai
škino priežastį ir perspėjimą karščio po 
kūdikio gimdymo. Jo geriausias pagelbi- 
ninkas buvo Amerikonas literatas ir gy
dytojas Oliver Wendell HOLMES.

Anglijoje, Dermatologijos (apie odos 
ligas) Mokslas tapo specialybe pasidarba
vimu WILLAN’O (1757—1812) ir BATE- 
MAN’O (1778—1821). ALBERT (1768- 
1837) prisidėjo prie šios specialybės Fran- 
euzijoje, o HERBĄ Viennoje.

Amerikoje, OTTO (1774—1844) apra
šė “Hoemofilijos ligą” (liga kur kraujo 
bėgimą sunku sulaikyti). James JACK- 
SON ištyrė ligą nervų uždegimo nuo al
koholio. John WARE aprašė “delirium 
tremens” (kliedėjimas iy drebėjimas nuo 
didelio girtavimo). J. K. MITČHELL iš
tyrė priežastį “Neurotic Spinal Arthropa
thies”. GERHARD aiškiai atskyrė TY
PHUS (tyfas) nuo Typhoid Karščio.

1837 m. Daniel DRAKE aprašė pieno 
ligą ir įsteigė medicinos mokyklas viduri
niuose vakaruose ir plačiai tyrinėjo ligas 
kurios pasirodė Mississippi slėnyje.

(Bus daugiau)

SAPNINYKAS
Didelė knyga, su šimtais pa
veikslų, išguldanti visokiau
sius sapnus. Tinka turėti vi

suose namuose. Kaina 75c.
Reikalaukit “Dirvoje”

L I E t u v o s 
ŽEME API AI 

30c
Su persiuntimu j kitus miestus — 30c.

Kaina: vietiniams po 25c.

Lengvas Budas Išmokti Angliškai 
šioje parankaus didumo knygelėje surinkta 
reikalingiausi žodžiai ir sakiniai greitam 
prasimokinimui Angliškos kalbos. Viskas 
išdėstyta taip lengvai ir aiškiai kad kieky 
vienas tą knygelę pastudijavęs tuoj gali 
pradėti suprasti Anglišką kalbą ir pats kal
bėti. Telpa pasikalbėjimai darbo jieškant, 
važiuojant kur, nuėjus kraittuvėn, pas dak
tarą, pas barzdaskutį, ir tt. Viskas sykiu 
išaiškinama ir Lietuviškai. 95 psl. . .35c.

“DIRVA”
6820 Superior avė. Cleveland, 0.
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Gediminas statydinosi sau rumus kitų 
kraštų pavyzdžiu. Rūmai buvo pastaty
dinti Šventaragio slėnyje. Ten pat įsi
steigė ir kitų Lietuvos didikų rūmai. Vi
sas miesto gyvenimas spietėsi aplink ku
nigaikščio rumus ir šventyklą. Miestas 
buvo aptvertas tai muro, tai medžio aukš
ta tvora-siena, su vartais išeinančiais į ke
lius vedančius į Trakus, Kernavę, Krėvą 
ir tt. Aplink buvo giros, girios, girios.

Aukštame kalne, kur Gediminas sap
ne matė vilką, stovėjo akmeninė stipri pi
lis, vadinama Aukštoji, kuri iš dalies ir 
po šiai dienai stovi, o Šventaragio slėnyje 
pastatyta pilis ir rūmai — buvo Žemoji pi
lis. Žemutinėje pilyje ėjo visas gyveni
mas; Aukštoji buvo atsargai, įtaisyta vi
sais tų laikų reikalavimais, su slaptais ur
vais, sandėliais ir tt., kad galima butų lai
kytis jeigu priešai užimtų žemutinę pilį.

II.
Vilniaus Užėmimas

Tankiai Merkys lankėsi Trakų pilyje, 
ir nuolat norėjo ten buvoti, nes labiau ir 
labiau.pamilo Nerytę, kuri jį irgi mylėjo. 
Nors buvo dar jauna mergaitė, bet drąsi, 
ji nebijojo duoti Merkiui suprasti kad jis 
jai labiau patinka už visus kitus ir kad ji 
jį pamilus visa širdžia.

Kartais ųam tekdavo praleisti net ke
letą dienų Trakų pilyje, ir nieko nevei
kiant, kas duodavo progos liuosu laiku — 
dienomis ir vakarais, kai tik Nerytė galė
davo ištrukti nuo savo pareigų — su ja 
viena buvoti: tai luote ežere pasivarinėti, 
tai ant salukės kur išlipus, mėnesienoje 
praleisti smagias meilės valandas, kartais 
iki vėlyvos aušros, o tas viskas dvi jaunas 
širdis vieną prie kitos rište rišo, priprati
no vienas kitą mylėti ir ilgėtis.

Taip laikas nuo laiko susieinant, vie
ną metą ir kitą, vasaromis ir žiemomis, 
jiedu vienas kitam liko naktų sapneliais, 
dienų svajonėlėmis, ir nieko pasaulyje jie
du netroško kaip kartu būti, dūsauti pri
siglaudus prie vienas kito ir laukti tos 
dienelės kada galės tekti vienas kitam ant 
visados.

Pažino Jaunutis kad jo draugas Mer
kys labai persikeitęs. Pažino ir Biųnta 
savo pritarnautoją, visai pakitėjusią. Mer
gaitė buvo užsisvajojus, kartais daryda
vo ką visai nemanydama apie tai, ir už
miršdavo kas reikia, nors ji iš prigimties 
buvo sumani ir gabi. Mylėjo ji tą gražų, 
narsų vaikiną, lūkinėjo tos dienelės kada 
jis vėl atsilankys, kada vėl ją prakalbins, 
veidelį paglostys, už rankelės paims, mei
liai į akis pažiūrės...'. Jos mintys nešio
jo ją po Vilnių — po tas vietas kur Mer
kys buvinėja, nors ji Vilniuje nebuvo bu
vus ir negalėjo net įsivaizduoti kaip ta 
pilis kur jos mylimasis esti, išrodo.

Biruta, nužiūrėdama savo tarnę taip 
persimainiusią, norėdama jai pagelbėt ir 
duoti progą išsikalbėti savo širdies pa
slaptį, kad mergaitei ant krutinės butų 
lengviau, išėjus su ja atokiau nuo žmonių, 
į sodą, kūdikėlį Vytautą rankose turėda
ma, užkalbino:

— Pasisakyk, Neryte, kas tave taip 
perkeitė: ar ne meilė, ar ne tas gražus Vil
nietis tave sužavėjo?....

— Negaliu meluoti, skaisti kunigaikš
tiene.... Aš jį labai, labai myliu.... — 
akis nuleisdama ir parausdama kai obuo
lys prieš saulę, atsakė Nerytė.

— Aš taip ir spėjau.... Meilė žmo
gų nepaprastai pakeičia: iš gabaus padaro 
atbukusį, o kartais iš niekam tikusio kar
žygiu padaro.... Mažiau galvok apie tai, 
neužversk savo galvą vien meile....

— Nebarsi manęs už tai, skaisti ku
nigaikštiene? ....

— Ne, nes žinau jį, doras vaikinas. 
Bet ar jis tave myli? Ar tikrai žinai? 
Jauna esi, su meile buk atsargi, kad ne

reiktų apverkti.... — paglostydama ją 
kalbėjo Biruta, labiau patyrus ir visko 
gyvenime mačius, nors irgi jauna, mote
ris, kuri pateko Keistučiui už žmoną tik 
prievarta, netikėtai, kuomet pro Palangą 
jodamas Keistutis, gryždamas nuo Vokie
čių, ją pamatęs vaidilučių tarpe, pamilo ir 
padarė kunigaikštiene.

— Jis geras, teisingas ir mane labai 
myli.... — atsakė Nerytė.

— Ar jis žada tave imti? — dar tei
ravosi Biruta.

— Taip, skaisti kunigaikštiene, kai 
tik bus proga....

— Niekados negalėčiau atkalbinėti ta
ve nuo jo.. #. Apdovanosiu tave, kada te
kėsi.... Jeigu norėsi, galėsiu paprašyt 
kunigaikščio, paims jis ir tavo vyrą į mu
sų pilį, gyvensi prie manęs. O jeigu norė
si gyventi Vilniuje, ir ten tave gražiai iš
leisiu. Tu man labai patinki....

— Dėkui, skaisti kunigaikštiene.... 
Viskas priklausys nuo jo.... —atsakė 
Nerytė, neapsakomai linksma, ir pabučia
vo Birutai ranką.

Taip tai Biruta vienatinė Trakuose 
žinojo apie ryšį tarp Trakų ir Vilniaus 
pilių — apie meilės ryšį, kuris gyvenime 
daug gero ir daug blogo gali padaryti, 
tam tikrame laike ir tam tikrose aplinky
bėse. Ir šių dviejų jaunuolių meilei lem
ta buvo atlikti savo dalį, prietikyje kuris 
vėliau iškils.

Jaunutis gi, matydamas savo visada 
buvusį linksmą draugą, dabar susisvajo
jusį, akis vedžiojantį kur tai po tolumas, 
kartą užkalbino:

—- Suprantu, jau. tave . kuri nors mė
lynakė geltonkasė sužavėjo.... Norėčiau 
matyti ją.... ar tau tinkama, ar tik šiaip 
sau kokia praėjime.... Atsargiau su mei
le, Merky, žinai, tai ne vyro užsiėmimas!

Bet nežinojo kunigaikštis kad meilė 
ne vyro užsiėmimas iki akys nepamato to
kią kurią širdis esti priverčiama pamilti. 
Tada meilė tampa visas gyvenimas. Nes 
kas butų meilė jei ne vyriškis, ne moteriš
ka sudėjus į vieną? Taigi sakyti kad mei
lė ne vyro užsiėmimas yra tik iš seno pri
imtas, neapgalvotas, laisvai paleistas po
sakis, kurio tais laikais niekas ir neban
dė pažaboti. Tiek tik kunigaikštis buvo 
geras kad daug neerzino jo su meile, o 
Merkys daugiau ir daugiau bandė būti vie
nas, ir aukštumose stovėdamas — ar tai 
upės krante, ar pilies bokšte, — žiūrėda
vo į tą pusę kur Trakai stovi; jo mintys 
skrido-lėkė į tas vieteles Galvės ežere kur 
jis su savo pamylėta daug-daug meilės žo
delių prakalbėjo....

Tuo laiku kada tarp Merkio ir Nery
tės meilė pražydėjo į puikų-didelį žiedą, ir 
dviejose pilyse — Vilniaus ir Trakų — dvi 
širdys plakė vienu jausmu, dvi galvos vie
nodas svajones pynė, kitoje pilyje — Krė
voje — kitos dvi galvos rezgė pinkles, ku
rios turės pakreipti Lietuvos kelią į visai 
kitą pusę — kokia ji nebūtų: Keistutis ir 
Algirdas tarėsi atsikratyti Jaunučio ir pa
imti Gedimino sostą ir didkunigaikščio ga
lybę į savo rankas. Jiedu per keturis me
tus po Gedimino mirties daug jau karų 
turėjo su kryžeiviais ir kitais, gynė Lie
tuvius ir jų žemes, o Jaunutis sau ramiai 
sėdėjo, iš visų pusių brolių žemėmis apsup
tas ir priešų neprieinamas. Tokioje pa
dėtyje būdamas Jaunutis neturėjo jokios 
reikšmės tarp kitų savo brolių, ir nebuvo 
gabus kaipo valdovas daugiau patyrusioms 
patarimus duoti, taigi Gedimino sukurta 
galinga valstybe pradėjo irti, o jeigu su
irtų, tada paskiri kunigaikščiai neatlaiky
tų puolimus, ir šalis tuoj atsidurtų priešų 
naguose, kaip atsidūrė Prūsų žemės, kur 
nebuvo gerų vadų ir tvarkos, iš ko pasi
naudojo Vokiečiai, kurie ir po šiai dienai 
ten viešpatauja.

(Bus daugiau)

Mus pasaulis apvalus, 
Pilnas kreivų gatvių.

Ir į kapus, norim, ne — 
Visi turim kakti.

Jei gyvubę pinigais
Galima but pirkti — 

Turtuoliai visi gyventų,
Tik beturčiai mirtų. “

V.

Cicilikų naujos-jienos per 
Grigo ištampytus vargonus 
štai kokią karunką užgie
dojo: Katalikai (gal but ir 
davatkėlės) esą labai, labai 
pamylėję Gugį, už jo gerus 
darbus.

Biesą jie jį mylės: jie dar 
nepabaigė pykę už Gugio 
susišliubavojimą protesto- 
nų kirkėj su Uterburio ge
ra katalike....

Cicilikai savo gazietoje 
gysta kad Karpavičiui at
silankius į 6-to apskričio 
konferenciją, žmonės nega
lėjo jo pamatyti del jo ma
žumo. Žmonės kaip žmo
nės, bet cicilikai, pavirtę į 
neprotingus sliekus, volio
damies! po salės grindis la
bai gerai Karpavičių matė. 
Jiems, kaino menkiems su
tvėrimėliams, jisai labai di
deliu ir net baisiu išrodė. 
Jie net per kelias savaites 
po Karpavičiaus apsilanky

mo Čikagoj negali nuo įgy
to priepuolio atsipeikėti.

Tokiems sliekams kaip 
cicilikai, žmogus kad ir ne
didelio ūgio išrodo milžinu.

Ar negalėtų p. Grigas 
per savo cicilikų gazietą vi
siems “fašistams” be mirk
čiojimo garsiai pagiedoti 
kaip ten jo auklėtinis “tam
sta” Finansų Žinovas Gu- 
gis iškrėtė iš SLA. iždo tą 
$1,700 už Uterburyje pra- 
žlugytą namą?

Grigas be paliovos visam 
svietui giriasi kad jo SLA. 
įpirštas iždininku garsus 
Finansų Žinovas, “tamsta” 
Gugis taip labai daug už
dirbąs ir taip turtingas, o 
štai jis negali prasimaitin
ti iš tų savo “uždarbių”. 
Negalėdamas išsipenėti, jis 
net verkšlendamas išsipra
šė iš SLA. dar 15 dolarių 
neva pagelbininkei. O ką 
jis pasiėmė už pagelibnin- 
kę? Aišku kad jam pagel- 
bininkauja ne kas kitas 
kaip Kupeta ir gauna tuos 
“mizernvs” 15 dol.

Smetonuota barzda cicili
kų popiežius verkšlena per 
savo gazietą buk koks ten 
Vanagas pašaukė jį pas p. 
sudžią išsitlumočyti už pa
darytą įkriminavimą. Gir
di, tai negražu, peržema po 
sudus tąsytis. Na o varg
šas net tiek dar neišmoko 
kad pirmoj vietoj labiausia 
netinka ir negražu bent ką 
savo gazietoj įkriminuoti.

Gal pasimokins nuo po
no slidžios. Cil-cil-likas.

Cicilikų “naktų komite
tas” pastatė ir kandidatus 
panašius į naktinius paukš
čius.

1932 KALENDORIUS 1932
Vasaris-February

PASTABA: Vardai šviesiomis raidėmis yra katalikiški; gi juoda
kėmis — Lietuviški-tautiški, vyriški ir moteriši.

Nauji ir seni dienų vardai: Sekmadienis—Nedėlia; Pirmadienis—Pa- 
nedėlis; Antradienis—Utarninkas; Trečiadienis—Sereda; Ketvirtadie

nis—Kctvergas; Penktadienis—Pėtnyčia; šeštadienis—Subata.

Sekmad. 21 Feliksas. Keistutis, Titonė
Pirmad. 22 šv. Petro B. A. Kantegirdis, Arija
Antrad. 23 Damijonas. Varguolė, Kybaras, Ginda
Trečiad. 24 Motiejus ap. Nemura, Sirtaute
Ketv’tad. 25 Viktoras. Regimantas, Vykinta
Penktad. 26 Aleksandras. Gerdenis, Jorunė
šeštad. 27 Fortūnatas. Skirmantė, Ašmantas

PASTABUKES
Rašo Žinučių Rinkėjas.

Į “Dirvą” atsikraustė iš 
Chicagos ir “Liaudies Tri
būna”. Reiškia susijungia 
dvi spėkos stumti Lietuvių 
tautinius kulturinius reika
lus pirmyn. Sveikindamas 
šių dviejų laikraščių leidė
jus už jų išmintingą suma
nymą sujungti šiuos du 
Lietuvių tautos žibintuvus- 
laikraščius, linkiu jiem ge
riausių pasekmių šviesti ir 
kultūrinti Lietuvių liaudį 
ilgiausius metus.

▼ ▼ ’•F
Prisiminus dabartinio S. 

L. A. prezidento Gegužio 
rašinius, kuriuose jis slė
pėsi už Jurgeliutės andaro- 
ko save teisindamas, jo da
bartinis užsispyrimas dar 
kartą likti SLA. preziden
tu atrodo kad jis turi kokį 
nors tikslą. Nors jo užsi
spyrimas likti SLA. prezi
dentu neatrodo į gerą Su
sivienijimui, tačiau jeigu jo 
toks griežtas užsispyrimas 
n^ra kam nors keršyt, — 
save išbaltint, o. kitą išpur-, 
vint, SLA. nariai kooperuos

su juo, priešingai gi tai ga
li lazdos antras galas atsi- 
sukt į jį patį.

šiais SLA. rinkimais kan
didatuojant Gegužiui turė
tų kandidatuoti ir Jurge- 
iiutė: abudu padarė klaidų, ‘ 
tegul abudu už jas ir pa
ku tavo ja dar vieną termi
ną!

Ką žada Žmonijai 1950 
metai

Senovėje žmonės numatė 
garvežius, orlaivius, elek
trą ir kitus technikos ste
buklus. Dabar veik visa tai 
išsipildė. Įdomu ir dabar 
spėti kas bus toliau. Gamtos 
tyrinėtojas prof. Lovinas 
smulkiai aprašė kad 1950 
m. bus aparatai kuriais ga
lima bus matyti kelių tūk
stančių kilometrų atstume 
esančius daiktus ir girdėti 
tokiame pat tolume, ir bus 
taip plačiai vartojami kaip 
dabar telefonas. Visai gali
mas kad radio pagalba ga
lės būti kūrenamos krosnys 
ir žibinamos elektros lem
putės. Taip pat nebus nuo
stabu jei maži orlaiviai galį 
kilti į viršų statmeniškai, 
pakeis musų automobilius.

"Ta ypatinga apsauga mano gerkles"
“Tie ypatingi dalykai, kuriuos aš gaudama iš LUCKIES, pasidarau tokia entuzi
aste, būtent: ta ypatinga apsauga mano gerklei, tas ypatingas LUCKY STRIKE 
rinktinių tabakų skonis, ir tas ypatingas patogumas ir lengvumas, kurį teikia 
ekvetelis praplėšiant LUCKY Celofaninį pakelio Įvyniojimą.”

“It’s toasted’’
Jūsų Gerklei Apsauga—prieš knitėjimus—prieš kosulį 

Neperšlampamas Cellophane Užlaiko tą "Spraginimo" Skonį Visuomet Šviežiu

L/AUK RADIO LUCKY STRIKE PROGRAMAI—60 moderniškų minučių su geriausiais pasaulio šokių orkestrais ir Walter Wincbell, kurio 
pa.dujiniai . pic šiandiena tampa rytojaus žinios. Programos kieki iena Antradienį,-Keti irfadienį, is Šeštadienį, vakarais per N.B.C. radio tinklų.

•::i-------------- - ------ --------- .. .. ---------- ------------------------------------------- —
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DŪKŠTAS
mos medegos, bet kurie sa
kė Įieško savųjų tuos Įleis
davo. 0 koks buvo baisu-

Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Miestelis kur buvo didelis 
Vokiečių karo punktas.
Dūkštas yra miestelis Za

rasų apskrityje. Miestelis 
labai daug pergyveno laike 
didžiojo karo, daug šios 
apielinkės žmonių sutiko 
pirmlaikinę mirtį, ir daug 
liko našlaičių. Dar ir da
bar randasi iš tų praeitų 
laikų žmonių be rankų, be 
kojų ir su kitokiais suža
lojimais.

Šis miestelis prasidėjo 
tais laikais kada buvo pra
vestas Rusų gelžkelis nuo 
Daugpilės (Dvinsko) į Vil
nių. Stotis ir vadinama šio 
miestelio vardu. Prieš ka
rą Dūkštas lošė didelę rolę, 
buvo gyvas, nes Dūkštas 
aptarnavo aplinkinius mie
stelius prekėmis ir ūkio 
Įrankiais.

Artimiausi miesteliai yra 
Salakas, Smalvai, Rimšė ir 
Kazitiškis. Per didįjį ka
rą Dūkštas išaugo dar di
desnis, nes čia buvo Vokie
čių centras, buvo pastatyta 
sandėliai produktų ir amu
nicijos, taip pat didelės dir
btuvės ir galinga elektros 
stotis, taip kad apielinkės 
žmones stebino elektros 
šviesa, nes prie Rusų ma
žai kam čia elektra buvo 
žinoma. Ši elektros stotis 
aptarnavo visą Dūkšto mie
stelį, Rimšį ir Gaidės baž
nytkaimį. Gaidės miškuo
se, kur buvo atsargos karo 
stovyklos barakai ir didelė 
Vokiečių įsteigta lentpjūvė, 
buvo varoma elektros ener
gija iš (Dūkšto. Ten buvo 
dirbama visokį darbai ir 
ten Lietuviai buvo paimami 
į nelaisvę ir statomi dirbti. 
Vokiečiai kur tik pam.'ę 
jauną sveiką vyrą sakyda
vo jog esąs Rusų kareivis, 
pabėgęs nuo karo, ir imda
vo nelaisvėn. Daug Lietu
vių jaunuolių dirbo veltui 
ir tik pavalgyt gaudavo. 
Darbininkai buvo laikomi 
toj pat kategorijoj kaip ir 
Rusų belaisviai, ii' nuo ne
tikusio valgio kiti mirdavo. 
Bet kas liko gyvas ir to gy
venimas buvo sutrumpin
tas: mažai yra užsilikusių 
žmonių kurie buvo Vokie
čių pajungti dirbti. Net 
plaukai stojasi ant galvos 
kai ima pasakoti tie kurie 
tą viską pergyveno. Tiek 
tik buvo gerai kad Lietu
vius Vokiečiai leisdavo kar
tą į du mėnesiu pareiti na
mon — pasimainyti balti
nius ir atsivežti maisto. 
Namiškiai, pamatę tokius 
savuosius parėjusius nepa
žindavo, nes išrodydavo lyg 
baidyklės, bet iš Vokiečių
pabėgti nebuvo galima — 
jų visur buvo kaip skruzdė
lių.
Kaip viena panelė Vokie

čius valdė
Buvo vienas toks atsiti-

namon, nusiplikyt kojas iki 
pūslių ir sugryžti pas ją, ji 
tada kartu su jais vyks pas 
Vokietį komendantą ir pa
prašys kad jų pasigailėtų ir 
paliuosuotų nuo darbo, nes 
jie nušalę kojas, o antra, 
jie esą jos artimi giminės, 
komendantas paklausė sa
vo mylimosios prašymo ir 
tuos vaikinus paliuosavo. 
Komendantas ką norėjo tą 
su žmonėmis darė, bet ta 
panelė dar galingesnė buvo.

Antrą stebuklą Dūkštas 
turėjo tai didelę Rusų be
laisvių stovyklą, kur jie tu
rėjo dirbti nešvariausius 
darbus. Kožnam pro šalį j 
tos stovyklos praeinančiam j 
suspausdavo širdį belaisvių 
graudingos dainos, dejavi
mai ir pasigailėjimo prašy
mai, maldavimai duonos ir 
kitokio valgio, bet Vokie
čiai sargybiniai, lyg bude
liai su durtuvais stovėda
mi neprileisdavo žmonių 
artjfo, kad kas nepaduotų 
šmotelio duonos belaisviui. 
Visas belaisvių stovyklos 
pagražinimas buvo jų bro
lių kapai. Kas gali apra
šyti jų gyvenimą, vargus!

Baisus sprogimas
Tik štai netikėtai Vokie

čių visa galybė sugriuva ir 
1917-18 metais buvo paleis
ti visi belaisviai ir kur kas 
norėjo ten ėjo. 1918 metais 
Vokiečiai pradėjo iš sandė
lių viską išparduoti, ir bu
vo galima pirkti ginklus. 
Žmonės daugiausia pirko 
geležį, medžius ir lentas — 
vienu žodžiu buvo didžiau
sias jomarkas. Sužinojo 
ir tolimų sričių žmonės — 
nuo Utenos, Rokiškio, ir 
Švenčionių, ir norėjo nors 
ką nusipirkti. Bet gabaus 
Vokiečiai ėmė kraustytis į 
Vokietiją skubomis ir tada 
leido viską imti veltui, tik 
nepaspėta: Vokiečiams iš
važiuojant paskutiniu tru
kiu, ten kur buvo sandėliai 
pasigirdo du trenksmai ir 
pasirodė debesys durnų — 
mat, buvo padegta minos 
ir sandėliai sulyginti su že
me. Daug ten žuvo žmo
nių ir daug liko sužeistų: 
kurie vakar tų sandėlių 
turtą vežė'si, dabar rankio
jo ir vežė jų lavonus. Vi
soj apielinkėj kilo baisus 
verksmas: dingo sunai, tė
vai, broliai ir tt. ir tt. Ki
ti liko gyvi, bet trenksmo 
taip sumaišyti kad per ke
letą dienų nežinojo kas jie 
ir kur jų namai. Nuo to 
sprogimo šiandien dar ran
dasi šioje apielinkėje kur
čių ir kitaip sužalotų žmo
nių.

mėlis tarp griuvėsių: kur 
ranka, kur koja ir kitos kū
no dalys, lavonų negalima 
pažinti. Tarp žmonių bu-
vo ir užmuštų, suplėšytų 
gyvulių. Ilgai paliks mi
nimas šis įvykis tų kurie jį 
matė.

Po Lenkais
Nors Dūkštas pergyveno 

baisų laikotarpį ir daug 
juoda žemelė padengė jau
nų žmonių kūnų, bet ir po 
šiai dienai Dūkštas nema
to laisvės. Niekados nema
nė kad susilauks dar žiau
resnių priešų. 1920 metais 
atsirado žiaurus grobikai 
Lenkai, kurie ėmė perse
kioti Lietuvius, Žydus ir ki
tus. Dūkštas ir visa oku
puota Lietuva paplūdo aša
romis ir kraujais. Del ko 
jie taip skriaudžia musų 
brolius? Dėlto jog jie ge
rai žino kad viešpatauja 
laikinai, žino jog musų bro
liai galanda -kardus, pajus 
atėjūnai kaip trenks jiems 
kurią dieną dar galingesnis 
trenksmas negu tų sandė
lių susprogdinimas, ir tada 
Dūkšte suskambės džiaug
smo dainos ir miestelis liks 
laisvas, gyvas rytų Lietu
vos punktas.

Prieš karą Rusai mažai 
demėsio kreipė į Lietuvos 
miestus, nes jie žinojo jog 
yra tik svečiai, nors ir ga
lingi, ir vieną dieną jų ga
lybė dingo lyg sapnas. Pa
našiai bus ir dabartiniams 
“galijotams”, skarm a 1 a i s 
apsikarsčiusiems: jeigu ne 
šiandien tai rytoj žus jų 
galingumas ir Lietuviai jų 
atsikratys ant visados.

Dūkšto apielinkės yra la
bai gražios, laukai lygesni 
ne kaip kituose rytų Lietu
vos ' kraštuose. ’Apiėlififr ė j e 
puikų vaizdą sudaro ežerai. 
Netoli Dūkšto į žiemius yra 
didelis ežeras Disna, vieto
mis labai gilus, vietomis vi
sai ne. Viduryje ežero yra 
nedidelė sala, apaugus krū
mais. Karo metu žmonės 
ten slėpė nuo Vokiečių savo 
vertesnį turtą, bet Vokie
čiai ten suodė ir viską iš
sivežė.

Prieš karą Dūkšte buvo 
Rusų pradinė 4-rių skyrių 
mokykla, valsčius, buvo Ru
sų cerkvė ir Žydų sinago
ga. katalikų bažnyčia buvo 
nuo miestelio į rytus už 3 
kilometrų, Dūkšto dvare. 
Mat, dvare bažnyčia buvo 
jau tada kada dąr miestelio 
nebuvo. Nuo dvaro vardo 
ir miestelis buvo pramin
tas. Miestelis smarkiai au
go ir prieš karą jau turėjo 
arti 5,000 gyventojų.

Jame apsigyvenę dau
giausia Žydai, nes be Žydų 
negali būti miestelis.

K. Noreika.
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Sūnų ir Dukterų draugy
stės veikimas ir vadai. Jau 
ne kartą skambėjo spaudo
je kad čia randasi dvi pa
šaipūnės draugijos, Šv. Jo
no katalikiška ir Sūnų ir 
Dukterų, kuri sakosi ne
partinė, bet tikriau komu
nistiška. Šioje draugijoje 
dar priklauso nemažai na
rių įvairių pažiūrų. Kiek
vienas darbininkas nori ap
sidrausti nors mažam atly
ginimui atsitikime nelaimės 
ar ligos. Tokioje draugijo
je rodos turėtų būti lygios 
teisės visiems. Bet šioje to 
nėra: komunistai įsiskver
bę į valdybą, nesilaiko jo
kių taisyklių nei konstitu
cijos, viską varo kaip jų di
džiosios galvos jiems dik
tuoja.

Sausio 17 d. įvyko Sūnų 
ir Dukterų draugijos meti
nis susirinkimas. Narių ir 
svečių atėjo dikčiai. Bu
vo daug ko ir aptarimui, 
bet vos šis tas persvarsty
ta, kaip štai maršalka per
traukia susirinkimą, o per
stata kokį ten svetimtautį, 
komunistų agitatorių, kal
bėti. Tai toks nusiagitavęs 
vadas, nuteistas penkiems 
metams kalėti, bet paleis
tas po užstatu iki kito teis
mo. Tas žmogelis neturi 
teisės niekur prakalbų sa
kyti, ir nors sakė čia kal
bės tik 5 minutas, bet kaip 
ėmė rėžti tai išrėkavo virš 
pusę valandos. Dar to ne
užteko, pareikalavo aukų, 
tuoj atsirado mielaširdingų 
bobelių, kurios,' landžiojo 
prie visų ir priaše pinigų, 
lysdamos į akis): Duok, tu 
dar nebadauji, kad ir ne
dirbi. ... na ir surinko šū
vi rš. $11 tam darbininkų 
mulkintojui. Pasiėmęs pi
nigus, komunistas daugiau 
nekalbėjo, tik ragino ruoš
tis demonstracijai, ir išėjo 
su sumulkintų žmonelių do- 
lariais. Tai mat kaip mu
sų raudonukai laikosi beša
liškumo: iš kur koks žyd- 
palaikis atsibels tuoj renka 
aukas ir skriaudžia savus 
brolius.

Jeigu musų bolševikėliai 
nori prakalbų apie demon
stracijas ir revoliucijas ga
li pasirengti sau mitingus 
kur jie vieni sueis, kam ar
dyti draugijos susirinkimą. 
Bet jie panaudoja draugi
jos susirinkimą ir jos var
du apsisaugoję varo savo

propagandą.
Jeigu ir šių metų išrink

ti draugijos vadai kaipo ko
munistų šulai naudos drau
giją platinimui komunizmo, 
draugija gali nukentėti ir 
bus blogos pasekmės vi
siems nariams.

Sūnų ir Dukterų nariai 
ir narės, nepasiduokit ak
lai komunistų partijai ir jų 
politikai, nes šymet į drau
gijos valdybą įsispraudė vi
si raudonukai. Visi gerai 
žinot raudonųjų mielašir- 
dystę: kada reikia koks 
žydpalaikis tai jie iš visų 
pastangų dirba, o kad savo 
tautos bedarbis randasi 
sunkioje padėtyje, jie ran
da visokius išsiteisinimus: 
tai katalikas, tai fašistas, ir 
jis nieko negauna. Neduo
kit tokiems vadams daryti 
raudonus kermošius iš sa
vo draugijos susirinkimu!

X. X.

RUPTURA NERA 
PERPUSIMAS
NĖRA TRŪKIMŲ 

UŽGYDYMUI

Žymus Daktaras Sako
Ruptura Trukdo Darbą

“Darbo atlikimas žmonių kurie turi 
ruptur.ą yra sugaišinamas nuo 15 

nuoš. iki 50 nuoš.”

Virš paduotas pareiškimas, pada
rytas žymaus daktaras, iš atsargiai 
surinktų žinių, turėtų pertikrint vi
sus kenčiančius ruptura kad reikia 
atsikratyti nuo jos ir nuo varginan
čio trusso.

STUART’S ADHESIF PLAPAO- 
PADS, kurie gavo Grand Prix Pa
ryžiuje, Aukso Medalį Romoje, ir 
Garbingą Pažymą Panama-Pacific 
Parodoje, San Francisco, perėjo vi
sus laiko išbandymus ir mes tikime 
jog jie yra neabejotinai moksliš- 
kiausi, logiškiausi ir pasekmingiau- 
si naudoti namuose savaimi gydan
tis nuo rupturos, koki kada išrasta.

PLAPAO-PADS, pritaikyti lan
džiai prie kūno, negali nuslysti iš 
vietos, todėl esat saugus nuo nema
lonumų iš tos pusės. Medega min
kšta kaip aksomas, lengvi pridėti, 
nebrangus. Jie veikia ir laike mie
go. Nėra diržų, sagčių ar vielų. 
Išmokit kaip uždaryt išsiveržimą 
sulyg Gamtos nurodymo, tada rup
tura Neišeis.

Rašykit ir reikalaukit DYKAI iš
bandymui gydančio PLAPAO ir nu
rodymų knygelės ruturą turintiems. 
Už nieką nieko nereikia mokėti ir 
nieko grąžinti. PLAPAO CO., 1951 
Stuart Bldg., St. Louis, Mo.

Ruptura nėra trūkimas bet mus
kulų silpnumas viduriuose. Trussai 
tik palaiko utos muskulus bet nesu
stiprina jų—priešingai, trussas tik 
padidina tą silpnumą kadangi jisai 
sulako kraujo cirkuliaciją.

STUART’S ADHESIF PLAPAO- 
PADS yra skirtingo patento—kaipo 
mechaniko-chemiko prietaisai—dary
ti kad priliptų del to kad galėtų pa
laikyt muskulų toniką “Plapao” vi
sada prie reikalingos vietos, ir pra
šalina pavojų nuslydimo ir skaus
mingo trynimos!. Linpanti medega 
yra minkšta kai aksomas ir laikosi 
prie kūno be diržų, sagčių ar vielų. 
Lengva pridėt—patogus—nebrangus. 
Gavo Aukso Medalį, Romoj, Grand 
Prix, Paryžiuje, Garbingą Paminėji
mą, Panama Pacific Exposition, San 
Francisco, etc. Per virš dvidešimts 
penkis metus gauta tikriausi paliu
dymai apie jų veikimą iš visokių ša
lių rodo kad jie pasekmingi—negai
šina žmogų nuo darbo. Epidermati- 
škas Plapao traukimas sudarąs “me- 
chaniko-chemiiko therapiją” natūra
liai veda prie išgydymo, po ko ne
reikia daugiau trusso.

Neaikvok laiką ir pinigus ant se
noviškų prietaisų. Išmok uždaryt iš
siveržimą kaip gamta nori, kad rup
tura negalėtų išeiti. Nesiųsk pinigų, 
tik siųsk Dykai Bandymo kuponą iš 
apačios. Savo gerui, rašyk šiandien 
->-rytoj gali but pervėlu.

Dykai Bandymo Kuponas
Plapao Laboratories. Ine.
1951 Stuart Bldg. St. Louis, Mo.

Prisiųskit man Dykai 10 dienų 
išbandymą gydomo Plapao ir 48 
puslapių iliustruotą knygelę apie 
Rupturą; už nieką man nereikės 
mokėti.
Name_____ •_________________
Adr

VISI NAUDOJASI TELEFO
NU GAVIMUI TEISINGO 

LAIKO
Clevelando naujas laiko biuras— 

GReenwich 1212—pasirodė labai po- 
puliariškas visų telefono naudotojų 
bėgyje pirmo mėnesio nuo jo įve
dimo, kaip parodo The Ohio Bell 
Telephone Company rekordai.

Išeina bevik po 8,000 paklausimų 
į dieną apie tikrą laike tame biure 
iš visų miesto dalių.

Pradedant su rekordiniu šaukimu 
ir klausimu pirmh dieną, kuomet 
net 17,225 paklausimų gauta, laiko 
biuras taip ir gauna kasdien pašau
kimų tiek kad viršija visus spėji
mus kokius telefono viršininkai da
rė.

Nors kasdieniniai laiko paklausi
mai sumažėjo po pirmų kelių die
nų, pirmo mėnesio kožnos dienos 
palyginimai, proporcijoje su telefo
nų naudotojais, Clevelande viršija 
kitu miestų panašius biurus. Su
mažėjimas po pirmų kelių dienų po 
to biuro įvedimo priskaitoma tam 
kad pirmose dienose visi norėjo pa
sinaudoti tuo kaipo naujenybe, o 
paskui apsiprato ir klausia tikro 
laiko tik kada reikalinga.

Daugiausia paklausimų biuras 
turi tarp 7 ir 8 vai. ryto, kada visas 
miestas pradeda taip sakant dienos 
darbą. Paskui kita valanda kada 
daugiausia laiko paklausimų buna 
yra tarp lt ir 12 vai. prieš pietus, 
kada ofisu tarnautojai teiraujasi 
apie tikrą laiką kad nepavėluotų iš
eiti pietų.

Daugiausia iš paskirų dienų už
klausimų yra pirmadieniais. Taip 
esti gal but del to kad per sekma
dienį laikrodžiai šiek tiek iškryps
ta iš tikrojo laiko. Daugelis nori 
pradėti savaitę su tikriausiu laiku.

Nors diduma ^paklausimų esti ne
išsibaigus dienai, prieš vidurnaktį, 
bet pasirodo kad ir naktiniai paukš
čiai rūpinasi apie laiko tikrumą, nes 
tarp 2 ir 5 ryto buna apie .10 nuoš. 
visų laiko užklausimų.

Pusė paklausimų paeina iš bizniu
kų vietų ir pusė iš namų, kur turi
ma telefonas.

Skanus Amerikoniški ir Europiški 
valgiai. Kainos žemos. Lietuviai 
pas mus užeina ir buna patenkinti.

UŽKVIEČIAM VISUS.
JAMES Restaurant

1410 East 66th St.

Vokiečiams išeinant susi
tvėrė Lietuvos policija. Po
licija ten ėmė daryti tvar
ką, neleido žmonių į griu
vėsius lysti, nes buvo juosei 
o-ranatų ir šiaip sprogsta-1

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras

130 CONGRESS AVE.
WATERBURY, CONN.

Užrašo “Dirvą”, “Vienybę” ir 
kitus tautinius laikraščius.

JEIGU SERGI
PARAŠYK KAS KENKIA.

Mes parduodam visokias žoles ir 
šaknis iš Lietuvos, Vokietijos ir 
kitų šalių. Aprašymas prisiučia- 
mas dovanai, tik įdėkit 2c štampą. 
J. J. KAZELL BOTANICAL CO. 

108a W. Broadway, Dept. P.
SO. BOSTON, MASS.

Iš priežasties bedarbės, ir Ka
nados Lietuviams “Dirva” ati

duodama metams už $2. 1

Z Ofiso Telefonai Namų 
| MAin 1773 KEnmore 4710W •• 
! P. J. KERŠIS 
.£1426-8 Standard Trust Bldg.!!
T Baigęs teisių mokslą Cumber- ;; Z land Universitete ir darbuojas ! i 
■ę su Teisių ofisu advokatų •’ 
Z Collister, Stevens ir 2 
| Kurzenberger ;; 
X Su visais teisiu reikalais Lietu- ! ! 
v viai, Slavai, Lenkai ir Rusai •• 
X kreipkitės prie musų. J

kimas Vokiečiams valdant 
ir musų jaunuolius vargi
nant. Du nuvarginti jau
nuoliai norėdami pasiliuo- 
suoti iš vergijos kreipėsi į 
vietinį Vokietį su prašymu 
ir dovanomis, bet Vokietis 
jų prašymą atmetė, liepė 
kreiptis pas kreiso (apskri
ties) komendantą, kurs gy
veno Voveriškių dvarelyje. 
Žinojo jiedu kad nuo ko
mendanto dar gali gauti 
bausti. Bet kas tai jiem 
pasakė kad Grikepelių kai
me yra to komendanto nu
mylėtinė, ir vaikinai krei
pėsi su gausia dovana prie 
tos panelės. Ji priėmė jų 
dovaną ir pažadėjo paten
kinti jų prašymą. Tas įvy
kis buvo žiemos laike. Ji 
patarė vaikinams važiuoti'

7 Dienos į
LIETUVĄ

Greičiausi 
Pasaulyje Laivai

Puikus geležinkeliu susisiekimas iš 
BREMERHAVEN I LIETUVĄ

BREMEN - EUROPA
Taipgi nuolatiniai kas savaitė išplaukimai 
gerai žinomais Lloyd Kabininiais Laivais.
Užsisakykit vietas pas vietinius agentus, 

reikalaudami Lloyd laivakorčių, kadangi 
gausit greiičausį patarnavimą.

North German Lloyd
1119 Euclid Ave. Cleveland

Taisykit Savo Furnasus 
Dabar

Mes specializuojame 
TAISYME VISOKIŲ IŠDIR- 

BIMŲ FURNASŲ IR 
.BOILERIŲ 

Anderson Furnace Co.
1030 EAST 68TH ST. 

HEnd. 5475

SUPERIOR LUNCH
6901 SUPERIOR AVE. 

Gaminam visokius Lietuviškus ir 
Amerikoniškus valgius. Lietuviai 
atsilankę buna labai patenkinti 
musų patarnavimu. Lietuviai ir 
Lietuvaitės prašoma atsilankyti.

P. KUBILIUS, Savininkas.

E. 79th ST. GARAGE
PATARNAVIMAS SUGEDUS 

ANT KELIO 
GENERALIS AUTO TAISYMAS 

VISOKIŲ IŠD1RBIMŲ KARŲ
1238 East 79th Street 

ENdicott 2887 
Otis Tullar, Prop.

Speciale kaina šį Menesį
Cinavimas, Suliejimas, Stogų 

tiesimas — Furnasai 
Apskaitliavimą noriai duodam.

Bowman Sheet Metal & 
Furnace Co.

4704 Hough Ave.
End. 0550

“Mesturejomtelefonątlkdvidlenas
. . . ir aš gavau sau darbą”

Ar jieškote darbo? Tai šios stenografės* pa
tyrimas gal galės jums taip pat pagelbėti.

Ji rašo: “Aš jieškojau darbo net per aštuonis me
nesius. Po to mes užsisakėm įdėti mums į namus 
telefoną. Mes telefoną turėjom tik porą dienų ir aš 
gavau darbą su jo pagalba.”

Mažas mėnesinis mokestis už telefono patarnavimą 
dabar gali aprūpinti jus uždarbiu ateityje. Užsisa
kykit telefoną sau į namus šiandien. Ben kuris iš 
telefono kompanijos darbininkų priims jūsų užsaky
mą.

Vardas, ant 
Paprašymo

THE OHIO BELL TELEPHONE CO,

Kurie turi Telefoną gauna darbą pirmiausia



io 19, 19Š2 Vasario 19, 1932 . .' D I R V A

IASI TELEFO- 
JI TEISINGO 
IKO
įjas laiko biuras— 
-pasirodė labai po- 
telefono naudotojų 

ėnesio nuo jo įve- 
>do The Ohio Bell 
any rekordai.
>o 8,000 paklausimų 
rą laike tame biure 
dalių.
rekordiniu šaukimu 

rmh dieną, kuomet 
ausimų gauta, laiko 
auna kasdien pašau- 
viršija visus spėji- 

yfono viršininkai da

iniai laiko paklausl- 
po pirmų kelių die- 
nesio kožnos dienos 
•oporeijoje su telefo- 
., Clevelande viršija 
anašius biurus. Su- 
pir'mų kelių dienų po 
mo priskaitoma tam 
enose visi norėjo pa- 
kaipo naujenybe, o 

įto ir klausia tikro 
reikalinga.
paklausimų biuras

8 vai. ryto, kada visas 
ia taip sakant dienos 
ii kita valanda kada 
iko paklausimų buna 
r 12 vai. prieš pietus, 
tarnautojai teiraujasi 
<ą kad nepavėluotų iš-

iš paskirų dienų už- 
pinnadieniais. Taip 

del to kad per sekina
mai šiek tiek iškryps-

laiko. Daugelis nori 
tę su tikriausiu laiku, 
ia jiaklausimų esti ne- 
enai, prieš vidurnaktį, 
kad ir naktiniai paukš- 
apie laiko tikrumą, nes 

ryto buna apie ,10 nuoš. 
žklausimų.
lusimų paeina iš bizniš- 
pusė iš namų, kur turi-

I

IS LIETUVOS ®
SPAUDOS BIURO 
“TALKOS” ŽINIOS

Vilniaus malda mokyklose.
Naumiestis, Tauragės aps. 
—Kitų apskričių mokyklų 
pavyzdžiu, pradedama įve
dinėti ir šio apskrities mo
kyklose Vilniaus maldą. Ne
seniai ji yra Įvesta Garda
mo pradžios mokykloj. Mal
da bus kalbama vieną kartą 
savaitėje.

Akmuo su keistais užrašais
Kriaunai, Rokiškio aps.— 

Bajonų kaimo laukuose yra 
didelis samanom apaugęs 
akmuo, visas išrašytas ne
suprantamais rašmenimis. 
Žinovai nori šitą akmenį iš
tirti.

OKUPANTU PAVER
GTAS VILNIUS

gražiausių Europos did
miesčių veidą, Vilnius oku
pantų valdžioj atsidūręs, vi
sais atžvilgiais nesustoja- 
mai smunka įr smunka.

sažžžaž'ž-ž-g'žs^5^»■■

AKRONO NAUJIENOS
. Į W. C. BURCH 

tvarkvedis, j super SERVICE STATION 
65th Wade Park Ave.

Geriausias Gas mieste 14c, 16c

merikoniški ir Europiški 
linos žemos. Lietuviai 
eina ir buna patenkinti.
7IECIAM VISUS.
IS Restaurant
East 66th St.

Telefonai Namų 
73 KEnmore 4740W

L KERŠIS
itandard Trust Bldg.
teisių mokslą Cumber- 
liversitete ir darbuojas 
jisių ofisu advokatų 
ister, Stevens ir 
Kurzenberger
is teisiu reikalais Lietu- 
lavai, Lenkai ir Rusai 
ės prie musų.

Geria kontrabandinį eterį.
Tauragė. — Pasienio ūki

ninkai paprastos degtinės 
negeria, nes ji esanti per- 
brangi, o geria eterį arba 
dropą, kuris iš Vokietijos 
slaptai per sieną gabena
mas. Girdi, pusbonkį išgė
rus geros degtinės gali tik 
vienas žmogus pasigerti, o 
eterio pusbonkiu visus gi
mines galima taip nugirdy
ti kad jie kaip jaučiai mau- 
ruosią. Kad eteris labiau 
kenksmingesnis kaip Anie- 
rikaniškas munšainas, re
tas kas paiso.

Lietuvos Paaiškinimas
(Tąsa nuo 1-mo. pusi.) 

esu pasiryžęs prisitaikyti 
(prie Tarybos pageidavi
mų) tuo atveju, jeigu Ta
ryba pati bus nuomonės 
kad, iš tikrųjų, reikalas yra 
skubus. Aš išvyksiu į Gene- 
vą kaip tik mano sveikatos 
stovis leis tai padaryti ir, 
tikiuosi, kad galėsiu atvykti 
Vasario 18 d.

(pasirašė) Dr. Zaunius”

.Žmonių tamsumu naudojasi
Kamajai, Rokiškio aps.— 

Kuosių kaime gyvena viena 
moterėlė, kuri daro neblogą 
biznį iš žmonių tamsuolių. 
Gydo juos ji visokiais bur
tais, užkalbėjimu ir stebu
klais. Apielinkės žmonės 
seniai Į ją ranka numojo, 
bet iš tolimesnių vietų prie
taringų moterėlių jai ne
trūksta. Užkalbėtu vande
niu, miltais ir kitokiais da
lykais gydo ji visas jų ligas. 
Nors po nedaug iš jų ima, 
bet pacijentų jai netrūksta.

dė lesų sto- 
dideli, mies- 

skursdami, 
juos moka.

Paukščių pusininkas.
Kamajai, Rokiškio aps.— 

Vienas šio miestelio ūkinin
kas labai keistas žmogus ir 
pasižymi ypatingu paukš- 

, čiams gailestingumu. Rude
nį nupjautus javus suvežą 
vienon vieton ir lauke su
krauna paukščiams lesti. 
Ant javų kūgio debesys 
paukščių skraido. Pristigęs 
grudų duonai, nuėjęs į kūgį 
prasiblaškia jų. Esą užteks 
jam 'ir paukščiams.

Vilnius. — Lenkų pagrob
ta Lietuvos sostinė, pasta
ru metu gyvena labai sunkų 
ūkišką krizį. Ploto atžvil
giu miestas didelis, užima 
virš dešimts kvadrat. ki
lometrų. Tačiau tik trečda
lis namais užstatyta, kitą 
ploto dalį užima sodai, dar
žai, gatvės, geležinkelis ir 
vandenyj. Visam mieste yra 
apie 200,000 gyventojų, bet 
pastarais metais šis skai
čius smarkiai tirpsta. Pre
kyba ir pramonė smulki. 
Daugiausia verslamonės į- 
monių Vilniuje buvo 1928 
metais - 6,631. Vėliau ir jos 
pradėjo mažėti; pereitais 
metais daug jų užsidarė. 
Mieste, beveik, jokios staty
bos, pereitais metais pasta
tyta tik dveji namai. Didžia
jam mieste, be priemiesčių, 
yra 38,400 butų, daugiausia 
mažų. Vieno kambario butų 
yra 12,000, dviejų - 9,000, 
trijų - 7,000. Nors žmonės 
ir susikimšę mažuose bu
tuose gyvena, bet naujų na
mų nestatoma 
kos. Mokesčiai 
telėnai, patys 
labai sunkiai
Vien tik miesto administra
cijai išlaikyti išlaidų tenka 
kiekvienam gyventojui apie 
15 zlotų. Labiausia gyven
tojus slegia valstybiniai mo
kesčiai, kurie dydžio niekas 
ir jų tiek daug yra kad net 
specialus mokesčių mokėji
mo kalendoriai leidžiami. 
Miesto ūkis didelis, bet la
bai apleistas ir kaip reikia 
neprižiūrimas. Gatvės, pa
prastais akmeninimis gry- 
stos, grindys išduobėtos, bet 
dėl lėšų stokos ne visur tai
somas. Mieste daug kariu- 
menės ir įvairiausių oku
pantų valdininkų. Miestelė
nų išvaizda skurdi, tik gerai 
valdininkai ir dvarininkai 
atrodo. Vilniuje yra univer
sitetas, 36 aukštesniosios 
mokyklos iš kurių 29 priva
tinės, jų tarpe 1 Lietuvių 
(gimnazija); ir 63 pradžios 
mokyklos, iš jų 22 privati
nės; yra dar 24 bibliotekos, 
bet ne per daugiausia lan
komos. Mokslainėj, knygy
ne, gatvėj ar rinkoj visur 
matyti ir jausti vyraująs 
sunkus ir prislėgtas upas. 
Tuo metu, kai Kaunas ne
paprastai greit auga, keis-: 
damas savo išvaizdą pagal

Ividienas Pain-Expelleris Sutaupė Išmokėjimus
x Daktarui

ieną dicu.-j labai šaltam vandeny išsimaudęs aš taip peršalau, kad vargiai 
galėjau pasijudini. Buvau privestas išlikti nuo darbn suvirs dvi savaiti laiko. 
Aš ėjau nuo vieno prie kite gydytojo Camdcnc ir Philadclphijoi, bet niekas man 
negalėjo pagelbėti. Aš paėmiau 18 elektrišku gydymu ir net šios priemonės man 
negelbėjo. Pagaliau aš pabandžiau l’A I X ■ EX P ELLER 1 ir tik viena bonkutč 
prašalino visus mano nesmagumus. Dabar aš dirbu kasyklose ir jaučiuosi pilniau* 

lludson, Pa.

jrafės* pa- 
elbėti.

ištuonis irie
ms į namus 
. dienų ir aš

PAIN-EXPELLER*
Trade Mark ' 

Ircg. J. V. Pat. Biure
Per suvirs 60 ■netu tikrasis Enkcr PATX’- 

EXPELLERIS gelbėjo darbininkams “sugrįžti 
vėl prie savo darbo.” Suslin.':*; sąnariui, skau
dami muskulai, skausmai pečiuose, rcuivatiški 
gėlimai, strėndieglis neuralgija ir kiti pana
šus skausmai greitai pasiduoda š'o puikaus 
linimento dideliai gydančiai galiai.

Kj PATN-EXPELLERTS padarė kitiems, 
j. padarys tą patį ir jums.
Kaina 35c. ir 70c. Parduodamas Visur
'Tikrasis pažymėtas IX’KARO vaisbaženkliu.

patarnavimą 
yje. Užsisa- 
Ben kuris iš 
jūsų užsaky-

(pasirašo) \V. B.,

Gyventojai Patenkinti 
Padaryta Permaina 

Klaipėdoje
Kaunas, Vasario, 10 d. — 

Ryšyj su pastarais įvykiais 
Klaipėdos Krašte, “Elta” 
papildomai praneša kad Di
rektorijos atšaukimą gy
ventojai sutiko labai palan
kiai. Buvo daromi susirin
kimai ir priimamos rezoliu
cijos su dėkojimais Centro 
Vyriausybei už pašalinimą 
žmonių vedančių Kraštą 
prie katastrofos. Iš pateku
sių Vyriausybės rankosne 
dokumentų aiškėja kad, ne
žiūrint formalių Boettche- 
rio pareiškimų Seimeliui jog 
vyksiąs Berlinan privačiais 
reikalais, kelionės išlaidas 
sau ir dviem kelionės drau
gams pasiėmė iš Derektori- 
jos kasos. Būdamas suim
tas, Boettcheris Vasario 7 
d. mėgino susisiekti su Vo
kiečių konsulatu, klausda
mas ar jam tvirtai laikytis 
savo linijos ar nusileisti.

Vakar Direktorijos pa- 
starėjas Tųlįųšįs, gųdarė lai
kiną Direktoriją. Boettche
ris paleistas Vasario 8 d., 
bet laikomas Komendanto 
žinioje. Teismo 'organai ke
lia jam bylą už slaptus san- 
tukius su svetima valstybe 
ir mėginimą pasipriešinti 
teisėtam Vyriausybės įsa
kymui. Kitam Direktorijos 
nariui' pastoriui 
įsakyta neapleisti 
jos ribų.

Dėl neteisėto 
Konsulato veikimo Klaipė
doje, Lietuvos Vyriausybė 
Sausio 15 dieną įteikė Vo
kietijai protesto notą, į ku
rią Berlinas atsakė Sausio 
20 d., stengdamas pateisinti 
Konsulato veikimą. Vasa
rio 8 d. Lietuvos atstovas 
Berlyne įteikė naują notą, 
atremiančią Vokiečių išve
džiojimus.
Kaip Viena Moteris Neteko 

20 Svarų Riebumo
Išsikišę Klubai Sumažėjo — 
Taipgi Smakras ir Storumas

įgavo Fizišką Vikrumą— 
Ir Gražią Figūrą.

Jeigu esi riebi—pirmiausia praša
link priežastį. Gerk pusę šaukštuko 
Kruschen Salts stikle karšto vandens 
rytais—į 3 savaites pamatysit kad 
daug riebumo bus pradingę.

Taipgi tėmykit kad jgausit ener
gijos—oda bus tyra—jausitės jau
nesnė—Kruschen suteiks riebiai ypa- 
tai linksmą ‘nuostabą.

Žiūrėkit kad butų Kruschen—jūsų 
sveikata stovi pirmiausi—ir SAU
GUMAS pirmiausia kurį Kruschen 
gali prižadėti.

Gaukit bonką Kruschen Salts iš 
vaistinės bile kur Amerikoje (išteks 
4 savaitėms) ir mažai kaštuoja. Jei 
ta bonka nepertikrins jus kad tai 
yra SAUGUS ir tikras būdas nusto
ti riebumo—pinigai bus grąžintu

Iš SLA. 198 kp. Ši kuo
pa vargu kada iš dumbly
no pasikels. Ji pergyveno 
bolševikų viešpatavimą, .ži
no jų darbuotę. Rodos rei
kėjo .iš praeitų klaidų pa
simokinti. Bet kas tau: ir 
šiandien tos kuopos nariai 
žiuri nežinia kur, ar į 
štą, ar žemyn.

Kuopa turi neva 
jaunuolių būrelį, jie 
Lietuvių tėvų vaikai ir tie 
neva jaunuoliai naujų me
tų dienoj surengė balių. 
Skelbimai buvo rašyti ne 
Lietuvių kalboje, bet kad 
sutraukus daugiau publi
kos į salę, agitatoriai sakė 
kviesdami į balių: Ateikit,

tuviški šokiai: gros Angliš
kus ir Lietuviškus šokius, 
bus Lietuviai muzikantai.

Publikos susirinko nema
žai. Muzikantai rėžia sau 
džiazą, šokėjai po kampus 
trinasi. Susipratę geri Lie
tuviai jaunuoliai prašo mu
zikantų uždrožti nors tru
putį Lietuviškos muzikos. 
Muzikantai sako kad jiems 
kitaip nepavelyta griežti 
ir jeigu norit kitokios mu
zikos matykit tvarkvedį. 
Surado ir tą, ir jis pasiaiš
kina kad jis nesąs Lietuvis 
ir nemyli Lietuvių jaunuo
lių. Jį tada pavadino išga
ma, kad būdamas Lietuviu 

, žemina save ir kitus Lietu- 
apart Žydiškų bus ir Lie-ivius. Jeigu nori būti Žydu

auk-

savo 
yra

mes tave tuoj apkrikšty- Į 
sim. Žinoma, t
čia vadinamas Ledinis, pa-Į 
sislėpė, jį išgelbėjo tik mo
teriškas andarokas. Publi
ka išsiskirstė nepatenkin- Veltui motoro sutaikymas su 
ta. ------

Jeigu jauneliai yra po 
globa SLA. 198 kuopos, ji 
turėtų savo vaikus mokyt 
ir nuo Lietuvystės nedrau
sti, o jei vaikai nepadoriai 
elgiasi, turėtų juos sudrau
sti. Taip nedailu: ne visi 
Lietuviai ir jų vaikai yra 
išgamos.

Jau pradėta budavoti ki
tas S. V. kariškas zepeli- 
nas, kuris bus antras di
džiausias pasaulyje. Vie
nas baigtas pereitą rudenį.

Motiejaus Sūnūs.

Kalbinkit savo draugus skai
tyti “Dirvą” — joje telpa 
daugiausia gražių skaitymų.

kožnu mainymu aliejaus.

V. GUDINAS •
6700 SUPERIOR AVE.

Užlaiko puikią krautuvę Groserių, 
Saldainių ir visokių rūkymų. 
Lietuviams Gera Užeiga.
Kviečiame atsilankyti, busit 

patenkinti.

FURNASŲ ir 
BOILERIU
TAISYMAS

VISOKIŲ IšDIRBIMŲ '

Musų kainos visiškai 
žemos.

5825 SUPERIOR AVE.
HEnd. 2551

(Senų, nuolatinių “Dirvos” skaitytojų prašome šių dovanų nereikalauti, nes ir no
rėdami neišgalėtume visiems duoti. Šios dovanos yra tik už NAUJUS skaitytojus) 

$2 Vertės Knygų Dovanai 
kurie užsirašys “Dirvą” visam metui užsimokėdami $2.00, ir tiems kurie užprenu
meruos “Dirvą” visam metui saviškiams Lietuvoje ($3.00), arba draugams čionai

GAUS VIENA SIU KNYGŲ DOVANAI! - ________________________________________
PASTABA KANADOS LIETUVIAMS: Kurie norit gauti šias dovanos privalot sių
sti prenumeratos seną kainą — $2.50. Už nupigintą kainą — $2.00 — dovanų duo
ti negalime. Prašome šitą Įsitčmyt gerai, išvengsit nesusipratimų su Administracija.

(Siųskit MONEY ORDERIAIS, ne pinigais, nes Kanados dolariai labai nupigę)

Korija V y tautas Didysis
1—Kokie buvo pirmi Lietuvos Kunigaikščiai? 2—Kiek kartų Vytautas buvo krikštytas? 3—Kodėl Vytautas išleido Jogailą Len
kams i žentus? 4—Ar graži buvo Jadvyga? Kaip didelė buvo Lietuva ir kada? Kas ta “Liublino Unija”? Kada buvo Lietu
va? Taipgi pasakos ir padavimai apie Vytautą ir Birutę. g DIDELĖ KNYGA 318 PUSL. Paskirai perkant — $2.00

I

ONE CO

Adolpas Jakubauskas
ADOLPH JAKUBS

LIETUVIS GRABOR1US
Lietuviai reikale kreipdamiesi pas mane apturėsit tei
singą patarnavimą. Laisnuotas Balsamuotojas. Sim
patiškas, mandagus, greitas ir geresnis už kitų patar
navimas. Vežimai ligoniams į ir iš ligonbučio. Kainos 
sąžiningiausios, žemiausia kaina palaidojimo, visos 
lėšos, $150.00 ir aukštyn. Tel. ENdicott 1763.
6621 EDNA AVE. CLEVELAND, O.

Puodžiui 
parapi-

Vokiečių

ĮGALIOJIMAI
; reikalingi Lietuvoje pirki- 

mui, pardavimui, valdymui
II žemių ir kitokio turto.

ii K. S. Karpavičius

I
 Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
!l Rašykit laiškais arba atsi

lankyki! ypatiškai.
ii !

S

6820 Superior Ave. 
Cleveland, Ohio.

TŪKSTANTIS IR VIENA 
NAKTIS

Didelė, 700 pusi, knyga gražiausių senoviškų pasakų kurios nie
kados nepasensta. Su daugybe paveikslų.............................. $2.00

Knyga žinių iš istorijos, mitologijos, etnografijos, geografijos, 
astronomijos, aritmetikos, medicinos ir kitokių mokslų, rinkinis 
patarimų apie sveikatą ir gydymo budus, vaistus; taipgi įvairus 
nurodymai amatninkams, daržininkams, ūkininkams ir tt. Didelė 
knyga, 392 pusi...............................................................................$2.00

Geografija arba žemes aprašymu — didele 459 pusi, knyga, pir
miau buvo $3 (tvirtais viršais $4), dabar ............................ $2.00

ŽMONIJOS ISTORIJA
Paveiksluota, didelė GOO pusi, knyga, supažindina su atsiradimu 
žmogaus ant žemės nuo ankstyviausių laikų iki musų dienų. Se
niau parsidavė net po $4............... ............................................$2.00

Naujas pilnas Orakulas — didele praktiškų burtų ir monų knyga, 
su nuspčjimais likimo ir laimės vyrų ir moterų pagal žvaigždžių, 
kortų, ir delno. 414 pusi............................................................ $2.00

NAMU DAKTARAS
Naudinga knyga turėti savo namuose kiekvienam — aprašoma 
įvairios paprastos ligos ir kaip jų apsisaugoti. 174 pusk $2.00

Juros Merga Graži istoriška apysaka iš ankstyvų Vikingų puldinėjimų 
. Lietuvos pakraščius Baltijos pajūryje. Paveiksluota. 300 
pusi. Paraše K. S. Karpavičius. Ši knyga yra naujausia 
iš Amerikoje leistų knygų ir apibudina gilios musų seno
vės karžygius, jų papročius, ir priešus Vikingus. Einasi

apie nežinomą Mergą atvykusią iš juros ir užkariavusią Žemaičius, ir apie vieną narsų Lietuvį, kuris ten nuvyko priešus naikin
ti. ŠI KNYGA DUODASI TIK POPIEROS VIRŠELIAIS; UŽ AUDIMO VIRŠELIUS REIKIA PRIMOKĖTI 50c.

ETHNOLOGIJA
Aprašymas aįiie žemės tautas — apie visas veisles, juodą, baltą, 
tą, raudoną ir geltoną. Parodo paveikslais visokių kraštų žmo
nių išvaizdas, tikėjimą, papročius. 117 puel. Buvo $3........... $2.00

arba tiesus ir trumpas kelias į sveikatą — su daugeliu paveiks
lų vyrų ir moterų kūno sudėjimo ir abelnai naudingos žinios iš 
sveikatos ir hygicnos. 339 pusi................................................. $2.00

ISTORIJA ABELNA
Aprašymas senovės tautų gyvenusių ir veikusių garsiais istorijos 
laikais — apima nuo 2800 metų pirm Kristaus. . ................$2.00

KAIP RAŠYTI LAIŠKUS LIETUVIŠKOJ 
IR ANGLIŠKOJ KALBOJ

Knyga iš 393 puslapių, nurodanti kaip rašyti visokiausius laiškus 
Lietuviškoje ir Angliškoje kalbose: į tėvus, vaikus, Į merginas, į 
vaikinus ir visokiais biznio reikalais........................................ $2.00

PAŽVELGUS ATGAL
Gražus socialogiškas romanas apie busintį ideališką žmonijos gy
venimą, labai naudinga knyga. 356 pusi.................................. $1.25
Prie šios knygos duodasi “VIENUOLYNO SLAPTYBĖS” arba 

eilių knygelės “TRIMITAS” arba “TAUTOS VAINIKAS”

LIETUVIŲ PRATĖVIAI MAŽOJOJE 
AZIJOJE

Dr. J. šliupo istoriškos studijos apie Lietuvių paėjimą pačioje gi
lioje senovėje. Knygą turi 283' pusi, ir parodo žemėlapiais Lie- 
uvių gyventas vietas dar 800 m. prieš Kristų......................... $2.00

KANKINTOJAI
IR KANKINIAI UŽ MOKSLĄ

Seniau buvuio garsaus Kun. VI. Dembskio knyga — 183 p.
IR

VIENUOLYNO SLAPTYBĖS
Labai Įdomus aprašymas atsitikimų viename Kanados vienuolyne.
Ši knyga su “Kankintojais” duodasi už vieną pilną prenumeratą.

Užsisakant ‘>:Dirvą” siųskit pinigus ir aiš- 1)
kiai pažymėkit norimų knygų vardus. 682q Superior Avenue

$1.00

į

Cleveland, Ohio

į (Priimame Lietuvos L aisvės Paskolos Bonų kuponus 1932 metų už pilną jų vertę)



____

8 DIRVA Vasario 19, 1932 
.'r—..i. - , .

Kas Girdei Clevelande-ApteHnkese
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais

RAY T. MILLER LAI-' JAU TURI $1, 100! Lietuvių
MĖJO MAJORO 

RINKIMUS

Vasario 16 d. miesto majoro 
rinkimus laimėjo Demokratų 
partijos kandidatas Ray T. Mil
ler, kurį labai gausiai rėmė ir 
Lietuviai. Balsavimo 
maždaug tokios:

Miller gavo balsų
Morgan
Peter Witt
Viso balsavo
Morgan buvo

pasekmes

I 102,632
94,929 

1,263
198,824 

Republikonų 
kandidatas ir iki pereito rudens 
buvęs miesto manadžeriu, to
dėl išrodė kad jis turi geresnę 
progą laimėti negu Miller. Vi
są laiką nuo 1911 metų Demo
kratai neturėjo progos valdyti 
miesto, nes Republikonų stip
riai subudavota politiška ma
šina visada paimdavo viršų. Ir 
dabar-, Demokratus rėmė dau
giausia ateiviai, o Republiko- 
nus “100 procentiniai 
konai” negrai.

Išrinkimas majoro 
per 10 metų buvusią 
per tą visą laiką miestas buvo 
valdomas taip vadinamo “mies
to manadžerio”, miesto tary
bos nusamdyto žmogaus, 
mutiniu buvo Hopkins, 
viams draugingas žmogus, bet 
Republikonų vadai jį išstūmė 
ir pastatė Morganą.

Dabar, su Morgano išėjimu, 
iš miesto rotušės išeis apie še
ši tūkstančiai Republikonų dar
bininkų, o Į jų vietas bus pa
statyti Demokratų partijos rė
mėjai ir darbuotojai.

Nežinia kiek iš tų vietų gaus 
Lietuviai, kurie už Millerį dir
bo, kiti net perdaug užsidegu
siai. Dar vienas dalykas, Lie
tuvių yra labai mažai kurie ga
lėtų tikti į aukštesnes vietas, 
o šiaip sau paprastos vietelės 
butų maža padėka ir nevertėtų 
del jų tiek sunkiai dirbti.

Ameri-

pakeičia 
tvarką:

Pir- 
atei-

! Kultūrinio Darželio Sąjungos 
iždas po perstatymo “Baudžiau
ninkės” ir sumokėjus nekuriu 
draugijų atstovams metines 
duckies, paaugo iki $1,100! Ta 
linksma žinia buvo sutikta su 
plojimais draugijų atstovų su
sirinkime Vasario 12 d., kada 
iždininkas pranešė kad yra jau 
$1,099.93. Tuoj dalyviai sudė
jo tuos 7c ir padarė gražią su
mą $1,100. Per metus 
nuo pereito meto Sausio 
Darželio iždas padidėjo 
$500.

Susirinkime taip pat 
paskaityta laiškas Maj. A. Ar
dicko iš Kauno, kuris tarpinin
kavo Darželio planų pagamini
me ir toliau darbuojasi gelbė
damas mums, štai ką jis rašo:

“Dabar sužinojau kad viena 
iš musų ministerijų, kurios 
pareiga yra tuo reikalu rūpin
tis, jau kalbasi su špižo liejy
klomis del Dr. Basapavičiaus 
biusto ir su gėlių dekoratoriais 
del sutvarkymo pačios Darželio 
aikštės. Taigi jau dabar iš ma
no pradėtos agitacijos inėjo į 
valdiškas rankas ir manau kad 
jau tikrai viskas bus tinkamai 
sutvarkyta. Dabar pas mus 
vieši p. Konsulas žadeikis, tai 
su juo tuo reikalu dar kalbėsiu, 
kad jis paragintų kur reikia, 
kad paskubėtų.”

Darželio atidarymas ruošia
ma šį pavasarį, ir ypač dabar 

| galima prie to darbo ruoštis, 
laimėjus ’ Clevelando miesto 
majoro vietą Demokratų parti
jos žmogui, kuris yra draugin- 

' gas ateiviam? ir pasistengs su- 
I derinti aplinkybes kad musų 
j Darželis be tolimesnio trukdy

mo butų galima atidaryti.
Darželiui vieta miesto tary

bos paskirta Rockefeller parke. 
Atidarymo iškilmėse kviečia
mas dalyvauti Lietuvos Minis- 
teris B. K. Balutis ir Lietuvos 
Konsulai.

Yra sumanymas sodinti Dar
želyje po medį kiekvienai mu
sų kultūriškai organizacijai gy
vuojančiai ir gyvavusiai Ame
rikoje. Koresp.

VASARIO 16 buvo pereitą 
antradienį ir Clevelande pra-

PRIE ‘BAUDŽIAUNINKĖS’. 
Noriu dar šiek tiek išsireikšti 
apie veikalą “Baudžiauninkė”, i 
kurį statė scenoje Vasario 7 
d. Lietuvių salėje, Kultūrinio 
Darželio Sąjunga. Veikalas- 
melodrama, parašyta K. S. Kar
pavičiaus, puikiai pavyko, ma
nau del to kad visi artistai bu
vo gerai prisirengę ir pašven
tę pastangų, nes visiems aiš-

Iš Collinwood SPORTAS

Vasario 4 d. mirėMIRĖ.
Eleonora Malinskienė, 42 metų 
amžiaus. — 
nas, taipgi brolis ir pusseserė 
Amerikoje ir vienas brolis 
•Prancūzijoje. Velionė paėjo iš 
G ei vaišių k., Seredžiaus par., 
Kauno ap. Amerikoje išgyve
no ajMe ,20 metų, buvo gero bu
do ir darbšti moteris, 
goninėj no sunkios ligos, 
laidota Vasario 6 d. 
tinėmis apeigomis 
kapinėse.

Dėkoju draugams 
naras kurie dalyvavo laidotu
vėse ir pusseserei Marcelei Gri
nienei už visą pasitarnavimą 
laike šermenų.

Antanas Malinskas.

Paliko vyras Anta-

Mirė li-
Pa- 

su bažny- 
Kal vari jos

ir kaimy-

laiko 
mėn. 
virš

buvo

ėjo visai be jokio pažymėjimo, kiai suprantama kad veikalas 
Mat, rengiama oficiąlis Nepri-j išsimokinti nėra galima vienu 
klausomybės Paminėjimas sek-'arba dviem vakarais.
madienį, Vasario 21 d., taigi Į 
visa atida tapo nukreipta į tai.

Lietuvos Nepriklausomybės 
14 metų sukaktuvėms paminė
ti apeigos įvyks Lietuvių salė
je šį sekmadienį, nuo 5 vai. po 
pietų. Kalbės: K,un. A. Karu
žiškis, Kun. A. Zaikauskas, P. 
J. žuris, Adv. P. J. Keršis ir V. Greičiui už parašymą muzi-i 
Adv. P. V. česnulis. j kos prie veikale esančių dainų.

Gražų Įspūdį publikai darė 
poni Stasė GreiČienė, kuri vai
dino “Baudžiauninkės” rolę ir 
tarpais dainavo savo maloniu 
balsu, pritariant Jurgiui 
versteinui, Ponaičio rolėje,
ris mylėjo baudžiauninkę. Ne
mažas kreditas priklauso ~

Ro- 
ku-

P-

“SIKSTIKAS”. šeštadienio 
vakare, Vasario 29 d., atsibus 
smagi card party naujos para
pijos naudai pas pp. Garnius, 
1045 E. 169 St. Pamatysime 
kas iš Collinwoodiečių geriau
sia lošia “sikstysiks”.

Adv. P. V. česnulis.
Bus gražus dainų programas,! 

dainuos artistė Stasė GreiČie
nė, Elena Grigiutė, Juozas ir 
Petras Luizai, tai'pgi Vyčių 25 
kp. Choras. Lietuvių Benas 
grieš muzikališką dalį.

Buvo žadėjęs dalyvauti ir 
šv. Jurgio parapijos choras, 
bet del susidėjusių aplinkybių 
negalės dalyvauti. ______ __„____ ,

Pelnas šio parengimo skiria- B. Salasevičienė. 
ma Lietuvių Kultūriniam Dar
želiui, taigi ypač svarbu kiek
vienam Clevelandiečiui atsilan
kyti ir paremti tą didelį musų labai daug pasidarbavo p. Glu- 
darbą. Tam tikslui ir įžanga i godienė, kuri buvo rengimo ko- 
padaryta 25c. I misijos narė. Reikia nepamir-

Rengimu daugiausia rūpinasi šti ir A. J. Naunčiko, kurs pa- 
Clev. Liet. Kat. Draugijų Są- sitarnavo su elektriškom spal- 
ryšis, bet prie darbo prisidėjo 
ir tautinės draugijos.

Gražu butų matyti Lietuvių Sąjungos pirmininkas, Adv. P. 
salę užpildytą. Tai butų pra- j V. česnulis, kuris pertraukomis 
kilnus paminėjimas Tautos iš- -----
siliuosavimo dienos ir parėmi
mas svarbaus darbo, Darželio.

Taipgi ir kiti artistai labai 
nuosekliai vaidino i)' užsitar
nauja pagyrimo už tai. Kitas 
roles turėjo šie: Malvinos — 
Eleną Grigiutė; Pono — J. V. | 
Mičiulis; Ponios — Alb. Pau-I 
lienė; Kunigo — J. Marozas;! 
Rapolo — Pr. Mačėnas; Myko
lo — Pr. Sutkus; Ubagės — 
Pola Glugodienė; šeimininkės—

Reikia pasakyti kad prie su
rengimo šio veikalo, šalip pa
ties režisieriaus, Karpavičiaus,

vuotom šviesom.
Programą vadovavo Darželio

Nužudė du plėšiku. Antra
dienio vakare paskirose mies
to dalyse 'du plėšikai sutiko 
mirti savo užpuolimuose žmo
nių apvogimo tikslu. Vienas 
nušautas užpuolime valgomų 
daiktų krautuvės ant Scovill 
avė., antras užpuolime gazoli
no stoties ant McBride avė.

MIESTO knygynas ir skai
tykla susiduria su stoka pini
gų ir gali užsidaryti apie Ge
gužės 1 d. jeigu nebus galima 
gauti knygyno reikalų vedimui 
paskolos.

PECKELIAI. “Sandaroj” ir 
socialistų spaudoje laikas nuo 
laiko telpa kokių ten peckelių 
(ar vieno peckelio, pasirašjnė- 
jančio įvairiais parašais) po 
slapivardžiais užsipuldinėj imai 
ir kandžiojimai tam tikrų as
menų. Clevelandiečiams patė- 
mytina kad tai yra piktais no
rais kerštavimas žmogelio ku
ris neturi gana drąsos pasira
šyti save pavardės po savo raš
tais parodymui kad jis savo iš
vedžiojimus gali paremti fak
tais. Tokiems slapukams jau j 
senai vieta sąšlavyne, jie nusi
gyveno nuo koto, žino kad pa-l 
sirodžius jų vardui po jų raš-l 
tais skaitytojas nusispjaus, nesi 
toki paukštį gerai pažysta. Tai
gi pasislėpęs po visokių žiop
lių slapivardžiais bando dar 
mulkinti tų laikraščių skaity
tojus kurie piežino tikros da
lykų padėties, o tų laikraščių 
redaktoriai nežino su kokiais! 
paukštukais reikalą turi.

Kuris žmogus turi rimtą 
gumentą ir nori visuomenei 
sakyti ką teisingo, jis 
pivardžiu nesislepia.

PO

ar- 
pa- 
sla-

plačiai nurodė Sąjungos nuvei
ktus darbus ir reikalingumą 
prie jos priklausyti.

Programą sutvarkė K. S. 
Karpavičius ir p. Glugodienė. 
Publikos buvo pilna salė kaip 
laike 
kius.

SUSIRINKIMAS. Pereitą 
sekmadienį, Vasario 14 d., at
sibuvo P. šv. N. P. parapijos 
metinis susirinkimas bažnyti
nėj salėj tuoj po sumai. Daly
vavo visi parapijonai. Susirin
kimą pradėjo klebenąs Kun. A. 
Karužiškis, kuris pranešė jog 
susirinkimas nusitęsė iki Va
sario mėnesio iš priežhsties 
laukimo sugryžtant visų čekių 
iš bankų. F. Baranauskas už
ėmė pirmininko vietą. Klebo
nas išdavė visų metų atskaitą, 
kuri sutiko visose knygose ir 
•su visais komitetais. Nekurie 
komiteto nariai, ištarnavę du 
metu, automatiškai pasiliuosa- 
vo. Jų vieton darinkta nauji. 
Parapijos komitetas, dvylika 
asmenų, yra šie: Denis, Luiza, 
Dubauskas, Babarskas, Garnys, 
Grigonis, Ivinskas, Masilionis, 
Dailyda, Martišauskas; kitų 
poros vardų neteko nugirsti.

Kalbėta apie rengimą pikni
kų ateinančią vasarą, kurių ti
kima surengti net kelis.

Nustatymas algos vargonin- 
kui V. Greičiui palikta komite
tui ir klebonui.

Kiek teko matyt parapijos 
susirinkimų tai šis buvo rim
čiausias ir pavyzdingiausias. 
Beje, nežiūrint blogų laikų, ši 
parapija išsirito per praeitus 
metus ir dar turi kelis šimtus 
dolarių ižde.

GANSONUI SEKASI
Sugryžęs iš Vakarų, Jack 

Gansonas pasekmingai imasi 
Rytinėse valstijose. Per šį 
mėnesį jis turi imtynių beveik 
kas diena.

Vasario 2 d. ėmėsi Manches
ter, N. H., su Charlie Strack. 
Per 39 minutų išėjo lygiomis.

Vas. 3 New Bedford, Mass., 
nugalėjo Charles Lyman.

Vas. 4 d. Toronto, Kanadoj, 
nugalėjo Karl Lemley.

Vas. 5 Troy, N. Y., nugalėjo 
John Spellman.

Vas. 11d. Waterbury, Conn., 
nugalėjo Bulgarą Boris Deme- 
troff.

Vas. 12 d. Holyoke, Mass., 
nugalėjo Pinto.

Vas. 15 d. turėjo imtynes 
Hartford, Conn.

Vas. 17 d. New Yorke.
Vas. 17 Troy, N. Y.
Vas. 22 Waterbury, Conn.

SUSIRINKIMAS. LX-vin 
Demokratų Klubas laikys savo 
reguliarį susirinkimą ketvirta
dienio vakare, Vasario 25 d., 
nuo 7:30 vai., Lietuvių salėje. 
Visi nariai prašomi dalyvauti 
ir atsivesti naujų narių.. Na
riai kurie dar neužsimokėję už 
šiuos metus malonėkite Atsilan
kyti ir užsimokėti. Vald.

CONFECTIONERY IR GROSF.RNĖ 
PARSIDUODA

su minkštų gėrimų parlor ir gerais 
Įrengimais; kėdės ir stalai, virtu
vės Įrengimas ir daug groserio. — 
Nuoma $15 į mėn. Parsiduos tik už 
$225 greitam pardavimui iš priežas
ties ligos. Kreipkitės

5727 ST. CLAIR AVE.

PARSIDUODA GROSERNĖ 
Daro gerų naktinį ir sekmadieniais 
biznį, su daug gerų prekių, nuoma 
$30 į mėn., garo šiluma, 2 geros 
svarstyklės ir tt. viskas parsiduoda 
prieinamai. Savininkas turi kitų 
biznį. Kreipkitės Riveredge Gro
cery, 3843 Riveredge Road (arti 
Lorain avė.)
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ANGLIŠKAI. Apart dviejų 
vakarų, trečiadieniais ir penk
tadieniais, pamaldų, bus pamal
dos ir Angliškoj kalboj antra
dienio vakarais, kad galėtų pa
sinaudoti Gavėnios laiku ir tie 
kurie Lietuvių kalbos mažai ar
ba visai nesupranta. Rep.

Konvencijos 1931 metais Cle- 
velandan sutraukė virš 99,000 
delegatų, buvo 260 paskirų 
konvencijų, delegatai praleido1 
Clevelande $5,070,650. I MAŽINA algas. Apskrities

šiems metams jau užsakyta j ir miesto įstaigų tarnautojams 
vietų del 96 konvencijų, kurių, mažinama algos. Kolei kas ne- 
delegatai čjuos pelno miestui liečia algų policijos ir ugnia- 
apie $4,000,000. ' gesių.

Ohio Ekskursija
-Aršią vasarą “Dirva” rengia Didelę VISOS OHIO VALSTI
JOS LIETUVIŲ EKSKURSIJĄ, kuri bus sąryšyje su Spau
dos Ekskursija ir Am. Liet. Laivakorčių Agentų Ekskursija—

LAIVU LANCASTRIA’
(Be persėdimo iš New Yorko Į Klaipėdą) 

Ekskursantus i laivą palydės pats “Dirvos” Red. Karpavičius.

■^Rengkitės, važiuokit su šia Ekskursija, su daugybe Ameri
kos Lietuvių, tuo laivu kuriuo pernai važiavo SLA. Ekskursija.

Parduodam gerą Anglį 
pigiai — kuri duoda 

malonią šilumą.
Pocahontas (tonas) $6;90 
W. Virginia Lump .. $5.50 
Kentucky Lump .... $6.25 
ir kitokių—pristatom greitai ir saugiai

Petras C. Komeras 
Lietuvis Anglininkas 

1201 East 80th St. 
Telef. GArfieid 3956-M

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

6407 Superior Ave.
Prie E. 66th Street 
—ENdicott 4638—

K. STONIS-
Didžiausia ir Gražiausia

LIETUVIŠKA VALGYKLA
6824 Superior Ave.

Taipgi užlaikau savą mėsinyčią
1310 Russell Road
GARAGE

DYKAI PARVEŽIMAS prie 
taisymo darbo. Patarnaujam 
kelyje — Suliejam — Taisom

Chester Cartage Co.
6513 SUPERIOR AVE.

Ji
DAE
IR DARBIN

Chicago, I 
majoras Ger 
pasakė: “Die1 
cagą”. Nuo 
metų atgal, š 
buvo susidūrę 
dėčia kaip da 
leista didume 
bininkų ir pa 
atlikimui reil 
darbų, šutau 
iki miestas išs 
zio.

VIETINIAMS
“Dirvos” krautuve atdara 
vakarais iki 8 vai. Turė
dami kokius reikalus sten- 
gkites ateiti iki tai valan

dai.

NEW PRICES
Men’s Suits or Overcoats

Cleaned and Pressed ,...49c.
Men’s Suits or Overcoats

Sponged and Pressed ....25c 
Ladies,Plain Dresses or Coats 69c 

Big Reduction on Repairing.
No Delivering

Rosedale Dry Cleaning Co. 
6702 Superior Av. Cleveland, O.

PASKUTINES DIENOS
Pardavimai tuoj Pasibaigs!

Dabar yra Laikas Pirktis — Visos žieminės Prekės
TURI BŪTI PARDUOTA!

Nežiūrint kokios jų kainos buvo pirmiau!

THE KRAMER & REICH CO.
7002-04 Superior Ave. Kampas Giddings .Rd.

REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale bile 
Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirmiau šau
kit mus negu ugniagesius (firemonus).

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra.

P P. MULIODIS
6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729

PIRMUTINIS Clevelandietis 
advokatas. Pereitame nume
ryje buvo pranešta kad išlai
kęs teisių kvotimus Antanas 
B. Montvilas yra pirmutinis 
Clevelande augęs ir mokinęsis 
Lietuvis advokatas. Bet po to 
pranešimo pasirodymo atsišau
kė advokatas George A. Ja- 
kubs (Jakubauskas), kuris pa
miške kad jam ta garbė pri
klauso, nes jis jau du metai 
kaip mokslą baigė ir išlaikė 
kvotimus. Jis yra taip pat čia 
g'męs ir mokinęsis, lankė 
veland Law School ir dabar

• su Bartholomew, Leeper 
Griswold advokatų firma, 

•yra brolis laidotuvių direkto
riaus A. Jakubausko, bet su 
Lietuviais turi retesnius pro
fesijos santikius.
y.WWW. WMWAWAWAW.

GERA SVEIKATA.
Clevelando gyventojai 
buvo geroj sveikatoj, sako svei
katos komisijonierius. Pakilo 
tik džiovininku skaičius delei 
skurdesnių aplinkybių, bedar
bei siaučiant.

1931 m. mirė viso 10,051 as
menų, po 11.02 nuo 1,000. 1930 
metais mirčių buvo 9,924.

Nelaimingų mirčių nuo viso
kių prietikių buvo 698.

Gimimu 1931 m. buvo viso 
16,279, 1930 m. — 17,895.

1931 m. 
bendrai

KITOS ŠIOS VASAROS EKSKURSIJOS:
★Kurie turi išvažiuoti anksčiau, arba galės išvažiuoti tik vė
lai vasarą, gali rengtis su viena iš čia pažymėtų Ekskursijų, 
kurias rengia “Dirva” su Liet. Laivakorčių Agentų Sąjunga:

“Europa” — Balandžio 20 d. per Bremeną 
“Kungsholin” — Gegužės 10 d. per Švediją

//A i “Statendam” •— Gegužes 21 d. per Holandiją
' “Berengaria” — Birželio 15 d. per Southamptoną

V “Frederik VIII” — Liepos 2 d. per Kopenhagą 
“Statendam” — Liepos 16 d. per Holandiją 

|[įti “Gripsholm” — Liepos 30 d. per Švediją 
“Majestic” — Rugpjūčio 19 d. per Southamptoną

kurie priguli prie Clevelando Lietuvių 
Vaizbos Buto (Chamber of Commerce) •

Attorneys Jewelers

Cle- 
yra 
and
Jis

Pernai Clevelande miesto lė
šomis palaidota 641 vargšai, 
kurie neturėjo jokių giminių ir 
jokių pinigų. Viso miesto ka
pinėse tokių vargšų yra palai
dota 174,003; visas kapinių že
mių plotas yra 1,408 akrai.

Bonų kuponus*' galit pri
siųsti kaipo užmokestį už 
“Dirvų” ir už knygas.

Gryžimui Permitai gaunami Ohio valstijoje: 
CLEVELANDE, YOUNGSTOWNE, CINCINNATI 
Ohio valstijos Lietuviai norėdami gauti Gryžimui Leidimus ga
li gauti juos viename iš čia pažymėtų miestų, nereikalinga va
žiuoti Į NeW Yorką arba kur kitur. “Dirvos” Agentūra pa
gelbės jums surasti įvažiavimo dieną ir laivo vardą.

-A-Su Ekskursija važiuojant, nėra bagažų krėtimo Lietuvoje, ir 
visa kelionė yra malonesnė — kaip koks piknikas su daugybe 
savo brolių — vyrų, moterų, merginų — laive per kelias dienas.

P. V. CHESNUL MAin 2542
929 Society for Savings Building

Banks
LIETUVIŲ BANKAS 

6712 Superior Ave. HEn. 2498

Bulding Contractors
MARTIN KAZEN 

6606 Superior Avenue 
M.ROMAITIS « 

13416|Edgewood Avenue

Confectioners
J. BARDZILAUSKAS 

6412 White Ave.

Dry Cleaners
C. F. PETRAITIS

6702 Superior Av. HEn. 7906

J. J. LAZICKAS
6407 Superior t ave. ENd. 4635

P r inters-P ublishers
“DIRVA”

6820 Superior ave. ENd. 4486
. P. A. ŠUKYS

1308 E. 68th St. ENd. 4932

P hotographers
ANTANAS BARTKUS 

1197 E. 79th St. HEn. 3535

P ainters-P aperhangers
VINCAS DEBESIS 

7607 Star Ave. Hend. 0732

Real Estate-Insurance

MARCEL .......... 50c MANICURE ....
SHAMPOO and FINGER WAVE ..............
FACIAL ...............................................................

C & J BEAUTY SHOPPE
7307 WADE PARK AVE. Cleveland J

.. 50c. 
.. 75c 
.. 75c

Kreipkitės informacijų į:

“DIRVOS” AGENTŪRA
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

Groceries-Meats
JOE BLAŠKEVIČIUS 
1168 East 77th Street

B. GUDŽIŪNAS
6901 Superior ave. ENd. 9720

KAZ. OBEL1ENIS
1404 E. 66th St. HEn. 8716

T. NEURA
2047 Hamilton ave. PR. 9709

P. MULIOLIS
6606 Superior Ave.

Restaurants
BOLES. ANDERSON

1264 Ė. 71 Street

Tailors
JONAS BRAZIS 

6905-07 Superior..av ENd. 0766

Johnstown, 
lehem Steel 
dirbtuvė ga’ 
pagaminti re 
rinimui tos k 
dėlės dirbtuv 
kas duos dar 
ninku ' kokier 
mėnesiams.

Cleveland, ( 
tramvajų tari 
ko dirbti už a 
nuoš. nup alg

Chicago. — 
jų elektriško į 
čago, Aurora 
jos sutiko ant 
nuoš. nuo algų

Providence, 
sidėjus teroriz 
rių kovose su 
susprogdinta e 
baris ir kasyki 
kti. 300 dari 
be darbo.

New Philade 
Wolford Coal 1 
atsibuvo peštyn 
kerių ir 50 stre 
vartota net šai

Bell Telefono 
šiais metąis s 
riems pagerini! 
nimams ir nau 
vonėms $330,001 
nai buvo paskir 
slui $389,000,000

Deportuota 2, 
šalių. Iš jDetro 
deportuota į gii 
2,389 svetimšali! 
daugiau negu 1!

Siuvėjų strei 
York. — Sustn 
25,000 moteriški 
vėjų už geresni 
už pagerinimą d 
kybių. Streikei 
kiai kovoja pries 
kurios bando di: 
unijistais ir apst 
lų vietas apdauž 
į darbą.

Apie 18,000 s: 
sideda prie strei 
Jersey ir Long

Montreal, Cam 
Kovo 1 d. Canad 
gelžkelio tarnaui 
mušama po 10 
algų, metams lai


