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d Shawn Šokikai
Shawn ir kompanija šokikų, 

merginų, lankysis Clevelan- 
sic Hali miesto auditorijoje 
15 d. po vadovyste Giacomo 
Ii. Tas šokikas, senai Cle- 
;čių pamylėtas, atvyks su vi- 
įju programų apimančiu šo- 
mgelio šalių, taip jų ir Rytų 
rikos Indijonų.
m dabar važinėja po Ameri- 
3o Kovo 1 d. išvyks Europon, 
ydamas keletą valstybių.
elando šokių organizacijos ir 
los labai susižingeidavę šituo

pasirodymu, ir Ukrainiečių 
is Choras užsisakė net visų 

ant balkono.
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r9th ST. GARAGE
TARNAVIMAS SUGEDUS

ANT KELIO
ERALIS AUTO TAISYMAS
JOKIŲ IŠDIRBIMŲ KARŲ
1238 East 79th Street

ENdicott 2887
Otis Tullar, Prop.

W. C. BURCH 
ER SERVICE STATION 
65th Wade Park Ave.
Kreipkitės pas mus. 

iriausias Gas mieste 16c.

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

►407 Superior Ave.
Prie E. 66th Street 
—ENdicott 4638—

NEW PRICES
en’s Suits or Overcoats 
Cleaned and Pressed ...,49c. 
en’s Suits or Overcoats 
Sponired and Pressed ....25c 
idies Plain Dresses or Coats 69c
Big Reduction on Repairing.

No Delivering 
losedale Dry Cleaning Co. 
102 Superior Av. Cleveland, 0.

| TRAUKIMAS 
Mes naudojam 
“MILD AIR”
jūsų plate liuosa? 

:ik mokėt už naujją — 
galim išpildyt ir pritai- 
kaip naują už maža 

primokė j imą.
gs sutaisom belaukiant.
:ai išegzaminavimas ir 

patarimai.
-TO IKI 8 VAKARO.

jREENE
škai Kampas Hough Ave. 
m HEnderson 9786

VIEJŲ DOLARIŲ 
idelio išoardavimo 
A KUOPIGIAUSIA 
jirkti sau visas dėvėjimo 
bėles ir kitus dalykus.

& REICH CO.
Kampas Giddings Rd.

E R I A I * 
levelando Lietuvių 
iber of Commerce)

Jewelers
J. J. LAZICKAS 

6407 Superior ave. ENd. 4635

P rinters-P ublishers
“DIRVA"

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

1308 E. 68th St. ENd. 4932

Photographers
ANTANAS BARTKUS

1197 E. 79th St. HEn. 3535

P ainters-Paperhangers
VINCAS DEBESIS 

7607 Star Ave. Hend. 0732

Real Estate-Insurance
P. MULIOLIS

6606 Superior Ave.

Restaurants
BOLES. ANDERSON

1264 E. 71 Street

Tailors
JONAS BRAZIS

) 6905-07 Superior..av ENd. 0756

Gali Kilti Rusų
DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Automobilių gamyba bė
gyje 1932 metų, kaip žino
vai spėja, bus 20 nuoš. di
desnė negu buvo 1931 me
tais. Per visą dešimtmetį 
nuo 1930 iki 1940 metij sa
koma viso automobilių šio
je šalyje bus pagaminta iki 
45,000,000.

Automobilių indust rija 
dabar esanti geroje kontro
lėje: kada reikalavimai su
mažėja, mažinama išdirby-, 
stė, vietoj kirsti kainas, kas 
industriją visai suardytų.

Džiaugkitės, darbininkai ! 
Pereitų metų bėgyje Suv. 
Valstijų Kongrese ir 46-se 
valstijose buvo pravesta į 
500 visokių Įstatymų, kurie 
iš vienos ar iš kitos pusės 
liečia bedarbę, darbininkų 
apsaugą, apdraudą, nelai
mėse darbe atlyginimą, se
natvės pensijas ir darbinin
kų teisę kolektiviai tartis 
su darbdaviais.

Apkaitintas. — Mt. Ster
ling, Ky. — Evarts kasyk
los unijos prezidentas, 77 
m. senis, W. Hightower, at
rastas kaltu už mirtį aps
krities šerifo, kuris buvo 
nušautas pereitą pavasarį 
angliakasių susirėmime su 
apskrities policija. Jis nu
teistas kalėj iman iki gyvos 
galvęs.

Gelžkeliečių derybos su 
gelžkelių kompanijų atsto
vais vedamos toliau. Savo 
posėdyje Chicago j e gelžke- 
liečiai apėmė programą ku
ris reikalauja darbo “sta
bilizavimo” ir garantavimo 
iš darbdavių pusės, jeigu 
darbininkai sutiks ant algų 
numažinimo. Kompanijos 
turi mintyje mažint nuo al
gų iki 15 nuošimčių, darbi
ninkų atstovai prašo nema
žinti iki derybos neužbaig
ta, kad neprieitų prie nesu
sipratimo.

Gelžkeliečiai 1920 metais 
turėjo darbe virš 2,000,000 
savo narių, 1929 m. jau bu
vo 1,700,000. Dabartiniu 
laiku darbe esą 1,239,118 
gelžkelių unijų narių. Se
niau per mėnesį gelžkelie- 
čiams algų būdavo išmoka
ma po $200,000,000, dabar 
po $163,329,000.

šeši užmušta. Parrott, 
Va. — Pulaski anglies ka
syklos sprogime užmušta 
šeši darbininkai. Jų lavo
nai išimta po keliolikos va
landų griuvėsių atkasinėji- 
mo.

AMERIKA TURĖS
MAŽINT EUROPAI

SKOLAS

VALDŽIOS KORPO
RĄCIJA PRADĖS

VEIKTI *

GANDHI KITADOS BUVO PUOŠNUS 
KAVALIERIUS

RUSIJA GALI PULTI 
JAPONUS ŠĮ 
PAVASARĮ

Peiping, Chinija. — Jei
gu tarp Rusų ir Japonų nė
ra kokios slaptos sutarties, 
galima laukti trumpu laiku 
Japonų ir Rusų kariumenių 
susikirtimo, sako Maršalas 
Liang, buvęs Mandžurijos 
gubernatorius.

Neįstengimas did ž i ų j ų 
valstybių priversti valsty
bes pildyti taikos sutartis, 
kalba kiti diplomatai, pri
vedė Tolimus Rytus prie 
briaunos sprogimo kuris 
galės sudrebint visą pasau-

*-------------- >--------....... .--------------
CHINIJA MANO OFI
CIALIAI NUTRAUKTI 
RYŠIUS SU JAPONIJA
Nanking. —. Chinų žinių 

agentūra skelbia kad Chi
nų nacionalistų vyriausybė 
yra gavata nutraukti san- 
tikius su Japonija iš prie
žasties Japonijos užėmimo 
Mandžurijos. Chinija tiki-

Plačiau ir plačiau eina 
kalbos apie galimybes Ru
sijos susikirtimo su Chini
ja jei ne anksčiau tai tikrai 
šį pavasarį — ne del to kad 
Rusija nori kariauti, bet 
del to kad Japonai tiki jog 
dabartinė pasaulio padėtis 
atitinkanti Japonijai pra
dėti savo užkariavimus.

Japonai rengiasi užimti 
Harbiną, kuris yra centras 
sovietų įtekmės į Mandžu- 
riją.

Japonija nujaučia kad ji 
laiko visus tuzus savo at
sakymuose į Amerikos no
tas del Mandžurijos. Ji su 
pašaipa išvedžioja kad de
vynių valstybių sutartis del 
Chinijos pritaikyta Japoni
jai.

Japonija nebijo Francu- 
zijos ir Anglijos, nes Ang
lija užimta savo naminėmis 
bėdomis, o Francuzija susi- 
rupinus Vokietijos apsiėji
mu ir atsisakymu mokėti 
karo nuostolių atlyginimo.

Nors Japonija savo atsa
kyme Amerikai pareiškė 
kad užtikrina visoms vals
tybėms “atviras duris” pre
kiauti Mandžurijoje, bet 
darosi aišku kad Japonai 
užima sau ir prekybą Man
džurijoje.

Tik viena Amerika dabar 
rūpinasi Mandžurijos rei
kalu su atsidavimu, nes ten 
yra Amerikos prekybos 
punktai, kurių nenori nu
stoti.

UŽMUŠTA 500 CHINŲ
Mukdenas. — Japonai ka

reiviai, susirėmime netoli 
Yentai, 25 mylios nuo Muk
deno, išmušė 500 Chinų ne
reguliarių kareivių. Iš Ja
ponų pusės nežuvo nei vie
nas.

10 ŽUVO AUDROJE
Trenton, Tenn. — Audrai 

prašlavus, sugriauta vienos 
ūkės namai ir užmušta 10 
asmenų, keli kiti sužeista.

Mahatma Gandhi, Indijos’ 
laisvės kovotojų vadas, pa
eina iš turtingos Indų šei
mos. Mokslas jam gerai se
kėsi ir jis visai jaunas vai
kas iškeliavo j Oxfordo uni
versitetą, Anglijoje, kur 
baigė advokato mokslą tu
rėdamas 17 metų amžiaus. 
Universitete jis buvo vadi
namas “puošnus kavalie- 

j rius”,- nors dabar pasaulis 
.- - I ji mato dėvinti tik papras-bes Sekretorių Stimsonų, o į dro|)l|lę ir Vaikščiojantį 

be kepures ir nuogom ko
jom.

Iš Anglijos Gandhi persi
kėlė į Pietų Afriką, kur Jo- 
hannesburge užsidėjo tei- xx«xow
siu įstaigą. Tuo laiku te-1 tikinčiuosius prieš vyriau- 
nai pradėta reikalauti kad sybę, kuri atskyrė bažnyčią 
Indai išsiimtų registracijos nuo valstsybės ir pripažino 
popieras arba bus depor- Ispanijoj lygybę visiems ti- 
tuoti. Tas palietė ir Gandhi i kėjimams. Valdžios nuo- 
ir jis pasijuto įžeistas, ka->avybėn bus paimta visa 
dangi del savo tamsios odos! Jėzuitų nuosavybė, kurios 
buvo priskaitytas prie že- vertė siekia $30,000,000.

Washington. — Ameri
kos vyriausybė labai susi-' 
rūpinus Vokietijos pareiš-j 

kimu jog nemokės karo at-_____ __________________
lyginimų. ^Nes jeigu Euro-j konstrukcijos korporacijos.

Dawes buvo nuskirtas S.
V. delegatu į Genevos nusi
ginklavimo konferen c i j ą , 
bet Prezidentas permainė 
savo patvarkymą, nuskyrė

Washington. — Gen. C. 
G. Dawes tapo Hoovero pa
skirtas, buvo galva naujos 

( $2,000,000,000 Federalės Re

pos valstybės panaikins vie
na kitai mokėjimą nuosto-. 
liu atlyginimo, Amerika ga- 
Ii negauti karo paskolų at-1 
lyginimo.

ISPANIJA IŠARDYS 
JĖZUITŲ ORDENĄ
Madridas. — Daugelyje 

dalių Ispanijos religiškos ir 
darbininkiškos riaušės pa
siekė tokio laipsnio kad Is
panijos ministerių kabine
tas nutarė panaudoti visą 
griežtumą taikos palaiky
mui. Tuo pat laiku vyriau
sybė apsisprendė imtis visų 
priemonių išardyti Jėzuitų 
organizaciją, kuri čia turi 
giliai įleidus šaknis.

Komunistai deda visdfc 
pastangas kelti darbininkų 
suirutes, o Jėzuitai kursto

•’ e .---- _ . | savo paivariiymą, nusnyre
l Apie menuo laiko atgal delegatu i Genevą Valsty-! 
nekurie Kongreso _ nariai bcB ocnic‘LUllų v'
patardinėjo peržiūrėt Eu-, Dawes paliktas namie va-; 
ropos valstybių karo skolas dovauti įaį bilijoninei kor- 

' poracijai.
Dawes yra buvęs Suvie

nytų Valstijų vice preziren- 
tu ir yra atlikęs kitus žy
mius darbus valstybės ir fi
nansų, jis taipgi buvo Ame
rikos atstovas Europos fi
nansiniuose dalykuose ir 
yra pilnai tinkamas tai vie
tai.

Senatas ir atstovų butas, 
užtvirtinę šitą korporaciją, 
dabar gauna daug pasiūly
mų svarstyti prohibicijos 

. Vienas atstovas 
I pareiškė kad visa Amerikos 
kariumenė ir kariškas lai
vynas nepajiegtų priversti 
šią šalį pildyti prohibiciją.

ir kiek galint mažint, bet Į 
tas buvo atmesta. Dabar, 
pasirodo kad prireiks tą 
daryti jei Amerika norės 

si kad Suv. Valstijos ims, nors dalį savo skolų atsiim- 
ir tolimesnį žygį prieš Ja-,ti. Amerika išskolino Eu

ropai apie $12,000,000,000. 
Iš tos sumos, $7,000,000,000 
buvo paskolinta pirm karo 
paliaubų, tiesįoginai karo 
reikalams, kiti išskolinta 
po paliaubų.

Amerika negali gauti at
gal savo pinigų iš Europos, 
o čia ant vietos turi kelti klausimą, 
mokesčius, nes valdžia ne-' 
išsiverčia.

poniją.

Mukdenas, Mandžurija.— 
Dedama pastangos sudaryt 
nepriklausomą Mandžurijos 
respubliką, kurios prezi
dentu tikima apšaukti at
statytą Chinijos vaiką im
peratorių. Jis dabar lai
komas po sargyba netoli 
Port Arturo. Sakoma kad 
ta nauja valstybė busianti 
įsteigia apie Vasario vidu
rį. Tokiu budu Japonija 
atskirtų Mandžurija nuo 
Chinijos ir padarius sutar
tis su nauja valstybe įgytų 
ten sau visas privilegijas.

FRANCUZIJA NORI PA
ILGINIMO MORATO

RIUMO
Paryžius. — Francuzija 

nori kad Lausannos konfe
rencija, kur sprendžiama 
Vokietijos finansavimo rei
kalai butų atidėta ir kad 
Amerika dar metams laiko 
prailgintų karo skohj nemo
kėjimą. Šią vasarą Liepos 
mėnesį sueis metas laiko 
nuo moratoriumo įvedimo, 
gi Francuzija nori kad tas 
butų padaryta dar vieniems 
metams.

Francuzijos atstovai Wa
shingtone bando ištyrinėti 
ką Amerika apie tai mano.

ge-

DARBININKAI 
BAUDŽIAMI

Amerikoje jeigu ant 
ležinkelio ištinka nelaimė
ir užmušama žmonių, ko
munistų spauda rėkia kad 
tai kaltė kapitalistų ir vi-

ATRASTAS -TURTINGAS 
KAPAS

Meksikoje, netoli Oaxaca 
miesto, atkasta Mixtekanu 
Indijonų valdovų kapas, ku
riame rasti skarbai sako 
prilygsta keli metai atgal 
atrastam kapui Egipto ka
raliaus Tutenkhameno.

Bet Meksikos atradimas 
yra iš sulyginamai artimų 
laikų, 500 metų atgal. Šis 
atradimas yra didžiausias Į 
iš visų 
radimų 
ko j e.

Tame 
dešimties karo vadų, palai
dotų visame puošnume su 
visomis jų brangenybėmis 
aukso, perlų ir visokių ki
tokių brangakmenių.

Ta Indijonų gentė buvo 
pakilus ir turtinga prieš 
Kolumbo atsilankymą ir at
radimą Amerikos.

Pirmiau atrasti nuosta
bus Indijonų kultūros ir ci
vilizacijos skarbai yra Yu- 
katane, Majų tautos.

kada padarytų at- 
Šiaurinėje Ameri-

kape rasta likučiai

Du užmušta. Berlinas.— 
Peštynėse fašistų su ko
munistais, Sausio 19 d. už-

sokiais budais apkaltina ge-,mušta 'dvi ypatos. 
ležinkelių kompanijas už '
“nekaltas aukas”.

Rusijoje gi, toje “darbi
ninkų tėvynėje”, visai ki
taip yra: ten už gelžkelių 
nelaimes “darbininkų val
džia” kaltina darbininkus.

Nesenai netoli Maskvos 
gelžkelio nelaimėje užmuš
ta 68 ypatos ir a’pie 130 su
žeista, 
traukė 
žkelio 
grasia

Tiesa, gelžkelių nelaimė
se daugiausia kalti yra dar
bininkai - prižiūrėtojai, bet 
kodėl tai Amerikoje komu
nistai vis mėgsta kaltę mes
ti kapitalistams....

Lavai vėl tapo Prancūzi
jos premjeru, sudarydamas 
naują kabinetą, kuris per
eitą savaitę rezignavo.

Sovietų valdžia pa- 
atsakomybėn 11 gel- 
tarnautojų ir jiems 
mirties bausmė.

ĮVESTA APDRAUDA 
BEDARBIŲ

Wisconsin valstijoje šio
se dienose priimta įstaty
mas apdraudžiantis darbi- 
bininkus nuo bedarbės. Tai 
pirmas toks žygis Ameri
koje.

Visi darbdaviai turės pri
sitaikyt prie to įstatymo 
iki Liepos 1, 1933 m. Darb
daviai turės mokėti 2 nuoš. 
darbininko savaitinio už
darbio kad susidarytų fon
das nemažiau $75 nuo kiek
vieno darbininko. Darbi
ninkai iš savęs ^nemokės Į 
tą fondą nieko. Per metus 
laiko bedarbis gaus iš fon
do daugiausia $100. Tas Įs
tatymas paliečia apie 175,- 
000 darbininkų dirbančių 
dirbtuvėse, bet neliečia ūkio 
darbininkų, mokytojų, na
mų tarnautojų ir kitų ku
rie turi garantuotas algas 
vienuolikai mėnesių metuo
se arba uždirba daugiau 
$1,500 į metus.

Leidimų naujiems budin- 
kams statyti Suv. Valstijo
se per Gruodžio mėnesį iš
imta ant $55,279,157 sumos, 
17 nuoš. mažiau negu per 
Lapkričio mėnesį.

New Yorko mieste leidi
mų išimta ant $12,708,298 
sumos. Lapkričio mėnesį 
buvo ant $18,310,000. 1930 ' 
m. Gruodžio mėnesį tokių' 
leidimų buvo $27,729,000 
sumai.

mesnės rasės. Kaipo Indas, 
jis turėjo važinėti tramva
jais juodiems skirtose daly
se. Jis pradėjo agituoti sa
vo vientančius Indus prieš 
valdžios reikalavimus. Bu
vo suimtas ir uždarytas ka- 
lėjiman, kur pradėjo bado 
streiką. Vėliau apleido Af
riką. Sako kad jo neapi- 
kanta prieš baltus žmones 
paėjo nuo tada, ir jis tolyn 
labyn ėmė kovoti prieš An
glus, kurie valdė Afriką ir 
jo tėvynę Indiją.

Tas buvo 1907 metais, 25 
metai atgal.

Nekurie tikrina kad toli 
ne visi 350,000,000 Indijos 
žmonių nepasitenkinę Ang
lais. Jeigu tas butų teisy
bė, 60,000 baltų kareivių 
negalėtų juos suvaldyti.

Toliau, sako jeigu Anglai 
pasitrauktų iš Indijos, ta 
šalis pasriutų kraujuose, 
patys Indai imtų vieni prieš 
kitus kariauti.

Indija yra labai užsilikus 
ir nekultūringa šalis, sako 
kurie ją pažysta. Nešvaru
mas netikėtinas ir 
komas. Kiekvienas 
gimęs Indijoje, yra 
tas kokia nors liga 
gimimo.

neapsa- 
vaikas, 
užkrės- 
nuo už-

KVAILOS ANTYS
Bear Ežere, Minnesotos 

valstijoj, pradėta užeiti iš
stipusių laukinių ančių ne
suskaitomais tūkstančiais.

Vienas daktaras pasi
šventė patyrinėti tų ančių 
išgaišimo priežastis ir ėmė
si darbo su visa mokslo iš
radimų pagalba.

Bet nedaug tyrinėjus jis 
atrado kad tos antys — 
kvaili paukšteliai — gaišta 
nuo šratų kuriuos į jas šau
do medžiotojai. Tame eže
re ančių yra daugybė, tai
gi ir medžioklės buna dide
lės. Paskui antys, nerda- 
mos į vandenį, renka nuo 
dugno šratus ir ryja. Šra
tai, leidžiami iš medžiotojų 
šautuvų į orą, atsiduria an
čių gūžiuose. Kadangi jie 
nesiduoda virškinti ir įsi
sunkia giliau į gūžio mėsas, 
antys turi dvėsti. Rasta 
ančių gūžiuose nuo 10 iki 
70 šratų.

Nuo to jokios pagalbos 
nėra kaip tik medžiotojams 
šaudyti į antis rupia drus
ka.

INDIJOS AUKSAS 
ANGLIJAI

Bombay, Indija. — Nuo 
to laiko kai Anglija pasi
šalino nuo aukso kaipo pi
nigų pamato, Indija nuga
beno į Londoną aukso su- 
virš $100,000,000 vertės. Jei 
Indijos aukso gabenimas į 
Angliją taip tęsis ir toliau 
tai Anglija gaus aukso dau
giau negu pereitą metą vi
same pasaulyje aukso buvo 
pagaminta.

Indijos vertybės pamatas 
yra auksas.

UŽMUŠTA MAŽIAU
Automobilių nelaimėse S. 

Valstijose 1931 m. užsimu
šė arba užmušta 2-10 nuoš. 
mažiau negu 1930 m., viso 
apie 30,000. 1930 m. 
užmušta 32,750.

buvo

Den- 
žmo-

Pavogė šonkaulius, 
ver, Colo. — Vienas 
gus automobilio nelaimėje 
išsilaužė šonkaulius, ir ka
da daktarai juos išpjovė, 
jisai laikėsi sau atminčiai. 
Dabar koks niekšas ėmė jo 
šonkaulius ir pavogė....

‘Dirva’ $1

3,200 PAVEIKSLŲ PER 
SEKUNDĄ!

Vienas Francuzų moksli
ninkas pasidarė fotografinę 
kamerą kuri traukia 2,600 
iki 3,200 atskirų paveikslė
lių per sekundą. Ta kame
ra, sakoma, gali nutraukti 
musės sparnų plakimą. Mu
sė sparnus plaka 90 kartų 
per sekundą.

i DIDELI POTVINIAI — 
30,000 BE -NAMU

Memphis, Tenn. — Mis
sissippi upės srityje išsilie
jus upei Tallahatchie, ap
semta dideli plotai žemių ir 

I apie 30,000 žmonių liko be 
pastogės ir be maisto. ,

Kurie neišgalit mokėt visos prenumeratos už 
metus $2.00, siųskit tik Vieną Dolarį ($1) 
ir gausit Dirvą” be sutrukdymo, o kitą pus
meti prisiųsit vėl $1.00.



Korespondencijos DAYTON KANADOS
PITTSBURGH

Nemokama medikališka 
pagalba bedarbiams. Dvie
jose Pittsburgo benamių 
ir bedarbių užlaikymo įstai
gose bus suteikiama nemo
kamai daktariškas išegza- 
minavimas. Tose Įstaigose 
yra 1,200 žmonių, kuriuos 
24 daktarai sutiko peregza- 
minuoti.

Pittsburgo Kopusių rau- 
gytojų organizacija pasiža
dėjo duoti, per miesto ko
mitetų, 3,000 svarų kopūs
tų bedarbių šeimynoms ku
rioms trūksta maisto.

Ignoiantiškas užsipuoli- į NAUJIENOS 
mas. “Kel.” Nr. 2, tūlas po 
slapivardžiu “SLA. 105 kp. 
narys” vėl atakuoja “Dir
vos” reporterį ir nori nusi
valyti savo griekus kaip či
gonas pavogęs lašinius, tei
sindamasis. Bet to padary
ti negali. Visi gerai žino 
kad jo įtariamas “Dirvos” 
Rep. tiktai ■ davė įnešimą 
panaikinti pirmesnio kuo
pos susirinkimo nutarimą 
imti 10c. įžangos į S.L.A. 
jubilejaus prakalbas, ką vi
si vienbalsiai priėmė ir pa-! 
daryta įžanga veltui. Tai 
‘K.’ korespondentui reiškia 
jau kad “D.” “

Paleido 400. Pittsburgo 
tramvajų kompanija palei
do iš darbo 400 tramvajų 
darbininkų. Iš jų nekurie 
iki šiol dirbo tik po trum
pą laika. Kada pagerės 
kompanijos biznis ir žmo
nės ims daugiau važinėt jie 
busią pašaukti atgal.

•Mirė medinių Indijonų iš
radėjas. Pereitą savaitę 
čia mirė Joseph Zimmer
man, 90 m. amžiaus, kuris 
savo jaunose dienose pra
dėjo išdirbimą medinių In
dijonų, kurie buvo laikomi 
išstatyti gatvėje prie kiek
vienos tabaką ir cigarus 
parduodančios krautuvės.

Tie Indijonai jau išnyko, 
jų nematyt jau mažiausia 
10-15 metų. Reiškia tėvas 
pergyveno savo proto kū
dikius. Jis iš to padarė di
delį pelną. Paskiau pradė
jo ir kiti Indi jonus išdirbti 
ir Amerikos miestuose vi
sos gatvės buvo nustatytos 
mediniais Indi jonais, vyriš
kos ir moteriškos lyties, 
gražiai išspalvuotais. Medi
niai Indijonai apie 1910 m. 
buvo pasiekę aukščiausi 
laipsnį, paskui pradėjo ny
kti.

su-

ne- 
bet

Kunigas nori būti prezi
dentu. šv. Patriko katali
kų parapijos klebonas, ku
nigas Cox, kuris pora sa
vaičių atgal su daug bedar
bių buvo numaršavęs Į Wa- 
shingtoną prašyti darbo ar 
duonos, pasidarė labai po
puliarus tarp • bedarbių. Jis 
pereitą savaitę turėjo ma
sinį mitingą, kuriame daly
vavo apie 50,000 žmonių.

Pamatęs kad paskui jį se
ka minios, Kun. Cox dabar 
galvoja kandidatuoti Į Su
vienytų Valstijų preziden
tus. Jis sako: Katalikų ti
kybos Įstatymuose nėra nu
rodymo kad kunigas nega
li kandidatuoti į viešą val
dišką vietą ir aš priimsiu 
bedarbių partijos nomina
ciją jeigu man tą garbę 
teiks.

Kunigas sako kad jis 
siinteresuoja politika,
jam rupi žmonių likimas.

Savo masinio mitingo pa
sisekimu sužavėtas, kuni- 
remsim jokios esančios par- 
pasakė jog mes (jis) ne- 
tijos, stengsimės sudaryti 
bedarbių partiją. Ta partija 
laikysianti savo konvenciją 
Rugsėjo mėnesį St. Louis 
mieste i)- busią nominuota 
kandidatas ant prezidento.

Jeigu kokios, Komos po
piežius gaus puikų prezen- 
tą nuo vieno nežinomo savo 
kunigėlio: didelė Amerikos 
respublika pateks kataliko 
kunigo valdžion....

Vienas iš mažų dalykų ką 
tas kunigas reikalauja iš 
valdžios tai skirti $5,000,- 
000,000 viešiems darbams. 
Matyt kad jis nesupranta 
jog tie pinigai turėtų būti 
išspausti iš šalies gyvento
jų, nes valdžia iš kitur pini
gų ir negauna.

NEW HAVEN, Conn.
Atidarymas Lietuvių sa- 

ės. Gruodžio 31 d. įvyko 
atidarymas naujai įrengto! 
Lietuvių namo ir salės. Pu
blika pradėjo rinktis į salę 
nuo 6:30 vakare, progra
mas prasidėjo nuo 7:30 ir 
tęsėsi iki 2 vai. nakties, pu
blikai besilinksminant suti
kus naujus metus. Publi
kos buvo pilna salė, nebuvo 
nei vietų visiems susėsti— 
galėjo būti pervirš 400.

Keletas vietos veikėjų pa
sakė trumpas kalbas, sumi
nėdami kokią svarbą lošia 
turėjimas nuosavos salės. 
Vėliau prasidėjo koncertas, 
deklamacijos ir muzika ir 
jaunuolių choras sudainavo 
keletą liaudies dainelių, ku
rios labai publiką patenki
no; Programą užbaigus 
prasidėjo šokiai, kurie ir 
užsitęsė iki 2 vai. nakties.

Naujoje salėje buvo su
rengta šokiai taipgi naujų 
metų vakare ir ant ryto
jaus, kadangi buvo šešta
dienis, vienok juose publi
kos buvo neperdaugiausia.

Klaidos pataisymas. Per
eitame aprašyme apie ren
gimą Lietuvių salės buvo 
pasakyta kad tas padaryta 
per pasidarbavimą J. Kun- 
co, bet turėjo būti pasaky
ta kad daugiausia pasidar
bavo salės įsigijime A. Ma- 
kvalis, musų vietinis foto
grafas. Lietuvių Namo b- 
vė susitvėrė 1923 m. ir var
gom per 8 metus negalėda
mi salės išsistatyti. Dabar 
prie to jau priėjom, nors ir 
nedidelę, bet jaukią savo --------  ---- ------------- .
pastogę turim ir kitiems unerą pagal naujausioj ma
nei gero. Dabar kas subat-.S‘ ... . , . ,
vakari joje atsibus draugi-; Fretic gaVQ naujų paskiau. 
jų pai engimai n šokiai. _ sios mados vyriškų ir mo-

Oras pas mus gražus, nė- tei-iškų avalų, kaina pritai- 
ra šalčių nei sniego, kaip kyta šiems depresijos lai

kams.
Barberis S. Kubilius įsi-į 

gijo naujas žirkles ir skus-' 
tuvus. Kaip nebūtumėt ap-; 
augę plaukais ir apžėlę bar
zda, atsilankę pas kubilių 

Aukščiau išvardyti asmenys . tą viską paliksite.
yra prašomi atsiliepti ir kiek-' — - ■ 
vienas kas ką nors apie juos 
žinotų yra prašomas suteikti 
žinių. Bent kokia žinia bus 
bangiai įvertinta.

Galaunė Povilas, Amerikoje 
vadinosi Paul Holovina. Gyve
nąs Chicagoje.

Jakštas Antanas (Jono sunkime mirties ko iŠ šeimy-: 
nūs). Tarnavo Amerikos ka- nos narių, 
riumenėje ’. Gyveno Chicagoje. 
Atsiliepė jo tėvas.

Kilinskai, Stasys, 
J uozas. 
Alytaus vai. 
gyveno Brookyne, N. Y. Mo
tiejus Clevelande, O.

Rymavičius Viktoras. Kilęs 
iš Šiaulių apsk. Gyvenąs Chi
cagoje. (

Stagis-Stogis Kazys. Kilęs 
iš Dargaičių k., Pašvintinio v., 
Šiaulių ap. Gyvenąs Moline, 
Illinois.

Monstavičius Pranas. Tarna
vo Amerikos kariumenėje. Gy
venęs Chicagoje.

Zaica Petras (Antano sūnūs). 
Tarnavo Amerikos kariumenė
je. Gyvenąs Chicagoje.

Zaroniba Juozas. Kilęs iš 
Padaurininkų k., Kvėdarnos v., 
Tauragės apsk. Gyvenąs Chi
cagoje.

Lietuvos Konsulatas, 
201 North Wells Street

Chicago, Illinois.

TORONTO, ONT.
Stato kleboniją. Atvykus 

čia Kun. Garmui klebonau
ti, parapijonys smarkiai su
judo dirbti. Prie bažnyčios 
jau baigia statyti kleboni
ją, nors skolų užtraukė ne
mažai, bet parapijonys ti
kisi galės išsimokėti.

Jaunimas Lietuvėja. At
vykus čia iš Suv. Valstijų 
P. B. Vaškevičaitei ir apsi
gyvenus, apsireiškė gana 
žymus sujudimas tarp čia

šeimininkes, nes ir kunigui 
reikia ir pavalgyt ir jo na
mas turi būti užžiurėtas. 
Šeimininkę užlaiko ir musų 
klebonas, ir ji niekam blo
go nedaro, neminta iš kiše
nių tų kuriems ji labiausia 
užkliūva, na o jų liežuviais 
eina kalbos, plepalai, ir net 
spaudoje tas aprašinėjama 
ir terliojama. Labai žemas 
tu žmonelių supratimas.

F....

.Rep. visus na- gimusio jaunimo, ypač tarp 
rius, kurių išviso dalyvavo mergaičių. Ji įsteigė vaka-
40, suagitavo....

’Jeigu tamista butum pa
sidarbavęs tiek kiek yra pa
sidarbavęs “Dirvos” Rep. 
SLA. labui tai aš nusilenk
čiau prieš jūsų didybę (nors 
ta didybė yra ignorantiš- 
ka) iki pat kulnų, ir dar pa
linkėčiau aklamacijos bu du 
gauti Jurgeliutės sostą.

Nors tamista skaitai ‘Ke
leivį’ ir ‘Naujienas’, bet jų 
vadams špygą rodai. “K.” 
tiek tik tamistai reikalin
gas kad gauni vietos dis
kredituoti tautišką veiki
mą ir šmeižti sau nepatin
kamus asmenis.

Irgi 105 Kp. NarySw iJU vvlitlvcl-
 Pavydas klebonui šeimi

ninkės. Pas mus yra keis
tų žmonių, kuriems butų 
lyg pirmas atsitikimas kad 
klebonijoj laikoma šeimi
ninkė, nes visi kunigai ir 
Lietuvoj ir Amerikoj ir ki
tų tautų kunigai laiko sau

rinius kursus Lietuvių kal
bos, dėsto Lietuvos istori
ją, mokina rašyti ir tt. Gai
la kad ne visas jaunimas ir 
tą supranta ir kad tėvai 
nepasirūpina savo vaikus 
priversti tuos kursus lan
kyti. Jos darbų vaisiai pa
sirodė geri: daugelis mer
ginų prisidėjo prie bažny
tinio choro, gal tik bėda iš 
pusės choro vadovo kad 
dalykai neina geriau. Gar
bė p-lei Vaškevičaitei už jos 
gražų darbą Lietuvystės la
bui, už traukimą jaunimo 
po Lietuviška vėliava.

Padėka “Dirvai”. Tariu 
nuolankų ačiū “Dirvos” ad
ministracijai kad patenki
no mano pi’ašymą ir siun
tinėjo man “Dirvą” ilgą lai
ką iki galėjau užsimokėti. 
Dabar vėl siunčiu užmokes
tį nors dėdamas paskutines 
savo pastangas ir noriu 
kad mano mylimiausias 
draugas “Dirva” mane lan
kytų ir 1932 metais. Iš sa
vo pusės tariu žodį Toron- 
tiečiams kad kuris pasi
rinks “Dirvą” sau už kul
tūros draugą tas nesigrau- 
dins, nes “Dirva” yra pi
giausias ir Lietuviškiau
sias laikraštis del Lietuvių 
išeivių. Linkiu “Dirvai” ir 
jos leidėjams geriausių pa
sekmių. Senas “Dirvos” 
skaitytojas, A. Murauskas.

PASTABUKES
Rašo Žinučių Rinkėjas.
SLA. Name matomai sė

di kokis nors donoščikas, 
kuris teikia socialistų spau
dai visokius donosus. To 
žmogaus nosis matomai į- 
kišama į Susivienijimo se
kretoriaus raštinę. Sutei
kimas žinių socialistų spau
dai apie nominacijų pasek
mes pirm negu balsų skai
tymo komisija paskelbs yra 
to geriausias įrodymas.

“Naujienos”, pasiremda- 
damos to donoščiko prane
šimais bando Įtikinti savo 
skaitytojus kad “Bačiuno 
šalininkai daro didžiausi 
spaudimą j Gegužį, reika
laudami kad jis ištrauktų 
savo kandidatūrą, grąsin- 
dami kad, priešingame at
sitikime, jisai busiąs išmes
tas seime ir turėsiąs užmo
kėti Devenio paskolos nuo
stolius Susivienijimui”. Tai 
yra bjaurus to donoščiko ir 
“Naujienų” melas-provoka- 
cija.

kriminalistų suolą jeigu jie 
ir vėl bus išrinkti.

Reiškia “Naujienos” ir 
visi socialistai apsvaigo tuo 
nominacijose išpustu bur
bulu ir bijodami kad tas jų 
burbulas netruktų, leidžia 
prieš tautininkus provoka
cijas vieną po kitai.▼ ▼ ▼

Jeigu tautininkai reika
lauja Gegužį ištraukti savo 
kandidatūrą tai tik del to 
kad Gegužio kandidatavi
mu galėtų laimėti Bago- 
čius, kurį seimas negalės 
užtvirtinti delei jo prasikal
timų Susivienijime pirmiau, 
o antra tai kad ir prieš Ge
gužį socialistai rengia sei
mui skundus, ir seimas ga
li ir jo neužtvirtinti. Taip 
dalykams susidėjus trečiuo
ju kandidatu lieka komu
nistas. Taigi kad išvengus 
tokio pavojaus Susivieniji
mui kaip tik ir yra tinka- ' 
miausias kandidatas Bačiu- 
nas, prieš kurį niekas jokių 
priekabių negalės surasti. 
Nariai kuriems .Susivieniji
mas yra arčiau prie širdies 
balsuos už Bačiuną.

kada dar palyja. ’
K. Blažaitis.

PAJIEŠKOJ1MA1

"Liaudies Tribūna” 
Savaitinis Laikraštis 

Leidžia
Amerikos Lietuvių
Liaudies Sąjunga

“Liaudies Tribūna” 
3221 Beach Avenue

CHICAGO, ILL.

No. 1

PRADEDANT
NAUJUS 
METUS

L

Biznieriai su nauju upu. 
The North Dayton Savings 
and Loan Ass’n vėl išrinko 
musų tautietį M. K. Moc
kevičių iždininku. Toje Įs
taigoje dabar bus mokama 
5 nuoš. vietoje 6-to už pa
dėtus taupymui pinigus.

Siuvėjas .J. Sakalas gavo 
naujų sampelių vyriškų rū
bų, kuriuos siuva kožnam į

Bučeris J. Noreikas ga
mina skanias Lietuviškas 
dešras, taipgi užlaiko ge
riausių Lietuvių mėgiamų 
silkių.

Graborius A. J. Keydo-j 
szius visada gražiai pasi-Į 
tarnauja Lietuviams atsiti-

Visi čia paminėti biznie
riai yra geri Lietuviai ir 

Motiejus, sąžiningi savo patarnavi-. 
Kilę iš Radžiūnų k.,, mais. Lietuviams patarti-Į 

Stasys ir Juozas na prisilaikyti obalsio: “Sa
vas pas savą”.

Divorsai mažėja. Šeimy
ninių santikių teismo teisė
jai Daytone pasigenda di- 
vorsų — sako kad divorsai 
pradėjo apmažėti.

“D.” Rep. II

SAVIMI NEAPSIRUPINO
Clarksburg, W. Va. — 

Čia vienas namų apdraudos 
nuo ugnies agentas smar
kiai darbavosi apdrausda- 
mas kitų namus, bet pats 
užmiršo apdrausti savo na
mą. Namas sudegė, jis tu
ri $12,000 nuostolių.

ir 
ir

JEIGU SERGI
PARAŠYK KAS KENKIA. 

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

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

OT NAUJIENA!
Aš turiu iš Vokietijos geriausio 

Daktaro receptą nuo suraukšlčji- 
mo veido, padaro 10 metų jaunes
niu. Visas raukšles išima nuo vei
do ir žmogų pajaunina. Su tuo 
receptu galit gauti vaistinėje rei
kalingus vaistus. Kas prisius $1 
gaus tą receptą, o tie pinigai bus 
aukaujami biedniems bedarbiams.

E. PASCOE
Box 391 Library, Pa.

Kad “Bačiuno šalininkai” 
Gegužiui butų tokius grasi
nimus darę tiems “N.” pro
vokatoriams bus sunku Įro
dyti, taip kaip yra sunku 
Įrodyti pramanytą skundą 
ant Viniko. Tačiau ‘Bačiu
no šalininkams visai nebus 
sunku Įrodyti kad socialis
tai jau rengia skundus sei
mui idant Gegužis, jeigu tik

1932 METU BONU 
KUPONAI

“Dirva” jau priima 1932 
metų Lietuvos Bonų kupo
nus už “Dirvą” ir knygas 
už pilną jų vertę. Nukirp- jis bus išrinktas, nebūtų 
kit 1932 m. kuponą ir pri- seime užtvirtintas, ir kad 
siųskit Administracijai.

“DIRVA”

socialistų kandidatas į pre
zidentus laišku vienam sa
vo artimam draugui yra 

6820 Superior av. Cleveland, O (pasakęs kad pasodys visus į

4 ŽUVO DEL MERGOS
London, Ky. — Išeinant 

iš bažnyčios po pamaldų, 
kilo muštynė tarp dviejų 
kalnėnų šeimynų, ir to pa
sekmėje žuvo 4 ypatos.

Muštynė kilo kada vienos 
šeimynos nariai apkaltino 
kitos šeimynos vaikiną nu- 
skriaudime jų 17 metų duk
ters. Prasidėjo šaudymas, 
ir keturi vyrai buvo nušau
ti, po du iš abiejų pusių.
Už $3 pralinksminsit visą kai
mą — užrašykit saviškiams 

| Lietuvoje metams “Dirvą”.

Copr. The American Tobacco Co.

C c

“Aš visuomet naudojau LUCKIES — kiek tas mane liečia, lai geresnių cigare* 
lų nėra. Sveikinu jus už patobulintą Celofaninį pakelį, taip pat už skvetą, 
kuriuo laiųjengvai galima atidaryt pakelį.” _ u

“It's toasted
Jūsų Gerklei Apsauga—prieš knitejimus—prieš kosulį

Neperslampamas Cellophane Užlaiko tq "Spraglnimo” Skonį Visuomet Šviežiu

UŽSUK RADIO LUCKY STRIKE PROGRAMAI—60 moderniškų minučių su geriausiais pasaulio šokių orkestrais ir Walter Winchell, knita 
pasakojimai apie šiandienų tampa rytojaus žinios. Programos kieki ienų Antradienį, Keti irtadienį, ir šeštadienį, vakarais per N-E-C- radio tinklų.

Vieni metai jau praslin-in 
ko, pradedam naujus. Fra- n 
eiti metai buvo dar blogės- I 
ni negu metai atgal. Pilie- C 
čiai visose šalyse kentėjo ji 
vargą ir skurdą. Stambusis f 
kapitalas yra pasikėsinęs e 
nušluoti ne tik mažąjį, bet n 
ir vidutinįjį kompetitorių, k 
kad paskui vėl galėtų dola- k 
riuose kaip piene maudytis. (

Šis industrialinis ir fi
nansinis krizis nėra naujas 
išradimas; jis pasikartoja 
beveik kas septyneri metai. 
Per tokį laikotarpį, papras
tai, arba kyla, pramonė ir 
viskas gerai eina, arba ei
na žemyn. Geri ir blogi lai-, 
kai tokiu ritmu apsireiškia.

Šie sunkieji-blogieji me
tai kaip ir baigia savo die
nas, blogiau nebus, nes au
dra ir juodi debesiai slen
ka nuo musų padangės — 
šviesi saulutė vėl užspindės 
vargšams darbo žmonėms. 
Ta saulutė tai DARBAS, iš 
kinio žmogus daro sau pra
gyvenimą.

Reikia žinoti kad mes gy
venam ki-ikščionybės ir ka
pitalizmo arba, geriau pa
sakius, individualizmo sis- u 
temoje — tokioje tvarkoje I ti 
kur kiekvienas asmute^įt-Lj 
korporacija gali vesti biz- vi 
nį kaip jam patinka. Taigi C, 

. kodėl plačioji liaudis yra S( 
bejiegė prieš organizuotą 
kapitalą.

Dabar kyla klausimas ar 
amžinai, taip bus? Ne. Ši 
sistema baigia savo dienas. 
Žmonija — tautos — eina 
į naują erą, į KOPERATI- 
VĮ-bendrą gyvenimą. Kad 
liaudis yra pilnai pribren
dus prie naujos eros tai tie
sa, bet individualizmas ne
siduos greitai parsiblokšti. 
Kad mes esam arti naujos __ 
gadynės slenksčio tą gale-;sic 
tume greit įrodyti. Žino- kii 
ma, tas neįvyks už keliui 
metų, bet nereiks laukti nei 
kelių šimtų metų.

Pradėdami naujus metus 
pradėkim su gyva energi
ja, su vilčia, su gera upu, 
būtim pasiryžę su šypsena 
sutikti kad ir kokią nepa
seką. Mes Lietuviai nesa
me nei geresni nei prastes
ni tautų šeimoje. Kas lie
čia kitus tas liečia ir mus. 
Viltis ir drąsus nusistaty
mas yra geriausi ginklai 
kuriais apsišarvavę galėsim 
naujus metus‘laimingai ir 
sėkmingai apkeliauti.

K. J. S.

Chicagiečiai — skaitykit 
ir Platinkit 
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minalistų suolą jeigu jie 
vėl bus išrinkti.
Reiškia “Naujienos” ir 
i socialistai apsvaigo tuo 
minacijose išpustu bur
iu ir bijodami kad tas ją 
rbulas netruktų, leidžia 
ieš tautininkus provoka- 
as vieną po kitai. ▼ ▼ ▼
Jeigu tautininkai reika- 
jja Gegužį ištraukti savo 
indidaturą tai tik del to 
id Gegužio kandidatavi- 
u galėtų laimėti Bago- 
is, kurį seimas negalės 
įtvirtinti delei jo prasikal
siu Susivienijime pirmiau, 
antra tai kad ir prieš Ge- 
įžį socialistai rengia šei
ni skundus, ir seimas ga- Į 
ir jo neužtvirtinti. Taip 

alykams susidėjus trečiuo- 
i kandidatu lieka komu- 
istas. Taigi kad išvengus > 
ikio pavojaus Susivieniji
mui kaip tik ir yra tinka- ■ 
liausiąs kandidatas Bačiu- 
as, prieš kurį niekas jokių ■ 
•riekabių negalės surasti, i 
bariai kuriems Susivieniji- 
nas yra arčiau prie širdies f 
jalsuos už Bačiuną.

4 ŽUVO DEL MERGOS
London, Ky. — Išeinant | 

iš bažnyčios po pamaldų, 
kilo muštynė tarp dviejų ’ 
kalnėnų šeimynų, ir to pa- į 
sėkmėje žuvo 4 ypatos.

Muštynė kilo kada vienos j 
šeimynos nariai apkaltino i 
kitos šeimynos vaikiną nu- ■ 
skriaudime jų 17 metų dūk- i 
terš. Prasidėjo šaudymas, į 
ir keturi vyrai buvo nušau- į 
ti, po du iš abiejų pusių.
Už $3 pralinksminsit visą kai
mą — užrašykit saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirvą”,

ė ra
cigaro 
skvelą,

Waller Wiiicbell, huto 
per N.B.C. radio tinklą.

“Liaudies Tribūna“
Savaitinis Laikraštis 

Leidžia
Amerikos Lietuvių 
Liaudies Sąjunga

“Liaudies Tribūna” 
3221 Beach Avenue 

CHICAGO, ILL.
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PRADEDANT
NAUJUS
METUS

Vieni metai jau praslin
ko, pradedam naujus. Pra
eiti metai buvo dar bloges
ni negu metai atgal. Pilie
čiai visose šalyse kentėjo 
vargą ir skurdą. Stambusis 
kapitalas yra pasikėsinęs 
nušluoti ne tik mažąjį, bet 
ir vidutinįjį kompeti torių, 
kad paskui vėl galėtų dola- 
riuose kaip piene maudytis.

Šis industrialinis ir fi
nansinis krizis nėra naujas 
išradimas; jis pasikartoja 
beveik kas septyneri metai. 
Per tokį laikotarpį, papras
tai, arba kyla, pramonė ir 
viskas gerai eina, arba ei
na žemyn. Geri ir blogi lai
kai tokiu ritmu apsireiškia.

Šie sunkieji-blogieji me
tai kaip ir baigia savo die
nas, blogiau nebus, nes au
dra ir juodi debesiai slen
ka nuo musų padangės — 
šviesi saulutė vėl užspindės 
vargšams darbo žmonėms. 
Ta saulutė tai DARBAS, iš 
kurio žmogus daro sau pra
gyvenimą.

Reikia žinoti kad mes gy
venam krikščionybės ir ka
pitalizmo arba, geriau pa
sakius, individualizmo sis
temoje — tokioje tvarkoje
kur kiekvienas asmuo arba 
korporacija gali vesti biz
nį kaip jam patinka. Taigi 
kodėl plačioji liaudis yra 
bejiegė prieš organizuotą 
kapitulą.

Dabar kyla klausimas ar 
amžinai taip bus? Ne. Ši 
sistema baigia savo dienas. 
Žmonija — tautos — eina
į naują erą, į KOPERATI- 
VĮ-bendrą gyvenimą. Kad 
liaudis yra pilnai pribren
dus prie naujos eros tai tie
sa, bet individualizmas ne
siduos greitai parsiblokšti. 
Kad mes esam arti naujos 
gadynės slenksčio tą galė
tume greit įrodyti. Žino
ma, tas neįvyks už kelių 
metu, bet nereiks laukti nei
kelių šimtų metų.

Pradėdami naujus metus 
pradėkim su gyva energi
ja, su vilčia, su geru upu, 
bukim pasiryžę su šypsena 
sutikti kad ir kokią nepa
seką. Mes Lietuviai nesa
me nei geresni nei prastes
ni tautų šeimoje. Kas lie
čia kitus tas liečia ir mus. 
Viltis ir drąsus nusistaty
mas yra geriausi ginklai 
kuriais apsišarvavę galėsim 
naujus metus * laimingai ir 
sėkmingai apkeliauti.

K. J. S.

Chicagiečiai — skaitykit 
ir Platinkit 
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MUSU AMERIKOS LIETUVIŲ LIAUDIES 
SĄJUNGOS REIKALAI WE RE GROWING

Kaip kitose organizacijo
se taip ir pas mus su pir
ma diena Sausio prasideda 
nauji metai ir nauji darban 
Liaudies Sąjunga įsikūrė 
Gegužės 27 d. 1931 metais, 
jos amžius -— šeši mėnesiai. 
Pažvelgus atgal į jos pra
eitų metų darbuotę randa
me štai ką ji nuveikė: Lap
kričio mėnesį įsikūrė pirma 
kuopa Northsidės kolonijoj 
Chicagoje; Gruodžio 20 d. 
surengta “Liaudies Tribū
nos” dviejų metų sukaktu
vės, kurios kuopuikiausia 
pasisekė. Radio programai 
buvo duodami per keletą 
savaičių, kurie daug prisi
dėjo prie sustiprinimo mu
sų jaunos organizacijos.

Pabaigoj metų, t. y. Gr. 
mėnesį, A. L. L. Sąjungos 
prezidentas p. Bronius F. 
Simons-Simokaitis padarė 
vizitą rytinėse kolonijose, 
k. t. Cleveland, O., Scran
ton, Pa., Wilkes Barre, Pa., 
Waterbury, Conn., Worces
ter, Fitchburg, Boston, 
Mass., New Yorke ir kito
se kolonijose. Tas supažin
dino Rytinių Valstijų tau
tinius veikėjus ir veikėjas 
su A. L. L. Sąjunga ir pa
darė pradžią bendram tau
tiniam darbui Amerikos
Lietuvių pakrikusiame gy
venime. A. L. L. Sąjungos 
Centro sekretorius K. J. 
Semaška padarė vizitą De
troit, Mich., pasitarė su to.s 
kolonijos veikėjais organi
zacijos reikalais ir su laiku 
Detroitiečiai turės kuopą, 
kur taipgi prasidės tauti
nis kultūrinis veikimas.

Abelnai, A. L. L. Sąjun
gos Centro Valdybos nariai 
kaip tai pp. Pranas Jaka- 
vičius, I-mas vice-prez., Jo
nas Balanda, II vice-prez., 
Stasys Jokubauskas, Jonas 
Bardauskas, P. Balanda pa
sidarbavo kiek galėjo ir 
kiek aplinkybės leido.

Jauna Organizacija
Jauną organizaciją auk

lėjant, veikėjams darbo yra 
daug. Bet kur yra susita
rimas, bendras visų tikslas 
ir entuziazmas, kur nėra 
pavydo, ten turi būti pa
sekmių. A. L. L. Sąjunga 
nėra lokalė organizacija — 
jos kuopos-chapters orga
nizuojamos po visas Jung
tines Valstijas, kur tik ga
lima rasti Lietuvių, ir vi
sur bus teisėta kurti Liau
dies Sąjungos kuopas.

Musų organizacijos svar
biausiu tikslu yra: organi
zuoti musų jaunimą, kurti 
visose Lietuvių kolonijose 
kuopas tautiniam kultūri
niam darbui plėsti. Įsikū
rusiai kuopai, jos svarbiau- 
sis tikslas ir priedermė tuoj 
imti dalyvumą ir savo mie
sto, savo “wardo” politiko
je, ir kelti Lietuvių vardą 
tarp Amerikonų, šis klau-

A. A. OLIS ir
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. 

simas ypatingai yra svar
bus Chicagoje, nes čia Lie
tuvių dalyvavimas Ameri
kos politikoje stovi žemiau 
nolio.

A. L. L. Sąjunga nenu
stato kuopai su kuria savo 
miesto ar “wardo” partija 
privalėtų veikti, nes kuopa 
turi gerai numatyti su kuo 
jai pačiai parankiausia.

A. L. L. Sąjungos įstei
gėjai rimtai ir apgalvotai 
kūrė šią naują organizaci
ją. Nebuvo ir nėra tikslo 
kam nors pakenkti ar ke
lyje maišytis. Panašios or
ganizacijos kuri tokius SieT 
kius turi kaip Liaudies Są
junga, dar iki šiol Lietu
viuose nebuvo. Musų or
ganizacija, Lietuvio _akimi 
žiūrint, yra TAUTINE, nes 
jai rupi grynai Lietuvių 
gerbūvis ir Lietuvybės pa
laikymas tarp čiagimusio 
jaunimo. Tikybiniuose da
lykuose orientacija šios or
ganizacijos yra neutralė — 
paliekame neliečiamybėje.

Abelni kultūros darbai
Kultūriniam darbui nu

statyti programas nėra rei
kalo nėra galima, nes kas
dieninės sąlygos keičiasi. 
Pasirašyti ant popieros ga
lima daug, bet gyvenimo 
ratas ne visuomet vienodai 
sukasi. Todėl A. L. L. Są
junga mažiausia kalba, o 
daugiausia vykina tą kas 
reikalingiausia Lietuvių gy
venime. Su laiku klausi
mas po klausimui bus dis- 
kusuojama ir vykdoma mu
sų gyvenime. Tuo keliu ei
nant reikia laukti kad vie
ną gražią dieną Amerikos 
Lietuviai, turės vieną ben
drą tautinę organizaciją.

Praeiti metai buvo sun
kus metaj. Bet mes turime 
tiesą pasakyti jog Liaudies 
Sąjungai buvo geri ir sėk
mingi metai. Vieną tiesą 
mes žinome: kaip privačia
me gyvenime taip ir visuo
meniniame, jei dirbsi ran
koves pasiraitojęs tai at
sieksi daugiau negu kuris 
sėdi ir laukia jpannos iš 
dangaus. Musų organiza
cijos veikėjai dirba su pa
sišventimu, kurių obalsis 
yra:

Lietuviai, dirbkime savo 
labui — Amerikos Lietuvių 
labui.

Tat, broli ir sesute, mes 
kviečiame jus prisidėti prie 
Amerikos Lietuvių Liau
dies Sąjungos, nes ta orga
nizacija yra tavo; ji arčiau
sia stovi prie tavo jausmų, 
prie tavo širdies ir tavo 
reikalu. Įstodamas į Am. 
Liet. Liaudies Sąjungą, Ta- 
mista prisidėsi prie staty- 
bos-kurybos naujų rūmų 
musų Amerikos Lietuvių 
išeivijoje.

Broli ir sesuo Lietuviai, 
padarykit šiandien nuos
prendį kad pradėdami .nau
jus metus prisidėsit ir busit 
nariu Amerikos Lietuvių 
Liaudies Sąjungos.
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For the past three years 
the Lithuanians in the
United States have been 
given food for thought by 
a somewhat irregularly is
sued monthly—the Lithua
nian Tribune. Those three 
years have not been un
fruitful—

Like all advocates of re
form, we collected a flock 
of enemies. But the dis
advantage of having en
emies, powerful as they 
are, was more than out
weighed by the fact that 
we gained a large number 
of friends and adherents 
who agreed with us that 
existing Lithuanian organ
izations although they fill
ed a definite and worth
while purpose (aside from 
providing a playground for 
the various factions), were 
inadequate for our present 
needs. The significant 
point of this is that a good
ly number of our adherents 
are young American-born 
Lithuanians. That dissat
isfaction with existing in
stitutions finally culmina
ted in the formal organiza
tion of the Lithuanian Am
erican People’s Association, 
whose aim is to provide

M U S'V
PASTABOS

Rašo ČIKAGOS ARAS.

Tuščios pastangos. Po
nas Motuzas, iš Detroito, 
rašo “Sandaroj” apie p. K. 
J. Semašką ir jo atsilanky
mo tikslą, o p. Katkevičie
nė “S.” 51-me num. “patu- 
ravojo” kad, girdi, p. Se
maška esąs ir nesąs sanda- 
rietis. Kad sandariečiai pa
sigenda netekę Semaškos 
tai tiesa. Bet primesti “nu
krypimą” yra daugiau ne
gu naiviška.

Šiandien Sandaros narių 
eilės paretėjo, gal vien del 
to kad organas “Sandara” 
iškrypo nuo savo tautinio 
principo ir nuėjo į talką 
naujieniečiams. Visi gerai 
žino kad tarp “Sandaros” 
ir “Naujienų” skirtumas 
tik per mikrospoką teįžiū
rimas, nes jodvi veda vie
nodą politiką prieš visus 
tautiniai nusistačiusius, bū
tent, kas ne su jais, kas lai
kosi savo principų ir nesi
duoda pasivergti tas šioks 
ir toks.

Visa paslaptis gludi ta
me kad kol Semaška orga
nizavo Sandaros kuopas, 
nešė centrui dolarius, tol 
jis buvo geriausias sanda- 
rietis. O kai to nedaro ar 
negali tai “nukrypo" ir jau 
“no good”. Tai matote 
kaip nekurie sandariečiai 
vaišina savo senus veikė
jus. Kitų “nukrypimus” 
apsvarstyti gerai, o apie sa
ve — ne.

“Naujienos” išleido šiems 
metams biznio knygą. Tarp 
visų apgarsinimų ir infor
macijų, žiuriu apie Ameri
kos Lietuvių laikraščius ir 
nustebau: visus sudėjo kiek 
jų yra, bet “Liaudies Tri
būnos” nedėjo. Ar čia ne 
trumparegystė ir pagieža? 
O nuolat vis giriasi kad 
“N.” teisingai ir bešališkai

better conditions. The Lith
uanian Tribune then be-
came the official organ of 
this organization.

With this issue the Lith
uanian Tribune begins its 
career as a weekly. Thanks 
to improved circumstances 
each issue will now come 
out on time and in a much 
better form; and we will 
try to provide much more 
interesting information.

The aim of the Lithua
nian People’s Association— 
the organization of Lith
uanian youth; the acquire
ment of a cultural center 
which will house an athletic 
club and provide suitable 
housing for social gather
ings and for art, drama, lit
erature, and musical soc
ieties; participation in Am
erican politics; the estab
lishment of a Lithuanian 
employment bureau; the 
building of an old people’s 
and orphans’ home; — will 
be explained in detail.

Since we now have more 
space we will also provide 
informative and cultural 
articles as well as announ
cements of the activities of 
various Lithuanian groups. 
Watch us grow! J. J. B.

informuoja visuomenę apie 
viską.

Chicagos Savitarpinės Pa
šalpos Dr-ja turėjo savo 
metinį susirinkimą Sausio 
12 d. Masonic Temple salėj. 
Draugija nariais skaitlinga 
ir turtinga pinigais. Prie 
to reikia pastebėti kad kož- 
name jos susirinkime buna 
trumpi programėliai ir pra- 
kalbėlės. Šį kartą dainavo 
p-lė S. Poškevičiutė, jai pia
nu akompanavo p-lė Semaš- 
kiutė; Dr. Margeris-šešto- 
kas sakė spyčių apie sap
nus. Juokinga buvo klau
syti apie sapnus, matyt 
daktaras gerai išsiskaitė 
sapnininką.

“Tėvynės” Nr. 3, p. Vitai- 
tis ašarojasi kam girdi p. 
Vanagaitis apskundė “Nau
jienas” ant $25,000. Na ar 
ne keistas p. Vitaičio vien
pusiškumas? Reiškia, “N.” 
gali viską rašyti, šmeižti ir 
kenkti p. Vanagaičio biz
niui, ir tu už tai tylėk. Ta
me “Nauj.” rašte buvo pa
sakyta pusėtinai daug, kas 
nustebino ir paprastą skai
tytoją, o to viso p. Vitaitis 
neįžiūrėjo. Šiaip vienpusi
škai matyti gali tik arti
mas “N.” pritarėjas, o ne 
rimtas laikraštininkas.

Laikraštininkams bylinė
tis neetiška, bet ką turi da
ryti? Komp. Vanagaitis tol 
buvo “Naujienų” garbina
mas ir giriamas kaipo kom
pozitorius ir artistas kol p. 
Vanagaitis darė biznį su 
“Naujienomis” ir mokėjo 
joms tūkstančius dolarių už 
spaudos darbus. Bet kai 
Vanagaitis atidavė “Mar
gutį” kitur spausdinti tai 
socialistai labai supyko ir 
sumanė atsikeršyt. Taip tai 
socialistai su visais darė ir 
daro. Visuomenė tą gerai 
žino.

Ponas Grigaitis, “Naujie
nų” editoriale, paskelbė pa
sauliui kad Chicagoje esą
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Gerai pasiseKė. Gruodžio 
20 d. Almiro Simons salėj, 
A. L. L. S. centro valdyba 
surengė paminėjimą dvifejų 
metų “Liaudies Tribūnos” 
sukaktuvių, kurios gerai 
pavyko visais atžvilgiais. 
Trumpame programe buvo 
daug ko pasakyta ir tuomi 
sukėlė gerą ūpą ir entuziaz
mą dalyvavusių.

Šiame vakare teko pa
stebėti žymių svečių iš to
limesnių kolonijų, būtent p. 
J. Bačiuną iš Sodus, Mich., 
adv. A. A. Olį, Dr. Juozaitį, 
komp. A. Vanagaitį, K. Ru
gį, pp. Steponavičius ir 
daugelį kitų veikėjų. Pub
likos buvo virš šimto as
menų. Reporteris.

Žmogelis su ilgu liežuviu. 
SLA. 226-tos kuopos susi
rinkime Gruodžio 1 d., ku
riame buvo nominacijos S.
L. A. Pild. Tarybos narių, 
daug ginčų nebuvo, tik p. 
C. Kairys drysp nemanda
giai atidaryti savo burną ir 
savo palaidu liežuviu įžei
dinėti SLA. narius.

Susirinkime buvo apkal
bama kandidatai, bet visi 
kalbėjusieji prisilaikė man
dagumo, išskyrus p. Kairį, 
siuvėjų agentą, kurs pasi
šokęs ėmė vadinti tautinin
kus kandidatus “juodais 
kandidatais”, net ir narius 
kurie tuos kandidatus re
mia išvadino “juodais”. Jis 
yra raudonai tamsus nau- 
jienietis, tą visi žino, bet 
kuopos pirmininkas ne tik 
tam plačiaburniui nedarė 
pastabų, bet nedavė balso 
ir tiems kurie butų tam už
protestavę. Toks pirminin
ko elgęsis yra vienpusiškas 
ir peiktinas. Tai tokių gai
valų turime dvidešimtame 
šimtmetyje. Net gėda.

Kuopos Narys.

Dalyvaukime. Northsai- 
dės Morning Star Klubas 
rengia šaunų maskų ba
lni šeštadienio vak., Sausio 
23 d. Meldažio salėj. Klu
bas skiria $500 del praizų. 
Verta dalyvauti ir laimėti 
dovaną už pasipuošimą.

Kvieslys.
“Liaudies Tribūnos” Ad

ministracija: Aš jums dė- 
kavoju už “Gyvo žodžio 
Laikraščio Apžvalgą”, ku
rią ištisai išklausau; man 
tas geriausia patinka, dėlto 
kad joje jus pliekiate kaip 
botagu socialistams per nu
garą. Iki šiol niekas jiems 
nedryso taip gerai pasaky
ti. Su pagarba N. Ma-nis

Chicago, Ill.
A. L. L. S. 1 kuopa. Lap

kričio mėn. 1931 m. įsikūrė 
pirma A. L. L. Sąjungos 
kuopa; jos pirmininku yra 
Louis Strupas, sekr. ir ižd.
M. Chepul-čepulevičius. Ši 
ktiopa sparčiai auga na
riais. Humboldt Parko Lie
tuviams reikėtų tuojau sto
ti į šią organizaciją, nes ji 
yra vienintelė politinė or
ganizacija čioje kolonijoje.

Gerų pasekmių kuopos 

fašistų ir kukliuksų Lietu
viu. Bile Pijušas gali taip 
pasakyti, bet mes norėtu
me žinoti kur tokia organi
zacija yra ir kas jos na
riai. Mes tik vieną slaptą 
organizaciją žinom, tai Vai- 
dylų Broliją, kuri savo ta
rimus niekam neišduoda. 
Bolševikų spauda ją vadi
no panašiais vardais kaip 
p. Grigaitis. Tik skirtumas 
tame kad bolševikai orga
nizacijos vardą ir ypatas 
pažymėjo, o p. Grigaitis ne. 

valdybai ir visiems Liaudies 
Sąjungos nariams.

Naujas Narys.

“Liaudies Tribūnos” 
Radio Programas 

Sekmadienį, Sausio 17 d., 2:39 
vai. po pietų iš stoties WHFC 

Inž. B. F. Simons-Simokaitis 
savo įžangine kalba, kaipo an- 
nauceris, perstatė šio radio pus
valandžio programą. Buvo pa
skaityta viena iš Dr. Vinco 
Kudirkos poemų, labai senau 
jau Lietuvių girdėta, bet stip
rinanti Lietuvio dvasią.

P-lė Felicita Nausėdaitė, žy
maus biznierio duktė, sudaina
vo dvi dainas: “Karvelėli Mė
lynasis” ir “Gale Sodo Ryma-' 
vo”. P-lės Nausėdaitis balse
lis malonus ir norisi jos dainų 
klausytis. Toliau buvo “Gyvo 
žodžio Laikraščio Apžvalga”, 
kuri socialistų dienraščiui bis- 
kį paaiškino apie jų melus ir 
šmeižtus kas liečia pp. Bačiuną, 
komp. Vanagaitį ir šiaip die
nos klausimus.

Užbaigiant programą p. Si- 
mokaitis trumpoje kalboje pa
darė pranešimą apie SLA. tau
tinių veikėjų konferencijos pa
sekmes ir aiškiai pabriežė kad 
tautiniai nusistatę žmonės ir 
jų spauda, k. t. “Liaudies Tri
būna”, “Dirva”, “Vienybė”, 
“Sandara”, “Margutis” ir “At
žala” sudarytų bendrą frontą 
prieš bermont’ininkus-sccialis- 
tus, kurie veržiasi į SLA. Bu
vo paaiškinta kas tie bermon
tininkai buvo Lietuvoje. žo
džiu sakant, programas buvo 
gyvas ir žingeidus ir kaip sa
koma, tuo laiku visi atsukę sa
vo radijušus klausėsi ‘L. T.” 
programo. Reporteris.

Vanagaitis taisos:. Komp. 
A. Vanagaitis buvo sunkiai su
sirgęs, bet jau sveikta. Musų 
dainininkas-kompozitorius buvo 
“pagavęs” didelį šaltį, taip va
dinamą gripą. Mes tikim kad 
p. Vanagaitis neužilgo visiškai 
pasveiks.

Reporteriui teko girdėti kad 
jis jau dabar pradeda dainuoti 
naują dainą, “Ar aš tau, sese, 
nesekiau?” Nors jis buvo pra
turtėjęs karščiu nte iki 104% 
laipsnių F., bet Vanagas tai Va
nagas — jis vis dainuoja.

DARBAI Chicagoje dradeda 
eina geriau. Western Electric 
Co. paėmė apie 500 žmonių ir 
keliose kitose firmose pradėjo 
kiek daugiau dirbti. Tačiau ne
patartina Lietuviams iš kitų 
miestų važiuoti Chicagon dar
bo jieškoti, nes čia yra daugy
bė bedarbių kaip ir visur ki
tur. X.

Kur Galima Gauti 
“Dirva”-“L, Tribūna”
Visiems musų organiza

cijos nariams, draugams ir 
rėmėjams turime pranešti 
kur galima gauti nusipirkti 
“Dirvą” Chicagos mieste. 
Šiuom kartu šiose vietose 
gausite “Dirvą” pirkti:

NORTH SIDE:
Prie North av. ir Kedzie; 
prie Robey-Damon ir Mil

waukee avė. kampo;
prie Milwaukee avė. ir Gi

rard st. kampo.
SOUTH SIDE:

prie So. California avė. ir 
63rd st.
Šiose vietose reikalauki

te, gausite “Dirvą” penk
tadieniais naujai atėjusią.

Kitose kolonijose bus nu
skirta stotys kiek vėliau.

Todėl skaitykit ir pla
tinkit “Dirvą”.

“L. T.” Admin.



“DIRVA” IR “LIAUDIES TRIBŪNA”

NUO “DIRVOS”

Su šiuomi numeriu “Dir
voje” pradeda tilpti raštai 
“Lieudies Tribūnos”, kuri 
ėjo kartą Į mėnesį Chica- 
goje ir buvo Amerikos Lie
tuviai Liaudies Sąjungos or
ganas.

“Liaudies Tribūna” ėjo 
jau du ištisu metu ir pasi
rodė esanti grynai tų pačių 
idėjų kaip yra “Dirva”, tai
gi suvienijimas “L. T.” su 
“Dirva” nebus bandymu 
skelbti “Dirvos” skaityto
jams ko nors naujo ir ne
aiškaus, o tik varymas pir- 
jnyn to paties tautinio kul
tūrinio darbo kokį varo da
bartinis “Dirvos” redakto
rius per apie 15 metų.

“Liaudies Tribūna” turi 
gabių rašytojų, jų straips
niai yra gyvi ir lengvi skai
tyti, taigi jų tūpimas “Dir
voje” bus didesnis paįvairi
nimas laikraščio. Tiesiog 
gaila butų kad jų geri no
rai, jų mintys ir sumany
mai turėtų apsiriboti tiktai 
mėnesiniame mažama žur
nale, “L. Tribūnoje”, kuo
met yra verti plisti plačio
je Lietuvių visuomenėje, ką 
per “Dirvą” atsieks, pasiek
dami “Dirvos” skaitytojus 
plačioje Amerikoje, Kana
doje, Lietuvoje ir kitose 
pasaulio dalyse.

Jei kas bus naujo “Liau
dies Tribūnos” raštuose tai 
tik tas kas liečiasi pačią 
Liaudies Sąjungą, ir tiktąi 
gerovei Amerikos Lietuvių 
ir musų tautai abelnai.

Toliau, kadangi “Liadies 
Tribūnos” redaktoriai ran
dasi Chicagoje, “Dirvos” 
skaitytojai gaus daugiau 
žinių iš Chicagos ir turės 
geresnę progą pažinti tą 
didžiausią pasaulyje paski
rą Lietuvių koloniją, kuri 
labai daug padarė savo lai
ku musų tautinės kultūros 
ir garbės kėlimui, bet kuri, 
lyg kokiai bausmei, neteko 
tikros tautinės spaudos ir 
tautiniai nusistačius visuo
menė neturi jokios atstovy
bės.

Tiesa, daugybė Chicagoje 
skaito “Dirvą”, bet toli ne
gana, ir su “Liaudies Tri
būnos” ir Liaudies Sąjun
gos veikėjais atsidarys jai 
dar platesnis laukas ir pro
ga Chicagos srities Lietu
viams pažinti tą laikraštį 
kuris užima pirmą vietą 
tautinių idėjų vykdyme A- 
merikoje.

Prašome skaitytojų pa
skaityti greta telpantį pa
reiškimą Liaudies Sąjungos 
valdybos ir sekti 4-tą pus
lapį, kuris tampa pavestas 
“Liaudies Tribūnai”.

Šiaip permainų “Dirvoje” 
jokių nepasidarys.

Morta Kustienč
Jurgis Washingtonas, ko

votojas ir išliuosuotojas ši
tos didelės valstybės, būda
mas 27 m. amžiaus, vedė 
gražią turtingą našlę, var
du Martha Custis.

Tiems musų patriotams 
kurie mėgsta privedinėti 
kad ir Adomas su Jieva ro
juje Lietuviškai kalbėję, 
reiktų patyrinėti ar Mar
tha Custis nebuvo Morta 
Kimtienė, “Dirva” ir dabar 
turi vieną prenumeratorių, 
atvykusį iš Lietuvos, vardu 
Kastis.

- Mirti nebijo tas kurio 
gyvenimas daug vertas.

NUO “L. TRIBŪNOS”

Pradedant su šia laida, 
“LIAUDIES TRIBŪNA” 
bus spausdinama “Dirvoje” 
3-me puslapyje kas savai
tę. Amerikos Liet. Liau
dies Sąjungos Centro Val
dyba permatė būtiną rei
kalingumą dažnesnio išlei
dimo “Liaudies Tribūnos”, 
vietoje mėnesinio, taigi ta
po susitarta su “Dirvos” 
Administracija, ir to pa
sekmėje musų organas “L. 
Tribūna” eis kas savaitę 
kartu su “Dirva”.

Šis A. L. L. Sąj. Centro 
Valdybos žingsnis yra visų 
narių šimtu nuošimčių už- 
girtas. “Dirva” pasirinkta 
del daugelio priežasčių; vie
na, “Dirva” yra arčiausia 
prie Chicagos, A. L. L. S. 
Centro, nes visi Chicagos 
skaitytojai gauna “Dirvą” 
penktadieniais, sekantį ry
tą po jos išleidimo; antra, 
“Dirva” buvo ir yra tauti
nis laikraštis, kuris gynė ir 
gina visus tautinius Lietu
vių reikalus Amerikoje — 
kas yra tikslu musų Sąjun
gos ir “Liaudies Tribūnos”. 
Trečia, literatiniu žvilgs
niu “Dirva” yra vienintelis 
savaitraštis kurio špaltose 
nuolat spausdinama istori
nės apysakos iš dailiosios 
literatūros.

Taigi tais motivais pasi
remiant, A. L. L. Sąjungos 
Centro Valdyba ir pasirin
ko sau “Dirvą” už bendrą 
kulturinį draugą. Mums at
rodo kad bendrinimas jie- 
gų tautinėj spaudoj yra vie
nintelis kelias kuriuo mes 
galėsime prieiti prie geres
nio susipratimo ir dięįesnių 
darbų tautos labui.

Pradėdami leisti “LIAU
DIES TRIBŪNĄ” savaiti
niu, mes turėsime galimy
bių teikti platesnes infor
macijas apie Amerikos Lie
tuvių Liaudies Sąjungą, jos 
veikimą ir idėją.

“Liaudies Tribūna” tam
pa savaitiniu tautiniu Chi
cagos Lietuvių laikraščiu, 
taigi šiose skiltyse tilps į- 
vairiausios žinutės iš Chi
cagos Lietuvių gyvenimo. 
Todėl kviečiame visus Chi- 
cagiečius remti ir platinti 
“Dirvą”, o sykiu platinsite 
ir “Liaudies Tribūną”. Mu
sų nusistatymu yra kad Į 
pusmetį laiko turime surin
kti nemažiau 1000 skaity
tojų ir suorganizuoti bent 
pusę tiek Sąjungos narių.

Tat, broli ir sesuo, stok 
j kulturinį, apšvietos ir tau
tinį darbą!

L. L. Liaudies Sąjungos 
Centro Valdyba.

Bagočius, Bačiunas ir 
“Naujienos”

“Naujienos” rašydamos 
apie tautininkų tarybas ir 
susitaikymą statyt bendrus 
kandidatus prieš socialis
tus, kelintu kartu pakarto
ja, nežinia ar iš desperaci
jos ar skaitydamos tą už 
labai svarbų faktą, buk tai 
p. Bačiunas pasakęs “N.” 
redaktoriui ‘garbės žodžiu' 
jog nekandidatuos į SLA. 
prezidento vietą nežiūrint 
kiek balsų gautų nominaci
jose, o dabar kandidatuoja!

Jeigu p. redaktorius ne
turi ko daugiau sakyti prieš 
p. Bačiuną tai turėtų visai 
tylėti.

“Dirvos” redaktorius tu
ri laišką iš Adv. Bagočiaus, 
rašytą 1931 m. pavasarį, 
kuriame p. Bagočius pasi
sako: “Neturiu jokių aspi
racijų į jokius urėdus Susi
vienijime ir neturiu jokių 
kandidatų j jokias vietas”, 
bet “Dirvos” redaktorius 
to p. Bagočiaus pareiškimo 
nenaudojo prieš jį nei laike 
nominacijų nei nenaudos 
dabar.

Adv. Bagočius kandida
tuoti sutiko kada “vakarų 
komitetas” (?!) jį pažadėjo 
remti ir pakurstė prie to.

Taip pat ir p. Bačiunas 
sutiko pildyti tautininkų 
konferencijos reikalavimą 
kandidatuoti, kuri jokio ki
to kandidato nesutiko sta
tyti kaip tik p. Bačiuną.

Ka$ p. Bačiuną gauna as
meniniai pažinti tas randa 
jį tinkamu būti SLA. Pre
zidentu. Tai ideališkas ir 
visapusiai atsakantis žmo
gus. Net ir pačios “Nau
jienos” prisispyrusios rašė 
kad nieko prieš p. Bačiuną 
negali turėti ar surasti.

Tautininkų konferencija, 
pažinus p. Bačiuną, atidavė 
už jį 27 balsus, dusyk ^dau
giau negu už kitu du kan
didatu.

Kad p. Bačiunas nomina
cijose gavo mažiau už ki
tus tautininkus priežastis 
yra aiški: SLA. nariams jis 
šiuo tarpu buvo mažiau ži
nomas ir gerais ir blogais 
darbais.

Susitaikius ant p. Bačiu- 
no, SLA. tautinė srovė pa
darys labai puikų pasirin
kimą.

Suomija Įveda Valstybinę 
Degtinę

Suomijos vyriausybė iš
dirbo valstybinės kontrolės 
tvarką svaiginantiems gė
rimams gaminti, platinti ir 
importuoti, kad privatiniai 
biznieriai iš to nedarytų 
pelnų.

Prohibicija tokiu budu 
Suomijoje užbaigė dienas.

(Prieškarinių laikų daina)
Lietuva tėvynė — tai mano gimtinė;
Mano žemė mylimiausia, man yra bran

giausia ....
Teka upės sraunios, šlama girios šaunios, 
O paukšteliai giedai dailiai purpsėdami 

meiliai.
Gegutė kukuoja, tututis tūtuoja,
Žydi sodai, žydi pievos, žydi baltos j ievos.
Bakūžėlės siauros, ir jų sienos kiauros, 
Kvepi gėlės iš darželių jaunųjų mergelių.
Musų broliai vargsta, atėjūnai tarpsta,
Jiems laiminga ta gadynė, mus — tamsi 

tėvynė....
Tau, Lietuva brangi, laiks pakilt, kadangi 
Tavo sūnus tave remia, tave myli, žeme!

K. Stiklelis.

Juodųjų Afrikiečių Gyvenimas
Rašo KAROLIS VAIRAS.

ZULŲ ARBA AMAZULŲ VEDYBOS
Zulu, arba Amazulų, stabmeldiškos 

vedybos turi daug savotiškų apeigų.
Bent vienu mėnesiu prieš vedybas jau

nikis turi sudėti dainą, kurią paskui jis 
privalo dainuoti vedybų iškilmėse. Sudė
jęs dainą, jaunikis kviečia savo draugus 
išmokti dainos. Jis taip pat turi sukom- 
panuoti tai dainai ir atitinkamą melodiją 
— jie visi dainuoja šokdami ir mušdami 
taktą kojomis. Tose repeticijose dalyvau
ja visos jaunikio seserys su savo draugė
mis. Tos dainos tai paprastai keletas žo
džių, kurie kartais neturi jokio ryšio su 
vedybomis. Pavyzdžiui štai pora tokių 
dainų, kurios reiškia: “Įkliuvome bėdon. 
Dabar turime šovinius.” Arba: “Tu, ta
bako šniaukėjau, ar niekados nemanai mir
ti?”

Panašias vieno posakio kelių žodžių 
daipeles Zulu darbininkai sau sudeda ir 
gieda jas monotoniškai, sutartinai, kokį 
nors darbą atlikdami, pvzd. virvę trauk
dami, skeldami akmenis kelių statybai ir 
kt. — tas primena žinoma Rusu “Ei uch- 
nem”.

Jaunoji taipgi pradeda rengtis vedy
boms visu, mėnesiu iškalno. Ji turi sudė
ti dainą ir parinkti jai gaidą. Ir ji kvie
čia savo drauges repeticijosna, kurioms 
paprastai skiriama popietis, arba mėnesie
nos nakties vakaras: repeticijos dažnai 
užtrunka iki pat ryto. Jos dainos žodžiai 
taipgi negudrus, pvžd.: “Vargas man! Pa
likau savo močiutę.” Arba: “Tai mano 
pasirinkimas. Palikau savo žmones.”

Nuskyrus vedybų iškilmėms dieną ir 
viską jau tai dienai paruošus, jaunosios 
tėvas siunčia į jaunikio kraalą, kur gyvens 
jo duktė, dvi karves, kurios bus jos nuo
savybė. Tai reiškia kad ji popietiniu lai
ku išeis iš savo tėvų namų, kartu su pa
mergėmis ir kitais savo palydovais. Jau
nikio kaime priruošiama tam vakarui at
skira palapinė jaunajai su jos kompanija. 
Tai yra vedybų išvakarės.

Pamergėms h- palydovams pasiekus 
kaimą, pasigirsta didelis trukšmas, dai
nos, delnų plojimai — tai ženklina kad 
nuotaka ateina. Merginos dažnai turi ran
kose po porą akmenų, kad trukšmas butų 
dar didesnis. Ties vartais kas nors jas 
pasitinka ir nulydi į paskirtą joms palapi
nę. Čia jos visos sėdi dainuodamos ir kal
bėdamos iki išauštant. Ryto meto sulau
kus, jos eina į anksčiau jau parinktą vietą 
krūmuose, kur ir pusryčiauja. Čia jos pra
leidžia beveik visą rytmetį. Iš jaunikio 
namų joms atsiunčia mėsos ir alaus. Apie 
aštuntą valandą ryto ateina pas jas jau
nikio siunčiamas kvieslys, kuris prašo jau
nąją išeiti iš krūmų. Bet šis pasiuntinis 
negryžta, jis pasilieka su pamergėmis ir 
nuotaka.

Jaunasis siunčia antrą pasiuntinį. Šis 
irgi pasilieka su pamergėmis krūmuose. 
Po to siunčiami kiti pasiuntiniai, iki jų pri
sirenka desėtkais. Pagaliau atsiunčiamas 
galvijis, ir dabar jaunoji tariasi kad jau 
esą laikas ruoštis ir pasirodyti jaunajam. 
Ji puošiasi vedyboms paruoštais rubais, 
būtent: nauju odiniu andarokučiu, susintu 
iš jaučio odos, gerai įtaukuotu ir įkvėpin
tu “amaka” kvepalais; ant rankų, per rie- 
šv ir virš alkūnių ji užsimauna balto jau
čio uodegos rankenėles-braslėtukus, bal
tus ir žalius karolius ant kaklo, riešų ir 
čiurnių, plunksnas apt galvos, karolių ve
lionei} ant veido, peilį arba jėtį rankoje— 
šituo ginklu ji švaisto vedybų šokio metu.

Pamergėms baigus puošti ir dabinti 
jaunąją, visos apsupa ją ratu, paslėpdamos 
be to aukštai iškeltais kilimėliais, kad nie
kas negalėtų jos matyti pirm negu ji pa
sirodys savo busimam vyrui, kurs pirmas 
tegali ją pamatyti.

Taip ji yra, saugiai dabojant, lydima 
visą kelią, bet ji iškelia auktyn savo jėtį 
kad toliau nuo jos esantieji galėtų matyti 
kur ji yra.

Jaunikis, paprastai, randamas besė
dint su savo artimiausiais draugais ant 
žemės, netoli galvijų kraalo, ir prie jo čia 
atvedama jaunoji.

Jaunajai artėliau priėjus, minia pasi
traukia nuo jos į šalį, ir pamergės prisi
artina prie jaunikio, dar vis apsupusios ir 
paslėpusios jaunąją. Visai arti prie jau
nojo priėjus, kilimėliai nuleidžiami žemyn. 
Jaunoji atsiklaupia ir pašnabžda jauna
jam į ausį keletą žodžių, dažniausia šitaip 
ar panašiai: “Aš atėjau. Tu gerai elg
sies su manim. Tu mane palaidosi, ir aš 
palaidosiu tave.”

Į šituos jaunosios žodžius jaunikis ši
taip (ar panašiai) atsako: “Sutinku. Ir

tu gerai elgsies su manim.”
Po to pamergės taria savo žodį, pa- 

tardamos jam mylėti savo žmoną ir būti 
jai geru, nes kitaip jis busiąs nubaustas, 
ir t. p. Šiais atvejais pamergės gali sakyt 
jaunikiui kas tik joms tinka.

Dabar pasirodo vyresnio amžiaus mo
terys, jos ateina ir šoka jaunų merginų 
tarpe. Senės atsineša kukurūzų varpas, 
užsmeigtas ant jėčių ir švaisto jėtimis ore, 
gerai jaunųjų laimei ir sugyvenimui.

Šitų apeigų metu jaunikis su savo 
draugais pasišalina pasipuošti, kas visada 
atliekama po to kai jaunoji yra prisista
čiusi jaunikiui. Ji dėvi didelę prijuostę iš 
jaučio odos ir beždžionės kailiuką, ant 
rankos, riešų ir ant čiurnių — baltas jau
čio uodegas; ant galvos jis turi plunksnų 
papuošalus; rankose turi buožę ir iškil
mių skydą. Jei jaunikis yra vyras su žie
du ant galvos, jis privalo turėti padorų 
nedidelį dailių plunksnų kuodelį ant kak
tos ir ilgesni kuodelį ant pakaušio.

Jaunikiui su savo palydovais sugry- 
žus, prasideda šokiai. Jo daina patiekia
ma jaunosios palydovams pasigerėti. Dai
nos ir šokiai tęsiasi iki visi dalyviai tikrai 
pailsta. Svečiai, prisišokę, susėda pasilsė
ti, o jaunoji su savo pamergėmis ima da
bar dainuoti, su įvairiomis variacijomis, 
savo dainą; senos moterys, tikrai nepa
mėgdžiojama gracija, sukinėjasi tarpe 
jaunimo.

Jaunajai baigus savo dalį, jaunasis 
vėl išeina scenon, ir taip jie dainuoja ir 
šoka iki sutemų ir po to visi sueina vidun. 
Tą dieną svečiams teduodama tiktai alaus, 
daugiau nieko.

Kitą dieną prasideda tikroji vedybų 
puota. Čia dalyvauja tiktai giminės ir 
kviestieji svečiai. Jaunoji tą dieną išda
lina savo mergiškus papuošalus savo ir sa
vo vyro seserims. Ji sudeda visus karo
lius į indą ir užpila ant jų vandens, paskui 
išima juos po vieną ir svaido į merginų 
buri. Šitai primena jaunosios bukieto svie
dimą pamergėms baltųjų vestuvėse.

Trečią dieną baigiamoji vedybų diena. 
Jaunoji turi bandyti pabėgti namon pas 
savo tėvus, nešina ant nugaros kūdikį iš 
savo vyro namų — nes dažnai viename 
kraale gyvena kelios šeimos. Jei ji yra 
gera bėgikė ir pasiekia savo tėvų namus 
nepagauta tai ji gauna dovanų karvę; bet 
tai sunku pasiekti, nes ji paprastai gerai 
dabojama, prie to kūdikis ant jos nugaros 
taipgi gerokai kliudo laisvai bėgti. Jeigu 
jaunajai pasiseka laimėti lenktynėse tai 
dovaną — karvę — turi duoti jai jos vy
ras. Jis po to parsiveda jaunąją namon.

(Bus daugiau)

DU BROLIAI
Graži istoriška apysaka apie du bro
liu, kurie kūdikystėje perskirti užau
go vienas kito nepažinodami, paskui 
kariaudami pasižino, bet vienas jau 
buvo krikščionis ir savo žmones žudė. 
Knygelė yra 40 psl., parašė K. S. Kar
pavičius. Apysaka žingeidi ir jaus-* 
minga. Su prisiuntimu 18c. (Siųs
kit 2c pašto ženkleliais, bet kitų šalių 
pašto ženkleliai nepriimami.)

Reikalaukit “Dirvoje”

JAU GATAVA

Baudžiauninkė
Keturių veiksmų Melodrama

iš Baudžiavos Laikų
Gražus meiliškas romanaš-melodrama iš ne- 
persenai buvusiu, dar musų senosios kartos 
apkalbamų, baudžiavos laikų Lietuvoje — 
apie meilę ir santikius paprastos baudžiau
ninkes su pono sunum. Veikalas yra labai 
patraukiantis, lengvas pastatyti, pritaiky
tas Lietuviškoms scenoms Amerikoje. Vei
kime dalyvauja 6 vyrai ir 5 moterys. Kny
gelė 67 puslapių didumo, ims pastatyti tik 
valandą ir pusę laiko.

Knygelė 50c. IĮ knygelių už $5.00.

SLA. NOMINACIJŲ 
PASEKMĖS

Jau paskelbta oficialiai 
pasekmės SLA. Pildomosios 
Tarybos nominacijų. Dau
giausia balsų gavusieji yra 
sekanti;
Prezidento vieton:

F. J. Bagočius 1,942
S. Gegužis 1,488
J. V. Grinius 1,393
J. J. Bačiunas 904
J. Gataveckas 694,

Vice Prezidento:
J. V. Grinius 2,592
A. Mikalauskas 1,937
M. Vokietaitis 698
M. Mockevičius 667

Sekretoriaus:
M. J. Vinikas 2,535
P. Jurgeliutė 1,891
J. Miliauskas 691
V. M. Čekanauskas 626
B. Varašius 628

Iždininko:
K. P. Gugis 3,079
J. Tareila 1,771
J. S. Lopatto 992

Daktaro-Kvotėjo:
Dr. I. B. Bronušas 1,838
Dr. E. G. Klimas 1,Š48
Dr. J. Stanislovaitis 1,058 
Dr. Jonikaitis 874 
Dr. A. J. Karalius 795

Iždo Globėjų:
J. Januškevičius, Jr. 2,629 
S. Bakanas 2)098
Geo. J. Stungis 1,875
M. A. Raginskas 1,427 
S. Mockus 666
J. Bacvinka 605
K. Arisonas 583
J. Sekys 575
Komunistų kandidatai į 

svarbesnes vietas gavo po 
apie 700 balsų. Tas paro
do kad iš likusių Susisvie- 
nijime savo simpatizatorių 
jie sukrapštė tą skaitlinę. 
Dabar komunistų laikraš
čiai nežino ar džiaugtis iš 
to ar pykti kad nepasisekė 
ir tu 700 nariu ištraukti iš 
SLA.....

HENRY CLAY
Henry Clay, buvo vienas 

iš septynių neturtingos naš
lės vaikų, kuri negalėjo pa
siųsti jo į kitą kurią moky
klą, tik į pradinę. Kožną 
laisvę valandėlę jis skirda
vo mokslui be mokytojo pa
galbos ir skaitydavo knygas 
ir keliems metams praėjus, 
buvo’ jau gerai išsilavinęs- 
Vaikinas kuris mokėsi kal
bėti tvarte, turėdamas klau
sytojais tik karvę ir arklį, 
tapo vienu didžiausių Ame
rikos kalbėtojų ir politikų. | |

Kas nori pasiekti ankste
snio proto išsilavinimo ir 
tuomi geresnės būklės, tai 
patartina skaityti knygas. 
Dabar jau ir Lietuvių kalba 
yra gerų ir naudingų kny
gų-

“MUSŲ VILNIUS”
Nėra Lietuvoje kito tokio žurnalo 

kuris eitų kas 10 dienų gražaus di
delio formato 24 puslapių. Yra tik 
vienas žurnalas, ‘MUS& VILNIUS'.

‘MUSŲ VILNIUS’ gina Vilniaus 
reikalus, rašo kuoplačiausia Vilniaus , 
vadavimo reikalais, deda daug py- i 
žiu iliustracijų iš Pavergtos ir Lais
vos Lietuvos. Jis atsidėjęs seka 
Amerikos ir kitų kraštų Lietuviu j 
gyvenimų.

'MUSŲ VILNIUS’ punktualus - 
jis pasirodo kiekvienų 10, 20 ir~30 ■■ 
dienų kiekvieno mėnesio.

‘MUSŲ VILNIUJE’ bendradar
biauja žymus publicistai, rašytojai 
kaip Prof. M. Biržiška, V. Bičiūnas, 
Petras Babickas, K. Berulis, J. A. 
Herbačiauskas, Liudas Gira, Liudas 
Dovydėnas, K. Inčiura, Lazdynų Pe- 
lėda-Lastauskienč, Vygandas-Dr. J. 
Purickis, Petras liuseckas, Matas 
šalčius, Dr. Rutenbcrgas, Kan. J- 
Tumas-Vaižgantas, J. Ziminskas, M. 
Aldonis, Prof. J. Žemaitis ir visa ei
le okupuotos Lietuvos rašytojų. Re
daguoja V. Uždavinys.

‘MUSU VILNIUS’ žengia tvirtais 
žingsniais j penktus metus. Jame 
rasite gražiausios medegos, gražiau- . 
šių straipsnių, gražiausių iliustraci- j 
jų, visiems artimų minčių.
metams kainuoja 7 litai. Užsieniuo- į

‘MUSŲ VILNIUS’ pigus žurnalas: 
se 20 litų ($2.00).

Vienų numerį gausite nemokamai 
susipažinti. Rašykite šiuo adresu: j

‘MUSŲ VILNIUS’ 
Kaunas, Daukanto g. 3. Lithuania- .

K. S. KARPAVIČIAl
LIETUVOJ]

Rašo J. 0. ŠIRVY

KOKIS lalkelis atgal gav 
Karpavičiaus, man ati 

jo naują veikalą, “Juros Mei 
čiau knygą ne tik aš bet ii 
taipgi jau spėjo ją perskaity 
linkės apysakų mėgėjų. 1 
ir apysakos sambūrio (fabi 
ir autoriaus pasirinkta idę 
rinti Lietuvos mytologiją i 
apysakas. Niekas taip nei 
krašto istorijos mokinimui 
apysakos, romanai, dramos, 
tų patiems Prancūzams ma 
torija Prancūzijos, be Skott 
be Puškino - Rusijos, ir tt 
šiuo klausimu dar esame bi 
taris bandė kelią pralaužti 
tu”, bet tuomi bandymas v 
gė-

Pradėjus šią vagą arti 
čiui, mažai kas tuomi pasi 
pagavo gadynės dvasią ir 
lą. Kas savo istorijos ne] 
norantas. Nors visus pasai 
eitum, nežinodamas savo is 
mokša. Sokratas pasakė: 
save”. 0 kai norėsi pažin 
kės pažinti ir savo tautą, 
pažinti ją tai reikės pasinei 
durnus. Tuo klausimu pas: 
vyrių mes mažai turime. 1 
kantas, Basanius, Šliupas, 
keletas kitų, pašventusių ka 
vo gyvenimų studijoms api< 

r , povę, jos Mįųjįg paliktus 
pusėtinai medegos paliko (ku 
dar nemokame tinkamai įvt

Nesenai skaičiau “Vieny 
labai teisingą pastabą muši 
statančią p. Karpavičių pavy 
dinančią imti temas apysakoi 
iš musų tautos istorijos. Šia 
istorinių dailyrašos (beletri 
kaip ii’ neturime; ir labai i 
rūpinasi. Dideles viltis paroi 
kevičius, bet ji “nužudė” vis 
liarščinos” ir universiteto i 
vė- Mickevičius, padovanojęs 
“Šarūną” ir “Dainavos Pada 
vė skaisčių vilčių istorinei d 
jo minkštą širdį nugalabijo v 
giai, o mažadarbiai, kurie kii 
štų žmogų stumia prie visok 
darbų, iki jį stačiai, sakysim, 
buvo su a. a.'Būga.... Mes 
rime jau tuzinais atsirandan 
namų “originalių” apysakų, 
jos daugiausia imtos iš vėliau 
kant moderniškos, o ne iš sei 
sis karas vėl gi daugelio rašy 
į save pagveldė, ir maža viltie 
toiūškai beatsipeikėtų. Tiesi

- kiti daugiau rūpinasi temomi 
rijos, iš Indijos, iš Zanzibaro, 
Aybsinijos gyvenimo. Dar l 
žiaus galvažudžių ir paleistuvi 
lūs” renka ir jais musų neki 
vaišina. Musų gili, garbinga, 
mi senovė mažai ką domina.

Tiesa, mažai mes turime 
tų iš Lietuvos istorijos. Daul 
ja, Amerikoje išleista (ir tai n 
Lietuvoje neprieinama, nes jos 
sta. Basanavičiaus raštai nėra 
tą surinkti ir išleisti. Dr. šli 
irgi čia negaunama. Na o iš 
nos “Lietuvos Istorijos” juk 
musų jaunimas tepasimokius, 
mums turėti savo kalboje išle 
visus kas tik buvo rašyta apie 
su, Lenkti, Vokiečių ir kiti 
Mums begalo reikia Norbuti 
Dejų" (9 tomai); reikia Krašt 
lira" reikia Jucevičiaus “Lie 
pro šalį turėti ir Stryjkovskio. 
kur kitos kronikos Rusų ir Voi 
riko? Sakoma kad daugelis ki 
klaidingos. 0 kur gi rasite iste 
kri nekhidimtą? Niekas iš ist 
reikalauja kad jos kiekviena ei 
kokio nors cenzoriaus pertikrint 
Im stambioji tautos srovė. Daba 
veik nieko neturime. Rūpinamas; 
ciiiiiiėmis istorijomis” (tuo keli 
mes neužilgo vėl susilo"1"’
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SLA. NOMINACIJŲ 
PASEKMĖS

Jau paskelbta oficialiai 
įsekmės SLA. Pildomosios 
arybos nominacijų. Dail
iausia balsų gavusieji yra 
ikanti; i 
rezidento vieton:
F. J. Bagočius
S. Gegužis
J. V. Grinius
J. J. Bačiunas 

Gataveckas
Prezidento: 
V. Grinius 
Mikalauskas

M. Vokietaitis
M. Mockevičius

Sekretoriaus:
M. J. Vinikas 
P. Jurgeliutė
J. Miliauskas 
V. M. Čekanauskas 62? 
B. Varašius

Iždininko:
K. P. Gugis
J. Tareila
J. S. Lopatto

Daktaro-Kvotėjo:
Dr. L B. Bronušas
Dr. E. G. Klimas
Dr. J. Stanislovaitis 1,058 
Dr. Jonikaitis 871
Dr. A. J. Karalius 795

Iždo Globėjų:
J. Januškevičius, Jr. 2,629
S. Bakanas
Geo. J. Stungis
M. A. Raginskąp 
S. Mockus
J. Bacvinka
K. Arisonas 
J. Sekys
Komunistų kandidatai į 

svarbesnes vietas gavo po 
apie 700 balsų. Tas paro
do kad iš likusių Susisvie- 
nijime savo simpatizatoriii 
jie sukrapštė tą skaitlinę 
Dabar komunistų laikraš
čiai nežino ar džiaugtis iš 
to ar pykti kad nepasisekė 
ir tų 700 nariu ištraukti iš 

, SLA.......
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HENRY CLAY
Henry Clay, buvo vienas 

iš septynių neturtingos naš
lės vaikų, kuri negalėjo pa
siųsti jo Į kitą kurią moky
klą, tik j pradinę. Kožns 
laisvę valandėlę jis skirda
vo mokslui be mokytojo pa
galbos ir skaitydavo knygas 
ir keliems metams praėjus, 
buvo- jau gerai išsilavinęs- 
Vaikinas kuris mokėsi kal
bėti tvarte, turėdamas klau
sytojais tik karvę ir arklį 
tapo vienu didžiausių Ame
rikos kalbėtojų ir politiką

Kas nori pasiekti ankste
snio proto išsilavinimo ir 
tuomi geresnės būklės, tai 
patartina skaityti knygas 
Dabar jau ir Lietuvių kalba 
yra gerų-' ir naudingų kny
gų-

“MUSU VILNIUS”
Nėra Lietuvoje kito tokio žurnal* 

kuris eitų kas 10 dienų gražaus di-. 
delio formato 24 puslapių. Yra iii 
vienas žurnalas, ‘MUS& VILNIUS'.

‘MUSŲ VILNIUS’ gina Vilnia® 
reikalus, rašo kuoplačiausia Vilnia® 
vadavimo reikalais, deda daug gn- 
žiu iliustracijų iš Pavergtos ir Lais
vos Lietuvos. Jis atsidėjęs seb 
Amerikos ir kitų kraštų Lietuvį 
gyvenimą.

‘MUSŲ VILNIUS’ punktualus - 
jis pasirodo kiekvieną 10, 20 ir"l į 
dieną kiekvieno mėnesio.

‘MUSŲ VILNIUJE’ bendradar 
biauja žymus publicistai, rašytoja 
kaip Prof. M. Biržiška, V. Bičiūnas 
Petras Babickas, K. Berulis, J. 1 
Herbačiauskas, Liudas Gira, Liuda 
Dovydėnas, K. Inčiura, Lazdynų Pr 
lėda-Lastauskienč, Vygandas-Dr. I 
Purickis, Petras Ruseckas, Mat® 
šalčius, Dr. Rutenbcrgas, Kan. I 
Tumas-Vaižgantas, J. Ziminskas, H 
Aldonis, Prof. J. Žemaitis ir visa « 
lė okupuotos Lietuvos rašytojų. Rr 
daguoja V. Uždavinys.

‘MUSŲ VILNIUS’ žengia tvirtai 
žingsniais j penktus metus. Ja® 
rasite gražiausios medegos, gražiau 
šių straipsnių, gražiausių iliustraci
jų, visiems artimų minčių, 
metams kainuoja 7 litai. Užsienine

‘MUSŲ VILNIUS’ pigus žurnalas 
se 20 litų ($2.00).

Vieną numerj gausite nemokami 
susipažinti. Rašykite šiuo adresl

‘MUSŲ VILNIUS’ 
Kaunas, Daukanto g. 3. Lithuania
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K. S. KARPAVIČIAUS RAŠTAI 
LIETUVOJE

Rašo J. O. ŠIRVYDAS.

IZ’OKIS laikelis atgal gavau iš p. K. S. 
Karpavičiaus, man atminčiai skirtą; 

jo naują veikalą, “Juros Merga”. Perskai
čiau knygą ne tik aš bet ir mano žmona, 
taipgi jau spėjo ją perskaityti keletas apie- 
linkės apysakų mėgėjų. Visi gerėjamės 
ir apysakos sambūrio (fabulos) mitrumu 
ir autoriaus pasirinkta idėja — populia
rinti Lietuvos mytologiją ir istoriją per 
apysakas. Niekas taip neprisideda savo 
krašto istorijos mokinimui kaip istorinės 
apysakos, romanai, dramos. Be Durno bu
tų patiems Prancūzams mažai žinoma is
torija Francuzijos, be Skotto — Anglijos; 
be Puškino — Rusijos, ir tt. Tik pas muf 
šiuo klausimu dar esame biedni. Dr. Pie 
taris bandė kelią pralaužti su “Algiman 
tu”, bet tuomi bandymas veik ir užsibai 
gė.

Pradėjus šią vagą arti K. S. Karpavi
čiui, mažai kas tuomi pasidomėjo. O jis 
pagavo gadynės dvasią ir istorijos! reika
lą. ■ Kas savo istorijos nepažysta tas ig- 
norantas. Nors visus pasaulio mokslus iš
eitum, nežinodamas savo istorijos busi ne
mokša. Sokratas pasakė: “Pažink pats 
save”. O kai norėsi pažinti save tai rei
kės pažinti ir savo tautą. O kai norėsi 
pažinti ją tai reikės pasinerti į amžių glu
dumus. Tuo klausimu pasižymėjusių did
vyrių mes mažai turime. Norbutas, Dau
kantas, Basanius, Šliupas, Būga, ir dąr 
keletas kitų, pašventusių kad ir neilgą sa
vo gyvenimą studijoms apie Lietuvos se
novę, jos kalbą,, jus paliktus turtus, mums 
pusėtinai medegos paliko (kurių, deja, mes 
dar nemokame tinkamai įvertinti).

Nesenai skaičiau “Vienybėje” keno tai 
labai teisingą pastabą musų rašytojams, 
statančią p. Karpavičių pavyzdžiu ir ugz- 
dinančią imti temas apysakoms, romanams 
iš musų tautos istorijos. Šiais laikais mes 
istorinių dailyrašos (beletristikos) raštų 
kaip ir neturime; ir labai maža kas tuo 
rūpinasi. Dideles viltis parodė Krėvė-Mic
kevičius, bet jį “nužudė” visokios “kance- 
liarščinos” ir universiteto darbai. Krė
vė- Mickevičius, padovanojęs musų tautai 
“Šarūną” ir “Dainavos Padavimus”, pada
vė skaisčių vilčių istorinei dailyrašai, bet 
jo minkštą širdį nugalabijo visokį algamė- 
giai, o mažadarbiai, kurie kiekvieną darb
štų žmogų stumia prie visokių netinkamų 
darbų, iki jį stačiai, sakysim, nužudo, kaip 
buvo su a. a. Būga.... Mes šiandien tu
rime jau tuzinais atsirandančių musų ta
riamų “originalių” apysakų, romanų, bet 
jos daugiausia imtos iš vėliausių laikų, sa
kant moderniškos, o ne iš senovės. Didy
sis karas vėl gi daugelio rašytojų vien tik 
į save pagveldė, ir maža vilties kad jie ki
toniškai beatsipeikėtų. Tiesiog liga. O 
kiti daugiau rūpinasi temomis iš Francu
zijos, iš Indijos, iš Zanzibar©, iš Siamo ir 
Aybsinijos gyvenimo. Dar kiti iš Pary
žiaus galvažudžių ir paleistuvių urvų “per
lus” renka ir jais musų nekaltą jaunimą 
vaišina. Musų gili, garbinga, rimta, įdo
mi senovė mažai ką domina.

Tiesa, mažai mes turime bendrai raš
tų iš Lietuvos istorijos. Daukanto istori
ja, Amerikoje išleista (ir tai nepilna!) Čia 
Lietuvoje neprieinama, nes jos nėra išlei
sta. Basanavičiaus raštai nėra į vieną vie
tą surinkti ir išleisti. Dr. Šliupo istorija 
irgi čia negaunama. Na o iš Kun. Alek
nos “Lietuvos Istorijos” juk nedaug ko 

.musų jaunimas tepasimokins. O reiktų 
mums turėti savo kalboje išleistus raštus 
visus kas tik buvo rašyta apie Lietuvą Ru
su, Lenkų, Vokiečių ir kitose kalbose. 
Mums begalo reikia Norbuto “Lietuvos 
Dejų” (9 tomai); reikia Kraševskio “Lie
tuva”, reikia Jucevičiaus “Lietuva”. Ne 
pro šalį turėti ir Stryjkovskio kroniką. O 
kur kitos kronikos Rusų ir Vokiečių isto
rikui? Sakoma kad daugelis kronikų yra 
klaidingos. O kur gi rasite istoriją visiš- 
k:,; neklaidingą? Niekas iš istorijos ne
reikalauja kad jos kiekviena eilutė butų 
kokio nors cenzoriaus pertikrinta. Svar
bu stambioji tautos srovė. Dabar gi mes 
veik nieko neturime. Rūpinamasi tik “pa
saulinėmis istorijomis” (tuo keliu einant 
mes neužilgo vėl susilauksime savotiškų

PER TVORA

klojos:
Oi, oi, oi!

Rodos viskas gerai
Su ja šokau, juokavau;

Bet kai siekiau pabučiuoti 
Tai Į žandą gavau!

e BURBULAI 1932 KALENDORIUS 1932
Klausiate kas tai yra pre

zidentas? Hm.... Tai yra 
toks ponas kuris atsikėlęs 
nusiprausia, apsirengia, pa
valgo, užsirūko cigarą arba 
cigaretą, paskui rašo, skai
to, kalba ir nieko neveikia. 
Tokių ponų, arba preziden
tų dabar pilnas svietas. O 
jei vienas kur dingsta, tai 
žmonės jo vieton tuojau ki
tą išrinkę sodina. Kai kam 
vieno prezidento permažai 
tai renka net du. Štai Lietu
viai vieną prezidentą renka 
prie Kalėdas, kita po Kalė
dų.

Tas Bagočius tai tikras 
besotis. Jis ir taip bagotas. 
Advokataudamas pasidarė 
dar bagotesnis. Dabar kan- 
diduodams j prezidento “u- 
redą” nors dar nežino ar jis 
prezidentu liksis, ar ne, o 
jau kalba kad SLA. perma
žai algos moka. Rodosi kad 
galėtų tai ir grabe gulėda
mas dar bagotystę sau di
dintų. O degs jis pekloj sy
kiu su visais lokamčiais.

Dabar tokia mada visur 
virto kad kuopos susirinki
me ar “mitinge”, jei kas no
ri kalbėti kitaip negu “pra
zidentas” nori, tai pirmiau
sia turi pasisakyti kaip se
niai Amerikoj gyvena; to 
nepadarius “prazidentas” 
drąsuolį gali pasiųsti Į 
“krajų” valgyti košės su la
jum ir utelių šerti.

Vieną kartą buvo vienas 
socialistų korespondentas, 
kuris vis pasirašydavo 
“Paul”; nors tai buvo “gri-

Sausis-January
Timotiejus. Rainis, Vende 
Povilas ap. Rimgaila. Rutavilis, Mylė 
Polikarpas, šarkč, Rymantas
Jonas Auksaburnis. Včjuna, Auksuolis 
Karolis. Nijolė, Kaributas, Pasargis 
Pranciškus. Lingė, Santvaras, Aivaris 
Martinas. Nikodemis, žibonė, Manvylis

Sekmad. 24
Pirmad. 25
An trad. 26
Trečiad. 27
Ketv’tad. 28
Penktad. 29
šeštad. 30
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—Sęreda; Ketvirtadie

nis—Ketvergas; Penktadienis—Pėtnyčia; šeštadienis—Subata.
fanatikų kurie besirūpins tik “dangaus is
torijomis”. ...).

Reikia pasakyti p. Karpavičiui gražus 
dėkui kad nors tolimoje šalyje gyvenda
mas bando savo istoriniais apsakymais šią 
didelę spragą kamšyti. Jo veikalai Lietu
voje labai mėgiami, nes gryna Lietuvių 
kalba rašyti. Nėra čia frankmaniakiško 
žargono, kuriuomi čia Lietuvoje tūli rašy
tojai verčiasi (ir puikiai skaitytojus nuo 
savo raštų baido!). Gražų darbą užsiėmė 
p. Girdvainis, kuris Kaune sumanė išleis
ti p. Karpavičiaus raštus. Reikia tikėtis 
kad Lietuvoje išleisti p. Karpavičiaus raš
tai dar didesnę suvaidins rolę; nes reikia 
pasakyti tiesa kad Lietuvoje knygas išlei
džia daug gražiau iš meniško atžvilgio. 
Čionai geresnis tonas išlaikomas piešiniais, 
čia duoda dailesnį popierį, čia bendrai gy
viau nudabinama viršeliai ir viduje teksto 
vinjetkos. O kas svarbiausia — Lietuvo- 
e turi musų kalbai atsakančias raides, kil
ias Amerikoje leidėjai visai be jokio iš- 
nanymo panaikino. Pavyzdžiui, kad ir tik 
ienos ilgosios “u” panaikinimas padarė 
ai kad nebegalima atskirti žodžių: “auš

ti” (nuo aušros) ir aušti” (ataušo iš karš
to) ; “suris” (iš varškės” ir “suris” (sūru
mas) ; ir tt. Literatūra privalo turėti sa
vo ir meną. Musų kalba yra labai gražiai 
skambi, ir jos visi atspalviai reikalauja ne 
tik akcentus ir priegaidės nemažinti, bet 
dar juoba vystyti.

Labai gerai Amerikiečiai padarys kad 
p. Karpavičiaus Lietuvoje leidžiamus raš
tus patys sau užsisakys, ir užsakys savo 
giminėms Lietuvoje, taipgi į knygynus. | 
aniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiii n i n m iiiiiiiiiiiiiiiiiini iiiiiiiiiiiiii imi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini nu iiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiniiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii’.

Mano Atstatymo B-vė
Greitai plunksną 

pasigriebęs
Čekį išrašiau,

Bet — iš banko neužilgo
Vėl atgal gavau.

Aš jums sakiau: Liauki
tės rašę kad Bačiunas nėra 
žinomas, ba iki ateis rinki
mai padarysit jj perdaug 
žinomu. Taip ir atsitiko, ir 
dabar jis turės būti Susi- 
vieniojimo Prazidentas 
labai nenorėdamas.

net

Priešingai
— Klausyk, Jonuk, pasa

kyk man tikrą tiesą — ne
jaugi tu mane vedei tik dėl 
pinigų?

— Visai ne, meilute!
tave vedžiau tam kad apsi
mokėti skolas.

Meilė panaši į barščius, 
pirmi šaukštai karšti, pas- 

Į kultiniai — šalti.

Aš

norius”, bet savo vardą lie
tuviškai parašyt jau nemo
kėjo; internacionalistas mat 
buvo jis. Dabar jis kasžin- 
kus dingo, tai jo vieton at
sirado metodistas, kuris po 
savo korespondencijos lie
tuviškuose laikraščiuose vis 
pasirašo “Rev.”

Paul Dargis buvo Berly
ne atlankyti socialistų ”mu- 
čelnyką” Plečkaitį, kuris 
bandė kalbint Lenkus “pa
imt” Lietuvą arba “Litwą 
Kowenska”, o kaip tas ne
nusekė tai kiūtino nužudyti 
Lietuvos priemerą Volde
marą. Atlankęs Plečkaitį 
“Paul” Dargis sugryžo A- 
merikon, nes jį iš “demo
kratiškos Vokietijos” išbai
dė Lietuvos (kiaulių) šni
pai. ‘Tėviškės” redaktorius 
pasitiko jį su išskėstomis, 
rankomis ir visom pusėm 
nubučiavo. Girdi, labai ma
lonu ir linksma kad jis su
gryžo ir papasakojo kad 
Plečkaitis viską veikė su 
Voldemaro žinia.

Ponas Vitaitis pradėjo kas gali 
veikti atbulai. Jis vis po sei- taip drūčiai kad nebūtų ga
iliui imdavo garbinti “de-Hima juos išimt kada nori.

mokratiją”,. o prieš šeimą 
nutildavo. Tai buvo išroka- 
vimas kad seime negavus 
pipirų. Bet šiais laikais po 
seimui jis “demokratijai” 
davė ramybę ir' ėmė apie ją 
bubnyti prieš seimą. Turbut 
mano kad seime bus didžiu
ma socialistų.

Ateinantis SLA. seimas 
bus ‘jubilėjinis”. Delegatų 
siųskite kuodaugiausia, kad 
ir dukart tiek kaip užpernai 
siuntėte. Delegatų reikės 
daugybės tam kad butų gai
limą sukelti didesnį trukš- 
mą. Delegatų kelionės mo
kėti nereiks, nes žmonės 
dabar turi gana laiko, tai 
“savo kaštais” galės nuke
liauti. But gerai kad seime 
butų ir Zosė, nes turbut vėl 
bus reikalingas “specialis
tas” spardymui ir rankų 
kandžiojimui.

Duodu “įnešimą” kad 
SLA visi pinigai butų pas 
Gugį, be jokių nuošimčių 
laikomi. Bus saugiau. Ban
ke laikyt pavojus, nes ban- 

“uždaryt duris”

JAU!

patirsite skaitydami

Klajūnas;
SKAITYMO UŽTEKS IŠTISAM METUI; savo tvarką, ir abu narsiai kariaudami praplėtė Lietu-
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yra nauja graži isto
rinė K. S. Karpavi- 

_ čiaus apysaka-- ro
manas iš vidurio I 4-to šimtmečio — iš laikų garsiausių 
ir karingiausių Lietuvių Didkunigaikščių — Algirdo ir 
Keistučio — kuriedu nepasitenkinę net savo garsaus te-

vos ribas nuo Baltijos iki Juodųjų jurų, pavergdami di
deles dalis pietų ir šiaurės Rusų žemių.

Šioje apysakoje aprašymas eina ne apie kariones 
šių dviejų musų kunigaikščių, bet apie prietikius tuose 
laikuose Algirdo ir Keistučio brolio, Didkunigaikščio 
Jaunučio, kurio sostą Vilniuje aniedu karingi^kunigaik- 
ščiai paveržė ir ji privertė bėgti iš savo tėvynės, ir to
liau, apie prietikius jauno kariaunjnko, Merkio, kuris 
buvo ištikimas draugas Jaunučio ir su juo pasiryžo neš
ti bėdas ir vargus ir nenusilenkdamas Keistučio valiai 
sutiko apleisti savo mylimąją Trakų pilyje ir likti be tė
vynės, negu sulaužyti savo ištikimybę savo jaunų die
nų draugui ir nusilenkti Keistučiu!.

Apysaka dedasi Vilniuje, Trakuose, paskui persi
kelia į Rusų žemes — Maskvą, Kijevą ir kt. — kur Jau
nutis bėgo jieškoti pagalbos prieš savo brolius; paga
liau ir Totorių žemėse — garsioj Auksinėj Ordoj, kuri 
iš pusės su Lietuva buvo suplėšusios ir pavergusios Ru
sus, privertę jų kniazius laižytis tai Lietuviams tai To
toriams per daugybę metų.

Nei vargai nei niekas kitas neperskiria musų kar
žygio nuo jo draugo kunigaikščio, kaip tik vienas da
lykas — už ką Lietuviai ir šiandien vienas su kitu ne
sutinka — tai tikėjimas, nes Jaunutis, norėdamas prisi
gerint Maskvos Kniaziui, priima Rusų tikėjimą, ir nuo 
tada Merkys, ištikimas savo tėvų dievams, pameta mei
lę savo jaunų dienų draugui. Jis patiria kad jo myli
mąją, paliktą Trakų pilyje, Birutė perkalba išeiti už ki
to, ir tada prasideda Merkio klajūno gyvenimas vieno, 
nes netekus mylimosios, jį jo tėviškė nevilioja, ir jis at
siduria įvairiose šalyse, jieškodamas užmiršimo ir su
rasdamas naujų prietikių, apie ką 
šią apysaką.
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Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Miestelis kurs turi puikią 
kleboniją, bet bažnyčios 

jokios neliko.
Šis miestelis randasi Kė

dainių apskrityje. Dabar
tinė jo išvaizda labai men
kutė ir paprasta. Mažai 
kuo skirtųsi nuo kaimo jei
gu jį nepuoštų dviejų aukš
tų, gelsvai nutepti, klebono 
rūmai. Prieš karą čia tū
nojo maža medinė bažnytė
lė, bet laikas ją pergyveno 
ir ji dingo nuo žemės pa
viršiaus. Buvo rinkta au
kos naujai .bažnyčiai staty
ti, bet jos intencijai išdygo 
dviejų aukštų klebonija ir 
žmonės į ją žiūrėdami įsi
vaizduoja sau kad tai nau
jo stiliaus bažnyčia, kuriai 
dėjo aukas ir tikėjosi joje 
melstis. Kada stosis tikra 
bažnyčia sunku pasakyti, 
turbut dar daug metų pra
bėgs iki Paloniškiai susi- 
lauks-pasistatys bažnyčią. -

Miestelyje yra keletas 
krautuvių, pieninė ir mo
kykla. Į artimiausią gelž- 
kelio stotį penki kilometrai.

Miestelio ateitis tamsi. 
Kiti Lietuvos miesteliai ir 
bažnytkaimiai turi gyvą 
augimo pobūdį, o šis arti
nasi prie išnykimo ir jei 
laukiamoji bažnyčia neiš
keis savo galvos jame, jis 
praslinkus keliems metams 
bus įtrauktas į kaimų są
rašus.

Padavimai.
14-me šimtmetyje, vieš

pataujant didžiam kunigai
kščiui Gediminui, kur dabar 
stovi mažas Palonų mies
telis dingsojo tarp žaliuo
jančių miškų ir žydinčio 
sodo graži medinė pilis. Jos 
savininkas buvo Lietuvos 
bajoras suvokietėjęs grafas 
Štembergas. Nors jis bu
vo gimęs ir augęs Lietuvo
je ir joje gyveno, bet jisai 
daugiau pritarė Vokiečiams 
kryžeiviams negu savo tau
tai. Vieną kartą, užplūdus 
kryžeiviams Šeduvą, Štem
bergas buvo pasiųstas su 
savo kareiviais juos iš ten 
išvyti, bet jis mūšį pralai- 
•"ėio ir su didžiausiais nuo
stoliais ėmė trauktis į savo 
pilį. Kryžeiviai prisigrobę 
turtų ir paėmę daug Štem- 
bergo kareivių,, jo nesivijo 
bet patraukė atgal į savo

namus.
Sužinojęs Gediminas apie 

Štembergo pralaim ėjimą 
didžiai nustebo kad jis su 
savo kariumene negalėjo 
nuveikti nedidelės gaujos 
įsiveržusių kryžeivių. Ilgai 
negalvodamas, Gediminas 
pasiuntė j Šeduvos ir Palo
nų apielinkes savo ištikimą 
karininką Gardievutį kaipo 
špiegą kad jis tą pralaimė
jimą vietoje ištirtų. Bet 
Gardievutis nespėjo savo 
užduotį išpildyti, kaip Ge
diminas jį iš ten atšaukė, 
pavesdamas jam sulaikyti 
besiveržiančius kryžeivius į 
Raseinius. Gardievutis iš
vyko su didele kariumene, 
be to, jam į pagalbą turėjo 
atvykti ir Štembergas. Gar- 
dievučiui buvo įsakyta aky
lai sekti Štembergą, bet 
Štembergas pralaimėjęs po 
Šeduva mūšį susirgo ir sa
vo vieton pasiuntė su nedi
dele kariumene savo sūnų 
Rudolfą. Kryžeiviai buvo 
sumušti ir su didžiausiais 
nuostoliais turėjo pasitrau
kti iš' Raseinių.

Gardievutis gryžęs iš ka
ro nuėjo pas kunigaikštį 
Gediminą ir pranešė kad jis 
nakčiai įsibriovęs į kryžei
vių stovyklą matė ten gra
fą Štembergą, kuris neva 
del ligos pats negalėjo vyk
ti Į mūšį. Štembergas pa
siūlė kryžeiviams dabar be 
mūšio pasitraukti iš Rasei
nių, kad Lietuviai išsiskir
stytų, o paskui miškais sla
ptai naktimis atsidangint į 
Palonus, o iš čia jis pats 
kryžeivius nuves į Kėdai
nius ir tokiu budu tą mies
tą paims. Kryžeivių vadai 
su Štembergo siūlymu mie
lai sutiko ir pasižadėjo dar 
tą pačią naktį pasitraukti. 
Gardievutis visą tai girdė
damas, gryžęs į savo pul
kus tuoj puolė jau besitrau
kiančius kryžeivius ir juos 
sutriuškino. Štembergui gi 
pavyko pasprukti, bet tapo 
paimta du kryžeivių vadai 
su kuriais Štembergas ta
rėsi.

Gediminas išklausęs Gar- 
dievučio pranešimą lyg per- 

jkuno trenktas pašoko šauk
damas: “Sušaudyt prakeik
tą išgamą! nukankinti tą 
tėvynės išdaviką žiauriau
siomis priemonėmis! Tuoj

||p||

NUMAŽINTOS Į ABI PUSES KAINOS

I KAUNĄ IR ATGAL
PER HAMBURGĄ

$179 Trečia Klase
U. S. Karo Mokesčiai Atskirai 

Viršminėta kaina dabar galėję ant 
x visų musų laivų.

Informacijų kreipkitės į musų vietinius agentus.

Hamburg-American &bne
839 Union Trust Big. Cleveland

vyk su kariumene į Palo
nus, apsupk jo pilį ii* pa
ėmęs jį surakink retežiais 
ir pristatyk man, o aš jam 
sugalvosiu tinkamą atlygi
nimą! Jeigu jis nenorės 
pasiduoti ir priešinsis pa
versk jo pilį į pelenus.”

Gardievutis su pulku rai
telių sulyg kunigaikščio 
Gedimino įsakymo dar tą 
pačią naktį slaptai įjojo į 
Palonus. Saulei. tekant pi
lis buvo apsupta. Štember
gas su penkiais kryžeivių 
vadais ką tik buvo gryžęs 
iš Raseinių ir pamatęs Lie
tuvių kariumenę įsakė savo 
įgulai jų neįsileisti, priešin
tis ir ginti pilį- iki paskuti- 
nos. Įgula nieko nežinojo 
kad su juo drauge gryžo iš 
kryžeivių vadai. Štember
gas savo kariumenei prane
šė kad tas Lietuvių raitelių 
.pulkas yra parsidavęs kry
žeiviams ir atėjo juos ište- 
rioti. Išgirdus savo grafo 
pranešimą pilies įgula pasi
ryžo geriau mirti ginantis 
kaip pasiduoti į užpuolikų 
rankas.

Gardievutis matyda m a s 
atvirą pasipriešinimą įsakė 
savo kareiviams pulti pilį. 
Užvirė smarki ir atkakli 
kova. Pilies įgula neapsa
komu smarkumu gynėsi. 
Gardievutis matydamas pi
lies nepaimsiąs mušiu, įsa
kė kareiviams ją padegti. 
Saulei leidžiantis jau visa 
Palonų pilis buvo pasken
dus liepsnos glėbyje. Štem
bergas ir jo įgula išsiveržė 
pro liepsnojančios pilies 
vartus ir puolė narsią Gar- 
dievučio kariumenę. Daug 
žuvo abiejose pusėse, bet 
laimėtoju buvo Gardievutis. 
Jis su likusiais savo karei
viais pristatė sužeistą iš
daviką Štembergą, du kry
žeivių vadu ir 50 Štember
go kareivių kunigaikščiui 
Gediminui.

Gediminas sudegino ant 
laužo Štembergą ir du su
gautu kryžeivių. vadu. Gi 
Štembergo kareiviams grą
žino laisvę, nes tardymas 
parodė kad jie buvo išga
mos Štembergo apgauti.

Praslinkus vieniems me
tams Palonuose vėl buvo 
pastatyta medinė pilis, ku
riai vardą davė pats Gedi
minas, ' pavadindamas, ją 
Pelenų pilis. Pilis buvo pa
dovanota narsiam Gardie- 
vučiui. Bet neilgai ta pilis 
puošė šią apielinkę. Vieną 
tamsią rudens naktį kryžei
viai keršydami Gardievu- 
čiui puolė ją ir sudegino, o 
ją gindamas žuvo ir pats 
narsus Gardievutis su visa 
savo įgula.

Praslinkus kiek laiko čia 
išaugo mažas miestelis, ku
rį gyventojai pasivadino 
Palonais ar Palėnais.

Jonas Morkūnas.

Lietuvos Lietuviai ateina į

Sanitariškas Lietaus
MAUDYNES. - 25c.

921 St. Clair arti E. 9th St.

APLEIDUS KAUNĄ IR LIETUVĄ

Rašo J. V. Kiaušas.
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Greičiausi 
Pasaulyje Laivai

FURNASŲ ir
BOILERIŲ ■ 
TAISYMAS

V ŠOKIŲ IšD'RBIMŲ

Musų kainos visiškai 
žemos.

5825 SUPERIOR AVE.
HEnd. 2551Puikus geležinkeliu susisiekimas iš 

BREMERHAVEN I LIETUVĄ

BREMEN * EUROPA
Taipgi nuolatiniai kas savaitė išplaukimai 
gcraį žinomais Lloyd Kabinimais Laivais. 

Užsisakykit vietas pas vietinius agentus, 
reikalaudami Lloyd laivakorčių, kadangi 

gausit greiičausį patarnavimą.

North German Lloyd
Cleveland

J Ofiso Telefonai Narni, 2 
MAin 1773 KEnmore 47-10W •• 

į P. J. KERŠIS :: 
Į 1426-8 Standard Trust Bldg ! I
£ Baigęs teisių mokslų Cumber- T 
* land Universitete ir darbuojas X 
•į su Teisių ofisu advokatų jį 
? Collister, Stevens ir J. 
J Kurzenberger T

Su visais teisiu reikalais Lietu- J 
•į viai, Slavai, Lenkai ir Rusai T 
į kreipkitės prie musų. J

Amerikiečiai maloniai pri
imami — Kaunas auga.
Atsisveikinom su Kaunu, 

kuriame buvojom kelelą sa
vaičių Locarno viešbutyje. 
Kaslink viešbučių švarumo 

'Kaune tai jie švaresni už 
Amerikos, o kaslink kainų 
tai dabar kainos nustatyta, 
ne taip kaip buvo seniau: 
nes pav. 1926 m. galėjo nuo 
Amerikiečių lupti kiek no
rėjo. Dabar gi kožname 
kambaryje kainos paženk
linta, visur švarumas, man
dagus patarnavimas, ko se
niau nebūdavo.

Lietuvoj dabar nėra taip 
kaip nekurie Amerikiečiai 
pasakoja. Aš išgyvenau 
Lietuvoje 18 mėnesių ir nie
ko nepatyriau panašaus ką 
nupasakoja Amerikiečiams 
visokie vienpusiai politi
kieriai. Jokių nesmagumų 
ir keblumų nepatyriau, val
džia ir tvarka gera ir są
žininga. Kur tik eini visur 
Amerikietį gerbia. Ne taip 
kaip buvo prie kitų valdžių 
kad Amerikos pilietis Lie
tuvis neturėjo teisės nieko 
savo gimtinėje šalyje pirk
ti kad ir kapitalo turint. 
Dabartinė vyriausybė duo
da tam tikrus leidimus ir 
kas tik turi pinigų gali pir
ktis ką nori, niekas nekliu
dys. Dabartinė vyriausybė 
aiškiai atjaučia savo užjū
rio broliams ir duoda visas 
lengvatas čia įsigyvenimui.

Mes Amerikiečiai tokia 
vyriausybe galim gėrėtis. 
Anksčiau, prie krikščionių 
demokratų, prie liaudinin
kų ir socialdemokratų to 
nebuvo: jie Amerikiečiams 
neatjautė, bet patys savo 
visokius agentus siųsdavo į 
Ameriką iš musų pinigų 
rinktis, o tu, brolau, parvy
kęs į savo gimtinę Lietuvą 
turėjai būti lyg koks sveti
mas ir nekenčiamas. To
kia savo taktika ankstyves
ni Lietuvos valdovai šaliai 
neapsakomai daug paken
kė, nes jiems rūpėjo ne ša
lis bet jų pačių partija.

1926 metais Kaune nesi
matė jokios statybos, gi da
bar mieste auga kaip gry
bai po lietus, penkių, šešių 
ir net septynių aukštų mu
rai. Išstatyta nauji pašto 
rūmai penkių aukštų ir 
baigiami statyti gaisrinin
kų rūmai. Aukščiausias 
Kaune septynių aukštų na
mas yra Maironio gatvėje.

Viso Kaune per paskuti
nį dešimtmetį iki Sausio 1 
d. 1930 m. pastatyta 3832 
trobesiai — 764 gyvenami 
mūriniai ir 253 negyvena
mi ; 1685 gyvenami medi
niai ir 1023 negyvenami; 
viešo naudojimo — 61 tro
besys; prekybos ir pramo
nės reikalams 46 trobesiai.

Kaune įsteigta pramonių 
bei įmonių: 2 degtukų fab
rikai Viliampolėje; karto
nažo fabrikas; Tilmando 
audinių fabrikas; mielių 
fabrikas; mechaninė meta
lo audykla ir geležies ap
dirbimo dirbtuvė (Livela); 
3 tabako fabrikai, 2 saldai
nių fabrikai; virvių fabri
kas, aliejaus fabrikas, au- 
dinyčia “Drobė” ir daug 
mažesnių įmonių.

Taip panašiai ir kiti Lie
tuvos miestai statosi ir au
ga, pav.: Šiauliai, Panevė
žys, Utena, Kėdainiai ir kt.

Darbininkų uždarbiai
Tula moterėlė pasakojo 

jog ji buvus Lietuvoje ir 
mačius kaip ten žmogus su 
arkliu dirbdamas turi vežti 
rąstus už 5 litus į dieną ir 
pats pavalgyt ir arklį pa
šerti. Aš negirdėjau kad 
kas dirbtų už 5 litus į die
ną su arkliu, ,nes visur mo
kama nuo metrų malkas ve
žant ir už rąstus no kiet

metrių moka, taip kad už
dirba virš 10 litų į dieną. 
Prie valdiškų darbų, kaip 
tai laukų sausinimo, vasa
ros metu uždirba kasėjai ir 
po suvirš 15 litų, o tūli po 
25 litus į dieną. Ant ūkių 
padieniai darbininkai gau
na po 5 litus į dieną ir val
gį, ir tai buvo sunku gauti 
darbininkas. Prie rugių ir 
šieno kirtimo mokėta po 6 
litus.

Lietuvoje bedarbių maty
ti neteko — visiems buvo 
gana darbo ir duonos. Rei
kia tik pasidžiaugti kad 
musų broliai ir sesės gim
tinėje šalyje šio pasaulinio 
krizio laiku nėra alkani ir 
nereikia būti “ant Dievo 
burdo”, kaip Amerikoje — 
aukso šalyje, kur alkani be
darbiai eina net į Washing- 
toną prašyti kąsnio duonos. 
Musų maža valstybėlė gra
žiai išmaitina ir apdengia 
visus. Joje gauna prieglo
bą ir tokie kurie ją panie
kinę bėgo į Braziliją, Ar
gentiną ir kitur laimės jie- 
škoti. Dabar jie keliauja 
atgal kurie tik išgali, nes 
žino kad savoje šalyje badu 
nemirs.

Ne vienas mandruolis šio 
krizio laikais ir šioje aukso 
šalyje prarado savo sunkiai 
uždirbtus pinigus, kuriuos 
nunešė bankai užsidaryda
mi. Nekurie turėjo ir na
melius apsipirkę ir tų ne
galėdami išsimokėti nete
ko ir pražudė tūkstančius 
savo įmokėtų pinigėlių.

(Pabaiga bus)
Už $3 metuose pralinksminsi! 
visą kaimą — užrašykit saviš

kiams į Lietuva “Dirva”.

akrono naujienos
rasiKore. Sausio 8 d. 7 

vai. ryto, savo namo gara- 
dziuje rasta pasikoręs Ka
zys . Eigiųdas. Liko mote
ris ir nedideli penki vaikai 
Jo^savižudystės priežastis 
nežinoma, sako buk baimė 
nustojimo darbo. Bet jis 
visą laiką dirbo Goodrich 
gumų dirbtuvėje. Velionis 
prieš 13 metų atvažiavo čia 
iš Bostono ir apsigyveno. 
Sako kad Lietuvoje gyvena 
jo palikta moteris su dviem 
dukterim, čia jis susigy
veno su dabartine savo 
žmona, nesenai atvažiavu
sia iš Lietuvos, bet kokių 
nors priežasčių delei nesi
tenkino gyvenimu ir pasi-

ryžo apleisti šį pasaulį.
Velionis buvo ištikimas 

Maskvos rėmėjas ir Lenino 
garbintojas, vadino save 
komunistu ir pagal jų teo
riją mirė. Palaidotas Sau
sio 10 d. Išlydint iš namų, 
vienas Protestonų tikėjimo 
dvasiškis atskaitė maldas 
ir pasakė kalbą, o nulydė- 
jus į kapines taip pat sakė 
pamokslą. Musų bolševikė- 
liai gyvi būdami netiki į 
Dievą, o kada numiršta tai 
nors negauna Lietuvių ku
nigų prie jų patarnauti, ima 
bile kokį, kad velionio du
selė kaip nors nepakliūtų į 
pelką, kurios, jie gyvi bū
dami tikrina, visai nėra.
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PASKUTINES DIENOS 
IŠPARDAVIMAS BAIGSIS 

ŠEŠTADIENĮ
Jacoby’s Sensacinis 25% Atpigintas 

Krautuves Aptuštinimo 
IŠPARDAVIMAS

JOHN JACOBY & SON
7036-38 Superior Avenue 

.... ......... ..... .
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pirmiau

$ IŠ LU
Nepaprasta Traged 

Šingailiuose

Kėdainiai. — Josva 
v., Šingailių kaime is 
nepaprasta tragedija p 
darni dvi gyvastis. To 
mo gyventojas Mikas 
gys jau senai nesugy 
su savo pamote, Mari 
Sargiene. Jis buvo išk 
stęs ją iš ūkės. Pamoti 
paties kaimo gyvent 
kaimynės patariama, iš 
posūniui bylą, reikalai 
ma išlaikymo. Sargys, 
jausdamas kad pamotė 
lą laimės ir jam teks mi 
ti jai kiek pinigų arba ( 
ti išlaikymą, Gruodžio 
d. vakare gryžęs iš Ke 
nių girtas nušovė saw 
motę ir paskui sunkiai 
žeidė jos patarėją, o vė 
sugryžęs į namus pats ] 
sišovė. J.

Pašalpos savanoriams 
naujakuriams.

Žemės reformos vald 
nutarė išduoti 1932 m. 
matos sąskaiton gavusi' 
žemės Lietuvos karino 
nes kurėjams-savanori; 
2,300,000 litų pašalpų 
šiaip naujakuriams — 1 
000 litų paskolų statyba

Norintieji gauti pass 
ar paskolą turi paduoti 
tinkamos Apygardos žei 
tvarkytojui prašymą.

Pašalpos ir paskolos 
duodamos statybine mi 
medžiaga.

Pašalpos pirmoj eilėj 
skiriama tiems sava, 
riains kurie nei paskolų i 
pašalpų visai nėra gavę i 
ba mažai jų yra gavę.

Paskolos bus skiriam 
tik tiems naujakuriems k 
ne gautą žemę pradėjo vi 
dyti 1931 metais arba kui 
pradės valdyti nuo 1932 i 
Balandžio 23 d.

Miško medžiagą naujak 
riai galės įsigyti iki 1933 i 
Sausio mėn. 1 d. pagal ta 
tikrus žemės tvarkytojų p, 
žymėjimus. “L, U

Tvarkomi triukšmadariai 
peštukai.

Artimiausiu laiku bus i 
leistas įstatymas, talkoms 
triukšmadariams ir pešti 

■ kams sudrausti.
Daugely apylinkių per ai 

laidus ir kitas didesne 
šventes beveik niekada ne 
apseina be.muštynių, kuria 
sukelia ištvirkę ir įkauš 
bernai ir pusberniai. Nu

PAIN-EXPELLEE
Palaiko Daugely Darbi

Jūsų darbas yra užtikrintas 
tik iki tol, iki jus pajėgiate dar
bų tinkamai atlikti. Nustojimas 
jėgų ir sveikatos — mažiausias 
pasireiškimas jūsų nenujčgumo c 
tai vyrų pasiryžusiai laukia užir

« PAIN-EJ
> IrepJ.’
palaiko muskulus lanksčiais ir i 
sąnarių skaudėjimų iš priešas 
tuojaus!

R Geriausias abėlnam naudojin 
žinomas. Naudojamas per suvii 
Kaina 35c, ir 70c.

 ‘Tikrasis turi I.X

Adolpas Ja
adolph

LIETUVIS C 
Lietuviai reikale kreipdaniie 
smgą patarnavima. Laisnu 
patiškas, mandagus, greitas 
navimas. Vežimai ligoniam* 
sąžiningiausios, žemiausia' 
lėšos, $150.00 ir aukštyn 
6621 EDNA AVE
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įpleisti šį pasaulį, 
onis buvo ištikimas 
'os rėmėjas ir Lenino 
i to j as, vadino save 
listu ir pagal jų te’o- 
lirė. Palaidotas Sau-

d. Išlydint iš namų, 
> Protestonų tikėjimo 
skis atskaitė maldas 
sakė kalbą, o nulydė- 
kapines taip pat sakė 
kslą. Musų bolševikė- 
syvi būdami netiki į 
l, o kada numiršta tai 
negauna Lietuvių ku- 
prie jų patarnauti, ima 
<okį, kad velionio du- 
rtaip nors nepakliūtų Į 
, kurios, jie gyvi bu- 
tikrina, visai nėra.
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patarimus reikale bile
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$ IŠ LIETUVOS S
Nepaprasta Tragedija 

Šingailiuose
Kėdainiai. — Josvainių 

v., Šingailių kaime ištiko 
nepaprasta tragedija paim
dami dvi gyvastis. To kai
mo gyventojas Mikas Sar- 
gys jau senai nesugyveno 
su savo pamote, Marijona 
Sargiene. Jis buvo iškrau
stęs ją iš ūkės. Pamotė, to 
paties kaimo gyventojos 
kaimynės patariama, iškėlė 
posūniui bylą, reikalauda
ma išlaikymo. Sargys, nu
jausdamas kad pamotė by
lą laimės ir jam teks mokė
ti jai kiek pinigų arba duo
ti išlaikymą, Gruodžio 20 
d. vakare gryžęs iš Kėdai
nių girtas nušovė savo-* pa
motę ir paskui sunkiai su
žeidė jos patarėją, o vėliau 
sugryžęs Į namus pats per
sišovė. J. G.

tokių peštukų bei nenuora
mų dažnai tenka nukentėti 
ir ramiems piliečiams.

Dabar veikiantieji įsta
tymai tokiems ištvirkėliams 
sudrausti yra peršvelnųs. 
Naujasis įstatymas įparei
goja apskričių viršininkus 
bausti peštukus bei triukš
madarius administraciniu 
budu, skiriant jiems gana 
aukštas pabaudas pinigais, 
arba sodinant į kalėjimą iki 
vienerių metų. “M. R.”

pirmus 10 mėnesių paga
minta musų krašte: 1) gil-
zių — užpernai 63,200,000; 
pernai 63,700,000 ir šiemet 
69,600,00; 2) tabako — už
pernai 968,900 kg., pernai 
771,100 kg. kg. ir šiemet 
850,400 kg. Be to, tabako 
ir jo dirbinių per pirmus 9 
mėnesius šiemet importa
vome dar 2,900 kg. už 99,400 
lt. iš užsienio. Atseit, ir rū
kome žymiai daugiau kaip 
pernai. “L. A.”
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(Senų, nuolatinių “Dirvos” skaitytojų prašome šių dovanų nereikalauti, nes ir no
rėdami neišgalėtume visiems duoti. Šios dovanos yra tik už NAUJUS skaitytojus)

Dideles Dovanos tata

IRBĄ!

Pašalpos savanoriams ir 
naujakuriams.

Žemės reformos valdyba 
nutarė išduoti 1932 m. są
matos sąskaiton gavusiems 
žemės Lietuvos kariuome
nės kurėjams-savanoriams 
2,300,000 litų pašalpų ir 
šiaip naujakuriams — 100,- 
000 litų paskolų statybai.

Norintieji gauti pašalpą 
ar paskolą turi paduoti ati
tinkamos Apygardos 'žemės 
tvarkytojui prašymą.

Pašalpos ir paskolos bus 
duodamos statybine miško 
medžiaga.

Pašalpos pirmoj eilėj bus 
skiriama tiems savano
riams kurie nei paskolų nei 
pašalpų visai nėra gavę ar
ba mažai jų yra gavę.

Paskolos bus skiriamos 
tik tiems naujakuriems ku
rie gautą žemę pradėjo val
dyti 1931 metais arba kurie 
pradės valdyti nuo 1932 m. 
Balandžio 23 d.

Miško medžiagą naujaku
riai galės įsigyti iki 1933 m. 
Sausio mėn. 1 d. pagal tam 
tikrus žemės tvarkytojų pa
žymėjimus. “L. U.”

Tvarkomi triukšmadariai ir 
peštukai.

Artimiausiu laiku bus iš
leistas Įstatymas, taikomas 
triukšmadariams ir peštu
kams sudrausti.

Daugely apylinkių per at
laidus ir kitas didesnes 
šventes bevejk niekada ne- 
apseina be,muštynių, kurias 
sukelia ištvirkę ir įkaušę 
bernai ir pusberniai. , Nuo •

Lyg jokių ekonominių sun
kumų pas mus visai ir ne

būtų.
Dabartinė pasaulinė po- 

tencialinė ekonominė krizė, 
ne be to, atsiliepia laikinais 
ekonominiais sunkumais ir 
musų krašto gyvenimo tam 
tikrose srityse. Štai tačiau 
kai kurios musų išlaidos, be 
kurių butų galima visai 
lengvai apsieiti, kurios ta
čiau ligšiol teberodo lyg 
pas mus ir dabar anaiptol 
nebūtų jokių ekonominių 
sunkumų:

Alaus per pirmus 10 mė
nesių pas mus pagaminta: 
užpernai — 8,874,800 litrų, 
pernai — 10,208,800 litrų ir 
šiemet — 10,250,400 litrų, 
atseit, šiemet net 1,375,600 
litrų augiau kaip užpernai.

Vyno per pirmus 10 mė- 
riesių pas mus pagaminta: 
užpernai — 193,500 litrų 
pernai — 221,500 litrų ir 
šiemet — 288,300 litrų, at
seit, šiemet 94,800 litrų dau
giau kaip užpernai. Be to, 
iš užsienio dar importavo
me šiemet per pirmus 9 
mėnesius 27,300 litrų vyno 
už 80,200 litų.

Degtinės valstybinis mo
nopolis pasdavė per pirmus 
10 mėnesių: užpernai — 4,- 
094,529 litrus 40 laipsnių ir 
178,841 litrą 95 laipsnių, 
bendrai už 33,403,821 lt, 
pernai — 4,143,929 litrų 40 
laipsnių ir 184,969 litrus 95 
laipsnių bendrai už 34,217,- 
512 litų. Atseit, musų val
stybinis monopolis per pir
mus 10 mėnesių pardavė 
degtinės šiemet 83,772 lit
rus 40 laip. ir 14,438 litrus 
95 laip., bendrai už 813,691 
lt., daugiau kaip užpernai. 
Be to, dar importavome iš 
užsienio per pirmus 9 mėne
sius šiemet 16,400 kg. įvai
rios degtinės (konjaktų ir 
kt.) už 183,000 litų.

Taip pat rukatų — per

Pramonės ir Prekybos 
įmonės Lietuvoje

Vyriausios darbo inspek
cijos žiniomis, pirmąjį šių 
metų pusmetį Lietuvoje (iš
skyrus Klaipėdos kraštą) 
buvo 1028 pramonės įmonės, 
kuriose dirbo 14,381 darbi
ninkas, iš jų 5445 kvalifi
kuoti. Kauno mieste buvo 
153. pramonės įmonės su 
4980 darbininkų; Kauno 
apyg.—86 įmonės su 1295 
darb., Ukmergės apygardo
je — 116 įmonių su 529 dar
bininkais, Šiaulių apyg. —
149 įmonės su 3158 darbi
ninkais, Panevėžio apygar
doj — 82 pramonės įmonės 
su 924 darb., Rokiškio apy
gardoj —125 įmonės su 700 
darbininkų. Raseinių apy- 
gard. —78 pram. įmonės su 
474 darbininkais, Telšių a- 
pygard. — 45 pr. įmonės su 
322 drabininkais, Mariam- 
polės apygardoje —57 pr. 
įmonės su 695 darbininkais, 
Vilkaviškio apygardoj — 83 
pr. įmonės su 995 darbinin
kais ir Alytaus apygardoje 
per pirmą šių metų pusmetį 
buvo 54 pramonės įmonės, 
kuriose dirbo 348 darbinin
kai. Čia pažymėsime, kad 
pramonės įmonėmis yra lai
komos tik tos įmonės,' ku
riose yra nemažiau kaip 
trys samdomi darbininkai.

Nelaimingų atsitikimų vi
sose šiose pramonės įmonė
se per pirmąjį šių metų pus
metį buvo 61. Iš jų —Kauno 
mieste 19, Kalno apygardoj 
6, Ukmergės ap. 3, Šiaulių 
apyg. 11, Panevėžio ap. 2, 
Raseinių apyg. 3, Telšių o- 
pyg. 6, Mariampolės ap. 8, 
Vilkaviškio apyg. 3. Aly
taus ir Rokiškio apygardo
se nebuvo nė vieno nelai
mingo atsitikimo.

Prekybos įmonių pirmą 
šiiį metų pusmetį Lietuvoj 
(išėmus Klaipėdos kraštą) 
buvo 2026 su 4166 tarnauto
jais. Kauno mieste buvo 760 
prek. įmonių su 1442 tar
nautojais, Kauno apyg. — 
61 įmonė su 99 tarn., Uk
mergės apyg. — 80 įm. su 
143 tarn., Šiaulių apyg. — 
346 įm. su 1022 tarn., Pane
vėžio apyg. — 270 įm. su 
590 tarn., Rokiškio ap. —
150 įm. su- 309 tarn. Rasei-
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pirmiau

$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 ŠIŲ KNYGŲT 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 įsitėmyt gerai, išvengsit nesusipratimų su Administracija.

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

SH Vytautas Didysis
Kokie buvo Lietuvos kunigaikščiai? , 
Kiek sykių Vytautas buvo krikštytas?
Kodėl Vytautas išleido Jogailą Lenkam: 
į žentus ir karalius?
Ar graži buvo Jadvyga?
Kaip Didelė buvo Lietuva ir Kada?

Kas ta “Liublino Unija”?
Kada Lietuva buvo suplėšyta ir kodėl?
Pasakos, Romansai ir Padavimai apie
Keistutį, Birutę, Vytautą

Didelė 318 puslapiu knyga

KNYGOS KAINA $2.00
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PAIN-EXPELLER
Palaiko Daugely Darbe

Jūsų darbas yra užtikrintas 
tik iki tol, iki jus pajėgiate dar
ko tinkamai atlikti. Nustojimas 
jėgų ir sveikatos — mažiausias
pasireiškimas jūsų ncnujčgumo darbe—ir šim
tai vyrų pasiryžusiai laukia užimti jūsų vietų.

— PAIN-EXPELLER*
Jrcg. J. V. Pat. Biure.

palaiko muskulus lanksčiais ir ištvermingais. Prašalina muskulų ūr 
sąnarių skaudėjimų iš priežasties sunkaus darbo ir išsitempiau* 

: tuoj aus!
| Geriausias abelnam naudojimui šeimyninis linimentas iki šiol 

žinomas. Naudojamas per suvirš CO metų, Trinkit juomi!
Kaina 35c. ir 70c.................................................Parsiduoda Visur

* Tikrasis turi INKARO vaisbsžcnklį.

Adolpas Jakubauskas 
ADOLPH JAKUBS 

LIETUVIS GRABORIUS
Lietuviai reikale kreipdamiesi pas mane aplurėsit 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. Tek ENdicott 1763.
6621 EDNA AVE. CLEVELAND, O.

nių apyg. 114 įmonių su 201 
tarn.. Telšių apyg. — 77 įm. 
su 111 tarn., Mariampolės 
apyg. —57 įm. su 100 tarn. 
Vilkaviškio apyg. 69 įm. su 
86 tarn, ir Alytaus apygar
doj buvo 42 prekybos įmo
nės su 64 tarnautojais.

Čia suregistruotos tik tos 
prekybos įmonės kuriose 
dirba nors vienas samdo
mas žmogus. “L. A.”
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ta 
ta
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PAJIEŠKAU brolį Jonų Butke
vičių, kuris gyveno Brooklyn, N. Y., 
27 Hudson avė. Jis dirbo cukraus 
fabrike ir jokios , žinios negaunu nuo'' 
1927 metų.

Juozas Butkevičius 
DVaro g. 2, Pandėlys, Rokiškio ap.

Lithuania.

i PAJIEŠKAU dėdes Petrą ir Jo- 
| ną Kunčius. iš Šimonių v., Dapšių 

k., Panevėžio ap. Brangus dėdės, 
malonėsite atsisaukt.

Petras Kunčys
Raith, Ont. C. P. R. Canada.

GARAGE
i DYKAI PARVEŽIMAS prie 
taisymo darbo. Patarimu j am 
kelyje — Suliejam — Taisom

Chester Cartage Co.
6513 SUPERIOR AVE.

ta*

M
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KNYGOS KAINA $2.00

NAMŲ DAKTARAS
Štai naudinga ir praktiška knyga, 1 7 4, 

puslapių didumo, tinkama turėti 
namuose susipažinimui su ir 

gydymui įvairių ligų.

TŪKSTANTIS IR VIENA 
NAKTIS

Gražiausių senoviškų pasakų knyga su dau
gybe paveikslų. Tvirtais viršeliais, 700 p. 
Tai yra pasakti knyga kuri niekados nepasęsta.

KNYGOS KAINA $2.00

Geografija arba žemės aprašymas yra didelė, net 
459 puslapių knyga, svarbi ir pamokinanti, iš ku
rios apsipažinsite su žeme, jos pavidalu, didumu, 
puatumu; kalnais ir jų vardais, apie juras, eže
rus, upes, plotį ir gylį; kokie kokiose šalyse gy
vena žmonės, ir tt. ir tt. Gausiai paveiksluota.

KNYGOS KAINA $2.00

(si knyga duodama tik popieros viršuose)

Duodama dovanų ir ši nauja puiki apysaka, tik 
ką išleista — tas parodo kad mes duodame ne ko
kias senas knygas, bet naujausias, kaip tai “Vy
tautas Didysis” ir šią, “Juros Merga”.

Naujas pilnas Orakulas — didžiausia ir prak
tiškiausia burtų-monų knyga, su nusjėjimais li
kimo ir laimės vyrų ir moterų pagal žvaigždžių, 
pagal kortų ir pagal delno. Didelė, 414 puslapių.

KNYGOS KAINA $2.00

ŽMONIJOS ISTORIJA
Žmonijos Istorija yra didelė, 600 puslapių kny

ga, supažindinanti su gyvenimu žmogaus ant že
mės nuo ankstyviausių laikų iki musų dienų. Tai 
yra darbo žmogaus istorija, parašyta lengva kal
ba, su daugybe paveikslų, taip kad šią knygą tu
rintis lengvai galės vaduotis visuose istorijos klau
simuose. Seniau parsidavė net po $4.00.
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Knyga žinių iš mitologijos, istorijos, etnografi
jos, geografijos, astronomijos, aritmetikos, medi
cinos ir kitų mokslų bei jų šakų, rinkinis visokių 

‘patarimų apie sveikatą, gydymo budus, vaistus; 
įvairus nurodymai amatninkams, ūkininkams, 
daržininkams, šeimininkams ir kt. 392 puslapių.

KNYGOS KAINA $2.00

ta
ta

Užsisakant prenumeratą siųskit pinigus ir pažymėki! aiškiai kurios šių knygų pageidaujat

“DIRVA” 6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND, OHIO

(Priimame Lietuvos Laisves Paskolos Bonų kuponus 1932 metų už pilną jų vertę)
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DIRVA Sausio 22, 1932 “W
Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese

“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais

‘BAUDŽIAUNINKĖ’ 1 BEREIKALINGAI įsikarš- 
, TZ , . . ~ v .. čiavo. SLA. 14-tos kuopos pir-

Lietuvių Kultunnio Darželio! mfnjnkas oficialiai “Sandaroje” 
vakaras su nauja melodrama ra§0 korespondenciją iš 14-tos 
Baudžiauninkėj bus vienas^iš kuopos susirinkimo, kuri neda- 

pc."cr.g:...ų pr:cc „c i ro garbės nei pačiam pirminin- 
raigi bus ne tikta; kui ir gėda kuopai turėti tokį

Iš Collinwood
paskutinių parengimų prieš Už-' 
gavėnias; _ 
pastatoma veikalas, bet ir sma
gus balius prie geros muzikos.

“Baudžiauninkės” pastatyme 
dalyvaus sekanti vietos artis
tai; Onos (Baudžiauninkės) 
rolėje — Stasė Greičienė; Pra
no (Ponaičio) — Jurgis Rover- 
stcinas; Pono — J. V. Mičiu- 
lis; Ponios — Albina Paulienė; 
Kunigo — J. Marozas; Berno 
— Pranas Mačėnas; Panelės — 
Elena Grigiutė; Baudžiaunin
ko — Pr. Sutkus; Ubagės — P. 
Glugodienė; šeimininkės — Ju
lė Salasevičienė. Taipgi bus 
buris pjovėjų, kadangi veikalas 
prasideda su pabaigtuvėmis, 
su gražiomis dainomis, o be to 
bus solo ir duetai pp. Greičie- 
nės su Roversteinu. Taigi bus 
pusiau operetė, gražus meiliš
kas veikalas, Ponaičio su Bau
džiauninke kova prieš visus na
miškius už savo meilę, kuri ne
skiria ponų nuo prastų žmo
nių.

Vaidinimas bus sekmadienį, 
Vasario 7 d., nuo 5 vai. po pie
tų. Įžanga pigi, tik 50c. 
teatro bus šokiai, įžanga 
25c. į šokius.

Atsilankydami paremsit di
delį darbą kokį turi užsibrėžus 
Darželio Sąjunga.

Po 
tik

siauros išminties žmogelį.
Pereitame 14-tos kuopos su

sirinkime, paaiškėjus kad dau-| 
gelis užsimokėjusių kuopos na-' 
rių yra centre išbraukti per ne-! 
tvarką su kuopos finansais, pa
siprašius kuopos pirmininkui 
balso kalbėt, nariai ėmė baubti, 
nes jiems širdį skauda kad jie 
gerai moka į SLA. savo duok
les, o kas nors jų pinigus pra-l 
žudė. Kaltė buvo paties kuo
pos pirmininko kad žinodamas 
dalyką ir kaltininką norėjo už
slėpti viską. Aišku kad nariai, 
žinodami jog čia pirmininkas 
nemažai kaltas, ėmė baubti.

Teisybę pasakius baubė tik 
tokio išsivystymo broliukai 
kaip ir pats pirmininkas ir to
dėl p. pirmininkas turėjo turė
ti nors kiek gėdos tą viešai pri
mesti visai nekaltam inteligen
tiškam žmogui ir net grasinti 
“pasodinimu už grotų”.

Jeigu p. pirmininkas norėjo 
tokį paiką dalyką “Sandaroje” 
parašyti reikėjo nors pasidėti 
slapivardį ir nepasirodyti kad 
esąs kuopos pirmininkas.

Sandarietis.

SLA. 136, KUOPOS susirin
kimas įvyko Sausio 5 d. Lietu
vių salėje, atidarė pirm. J. K. 
Alekna. Narių dalyvavo pusė
tinai mažai iš priežasties blo
go oro ar gal iš apsileidimo, 
nors žadėjo šymet skaitlingiau 
lankytis. Bet su pirmu susi
rinkimu pamiršo išpildyt savo 
prižadėjimą. Kuopos susirin
kimai buna gražus, nariai gra
žiai užsilaiko, nėra čia frakcijų 
nei užsipuldinėjimų vienų ant 
kitų.

Kuopa per 1931 metus inei- 
gų turėjo $430.18; į centrą pa
siųsta $399.79, kuopai liko nuo 
narių $30.39. Kuopa išlaidų 
per metą turėjo $16.55; taigi iš 
tų ineigų liko $13.84.
m. pas kasierių buvo $15.47, 
tokiu budu su Sausio 1 
m. pas kasierių pinigų randasi 
$29.31. Iš seniau kuopos pini
gų yra padėta Cleveland Trust 
banke $238.18, nuošimčių pri
augo $3.57. Taigi su Sausio 1 
d. šyrnet viso kuopa turto turi 
$271.06.

Dabar kuopa turi 26 narius. 
Fin. Šerk. A. Gedgaudas.

CARD PARTY Kun. M. Ku- 
liavo naudai, šiuomi užkviečia
me visus Kun. M. Kuliavo drau
gus ir prietelius atsilankyti į 
“card party” šv. Jurgio para
pijos salėj trečiadienio vakare, 
Sausio 27 d., nuo 7:30 vai. ži
note, Kun. M. Kuliavas serga 
ligonbutyje ir reikalinga kelio
likos dolarių jo prižiūrėjimui. 
Įžanga 25c. Bus dovanos ir 
šokiai. Kviečia Komisija.

Iš 1930

d. 1932

LIET. DEMOKRATŲ Klubas 
turės susirinkimą Sausio 28 d. 
Lietuvių salėje. Visi nariai 
prašomi atsilankyti ir atsives
ti naujų Įsirašyti, nes mokestis 
tik 25c Į metus.

Taipgi klubas rengia gražų 
Vasario 6 d. Lietuvių sa- 
Inėjimas 25c.

Rep. J. Verbela.

balių 
Įėję.

P. MULIOLIS, LRKSA. 
šeštadienį išva-

P.
prezidentas, 
žiucja į Wilkes Barre, Pa., į 
Susivienijimo centrą, su reika
lais. Gryš už kokios savaitės 
laiko.

LIETUVIŲ KULTŪRINIS 
DARŽELIS

Kalbantis su daugeliu Lietu
vių, daugelis klausinėja kokis 
tas Darželis ir kada jis stosis. 
Taigi čia noriu paaiškinti pla
čiau. Kaip jau žinote, Lietu
vių Kultūrinio Darželio Sąjun
gą sudaro įvairių draugijų at
stovai, jis turi savo valdybą, o 
iš atstovų tarpo išrinkta komi
sija, kuri turi susinešimus su 
miesto valdyba ir rengiasi prie 
Darželio atidarymo šį pavasarį. 
Darželis bus Rockefeller parke.

Dabar svarbiausias darbas 
yra sukelti kuodaugiausia pi
nigų įtaisymams Darželyje, 
nes miestas davė žemę veltui, 
tik įtaisymus reikia mums pa
tiems pagal musų tautiško sko
nio įsirengti. Darželiui planai 
jau yra prisiųsti iš Kauno ir 
tokiu budu Darželio išvaizda 
bus grynai iftetuviška, be Ame
rikoniškos įtakos.

Sukėlimui Darželiui pinigų 
rengiama vakaras Vasario 7 d., 
Lietuvių salėje, bus perstatyta 
scenoje 
vičiaus 
ninkė”. Tą veikalą turėtų pa
matyti
Lietuvė, nes tai yra gražus, vei
kalas. Tuo pačiu susidarys 
Darželio naudai nemažos inei- 
gos. Dabar fonde yra apie tūk
stantis dolarių. Suma nemaža, 
bet dar reikia daug daugiau. 
Nepamirškit dalyvauti Vasario 
7 d., Darželio vardan.

Jonas Jarus.

Iš JUOKŲ vakaro. Collin- 
woodas kuo tolyn tuo labyn 
garsėja. Garsėja ir auga nau
ja parapija, skamba visokie ai- 

1 dai apie Esela didvyriškus ir 
! nedidvyriškus politikierių atsi- 
| žymėjimus. O nuo to visko 
neatsilieka ir musų priauganti 
karta — vaikučiai, štai paim
kim kad ir pereito sekmadienio 
P. šv. N. P. bažnytinio vaikų 
choro surengto šposų vakaro 
nuotikius — tai užtenka kad 
nuspręsti Collinwoodo Lietuvių 
ateitį. Ir ko ten nebuvo! Juo
kų?. .. . Nei ten, rodos, ką sle
gia bedarbė, nei jaučia blogus 
laikus. Visi — seni, jauni, di
deli, maži — vien juokėsi ir 
juokėsi. Buvo daug juokų, bet 
nemažiau ir žmonių.

Programas atsidarė su vir
žių, arba teisingiau sakant su 
veikalu kurio vardas buvo — 
“Šliubas su Viržiu”. Tatras 
buvo trumputis, bet storas, tik 
ne teatras bet viržis, kuriuo 
Ben Derus tapo ‘suvinčiavotas’ 
su V. Vitkauskaite, “šliubą” 
davė pati jaunoji, o jai pagal
bon prišoko su ilga ir stora 
šlapia virve jojo sesutė, Jieva 
Deriutė. Nereikėjo nei pamer
gių, nes viskas įvyko labai u- 
mai. Jatinos mergelės D. Sa- 
lasevičiutė ir A. Stankevičiū
tė gražiai padainavo keletą du
etų. Eiles “Kasykloje” labai 
jausmingai pasakė M. Kirdei- 
kiutė. ‘/Plaukia žąselė” padai
navo mažos mergaitės S. Grei
čiūtė ir M. Kirdeikiutė. “Dai
nuok man dainą” ir “Viltis 
šnabžda” sutartinai padainavo 
sesutės Salasevičiutės. “že- 
nočių vargai” dialogą artistiš
kai išpildė Kirdeikių vaikai — 
maniau kad ne tik žmonės bet 
ir salė plyš nuo juoko. Vai
kų choras sudainavo “Trys se
selės žlugtą skalbė” ir “Eglė

medis man patinka”.
Paskui sekė juokų arba kon- 

testų programas.
Saldainių valgyme atsižymė

jo p. Garnienė. Asilui uodegą 
pataikė prisegti geron vieton 
Petras Luiza. Obuolį ne ant 
šakos bet ant siūlo pakabintą 
greičiau suvalgė negu Adomas 
su Jieva, J. Zembliauskas. O. 
čepaliauskutis tai tiesiog pa
sirėdė ekspertas pajų valgy
me. Jis visą savo nosį suvarė 
į “cream pie”. Jis pralenkė 
kitus aštuonis konkurentus. 
Gerai kad vaikas moka greitai 
valgyti, nėra bėdos tėvams, tai 
viena, o antra, užaugs didelis 
ir stiprus vyras. O mums jų 
Collinwoode reikia.

žindimas pieno iš bonkučių 
užbaigė fonių programą, čia 
suėjo du seniausi ir du buiniau- 
si parapijonai. Bet buinieji 
viršijo senuosius. Garnys iš
maukė pieno bonkutę ir sako 
galėtų tuziną tokių išgerti, nes 
tas jam į sveikatą. Klebonas 
Kun. A. Karužiškis pasakė vie
ną “džioką” ir paačiavo susi
rinkusiems. Galop buvo išlei
sta išlaimėjimui vienas didelis 
obuolių pajus, už kurį B. An
dersonas įvarė net $2. Paskui; 
sekė kortavimas ir šokiai.

Garbė vaikučiams, žinoma ir 
mergaitėms, kad jie tokie jau
ni ir sugeba tokius 
programus surengti.

SPORTAS

ŠARKIS MUŠIS SU 
ŠMELINGU

Atvažiavęs atgal Į Ame
riką Vokietis Max Schme- 
ling, su savo manadžerio 
pagalba norėjo padaryti 
kumštynes šią žiemą Flori
doj, su Mickey Walker, bet 
apsižiūrėjo kad iš to bus 
mažai pinigų ir nuo 
dos atsisakė.

Paskiausios žinios 
neša kad Smėlingas
visi patarėjai nusilenkė 
Šarkiui ir sutiko rengti 
kumštynes su juo ir sutin
ka tą daryti ši pavasari, 
Birželio mėnesi.

Smėlingas bandė važinėt

lėtu oponentų toje pačioje 
ringėje.

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

UŽKVIEČIAM VISUS.
JAMES Restaurant

1410 East 66th St.

Flori-

pra- 
ir jo

naujausia K. S. Karpa- 
melodrama, “Baudžiau-

kiekvienas Lietuvis ir

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. GArfield 3956-M

j po miestus ir teatrus pasi- 
rodymui publikai, bet visur 
rado mažai pasekėjų, ir vi
sur sporto mėgėjai prikišo 
jam atsisakymą muštis su 
Šarkiu. Dabar ir patys Vo
kiečiai pamatė kad vienati
nis jam oponentas tėra Šar
kis ir negali daugiau nuo 
jo šalintis.

Smėlingo promoteris at
sikreipė j New Yorko atle
tų komisiją su pareiškimu 
jog sutinka suporuoti savo 
čampioną su Šarkiu.

Vokiečiai norėjo supo
ruoti Smėlingą su Dempsiu 
ir pasidaryti’pinigų, bet ko
lei kas Dempsey dar nėra 
gatavas kumštynėms ir ne
žinia kada bus gatavas.

Dempsey dabar važinėja 
400 po miestus ‘ rodydamasis ir

I rengdamas mažas kumšty- 
I nes su vienu ir kartais ke-
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| SAUSIO ATPIGINIMAI | 
Mes niekad nepernešam savo prekių iš vieno sezono = 

E į kitą. Štai pušų proga nusipirkti AVALUS visai savo | 
= šeimynai už žymiai nupigintas kainas.
= /X. Vyru Avalai nuo
= [ Moterų ” ....
= Vaiku' ”
= ..... : Guminiai Avalai žemiausiomis ga-

N_______—J limomis kainomis.

smagius 
Rep.

Sekma-PUIKUS BALIUS.
dienį, Sausio 31 d„ nuo 6 vai. 
vakare, Naujos parapijos salė
je bus smagus bulvinių dešrų 
balius, kurį rengia Liet. Mote
rų Labdarybės draugija.
kietai 35c. Bus šokiai li
tavimas.

Speciale kaina šį Menesį 
Cinavimas, Suliejimas, Stogų 

tiesimas — Furnasai
Apskaitliavimą noriai duodam.

Bowman Sheet Metal & 
Furnace Co.

4704 Hugh Avenue 
End. 0550

FRANK' DIMŠAS
BARBER SHOP

11 metų patyrimo plaukų kirpime 
ir barzdų skutime. Kainoj pi

giausios. Darbas geras.
Vyrams ir moterims kirpimas 35c 
Vaikams — 25c. Skutimas 20c.

6504 Superior Ave.
Arti East 65th St.

HELEN THOMPSON
Valgykla

6400 Superior Avenue 
Gamina visokius Lietuviškus ir A- 
merikoniškus valgius. Atsilankę bu
sit patenkinti. Kviečiame Lietuvius 
atsilankyti.

K. STONIS
Didžiausia ir Gražiausia

LIETUVIŠKA VALGYKLA
6824 Superior Ave.

Taipgi užlaikau savą mėsinyčią
1310 Russell Road

PHILLIP POSANtF
6216 Superior Ave.

Didelė krautuvė visokių daržo
vių. švari vieta, kainos že

mesnės negu kitur kur.
Kviečiame Lietuves čionai.

Katalikas savininkas

E. 79th ST. GARAGE
PATARNAVIMAS SUGEDUS 

ANT KELIO
GENERALIS AUTO TAISYMAS 

VISOKIŲ IŠD1RBIMŲ KARŲ

1238 East 79th Street 
ENdicott 2887 

Otis Tullar, Prop.

W. C. BURCH
SUPER SERVICE STATION

65th Wade Park Ave.
Kreipkitės pas mus.

Geriausias Gas mieste 16c.
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WALTER GIESEKIN*G
Štai proga išgirst puikų koncertų 

kurį rengia Walter Gieseking, Har
riet Eells ir Cleveland Oratorio So
ciety Muzikalėj Salėj Miesto Audi
torijoj antradienio vak., Sausio 2G.

Atsilankymas Walter Gieseking, 
Vokiečio maestro pianisto, yra pats 
savaimi yra vertas pamatymo. Prie 
to, rengėjas Giacomo Bernardi da- 
dėjo dar vietinę Clevelandietę mez
zo soprano, Harriet Eells, kuri nese
nai dainavo Suzuki rolėje operoje 
Madame Butterfly. Prie to Cleveland 
Oratorio Draugijos choras iš
balsų pirmu kartu pasirodys po va
dovyste William Albert Hughes.

Taisykit Savo Fumasus 
Dabar

Mes specializuojame 
TAISYME VISOKIŲ IšDIR- 

BIMU FURNASŲ IR 
‘BOILERIŲ

Anderson Furnace Co.
1030 EAST 68TH ST.

HEnd. 5475

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

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

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, 0.

$1-98 aukštyn
$1.98 aukštyn
$1.00 aukštyn

BERKMANS SHOES
7041 SUPERIOR AVE. — kampas Addison Rd. :
15105 ST. CLAIR AVE. — Greta 5 Point Teatro į

3 kitos krautuvės Clevelande.
,llll1l!lllllllllli:illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|||||l||||||||||li;

Ruoškis Jau Dabar
VYKTI LIETUVON 1932 METAIS /
Su Vieua Rūpestingai Sutvarkytų Ekskursijų

Per KLAIPĖDĄ

BE SKAUSMO traukimas

NATURAL 
FORM

Tik 
Reguliarės

Reguliarės $37

$5

$2

VIENO DOLARIO PARDAVIMAS 
per vienų savaitę 
TRU-FORM $15 Plates 

2 už $16 
HECOLATE Plates 

2 už $38
Reguliarė 22-Karat Aukso Kruna 

2 už $6 
Geriausias Užpildymas Reguliariai 

2 už $3 
SPECIALĖS KAINOS bėgyje ŠIOS 

VIENOS SAVAITĖS ANT VISŲ
E P ■ I- DANTŲ DARBŲ.

LX^minHlIOnd Ateik ir duok mums APSKAIČIUOT 
J A J • JUS& dantų darbą ir parodyt kad 

čUlU /AdVICC j galit turėt savo burną pirmos klesos 
stovyje už VISAI MAŽUS KAŠTUS 

OFISO VALANDOS. 9 RYTO IKI 8 VAKARO.

DR. H. J. GREENE
1859 East 55th St. Kampas Hough Ave.

HEnderson 978G

IŠPARDAVIMAS VI*SU SMARKUMU!
DIDŽIAUSIAS PARDAVIMAS KOKS KADA BUVO!

VYRŲ IR JAUNŲ VAIKINŲ GRYNOS VILNOS $1O 
OVERKOTAI — vertė buvo iki $25 ................. A U
AAIKŲ Leatherette Kailiniukai, tvirti dėvėjimui ................. $2.75
VAIKŲ 2 KELINĖM SIUTAI ................................................ $3.45
VAIKŲ Union Siutai .......... 29c VAIKŲ Sveteriai .............. 88c.
GERI šilkiniai Kaklaraikščiai 18c VYRŲ Union apatiniai.. 69c 
VYRŲ Geri Marškiniai ........ 65c VYRŲ vatinės kojinės .... 7c

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

I* BIZ N I E J? I A I * 
kurie priguli prie Clevelando Lietuvių 
Vaizbos Buto (Chamber of Commerce)

Užmušta 166 angliaka
siai, Kentucky vaisi ang- 
liakasyklose 1931 metu bė
gyje užmušta 106 anglia
kasiai. 1930 m. buvo už
mušta 181.

Gelžkeliečiai sutiko ant 
algų mažinimo. Chicago.— 
Gelžkeliečiu uniju atstovai 
savo posėdyje diduma bal
su nutarė sutikti su gelžke-; 
lių kompanijų pasiulymu ( 
numažinti $215,000,000 nuo 
algų 2,000,000 gelžkeliu tar-1 
nautojų, bet derasi su gel- r 
žkeliu kompanijomis tam u 
tikru koncesijų. j

— !si'

Suv. Valstijų valdišku fl-jja 
taigų tarnautoj?, algų mi-ify 
mažinimas palengva bet Į *- 
tikini bus įvykdytas, ir vi- hn 
si jau tiki kad Kongresas _ A 
tį nutars, nors dar Prezi
dentas Hoover priešinasi ir nški 

patys tarnautojai kelia opo-. saw 
zicijį. Nutarus algas nu-; 
mažinti, tą tui’ės užtvirtint CHE 
ir prezidentas, ir tada bus Iš 
sunaikinta paskutinis siu-vaiči 
las prezidento laikymosi už Chin 
nemažinimą algų,1 palaiky- nę. 
mui aukštesnio laipsnio gy-Jaivy 
venimo šios šalies žmonių, vežti

_ _ _ _ _ _ Irius

New York. - Moteriškų 
rūbų siuvėjai grąsina strei- vir„. 
ku Vasario mėnesį. Gali
ma tikėti didelio streiko.

SllLB

vien;
’ pask 

reiki

St Johns, N. F. — Lai- tie i 
vu tarnautojai ir prieplau- Meks 
W darbininkai, 2,400 skai- ja, jii 
®je, pasireiškė už streiką na o 
jeigu bus bandoma numa- mokė

ŠELPKIME VARGSTANČIUS 
BEDARBIUS

Katalikiškų Draugijų Sąryšio 
susirinkime, laikitame Gruo
džio mėnesy, 1931, draugijų at
stovai matydami dabarties var
gingą padėtį lietuvių Clevelan
de, nutarė tuojaus imtis kokių 
nors priemonių sušelpti varg
stančius — esančius be darbo 
lietuvius.

Taigi Katalikų Draugijų Są- 
rišys nutarė atsišaukti į Cleve- 
Jando lietuvius, kurie turi at
liekamų drabužių ar avalų, ar
ba maisto ar šeip ko kas gali — 
malonėkite) atnešti į Lietuvių 
Salę — nes Sąrišys aprinko tą 
vietą; salė yra atdara kas die
ną ir vakarais. Salės prižiūrėto
jas priims nuo jus atneštus da
lykus ir saugiai prižiūrės.

Kada prisirinks užtektinai 
reikmenų, tuoj paskelbsime va
karą ir kuriems liūs reikalinga, 
pašelpą išdalinsime.

Tatgi gerbiami geraširdžiai 
Clevelando lietuviai! Meldžia
me šį musų atsišaukimą neat
mesti. o gausiai remti.

Stokime visi kai vienas, kurie 
galime, o atliksime gerą ir nau
dingą darbą del musų Clevelan
de vargą kenčiančių lietuvių.

Sąryšio Komisija.

Lietuvių Beno Balius
Šį sekmadienį, nuo 7:30 vak. 

SAUSIO-JAN. 24.
bus smagus šokis, kurį rengia 

Lietuvių Salėje
vietinis Lietuvių Tautiškas Be
nas. Gros muzikantai iš beno. 

Įžanga 25c.
Kviečiame visus atsilankyti 
kurie 
rėsit 
mui. 
riškų 
notos -Beno naudai.

mėgstat šokius, nes tu- 
visą vakarą pasišoki- 
Bus išlaimėjimas vy- 

kelinių, kurios padova-

šia proga užkviečiame mėg
stančius muziką ir turinčius 
instrumentus prisidėti prie šio 
beno. Pamokos atsibuna pir
madienio vakarais nuo 7:30 v. 
Lietuvių salėje.

Reikalaudami vaistų ir ki
tokių vaistinės reikmenų 

kreipkitės
ACKERMAN N’S 

Drug Store
66th and Wade Park Ave.

via Scandinavian-American Line
Ši turistų labai mėgiama Linija parūpina malonią kelionę Lietuvos visą kelią 

juromis, ir palaiko vienintelį susisiekimą tarp KOPENHAGOS ir KLAIPĖDOS. 
Vykstant šios Linijos laivais, nereikės keliauti svetimų valstybių gelžkeliais.

Pilnas sąrašas stropiai ruošiamų nepaprastai patogių Ekskursijų bus neuž
ilgo paskelbtas.

Jau dabar kreipkitės j vieną žemiau surašytų agentų ir paveskit jam rezer
vuoti jums vieta ir parūpinti kelionei reikalingus dokumentus.

Ambraziejus J........... 168 Grand Sf., Brooklyn, N. Y.
‘Amerikos Lietuvis’ 14 Vernon St., Worcester, Mass. 
Baltuška, P. P.—A. & J. Hurvitz

6
Baltutis, P. P. ... 
Bartkevičius, P. . . 
Bogden, J. G.........
“DIRVA” .............
Gandrelius, N. . .. 
Kerbelis, M.........
Kažemėkas, K. Ch. 
Makarevičius, K. . 
Mockaitis, S. P. .
Molis. P.................
“NAUJIENOS” . . 
Rauktytė, J.........

East Market St., Wilkes Barre, Pa. 
. 3327 So. Halsted St., Chicago, Ill. 
.. 678 N. Main St., Montello, Mass. 
... 432 W. Long Ave., DuBois, Pa. 
. 6820 Superior Ave., Cleveland, O.

. 361 Broadway, So. Boston, Mass. 
178 E. Main St., Amsterdam, N. Y.

797 Bank St., Waterbury, Conn. 
.... 95 Liberty St., Ansonia, Conn. 
. 324 S. Main St., Shenandoah, Pa. 
........ 1730—24th St., Detroit, Mich. 
, 1739 S. Halsted St., Chicago, Ill.
125 Millbury St., Worcester, Mass.

Splcvc |
Sidabras,’ K..’.' 875 

ir 342 
Stulpinas, V. M. . . 
“Sandara” ........
Trečiokas, A. S. 
Urbšas, J. J. . . 
Uzumeckas, A. 
Vaišnaras, K. J. 
“VIENYBĖ” ... 
Vasiliauskas, J. 
Velečkis, A. ... 
Varašius, A. 
Vitkauskas, J. 
Viesulą, K. J. . 
Zolp, J. J...........

. . 226 Park St., Hartford, Conn. 
Cambridge St., Cambridge, Mass. 
W. Broadway, So. Boston, Mass. 
3255 S. Halsted St., Chicago, III. 
3236 S. Halsted St., Chicago, Ill. 
. 197 Adams St., Newark, N. J. 
. . 187 Oak St., Lawrence, Mass. 

. 300 Wharton St., Philadelphia, Pa. 
........... 122 Oliver Rd., Oliver, Pa. 

........ 193 Grand St.. Brooklyn, N. Y. 

. . . . 814 Bank St., Waterbury, Conn. 
. 502 South Ave., Bridgeport, Conn.

1200 Carson St., Pittsburgh, Pa. 
. ... 2701 E. Allegheny Av., Phila., Pa. 

366 W. Broadway, S. Boston, Mass. 
. . . 4559 S. Paulina St., Chicago, Ill.

Artimiausias Išplaukimas iš New Yorko S S. FREDERIK VIII
1932 m. VASARIO 13 d.

Scandinavian-American Line
Lietuvių Skyrius

27 WHITEHALL STREET
NEW YORK, N. Y J

Attorneys
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

Groceries-Meats
JOE BLAŠKEVICIUS 
1168 East 77th Street

B. GUDŽIŪNAS
6901 Superior ave. ENd. 9720

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

T. NEURA
2047 Hamilton ave. PR. 9709

Jewelers
žint jiems algas, niją..

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

Printers-Publishers
“DIRVA”

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

1308 E. 68th St. ENd. 4932

Photographers
ANTANAS BARTKUS

1197 E. 79th St. HEn. 3535

Painters-Paperhangers
VINCAS DEBESIS

7607 Star Ave. Hend. 0732

Real Estate-Insurance
P. MULIOLIS

6606 Superior Ave.

Restaurants
BOLES. ANDERSON

1264 E. 71 Street

Tailors
JONAS BRAZIS 

6905-07 Superior..av ENd. 0756

4 užmušta, Cardiff, Va- 
Uja. (Anglija). - Anglia- 
kasyklos sprogime užmuš
ta 4 darbininką ir iq su. 
žeista.

MEI

Dea 
ginos 
vaikina 
autome 
peršovė 
mobilio 
isunkiai

Vaišava. — Aukš. Sile
zijos angliakasiams suma-l 

|. nyta numušti 21 nuošimtį!^^ 
algų, delei ko darbininkai'; vo 
pasiryžo streikuoti. Tiki-I

išvengti streiko jeigu 
nuo algų tik 14 nuoš.

komunistai išnaudotojai.
— Suimta 45 ko- 

Biunistai tarnautojai sovie-lmas S; 
? raidiškose vaisiu ir dar-10 nuoš

suveda

PRAt

1931

krautuvėse už lupi- 
bangesniu kainų negu 

"^tyta, taip pat už gir- 
pj'stg ir pataikavimą ne 
Wjstams. Tarp suim- 
yl yra direktoriai pro- 
“^pristatymo. j

■ vo 1930 
rinktos i 
šalies mi

Bet nei 
pragyveni 
nuošimčiai 
gu buvo 1


