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•. 79th ST. GARAGE
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Cleaned and Pressed ...,49t 
Men’s Suits or Overcoats

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

Big Reduction on Repairing.
No Delivering

Rosedale Dry Cleaning Co. 
6702 Superior Av. Cleveland, 0.
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albam HEnderson 9786
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c
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>c
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VISU SMARKUMU!
[MAS KOKS KADA BUVO!
Ų GRYNOS VILNOS $1fį 
o iki $25 ...................

$2.75
$3.45

VAIKU Sveteliai ............. 88c.
VYRŲ Union apatiniai.. 69c 

VYRŲ vatinės kojinės .... 7c

& REICH CO.
Kampas Giddings Rd.
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Salvadore Išžudyta
2,000 žmonių

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Užmušta 106 angliaka
siai. Kentucky valst. ang- 
liakasyklose 1931 metų bė
gyje užmušta 106 anglia
kasiai. 1930 m. buvo už
mušta 181.

Gelžkeliečiai sutiko ant 
algų mažinimo. Chicago.— 
Gelžkeliečių unijų atstovai 
savo posėdyje diduma bal
sų nutarė sutikti su gelžke- 
lių kompanijų pasiulymu 
numažinti $215,000,000 
algų 2,000,000 gelžkelių 
nautojų, bet derasi su 
žkelių kompanijomis 
tikrų koncesijų.

nuo 
tar- 
gel- 
tam

Suv. Valstijų valdiškų įs
taigų tarnautojų algų nu
mažinimas palengva bet 
tikrai bus įvykdytas, ir vi
si jau tiki kad Kongresas 
tą nutars, nors dar Prezi
dentas Hoover priešinasi ir 
patys tarnautojai kelia opo
ziciją. Nutarus algas nu-

JAPONŲ LAIVAI AP
GULĖ ŠĄNGHAJŲ

Šanghai, Vas. 28 d. — 
Amerikos kąriški laivai 
gal turės perserget Ja
poniją nuo griežto apgu
limo šanghajaus, kas iš
stato pavojun kitų šalių 
gyventojus tenai.

TURTUOLIAI KOVO
JA GELBĖDAMI 

VALDŽIAI

Guatemala City. — Gau
tomis žiniomis iš San Sal
vador respublikos, Centrali- 
nėje . Amerikoje, tenai už
virė sukilimas. Komunistų 
sukurstyti darbininkai su
kėlė mūšį' su kariumene ir 

- to pasekmėje 2,000 ypatų 
užmušta. Komunistai iš
žudė daug aukštų valdinin
kų ir kitų šalių biznio at
stovų, taipgi susprogdino 
daug viešų budinkų.

Sukilimas eina prieš dabar
tinę vyriausybę ir norima 
nuversti dabartinį prezi
dentą Martinez.

Sostines aristokratija ap- 
siginkavus iki dantų, kovo- 

!ja prieš sukilėlius už palai
kymą valdžios.

San Salvadore apšaukta 
karo stovis.

Amerika ir Anglija pa
siuntė į Salvadorą savo ka
riškus laivus apsaugojimui 
savo piliečių.

ZlCIJcĮ. INULdLllb dlįįclb ilLl“ |
mažinti, tą turės užtvirtint! CHINŲ DEPORTAVIMAS 
ir prezidentas, ir tada bus! Iš Kalifornijos pora sa- 
sunaikinta paskutinis siu- Vaičių atgal išgabenta 506 
las prezidento laikymosi už Chiniečiai atgal į jų tėvy- 
nemažinimą algų/ palaiky- nę. Buvo prašyta kariško 
mui aukštesnio laipsnio gy- laivyno duoti laivą juos iš- 
venimo šios šalies žmonių, vežti, bet laivyno sekreto- 

 | rius atsisakė. Tada pada- 
__ , .v. I ryta sutartis vežti Ameri-- Moteriškų kos laivaiSr p0 $87 u- kiek.New York. ■

rūbų siuvėjai grąsina strei
ku Vasario mėnesį. Gali
mą tikėti didelio streiko.

St. Johns, N. F. — Lai
vų tarnautojai ir prieplau
kos darbininkai, 2,400 skai
čiuje, pasireiškė už streiką 
jeigu bus bandoma numa
žini jiems algas.

4 užmušta. Cardiff, Va- 
lija» (Anglija). — Anglia- 
kasyklos sprogime užmuš
ta 4 darbininkai ir 10 su
žeista.

Varšava. — Aukš. Sile
zijos angliakasiams suma
nyta numušti 21 nuošimtį 
algų, delei ko darbininkai 
pasiryžo streikuoti. Tiki
ma išvengti streiko jeigu 
muš nuo algų tik 14 nuoš.

Komunistai išnaudotojai. 
Maskva. — Suimta 45 ko
munistai tarnautojai sovie
tų valdiškose vaisių ir dar
žovių krautuvėse už Įlipi
mą brangesnių kainų negu 
nustatyta, taip pat už gir
tuoklystę ir pataikavimą ne 
komunistams. Tarp suim
tųjų yra direktoriai pro
duktų pristatymo.

Šanghai, Chinija. — Šia
me tarptautiniame mieste 

JA PROHIBICIJOS j apsireiškė neramumas, Ja-
KLAUSIME 'ponams pradėjus miesto ap-

Washington. — Prohibi-J gulimą. Japonų kariški lai- 
cijai suėjo 13 metų nuo jos vai apgulė uostą ir prie to

HOOVER IšSISUKINĖ-

vieną Chimetį. Bet tai ne 
paskutiniai Chiniečiai kurie 
reikia deportuoti.

Kas svarbiausia tai kad 
tie Chinai yra atbėgę iš 
Meksikos. Iš ten juos ve
ja, jie pereina į Kaliforniją, 
na o Suv. Valstijos turi Už
mokėti už jų kelionę į Chi- 
niją....

MERGINOS ATSIKER- 
ŠINO

Decatur, Ala. —Dvi mer
ginos suėmė gatvėje jauną 
vaikiną ir įsitempę į savo 
automobilį išvežę į laukus 
peršovė ir išmetę iš auto
mobilio paliko numirti. Jis 
sunkiai sužeistas daėjo iki 
artimiausio namelio ir bu
vo pasiųstas į ligonbutį.

Tai merginų atkerštas už 
suvedžiojimą.

PRAGYVENIMAS NU- 
PIGO

1931 metais pragyveni
mas Suv. Valstijose buvo 
10 nuoš. pigesnis negu bu
vo 1930 metais. ■ Žinios su
rinktos iš 32 didžiausių šios 
šalies miestų.

Bet nežiūrint to, 1931 m. 
pragyvenimas buvo dar 46 
nuošimčiais brangesnis ne
gu buvo 1913 metais.

“DIRVA" SAVAITINIS LAIKRAŠTIS
Leidžia kas savaitė Clevelande, Ohio 

Ohio Lietuvių Spaudos Bendrija
Metinė Prenumerata:

Suv.enytose Valstijose....................... $2.00
Kanadoje ir Meksikoje...................... . 2.50
Lietuvoje ir kitur................................ 2.00
Prenumerata skaitosi nuo dienos užsirašy-
ino, ne nuo Naujų Metu, ir mokasi iškalno.

Apgarsinimu kainu klauskit laiSku.

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

VOT XVII (17-ti METAI) -----. d b,

KAIP VEIKS FINAN- VYTAUTO DIDŽIOJO ALBUMAS PAMINĖS 
SINĖ KORPORACIJA 
SU 2 BIL. DOLARIŲ

IR AMERIKOS VEIKĖJUS

Sudarymas dviejų bilijo
nų dolarių korporacijos iš
traukimui Amerikos iš be
darbės ir sustiprinimui in
dustrijų, bankų ir preky
bos, yra aklas valdžios 
sikėsinimas sugrąžinti 
rovę šiai šaliai. Prie 
tikrai bus prieita niekas 
nujaučia.

Šalies vadai kurie gelbė
jo tą korporaciją sutverti

pa- 
ge- 
ko

ne-

cijai suėjo metų nuo jos vai apgulė uostą ir prie to ■ sako kad jos naudingumas 
įvedimo. Prezidentas Hoo-| atsibuna mušis su Japonais palies visus sluoksnius. Ti-
ver, nors vėl kandidatuos 
šį rudenį, atsisako pasisa
kyti ar jis bus “sausas” ar 
“šlapias”. Turbūt dar lauks 
persitikrint į kurią pusę 
vėjai pučia.

Prohibicija yra tik ant 
popieros ir tą visi aiškiai 
mato, vienok 13-kos metų 
sukaktuvėse Washingtone 
prohibicijos palaikytojai tu
rėjo savo posėdį, kuriame 
entuziastiškai kalbėjo už 
jos palaikymą toliau ir dė
jo pastangas sukelti tokį 
ūpą už ją kaip jis buvo ka
da kovota už panaikinimą 
svaiginančių gėrimų.

. V JLky UIKJ UI UI V LAkJ, A X

ki kad bedarbė ir nuslugi-

S. V. DEFICITAS
Washington. — Suv. Val

stijų iždo nedateklius šiose 
dienose pasiekė $1,500,000,- 
000 sumą. Išleidos virši
jo ineigas $1,271,000,000 su
ma daugiau negu buvo tuo 
laiku pernai.

KANADOS LAUKU 
DERLIUS

Ottawa, Ont. — Kanados 
laukų derlius 1931 m. aps- 
kaitliuota $425,065,100 ver
tės, prieš 1930 m. $662,040,- 
900 vertę.

Kviečių gauta 304,144,000 
bušelių prieš 1930 m. 420,- 
673,000 bušelių.

POPIEŽIUS SMERKIA 
ISPANIJOS VALDŽIĄ 
Vatikano miestas. — At

ėjus žinioms kad Ispanijos 
vyriausybė nusprendė išar
dyti Jėzuitų organizaciją ir 
konfiskuoti jų turtus, kurie 
siekia virš $30,000,000, po
piežius pareiškė jog tai 
“nepateisinamas plėšikiŠku- 
mas” iš respublikoniškos 
vyriausybės pusės.

Popiežius priskaito Jė
zuitams didžiausius nuopel
nus už jų nuveiktus darbus 
ir dabar vadina juos “kan
kiniais”.

RA-MIRĖ ANGLAS 
ŠYTOJAS

Sausio 21 d. Inkpene, An
glijoj, mirė žymus rašyto
jas Lytton Strachey, 52 m. 
amžiaus. Jis labiausia at
sižymėjo aprašymais kara
liškų biografijų iš Anglijos 
garsios praeities. Jo bio
grafijos buvo tokios gyvos 
ir nuodugnios kad patrau
kė visų Anglų atidą.

Pasirašė sutartį. Suomi
ja ir Rusija pasirašė ne
puolimo sutarti.

prie Harbino.
Šanghajaus uoste radosi mas biznio bus išversta iš 

11 Japonų kariškų laivų ir 
pasiųsta dar 13 jų, priver
timui Chinų pildyti Japonų 
i eikalavimą neboikot u o t i 
Japonus biznierius tame 
mieste.

Tarptautinėje miesto da
lyje išsodinta 2,000 Ameri
kos jūreivių saugojimui ki
tataučių gyvenančių Šang- 
hajuje.

Japonai sukėlė Šangha- 
juje riaušes prieš Chinie- 
čius ir sudegino dvi Chinie- 
čių dirbtuves.

Iš priežasties tokių atsi
tikimų, vėl atsistatydino 
Chinijos vyriausybė. Eina 
gandai kad Chinija gali pa
virst komunistiška — tada 
Rusija šoks gelbėt Chinams 
ir galės iškilti didelis rytų 
karas, kuris įtrauks ir kitas 
valstybes.

pat pamatų.
Valdžia iš savo iždo tam 

tikslui skiria $500,000,000, 
su teise užtraukti paskolas 
valdžios vardu ant sumos 
$1,500,000,000, kad pagalba 
paskolų ir kreditų pavidale 
galėtų pasiekti gelžkelius, 
eksportu užsiimančius pra
moninkus ir eilę įvairių fi
nansinių įstaigų, kurios da
bar negali veikti. Ūkinin
kai galės skolintis tiesiogi- 
nai iš valdžios, užstatant 
savo laukų derlių.

ISPANIJOJ NERAMU
MAI DIDĖJA

Madridas. L— Negana ko
munistų kurstymų ir rengi
mų riaušių,. Ispanijai dar 
apsireiškė pavojus iš pusės 
pavaryto nuo sosto kara
liaus šalininkų, kurie buk 
rengia pasikėsinimą nuver
sti respublikos vyriausybę. 
Prasidėjo areštai rojalistų 
ir komunistų.

Smarkiai saugojama val
diški amunicijos punktai.

Komunistai 
per visą šalį 
streikus.

Komunistai 
darbą ir Katalonijoj, atsi- 
metusioj nuo Ispanijos pro
vincijoj, norėdami įsteigti 
ten “darbininkišką respub
liką” arba sovietus. Val
džia deda pastangas raudo
nuosius nuslopinti.

Amerikoje Vytauto Di
džiojo sukaktuves Lietuviai 
minėjo vietomis iškilmin
giau kaip Lietuvoje. Dabar 
Lietuvoje ruošiama išleisti 
tų sukaktuvių paminujimui 
didelis gražus albumas, ku
riame leidėjai nori atvaiz
duoti visus pasaulio Lietu
vius. Tuo reikalu albumo 
leidėjai kreipiasi ir į visus 
Amerikos Lietuvių veikėjus 
ir organizacijas, be pažiūrų 
skirtumo, vėliausia iki šių 
metų Kovo 15 dienos išsių
sti savo atvaizdus su paiški- 
nimu, kuriuos įdėsime į al
bumą. Taip pat reikalingi 
įvairus atvaizdai iš Vytauto 
Didžiojo minėjimo Ameri
koje: organizacijų, komite
tų, iškilmių ir t.t. Prašoma 
į šį reikalą pažiūrėti nuo
širdžiai ir nesugaišti. Albu
mas bus viso pasaulio Lie
tuvių atminimo : 
puoš svečių kambarius 
kuklias lentynas, dalykas 
retas—atsitinkąs kartą per 
500 metų, todėl visi nuo
širdžiai prašomi prisidėti.

Albumas leidžiamas Vy
tauto Didžiojo Komitetui 
Lietuvoje pritariant. Spaus
dinimas jau pradėtas. Albu
mas 28 x 37 cm. didumo, a- 
pie 300 puslakščių, spausdi
nama 4000, geriausias krei
dinis popierius, svers apie 3 
kilogramus, bus daugiau 
1000 atvaizdų.

Įžanga ir paaiškinimai 
bus Lietuvių ir Francuzų 
kalba; pramonės ir preky
bos skyriuose - Lietuvių,

Anglų, Vokiečių kalba .(pa
gal norą). Amerikiečių sky
rius - Lietuvių ir Anglų kal
bomis.

Dėl brangaus darbo albu
mo kaina Lietuvoje 50 litų 
(be aptaisų). Amerikoje 6 
dolieriai (be aptaisų), 
taisai: panašus j odą - 
$1.20 iki $2.00, gryna 
nuo 4 iki 5 dol.

Albumo pelno dalis 
riama Vytauto Didžiojo 
muzėjaus statybai, albumo 
ėmėjas rems ir muzėjų.

Amerikiečiams, tiek paro- 
džiusiems palankumo, ne
reikia daug aiškinti šio dar
bo reikšmės. Įvairiems biz
nieriams ir pramoninin
kams taip pat duodama pro
ga gražiai ir amžinai pasi
rodyti albume, pranešant 
apie savo biznius, tik buti- 

ženklu 1 na^ su atva’Z(lais- Įvairios 
ir1 biznio žinios albume mielu 
r!noru dedamos, kai biznie
ji riai apmokės išlaidas spau

dai ir visam darbui: už viso 
didelio puslakščio vietą 50 
dol., pusė pusi. 30 dol., ket
virtis pusi. 15-dol. Užiman- 
tiems daugiau kaip vieną 
puslakštį 20 nuošimčių nuo
laida. Adresas, kuriuo rei
kia visą ką siųsti: H. Sera
finas, Kaunas, Kęstučio g- 
vė 46, butas 2, LITHUANIA

Ap- 
nuo 
oda

ski-

Kaip pagelbės darbininkui
Paiodymui kaip ši mil

žiniška korporacija dirbs, 
kaip iš jos pasinaudos visi 
kas norės ir kiek naudos iš 
to bus pavieniui žmogui, 
paduodama sekantis pavyz- 
dis:

Daleiskim darbininko ar- 
ma smulkaus biznieriaus 
ineigos sumažėjo pusiau — 
reiškia permažai išlaikyt jo 
šeimą. Jo sutaupyti pini
gai sudėti į namą ar banke 
uždaryti. Namas suima vi
sas ineigas ir reikia sumo
kėti nuošimčiai už paskolą. 
Žmogui reikia namą būti
nai laikyti, šeimos gerovės 
delei. Taigi prireikia net 
skolinti pinigų mokesčiams 
apsimokėti. Jeigu turi ko
kių bondsų pirkęs, juos da
bartiniu laiku parduodant 
paneštų didelius nuostolius. 
Taigi toks žmogus likęs be
veik kaip nuogas, atsitiki
me ligos jau butų bloga.

Skolinti iš niekur dabar 
kaip ir negalima, nei pa
vieniui nei biznio įstaigoms, 
nes visur reikia susivaržy
ti. Valdžia mano kad kuo
met bus paleista į darbą po
ra bilijonų dolarių jie pa
gelbės visoms įstaigoms iš
siversti, jos galės normališ- 
kiau darbus varyti, ir tada 
savaimi prieis prie pavienio 
žmogaus: jis irgi ras pa
galbos, laikinų paskolų, ar
ba galės gauti iš banko sa
vo užlaikytus pinigus.

Kaip maždaug tie du bi
lijonai dolarių paskirsto
ma: $200,000,000 eis gelbė
jimui užsidariusių bankų;

parėmimui $125,000,000 ūkių pagal-
bai, o iš likusios sumos ga- kaitomi.

bando rengti 
generališkus

pradėjo savo

MIRĖ WRIGLEY, JR.
Phoenix, Ariz. — Sausio 

26 d. čia mirė Wm. Wrig
ley, Jr., kuris padarė mili
jonus išdirbdamas kramto
mą gumą. Jis jau buvo 70 
m. amžiaus. Savo gyveni
mą jis pradėjo muilo dirb
tuvėje, kuomet turėjo 11 
metų amžiaus. Dabar bu
vo jau multi-milijonierius ir 
daug milijonų yra išleidęs 
labdarybei ir 
sporto.

Nuskendo submarinas su . 
jūreiviais. Anglijos pakra- g 
štyje nuskendo Angliškas 
submarinas su virš 60 jūr
eivių. Sumbarinas suras
tas ir bandomas iškelti. _

les skolintis įvairios korpo
racijos.

Sakoma kad ir du bilijo
nai yra maža suma visai 
šaliai išjudinti, bet vistiek 
tai milžiniška suma, kuri 
turės palikti savo žymes.

Užtvirtinta kitas bilius, 
$125,000,000 sumoje, kurie 
pinigai skiriami federa- 
liams žemės bankams.

Toliau, užtvirtinta bilius 
$375,(100,000 sumoje tiesio
giniam gelbėjimui bedar
bių. Iš tos sumos bus ban- 
damo pravesti valstybinius 
darbus.

RŪBŲ GAMYBA BUVO 
PRASTA 1931 M.

New York. — Delei ne- 
žieminio oro ir nuolat puo
lančių kainų, rūbų gamyba 
bėgyje pastarų metų nu
puolė gana žymiai. Pavei- 
zdan: 1929 m. vyriškų siu
tų buvo pagaminta 15,826,- 
790. 1930 m. — 12,130,000. 
1931 m. — 11,492,884.

Vyriškų ploščiu pagamin
ta: 1929 m. — 4,892,504; 
1930 m. — 2,990,502; 1931 
m. — 2,926,502.

Čia paduotos skaitlinės 
yra iš didžiųjų vyriškų rū
bų siuvyklų. Privatinių siu
vėjų pagaminti rubai neįs-

NaujausiTEATRAI
Baudžiauninkė

4 aktų melodrama, pritaikyta leng
vam perstatymui Amerikos Lietu
vių vakaruose. Reikia 5 vyrų ir 5 
moterų. 67 pusi........................... 50c.

Žentai iš Amerikos
2 aktų komedija iš Amerikiečių 
prietikių Lietuvoje. Lošia 4 vy
rai ir 3 moterys. Kaina ....50c

Kūmučių Rojus
Keturių veiksmų tragi-komedija 
iš prohibicijos laikų. Reikalinga 
6 vyrų ir 6 moterų. Knygutė 60 
pusi. Kaina ........................... 50c

Atgimimas |
4 aktų tragedija iš kovų už spau
dų. Lošia 7 vyrai, 2 moterys. 50c

Divorsas
3 aktų komedija iš Amerikiečių 
prietikių Lietuvoj. Lengva staty
ti. Lošia 6 vyrai, 4 mot. . .. 50e

Palangos Ponaitis
3 aktų komedija iš Amerikiečių 
prietikių Lietuvoj. Lošia 4 mote
rys, 7 vyrai ............................... 50c

Šventadarbiai
Vieno akto tragedija iš kovij už 
spaudų. Lošia 3 m„ 1 vyrai. 25c

Žemės Rojus
3 veiksmų komedija iš Amerikie
čių gyvenimo. Lošia 5 vyrai ir
4 moterys ............................... 50c

DU BAILIU — 1 akto komedija. 
Lošia 2 moterys, 3 vyrai ...

“KRYŽIOKAS“ — 2 atidengimų 
mediją. Lošia 2 vyrai ......

GRAFAS KAIMIEČIO BERNU
6 aktų komedija. Lošia 9 > yrai 
ir 3 moterys ........................... 25c

RYTŲ PILIS — drama 5 aktuose,
Lošia 9 vyrai, 5 moterys . . . 35c

UŽKEIKTA MERGELĖ — 4 aktų 
pasaka. Lošia 5 v., 2 m...... 15c

REIKALAUKIT DABAR!

“DIRVA.”
6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio
v ,■ J

15c 
ko- 
15c

Dina' '1 Kurie neišgalit mokėt visos prenumeratos už 
metus $2.00, siųskit tik Vieną Dolarį ($1) 
ir gausit Dirvą” be sutrukdymo, o kitą pus
metį prisiųsit vėl $1.00.
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VIŠTYTIS
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Yra kalbama buk tas 
ežeras ir vėliau vietos gy
ventojams daug baimės Į- 
varęs: vieną kartą, girdi, 
pradėjęs nepaprastai ūžti 
ir putoti, taip jog atrodei

DIRVA

Miestelis su vardu nuo pa-; karą) 
sakiško paukščiuko, kurs 

perspėjo žmones nuo 
ežero atsiradimo.

Vištytis yra Vilkaviškio 
apskrityje ir tai yjlP’ mnas' 
didesnis iš mažųjų Lietu
vos miestukas. Geografiš
ku atžvilgiu stovi veik pa
čioj aukščiausioj Vištyčio 
kalnyno vietoj, prie pat 
Vokietijos sienos. Vištytin 
sueina trys didesni keliai 
(vieškeliai): Suvalkų, Kal
varijos ir Virbalio.

Miestelyje yra katalikų 
bažnyčia, evangelikų Liu
teronų kirkė, Žydų sinago
ga ir prieš pat karą tapo 
pastatyta Rusiška stačiati
kių cerkvė. Katalikų baž
nyčia nedidelė bet graži, 
vienu bokštu, akmeninė, su 
šventorium aplinkui, ir kle
bonija su didoku, gražiu 
sodnu užima aukščiausią ir 
gražiausią miestelyj vietą. 
Nuo šventoriaus pasižval
gius aplinkui, rytų šone 
matosi viršūnės didesnių ir 
mažesnių kalnelių, kurių 
viršūnės vasaros laiku da
linai juruoja vėjo pučia
mais javais, dalinai niukso 
nedirbami akmenuoti dir
vonai. Pro tarpkalnes, to
lumoje matosi tamsiai^ ža
liuojantis spygliuotų me
džių miškas. Tai Vištytgi- 
ris — miestelio ganyklos. 
Pietų šone, it veidrodis sau
lės spinduliuose žėri platus 
Vištyčio ežero'paviršius, už 
kurio tolumoje mėlynuoja 
miškai. Vakarų šonan to
li nesimato — matosi tik 
čia jau maža dalelė ežero 
ir Vokietijos pusėje aukš' 
toki kalnai.

Vištytyje (prieš didįjį

radosi paštas; vals
čiaus teismas, raštinė, pra
džios mokslainė, vaistinė, 
taupymo ir skolinimo ban
ko skyrius, pora traktierių, 
keletas alinių, degtinės mo
nopolis ir kelios stambesnės 
ir daugelis mažesnių smul
kių krautuvėlių. Krautuvių 
savininkai buvo veik visi 
Žydai.

1900 metais Vištyčio mie
stelio didelė dalis, pats cen
tras, kilus gaisrui, tapo su
naikintas, bet Į kelis metus 
tapo atstatytas daug gra
žesniais, mūriniais namais. 
Miestelio gyventojai (mies- 
čionys) yra “Lenkai” (tei
singai sakant tai sulenkėję 
Lietuviai), Žydai, ■ ir maža 
dalelė Vokiečių.

Bėgyje pirmų šio šimt
mečio metų, kylant Lietu
vystei, 1904—1909 m., tar
pe, tankiai pasikartodavo 
katalikų bažnyčioje riaušės 
del pamaldų: miestelėnai 
norėjo pamaldų Lenkij kal
boj, kaip seniau, nors visa 
parapija buvo grynai Lie
tuviškai ir patys miestelė
nai puikiausia suprato Lie
tuviškai. Lietuviai gi va
rėsi už savą kalbą.

Padavimai
Padavimų apie Vištytį 

irgi yra užsilikusių, ypa
tingai apie ežerą. Sako: 
toje vietoje kur šiandien 
banguoja didelis ežeras, ki
tados buvo plačios, lygios 
žaliuojančios lankos-pievos. 
Kartą kuomet jose žmonės 
ganėsi gyvulius, nežinia iš 
kur atskridęs kokis tai kei
stas paukštukas, ėmė šauk- 
ti-čypti mažo Vištyčio . bai

kšti. Žmonės tuomi labai su
sidomėję darė savotiškus 
spėliojimus ir išvadas. Tuo 
kartu pajuto kad jau van
duo užplūsta lankas. Kas 
gyvas kaip Įmanydami šo
ko gelbėtis save ir gyvulius. 
Nekuriems pavyko išsigel
bėti, bet dauguma žuvo. 
Nuo to buk ežeras gavęs* 
sau vardą, o nuo ežero vė
liau ir miestelis.
PARDAVIMAI

W. C. BURCH
SUPER SERVICE STATION 

65th Wade Park Ave.
Geriausias Gas mieste 14c, 16c
Veltui motoro sutaikymas su 

kožnu mainymu aliejaus.

GARAGE
DYKAI PARVEŽIMAS prie 

taisymo darbo. Patarnaujam 
kelyje — Suliejam — Taisom

Chester Cartage Co.
6513 SUPERIOR AVE.

PHILLIP POSANTI
6216 Superior Ave.

lyg visas vanduo jame už
viręs. Nekurie iš gyvento
jų pastebėjo kokią tai gele
žinę skrynią plaukiojančią 
ežero paviršiu ir ant jos sė
dintį juodą šunytį. Žmo
nės išgąsties paimti davė 
žinią klebeni j on, tuomet 
kunigai nusidavę paežerių 
su bažnytinėmis procesijo
mis meldęsi ir šventinę, tą
syk šunytis nušokęs vande
nin, skrynia nuskendusi ir 
vanduo aprimęs. Taip nuo 
to laiko ežeras ramiai užsi
laikąs iki šiai dienai.

Tarp daugelio senų žmo
nių ėjo kalbos kad tas eže
ras-kaip netikėtai atsiradęs 
taip netikėtai ir vėl prany- 
gsiąs.

Rytų pusėj prie pat mie
stelio, kur sueina keliai 
nuo Kalvarijos ir Pajevo
nio, randasi aukštokas kal- 

i nas, apie kurį irgi užsilikę 
i keisti padavimai. Sako, ka- 
I daise senovės laikuose ant 
jo buvus bažnyčia, bet kar
tą su visais suėjusiais žmo
nėmis žemėn nugrimzdus. 
Pirmiau sekmadieniais, lai
ke mišių, kuomet ausį pri- 
glausdavai prie žemės toje 
vietoje, buk girdėjęsis var
gonų grojimas-užimas.

Paskutiniame dešimtme
tyje 19-to šimtmečio, šiau
rinėje dalyje šio kalno kau
burio, tapo nušautas Viš
tyčio vaistininko sūnūs, 
Lenkas vaikinas, kurs buk 
tai turėjęs dvikovą su kitu 
vaikinu už kokią ten mer
giną. Bėgyje kelių metų 
po to įvykio jo tėvas, toje 
vietoje, sudėstydavo baltų 
ir raudonų akmenukų kry
žių. Kadangi kalno kaubu
rio žemė nedirbama -tai' ir 
sudėstytas kryžius ’i'l'gai pa
silaikydavo. Kiekvieną kar
tą kuomet eidavau Vištytin 
(nes iš musų einant į mies
telį reikdavo per minėtą 
kalną pereiti), pasukdavau 
ton vieton pasižiūrėti. Pa
galiau, ant tos intencijos, 
kiek toliau į šiaurę, prie 
pat kelio . tapo pastatytas, 
ant aukštoko akmens, gele
žinis kryžius.

J. Mikolaitis.

CONFECTIONARY IR GROSERNĖ 
PARSIDUODA

Kaina tik $250 greitam pardavimui 
iš priežasties 'ligos. Randasi Lietu
viu gyvenamoje srityje. Nuoma tik 
$15 į mėnesį. Kreipkitės 

6727 ST. CLAIR AVE.

1932 METŲ BONU 
KUPONAI

“Dirva” jau priima 1932 
metų Lietuvos Bonų kupo
nus už “Dirvą” ir knygas

Didelė krautuvė visokių daržo
vių. švari vieta, kainos že

mesnės negu kitur kur. 
Kviečiame Lietuves čionai.

Katalikas savininkas

Speciale kaina ši Mėnesį
Cinavimas, Suliejimas, Stogų 

tiesimas — Furnasai 
Apskaitliavimą noriai duodam.

Bowman Sheet Metal & 
Furnace Co.

4704 Hough Ave. 
End. 0550

E. 79th ST. GARAGE
PATARNAVIMAS SUGEDUS 

ANT KELIO 
GENERALIS AUTO TAISYMAS

VISOKIŲ IŠD1RBIMŲ KARŲ 
1238 East 79th Street

PARSIDUODA
Bučernė ir Grosernė
2047 Hamilton Ave.

Tadas Neura Į pavasarį visai 
išeina Į farmą ir parduoda sa
ve gerai išdirbtą krautuvę. Ge
ra proga Lietuviui. Kreipkitės 
tuojau.

t Ofiso Telefonai Namų L 
? MAin 1773 KEpmore 4710W f 
| P. J. KERŠIS į 
11426-8 Standard Trust Bldg. Ž

v 
į Baigęs teisių mokslų Cumber- ” 

land Universitete ir darbuojas ..
su Teisių ofisu advokatų •• 

$ Collister, Stevens ir " 
t Kurzenberger į I 
* Su visais teisių reikalais Lietu- E 
•į viai, Slavai, Lenkai ir Rusai •• 
T kreipkitės prie musų. J

už pilną jų vertę. Nukirp- 
kit 1932 m. kuponą ir pri- 
siųskit Administracijai. 
6820 Superior av. Cleveland, O

V. GUDINAS
6700 SUPERIOR AVE.

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

patenkinti.

FRANK DIMŠAS
BARBER SHOP

11 metų patyrimo plaukų kirpime 
ir barzdų skutime. Kainos pi

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

6504 Superior Ave.' 
Arti East 65th St.

REIKALE PASAULI
NĖS SPORTO
OLYMPIADOS

Atviras laiškas į Amerikos 
Lietuvius Sporto mylėto

jus ir Sportininkus:
Jau visos tautos rengiasi 

prie Olympiškų žaislų, ku
rie įvyks šią vasarą Los 
Angeles mieste, Kaliforni
joj. Mačiau Amerikoniško
je spaudoje padavimus kaip 
nekurios tautos Europoje 
jau lavina ir rengia savo 
atletus į Olympiadą del gar
bės savo tautos. Musų gi 
laikraščiuose nors buvo tas 
klausimas pakelta, bet ma
tomai praeis be tinkamo vi
suomenės susidomėjimo. O 
Lietuvos spauda visai ma
žai apie tai mini, turbut nei 
nežadama iš Lietuvos nie
kas siųsti į Olympiadą.

Aš suprantu kame daly
kas : atsiuntimui Lietuvių 
sportininkų į tolimą Kali
forniją reikia daug pinigų, 
o musų šalis dar neturtin
ga, neturi sporto organiza
cijų su dideliais. iždais nei 
sporto rėmėjų su dideliais 
kišeniais.

Taigi ar nereiktų mums 
čia tikrai subrusti ir pasi
rūpinti sušelpti musų bro
lius atletus pinigiškai, kad 
jie gautų progą atstovauti 
Lietuvą pasaulinėj Olym- 
piadoj. Lai ir- jie kaujasi 
už garbę musų tautos.

Mes čia Amerikoje turim 
daug atletų paėjusių iš Lie
tuvos, turim boksininkų, 
imtikų, golfininkų, bėgikų, 
ir tt. ir tt. Labai butų ge
ra išrinkti komitetas susi
žinojimui siu Lietuvoje gy
vuojančiomis sporto orga
nizacijomis kiek ten yra 
atsakančių atletų ir kokiuo
se skyriuose, taipgi kiek 
jiems kaštuotų kelionė į 
Los Angeles ir atgal.

Sužinojus tuos dalykus 
mes 'čia galėtume subrusti, 
surengti didesnėse Lietuvių 
kolonijose ‘Ismokerius” ar
ba šiaip atletiškus vakarus 
ir jų pelną pasiųsti Lietu
vos sporto komitetui siun
timui sportininkų į Olym
piadą.

Kas prisidėsite prie ma
no sumanymo? Kur mums 
reikia pirmiausia susižino
ti tą viską? Ar nuo Lie
tuvos Atstovybės Washing
tone ar iš Lietuvos tiesio- 
ginai ?

Jeigu kas žinote prašau 
man pranešti. Aš pasidar
buosiu veltui ir prižadu au
koti tam tikslui $25. Kitų 
musų sportininkų profesio
nalų prašau atsišaukti.

Jack Ganson-Karabinas 
Lietuvių imtikų čampionas 

Amerikoje
115 Chauncey street 

Boston, Mass.

of the Bell Telephone Laboratories, demonstrat
ing- apparatus for “scrambling” speech to insure 
privacy in radio telephone connections.

2—Mr. Grace shaking into the smallest micro
phone yet developed.
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“Liaudies Tribūna
Savaitinis Laikraštis 

Leidžia 
Amerikos Lietuvių 
Liaudies Sąjunga

“Liaudies Tribūna” 
3221 Beach Avenue 

CHICAGO, ILL.

No. 2PRADEDATAITIN

ENdicott 2887 
Otis Tullar, Prop.

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus

MAUDYNES. - 25c.
921 St. Clair arti E. 9th St.

OT NAUJIENA!
Aš turiu iš Vokietijos geriausio 

Daktaro receptų 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 tų receptų, o tie pinigai bus 
aukaujami biedniems bedarbiams.

E. PASCOE
Box 391 Library, Pa.

BE SKAUSMO traukimas

F D F F exam*na^°n5 I K L L and Advice
OFISO VALANDOS.

VIENO DOLARIO PARDAVIMAS 
Tik per vienų savaitę

Reguliarčs TRU-FORM $15 Plates
2 už $16

Reguliarčs HECOLATE Plates $37 
.2 už $38

Reguliarč 22-Karat Aukso Kruna $5 
2 už $6

Geriausias Užpildvmas Reguliariai $2 
2 už S3

SPECIALES KAINOS bėgyje ŠIOS 
VIENOS SAVAITĖS ANT VISŲ

DANTŲ DARBŲ.
Ateik ir duok mums APSKAIČIUOT 
JUS& dantų darbų ir parodyt kad 
galit turėt savo burna pirmos klcsos 
stovyje už VISAI MAŽUS KAŠTUS

9 RYTO IKI. 8 VAKARO.

DR. H. J. GREENE
t-, o Lietuviškai Kampas Hough Ave.1859 East 55th St. Kalbam HEnderson 9786

Nuo Redakcijos: Šis su
manymas jau antru kartu 
pakeliamas. Pereitą rude
nį Brooklyniečiai imtikai 
pradėjo skelbti kad jie da
rys imtynes ir pelną skirs 
Lietuvos sportininkų veži
mui Į Olympiadą. Ką pa
darė aiškių žinių nėra.

Gansono sumanymas yra 
praktiškesnis: daug galį pi
nigų sudėti musų žymieji 
sporto žvaigždės Ameriko
je, nors po $25 aukaudami, 
kaip daro Gansonas. To
liau, didesnėse kolonijose 
rengimas tam tikslui vaka-i 
rų, kaip “smokerių” ir tam!

Skanus Amerikbrtiški ir Europiski 
valgiai. Kainos žemos. Lietuvis’ 
pas mus užeina ir buna patenkinti.

UŽKVIECIAM VISUS.
JAMES Restaurant 

1410 East 66th St.

Keista kąlba, kurios žodžiai, 
visai neištariami žmogaus bur- Į 
na, bus girdimi vasario 3 d.1 
demonstruojant Masonic Audi
torijoj. -Demonstruos Sergius 
P. Grace, vice prezidentas Bell 
Telephone Laboratorijų, su pa
galba Cleveland Chamber of; 
Commerce ir Cleveland Adver
tising Club.

Mr. Grace demonstruos* kal
bos “mišinio” aparatą, naudo
jamą užtikrinimui privatišku-

rno laike pasikalbėjimų iš laivų 
su sausžemiu. Kalba sustato
ma šio aparato yra keistų gar
sų sutuokimas, nesuprantamas 
niekam, lyg nemokytos papū
gos pastangos kalbėti.

Aparatas kuris išverčia arba 
“sumaišo” kalbą naudojamas 
ant visų trumpų radio bangų 
susikalbėjimams su Europa, 
išvengimui kitų Įsimaišymo į 
vienų pasikalbėjimus. žodžių 

I iškraipymas padaroma pakei

čiant aukštus ir žemus žodžio 
garsus, iš ko išeina visai skir
tingi garsai.

Atvertimo aparatas ir taip 
pat išvertimo aparatas randasi 
abiejuose galuose pasikalbėji
mų, taip kad nesuprantama kal
ba vėl persidirba į savo origi- 
nalę formą. Taip kalba sumai
šoma kad žmogus mokantis vi
sas kalbas pasaulyje negalėtų 
ištarti nei dalies tų sumaišytų 
žodžių.

panašiai, dalyvaujant mu- atliktų pelno. Bet reikia 
su žymiems sportininkams, skubiai dirbti iki pavasaris 
patrauktų daug publikos ir neužklupo.

REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra.

P P. MULIOL1S
6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729

JEIGU SERGI
PARAŠYK KAS KENKIA.

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

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

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

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

East Sixth ir RockwellPhone M Am 6640

Geriau užsisakykit vieną, arba jau ir antrą, šian
dien. Apsilankę į Gas Ofisą rasit išstatyta pub
likos parodai žingeidų Radiantfire skyrių.

Jums reikia tik išbandyti Radiantfire patyrimui 
kaip jie yra naudingi, ypatingai tokiuose nepas
toviuose oruose kokius mes turėjome šios žiemos 
bėgiu. *

^AZINIS Radiantfire teikia šilumą taip kaip ir 
saulė — spindėjimu. Tai yra moksliška pu

sė apie tai.

Kiekvienas- Radiantfire yra gerai subudavotas, 
tvirtas, išnašus ir atsakantis. Tai yra inventmen- 
to vertybė prie Radiantfire.

A.-L. L. Sąjungos^ Cent
ro Valdyba paskelbė vajų 
— praeitoje “Liaudies Tri
bunes” laidoje buvo minė
ta kad per šį pusmetį mu
sų organizacija turi gauti 
1,000 skaitytojų “Dirvai” 
ir “Liaudies Tribūnai”, ir 
pusę tiek narių šiai Sąjun
gai!

Gali kas pamanyti kad 
tai perplatus pasibrėžimas. 
Visai ne.

Pirmon vieton paimkime 
skaitytojų vajų. Skaityto
jų “Dirvai”-“L. Tribūnai” 
gauti visai lengva. “Dir
va” yra didžiausias Lietu
vių savaitraštis Amerikoje 
ir žymiai išsiplatinus liau
dyje, o prie to, .nūdien pri
sidėjus "Liaudies Tribū
nai”, dar labiau “Dirva” 
pasiįvairino ir pasipuošė 
savo turiniu. Todėl rinki
mas skaitytojų bus visais 
atžvilgiais lengvas, tik rei
kia būti geru salesmonu.

Šio vajaus našta tenka 
Chicagiečiams. Musų or
ganizacijos darbštesni na
riai jau laikė kelis pasita
rimus šiame reikale. Rei
kia žinoti jog šis pusmetis i 
yra geriausias laikotarpis/y 
iš visų metų sezonų. Gali- tt 
ma tiesą pasakyti kad pas p 
mus Chicagoje nėra to šeš
tadienio ir sekmadienio kad 
nebūtų didelių parengimų, as 
Tuose vakaruose šimtais 
publikos dalyvauja, tai va 
kur be didelio vargo musų 
darbuotojai gali gauti de- 
sėtką-kitą skaitytojų. Tas 
progas mes privalom išnau
doti.

Narių padauginimas ir 
naujų kuopų suorganizavi
mas įvairiose kolonijose 
priklauso nuo žymesnių vi
suomenės veikėjų, šituo 
klausimu yra padaryta pa
sitarimai ne tik Chicagoje 
bet ir lytinėse valstijose. 
Prie dabartinio išdirbto 
plano, naujam nariui yra 
daug pigiau-ekonomiskiau 
tapti nariu A. L? L. Sąjun
gos negu tik skaitytoju.
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aukštus ir žemus žodžio 
, iš ko išeina visai skir- 
?arsai.
artimo aparatas ir taip 
vertimo aparatas randasi 
ose galuose pasikalbėji- 
ip kad nesuprantama kal- 

. persidirba Į savo orįgi- 
ormą. Taip kalba sumai- 
kad žmogus mokantis vi- 
albas pasaulyje negalėtų 

nei dalies tų sumaišytų
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JEIGU SERGI
RAŠYK KAS KENKIA, 
parduodam visokias žoles ir 
1 iš Lietuvgs, Vokietijos ir 
šalių. Aprašymas prisiučia- 
lovanai, tik įdėkit 2c štampą.
KAZELL BOTANICAL CO. 
a W. Broadway, Dept. P. 
SO. BOSTON, MASS.

. J. LAZ1CKAS 
SWELER — RADIOS

07 Superior Ave.
Prie E. 66th Street 
—ENdicott 4638—
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A. L. L. Sąjungos Cent
ro Valdyba paskelbė vajų 
— praeitoje “Liaudies Tri
būnos” laidoje buvo minė
ta kad per šį pusmetį mu
sų organizacija turi gauti 
1,000 skaitytojų “Dirvai” 
ir “Liaudies Tribūnai”, ir 
pusę tiek narių šiai Sąjun
gai!

Gali kas pamanyti kad 
tai perplatųs pasibrėžimas. 
Visai ne.

Pirmon vieton paimkime 
skaitytojų vajų. Skaityto
jų “Dirvai” - “L. Tribūnai” 
gauti visai lengva. “Dir
va” yra didžiausias Lietu
vių savaitraštis Amerikoje 
ir žymiai išsiplatinus liau
dyje, o prie to, .nūdien pri
sidėjus “Liaudies Tribū
nai”, dar labiau “Dirva” 
pasiįvairino ir pasipuošė 
savo turiniu. Todėl rinki
mas skaitytojų bus visais 
atžvilgiais lengvas, tik rei
kia būti geru salesmonu.

Šio vajaus našta tenka 
Chicagiečiams. Musų oi> 
ganizacijos darbštesni na
riai jau laikė kelis pasita
rimus šiame reikale. Rei
kia žinoti jog šis pusmetis 
yra geriausias laikotarpis 
iš visų metų sezonų. Gali
ma tiesą pasakyti kad pas 
mus Chicagoje nėra to šeš
tadienio ir sekmadienio kad 
nebūtų didelių parengimų. 
Tuose vakaruose šimtais 
publikos dalyvauja, tai va 
kur be didelio vargo musų 
darbuotojai gali gauti de- 
sėtką-kitą skaitytojų. Tas 
progas mes privalom išnau
doti.

Narių padauginimas ir 
naujų kuopų suorganizavi
mas įvairiose kolonijose 
priklauso nuo žymesnių vi
suomenės veikėjų. Šituo 
klausimu yra padaryta pa
sitarimai ne tik Chicagoje 
bet ir rytinėse valstijose. 
Prie dabartinio išdirbto 
plano, naujam nariui yra 
daug pigiau-ekonomiškiau 
tapti nariu A. L? L. Sąjun
gos negu tik skaitytoju.

Pažiūrėkim kaip išeina: 
Metinis skaitytojas moka 
$2 už laikraštį, gi įstoda
mas į Liaudies Sąjungą na-, 
rys moka įstojimą $2 me
tams Centrui ir sykiu gau
na “Dirvą”-“Liaudies Tri-
būną” per' ištisus metus.

Taigi ar ne geriau tapti 
nariu ir būti kulturnešiu 
šviesios tautinės idėjos iš
eivijoje, vietoje tik taip sau 
skaitytoju? Musų darbuo
tojai šį planą perstatys vi
siems naujiems prenumera
toriams, kad butų aišku vi
sas skirtumas. Todėl iš 
dviejų pasiūlymų galėsite 
pasirinkti bent kurį vieną, 
ar tapti nariu ir gauti už tą 
patį mokestį “Dirvą”-“L. 
Tribūną”, arba būti vien 
skaitytoju. Musų patarimas 
— tapkite .nariais.

Bendrai kalbant apie va
jų, kuris yra pirmas Tauti
nės spaudos vajus ne tik 
Chicagoje bet ir visoje šio
je šalyje, turime pasakyti, 
gerbiami vientaučiai ir ge
ri patriotai Lietuviai, ar ne
būtų laikas rimtai ir sąži
ningai atkreipti atidą į tai? 
Šis pirmas Tautinis vajus 
yra del labo Lietuvystės ir 
tautinės sąmonės palaiky
mo čia Amerikoje. Kas dir
ba ir deda pastangas tas 
atsiekia ką nors — ar tai 
asmuo ar organizacija.

Amerikos Lietuvių Liau
dies Sąjunga yra pažangi 
tautinė-liberalinė organiza
cija, kuri labiau kreipia do- 
mę į Amerikiečių Lietuvių 
likimą ir šios šalies, Ameri
kos, politiką. Todėl broli ir
sesuo, ši organizacija kvie
čia tave prisidėti prie to 
brangaus Lietuvybės dar
bo. Neatsisakyk, nes žinai 
kad jau atėjo laikas mums 
spiestis į bendrą, palaiky
mui musų tautinės spaudos, 
musų gęstančio, meno ir 
musų jaunimo.

Kam brangus šie idealai 
tas be atodairos privalo 
stoti į šį bendrą PIRMĄ 
TAUTINĮ VAJŲ.

PATARIMŲ SKYRIUS
Norėdami gauti atsakymus į savo klausimus, pasirašykit savo pilną 
vardą ir antrašą laiške. Adv. Antanas A. Olis, 11 So. La Salle St., 

veda ir tvarko, šį Patarimą Skyrių.

Pradedant šį skyrių, “Liau
dies Tribūna” praneša savo 
skaitytojams kad šio kampelio 
tikslas bus teikti patarimus 
tiems kurie turi savotiškas bė
das, ir pagelbėti išrišti jų klau
simus. Rašykit laiškus “Liau
dies Tribūnos” Teisių Skyrius, 
3221 Beach Ave., Chicago, Ill.

“Liaudies Tribūnos” 
Teisių Skyrius.

KLAUSIMAS: Prašau pa
tarti man ar bankas gali “for- 
klosuoti” man namą del nemo- 
kėji’mo nuošimčių sumoje $30 
ant “mortgage” paskolos? Su
ma neprieina mokėti dar per 
pora metų. S. L. F.

ATSAKYMAS: Taip, ban
kas gali tokiame atsitikime 
“forklosuoti” mortgečį ant jū
sų namo. Paprastai mortgičy- 
je yra pažymėta kad savinin
kui neužsimokėjus nuošimčius 
laiku, bankas turi teisę tuojau 
arba už keleto dienų pagreitin
ti atmokėjimą sumos sulyg sa
vo nuožiūros. Ir tokia teisė 
yra duodama bankui ne tik del 
nemokėjimo nuošimčių bet ir 
del nemokėjimo taksų, arba del 
nemokėjimo “insurance” premi
jų. Tokiuose atsitikimuose ban
kas gali tuojau reikalauti visos 
sumos nežiūrint kad suma šu- 
lyg mortgičio termino dar ne
priėjus mokėti.
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Ketvirti metai, kas mėnesį, išeina juokų, muzikos ir dainų i 
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PASTABOS
A PROTEST FROM THE YOUNGER 

GENERATION

We Lithuanians who do'don’t exist! Since the pros
not belong to S. L. A. cer-'

Socialistų g r ą s i n i mai. tainly find it difficult to 
“Nauj.” 15 nr. ant pirmo p. find interesting reading in 
uždėjo “ekstra” sensacingų; Lithuanian papers now-a- 
informacijų apie tautinių days. But, being good Lith- 
veikėjų konferencijų eigą — 
SLA. kandidatų klausime.

Rašo ČIKAGOS ARAS.

Musų socialistai rengiasi 
žut-but pasigrobti SLA. į 
savo nagus, ką senai mes 
visuomenei pastebėjome, ir 
dabar čia paduodant citatą 
iš “Nauj.”, kurios ve kaip 
rašo:

“Jeigu nariai nesustab
dys šito viršininkų darbo, 
tai mes (socialistai—“L.T.” 
Red.) vėl gal but turėsime 
Susivienijime per 10 metų 
partijų kovą, iki susilauksi
me naujo skilimo.”

Kitaip sakant, socialis
tams nerupi auginti ir dar
buotis Susivienijimui, bet 
tik “partijų kova”, kelti er
gelius ir kenkti organiza
cijos bujojimui. Socislistai 
taip kaip ir bolševikai, nie
ko nenori dirbti, bet kitų 
darbų vaisius pasigrobti, o 
jei ne — suskaldyti — ta
riant jų pačių žodžiais.

! uanians, we obey , the de
mand of “Savas pas pavą”;

perity of a newspaper de
pends on the number of 
subscribers that it has, why 
do the dozen or so papers 
largely supply news only for 
the 17,000 S. L. A. mem
bers? If that isn’t poor bu-
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Nedrysta. Musų kaimin- 
ka “Sandara” niekaip neiš- 
drysta atidaryt pilnos bur
nos prieš “Nauj.” ir socia
listus. “Sandaros” redak
toriai mano kad pataikavi
mas ir bičiulystė su tuo 
veidmainingu elementu, ku
rie giedojo “Lietuvai nei 
cento”, gali būti koks susi
tarimas S.L.A. reikaluose 
arba tautiniam darbe. Ne, 
mes kartą ant visados tu
rėtume su socialistais atsi-
sveikint ir jų darbus iškelti 
aikštėn. Jau laikas pri
brendo. K

“Sandaros” bičiuliai. So. 
Įlostono “Kel.” 2-me nr. 
įdėjo paklausimą: “Ponas 
P. Daniuši, Prašome Pasi
aiškinti”. Ponas Daniušis 
yra A. L. T. Sandaros Cen
tro Valdybos įgaliotas rin
kti aukas Sandaros labui; 
jis lankosi po kolonijas ir 
agituoja už Sandarą, gal 
but tas socialistams nepa
tinka ir jie turi teisę jieš- 
koti prieš jį priekabių.

Bet “K.” paduoda citatas 
iš “Žemaičių Balso” ir iš 
“Kovos”, kur, kaip matyt, 
Lietuvoje gyvenantieji vei
kėjai labai negražioje švie
soje p. Daniušį nupiešė, ku
ris Amerikon atvažiavęs 
tapo Sandariečių “didvy
riu” ir veikėju. Mes čia p. 
Daniušį neteisinsim ir ne- 
apginsim, tik “Sandaros” 
štabui priminsime kad jie 
graibstosi už emigrantų, o 
tuo pačiu sykiu neigia ir 
plusta senus veikėjus San- 
dariečius. Tai ar ne puiki 
pamoka musų ištižėliams?

P. Grigaitis nesupranta.
J. V. Grinius parašė laišką 
p. Grigaičiui išdėstydamas 
apie savo kandidatūrą į S.
_'llllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllll£
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we buy those papers any
way, and read what is 
handed out to us.

Almost invariably we find 
a large proportion of the 
space, in which cultural and 
educational articles could 
just as well be placed, de
voted to S. L. A. affairs. 
We find long and short ar
ticles that either laud that 
especial paper’s choice of 
candidates for executive of
fices in S. L. A., or belittle 
the choice of a rival paper, 
or attack the candidates 
themselves. Interesting 
reading for us American- 
born members who don’t 
know what it is all about, 
ha? To all appearances the 
papers feel that it is their 
bounden duty to direct S. 
L. A. affairs. Do they all 
want to be the official or
gan of S. L. A.?

Maybe the staff of every 
paper believes that about 
17,000 Lithuanians (the ap
proximate number of S. L. 
A. members) live in the U- 
nited States, and the rest of 
us, tens of thousands of us,

siness insight, what is?
We non-members by far 

outnumber the members. 
Why can’t we be provided 
with interesting, enter
taining, cultural and “new
sy” writings? Since we are 
not interested enough in 
the aims and ideals of the 
organization to become 
members, we naturally hold 
only a passive interest in 
regard to S. L. A. troubles. 
We only care to read about 
those affairs as news items, 
not as internal S. L. A. pro
paganda, or expressions of 
personal feelings and desi
res.

To my mind, a newspaper 
should be a public servant, 
not the master of the pub
lic. It should be “newsy”, 
up-to-the-minute, and sup
ply all news from all sour
ces in the most impartial 
and interesting manner.

Welcome will be the day 
when this miracle will come 
to pass among our Lithua
nian papers. Albert R.

Second the motion’!
J. J. B.

L. A. viršininkus. Tas laiš
kas tilpo “Nauj.” nr. 17. 
P-as Grinius bandė švelniai 
papasakoti p. Grigaičiui vi
są padėtį, bet “N.” redak
cija pridėjo p. Griniui ne-
mažai komplimentų. Pami
nėtini “N.” pasakymai:

“Mums neatrodo kad ga
li būti užgiriami ‘džentel
meniški susitarimai’ tokio-

pirmoji komisija ištyrė, o 
tuo pačiu sykiu patiems ne
tyrinėti yra žemiau kriti
kos.

Kodėl komisija nedarė gi
lesnių patyrinėjimų, t.y. ko-
kiu budu įplaukė tie $3,907.- 
55 ir išplaukė $3,842.53?

Kodėl ši komisija prašė 
apskričių suvažiavimo, 27 
d. Rugsėjo, kad priimtų jų

je konferencijoje (tautinių raportą ir tuomi užbaigtų 
veikėjų. — “L.T.”) kurios ginčus? Trumpai atsakius 
tikslas yra suvienyti (tau-Į yra šitaip: viena, įplaukų 
tines jiegas.—“L.T.”) tam J 
tikros politinės srovės ko-i 
vai prieš kitą politinę srovę' 
(socialistus.—“L.T.”) Susi-!
vienijime .

Toliau sakoma: “Todėl p. 
Griniaus pagyrimas (taip 
reikia—“L.T. ’) dviem dak
taram ir jų statymas pavy
zdžiu kitiems kandidatams 
yra mums (p. Grigaičiui-so-; 
cialistams — “L.T.”) nesu
prantamas”.

Taigi, p. Grigaitis nesu
pranta ir turbut niekados 
nesupras tautinės-Lietuvy- 
bės idėjos.

Reikia štai ką priminti: 
kur tik Lietuvybei gręsė 
pavojus, ten tikri Lietuviai 
mokėjo sutartinai priešus 
apgalėti, todėl ir Susivieni
jime tikri Lietuviai tariasi 
kad apsaugojus šią tautinę 
organizaciją nuo tokio gai
valo kuris nesupranta Lie
tuvystės.

▼ ▼ ▼
“Tėvynės” Nr. 51 tilpo 

Chicagos SLA. 6-to Apskri
čio specialės revizijos ko
misijos “raportas” iš SLA.

tvarkos niekas surasti ne
gali, nes tik Geo. Stungis ir 
J. Vaišvila gali tą žinoti; 
prie to, visos subkomisijos 
buvo ignoruotos; antra, iš- 
plaukas tokias gali matyti 
kokias tiedu ponai ant če
kių pasirašė. Kitaip sa
kant, dvi ypatos kontrolia
vo įplaukas ir išplaukas ir 
tik jos viską težino.

Pirmoji revizijos komisi
ja pasmerkė tokią tvarką, 
bet specialė revizijos komi
sija apie tai nei bu-bu.

Anot tos patarlės, varna 
varnai į akį nekerta. Tai 
tokia naujieniečių-socialis- 
tų tvarka.

Kur Gajima 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;

36-to seimo. “Raportą” ti
krenybėje galima pavadin
ti korespondencija, nes nie
ko nėra raportuota. Spe
cialė komisija tik palygini
mus darė tarp pirmosios 
revizijos komisijos ir seimo 
komisijos, o savo raporto 
nepatiekė. Papasakoti ką

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.

“L. T.” Admin.

“Dirvos” ir “Liaudies 
Tribūnos” Radio 

Programas
Sekmadienį, Sausio 24 d., nuo 

2:30 iki 3 vai. po pietų iš
% Stoties WHFC.

“Dirvos”-“Liaudies Tribūnos” 
radio programas yra duodamas 
Chicago.) kas sekmadienį virš- 
minėtu laiku iš Stoties WHFC. 
P-s Simokaitis, kaipo anaunse- 
ris, atidarė radio pusvalandį 
plačiai paaiškindamas apie su
sidėjimą eiti kartu “Liaudies 
Tribūnos” ir “Dirvos”, pažy
mėdamas kad Chicagos Lietu
viai entuziastiškai rems savo 
vienatinį tautinį laikraštį.

Programas, čia gimę ir au
gę jauni vyrukai, A. Stelmo
kas ir A. Venckus, sudainavo 
šias dvi dainas: “Ar Aš Tau 
Sesele, Nesakiau”, ir “Plau
kia Nemunėlis”. Dainelės la
bai gražios ir jauninančios, o 
šiedu musų jaunuoliai moka 
jausmingai duetus dainuoti.

Toliau A. Stelmokas sudai
navo “Dvi širdi” (versta) so
lo. Išėjo gražiai.

Inž. Byanskas, kuris yra ži
nomas kaipo vienintelis iš Lie
tuvių Amerikoje geriausias pia
nistas, skambino pianu keletą 
Lietuviškų piano šmotelių.

Toliau vėl Stelmokas ir Ven
ckus sudainuoja “šalta žie
mužė” ir specialę Amerikos L. 
Liaudies Sąjungos dainą. Ją 
parašė Chicagoje gimęs ir au
gęs jaunuolis musų organiza
cijai.

Toliau sekė “Gyvo žodžio 
Laikraščių Apžvalga”, kurią 
padarė p. Simokaitis, trumpai 
prisimindamas ką socialistų 
dienraštis rašė apie SLA. grą- 
sindamas apie skilimą-skaldy- 
mą. Toliau patarė Chicagie
čiams uoliai remti “Dirvą” ir 
“L. Tribūną”. Pasakė kad p. 
Vanagaitis jau sveiksta ir visu 
smarkumu rengiasi prie “Mar
gučio” koncerto Vasario 7 d. 
Pagaliau paminėjo kad A. L. 
L. S. 1-ma kuopa rengia dide
lį Lietuvos Nepriklausomybės 
paminėjimą Vasario 16 d., ko 
programą ir laiką praneš vė
liau. Reporteris.

PRANEŠIMAS. A. L. Liau
dies Sąjungos 1-mos kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
Vasario 8 d. nuo 7:30 vai. va
kare, Simons hall, 1640 North 
Hancock st. Visi nariai nepa
mirškite savo susirinkimo.

Valdyba.

OPERETĖ “Agurkai”. Chi
cagos Lietuvių Choras “Pir
myn” stato trijų veiksmų ope
retę “Agurkai” pirmą kartą 
Chicagos Lietuviams. Vaidi
nimas bus Lietuvių auditorijo
je Vasario 21 d. Perstatyme 
dalyvaus virš šimto asmenų. 
Nėra abejonės kad atsilankiu
sieji bus patenkinti ne tik gra
žiu veikalu bet ir, kaip rengė
jai sako, agurkais, nes kiekvie
nas gaus paragauti ir po agur- 
ką. .. . Na, vyrai ir leidės, šiur 
visi turim važiuoti į “Agurkų” 
operetę. Choristas.

KULTŪROS Ratelio “Leap 
Year” šokis. Merginų Studen
čių Kultūros Ratelis rengia 
“Leap Year Hop Dance” Vasa
rio 6 d. Women’s Club, llth ir 
Michigan Blvd. Jaunos pane
lės ir vaikinai, ir visi kiti, pri
siminkit šį gražų jaunimo va
karą. Narė.

STATYS “Birutę”. Birutės 
Choras stato operetę “Birutą”, 
Miko Petrausko kurinį, šį vei
kalą Chicagos Lietuviai steng
sis pamatyti ir paremti chorą, 
kuris minės 25 metų savo gy
vavimo sukaktuves. šis yra 
vienintelis seniausias Lietuvių 
choras Chicagoje. Perstatymas 
įvyks sekmadienį, Sausio' 31 d. 
Lietuvių Auditorijoje. Pasi- 
stengkim visi dalyvauti.

Rėmėjas.

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.

LIAUDIES SĄJUNGOS 
KUPLETAI

(Dainuoti per radio Sausio 21)
Oi kas bus, kas bus, kas bus 
Kada visi “Izmai” grius? 
Tada bus vien’Lietuviai, 
Sugyvens visi gražiai.

Liaudies Sąjunga bujos, 
Visas jaunimas pristos; 
Dirbsim visi išsijuosę 
Rytuose ir vakaruose.

Pastatysim prieglaudą, 
Seniams bus didi nauda, 
O jauniems kitą namą — 
Sportą, muziką, dramą!

Kviečiam visus prisidėt, 
Darbo, truso negailėt, 
Lai pas bus visi sueina — 
O tuo syk “Auf wiedersehn”.

Chicagos Lietuvių Radio 
Valandos

Specialia “Dirvos”-“Liaudics 
Tribūnos” radio programas at- 
sibuna kas sekmadienį, nuo 2:30 
iki 3 po pietų, iš WHFC stoties 
(1420 Kilocycles).

Pasiklausykit šio radio pr> 
gramo, išgirsit Lietuviškų dai
nų, muzikos, kalbų.

Specialis programas yra ren
giamas Vasario 14 d., paminė- ' 
jimui 14 metų Lietuvos Nepri
klausomybės.

SEKMADIENIAIS:
WCFL—Jos. F. Budriko Corp., 

nuo 1:15 iki 2 vai. po pietų.
WHFC—“Liaudies Tribūnos” - 

“Dirvos” nuo 2:30 iki 3 p. p.
WGES—“Naujienų” nuo 6 iki 

6:30 po pietų.

ŠIOKIOMIS DIENOMIS:
WGES—Peoples Furniture an

tradieniais, nuo 7 iki 8 vak. 
WHFC—Jos. F. Budriko Corp, 

ketvirtadieniais, 7 iki 7:30.
WHFC— “Margučio” ketvirta

dieniais nuo 7:30 iki 8 vak.

Taigi Chicagiečiams Lietu
viams,; ni^ko netrūksta. Oro 
bangomis galim pr.siklausyti 
gražių gražiausių savo taut: s 
liaudies dainelių, o prie to mu
sų biznieriai papasakoja kokie 
bargenai ir ką jie turi parduo
ti. Patartina Lietuviams ne
praleisti musų radio programų.

BALIUS pasisekė. - American 
Lithuanian Political Club of 
the North West Side. Sausio 
17 d. turėjo savo balių Šv. 
Mykolo Parapijos salėje, kuris 
labai gerai pasisekė visais- at
žvilgiais. šis klubas jau senai 
veikia 33-me Warde ir turi ge
rų pasekmių politikoje.

Šiame klube priklauso įvai
rių įsitikinimų žmonių, bet tas 
keblumų nesudaro ir visas po
litinis darbas eina nuosekliai, 
be jokių ginčų. Narys.

GRAŽUS Symfonijos Orkes
tro koncertas. Tuley High 
School davė trečią pusmetinį 
koncertą Fisk Auditorijoje to
je pačioje mokykloje Sausio 15 
d. šis orkestras susideda iš 
80 muzikantų, studentų. Or
kestras yra antras iš geriau
sių orkestrų Chicagoje tarp vL 
dūrinių mokyklų studentų.

Pažymėtina kad šiame orke
stre pirtniau priklausė, kai bu
vo studentėmis, p-lės Valerija 
čepukiutė ir M. šliauteriutė. 
Dabar griežia Kazys žekas, 
smuikininkas, ir p-lė Alfreda 
Semaškiutė, cellistė. Tą orke
strą vadovauja žymus direkto
rius Irving R. Letchinger.

Buvęs.

CHICAGOS VEIKĖJŲ 
ŽINIAI

Kadangi “Liaudies Tri
būna” išeina savaitiniu, iš
vien su “Dirvą”, tat veikė
jams ir veikėjoms praneša
me sekantį:

1) Jeigu jūsų draugija, 
klubas, ar ratelis rengia ko
kią pramogą, vakarą, kon
certą ar prakalbas, išanks- 
to praneškit mums laišku 
ar telefonu, ir “L. T.” nesi
gailės vietos savo špaltose. 
apie tai paminėti.

2) Taipgi prašome veikė- 
jus-veikėjas ir korespon
dentus aprašyti pasekmes 
parengimų ir suteikti šiaip 
įvairių žinių. \

“L. T.” Redakcija 
j 3221 Beach St.
I Tel. Albany 4918.
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DVASIŠKIJA IR KARAI

Pereitą savaitę Clevelan- 
de atsibuvo Ohio valstijos 

■ Pastorių Konvencija, kurią 
užbaigiant, protestonų dva
siškų a priėmė rezoliuciją 
pareiškiančią kad jie nie
kados dąugiau “neužgirs ir 
neims dalyvumo jokiame 
kare”.

Bet ir tai ne vienbalsiai, 
nes buvo tokių kurie prieš
taravo sekantiems punk
tams :

“Mes niekados daugiau 
neužgirsim ir neimsim da
lyvumo jokiame kare.

“Mes niekados daugiau 
nepanaudosim savo sakyk
lų nei mokyklų kambarių 
rekrutavimo stotims.

“Mes neduosim savo mo
ralės nei finansinės para
mos jokiam karui.”

Vienok, nežiūrint prieš
taravimui šių punktų Įdė
jimui, rezoliucija diduma 
balsų buvo priimta.

Kita rezoliucija skamba 
sekančiai:

“Mes rekomendu o j a m e 
kad Su v. Valstijos imtų 
iniciativą paneigti tradici
ni būdą kariško Įsikišimo 
apsaugojimui gyvasčių ar
ba biznio interesų savo pi
liečių kitose šalyse; ir kad 
ši valstybė vaduotųsi vien

- tik diplomatiškais budais 
apgynimui tokių teisių jei

- kiltų nesusipratimas.”
Iš šito matyt dvasiškuos 

gražus norai ir taikos upąs. 
Tačiau, reikia spėti kad iš
kilus kitam karui — net ir 
tokiam karui kaip Ameri
kos su Japonija už Man- 
džuriją, — visa dvasiškų a 
pamirštų savo taikos rezo
liucijas ir savo pažadus 
“neužgirti jokių karų”, o 
iš sakyklų imti šaukti kad 
tai yra “šventas karas už 
laisvę ir demokratiją” ir 

’■ vėl ragintų piliečius eiti ka
riauti “baisiausius žmoni
jos ir civilizacijos priešus”.

Bažnyčia (visokių deno
minacijų) taikos metu skeL 
bė ir skelbia taiką, bet jei-

- gu politikieriai ir pelna- 
gaudos surengia karą, baž
nyčia tuoj tą užgiria.

Bažnyčia ir mergos gali-
- ma lygint kaip vieną: tai

kos laiku mergina gėdijasi
- su kareiviu gatve eiti, bet 

karo laiku iš to didžiuojasi 
ir net paniekina tokį vyrą 
kuris nedėvi uniformos.

kių pinigų skirstymų biliai 
perleidžiami.”

Šių metii rudenį bus S. 
V. prezidento rinkimai, ir, 
jei tikėti senų žmonių pa
tyrimui, prieš rinkimus vis 
dalykai pasigerina. Gal ir 
šymet pagerės.

Pigi Degtinė

Suomijos seimo komite
tas išdirbo budus pardavi
nėjimo svaiginančių gėri
mų ir nusprendė duoti pi
liečiams degtinę pigesne 
kaina negu ją gali prista
tyti šmugelninkai.

Taip tai, jjo 13 metų pro- 
hibicijos, Suomija mano ap
rūpint savo gyventojus tuo 
"gaivinančiu skystimėliu”.

Kada Tikrai Butų Bloga

Su pabaiga 1929 metų 
laikai Amerikoje darėsi vis 
prastesni ir prastesni iki 
daėjo beveik visuotinos be
darbės. Tačiau tikrai varg
stančių yra maža dalis ly
ginant su visų gyventojų 
skaičiumi.

Daugelis bedarbių dar ir 
pinigų turi ir gyvena iš sa
vo seniau susidėto turtelio. 
Blogiau tiems kurie turėjo 
susitaupę pinigų ir užsida
rė tie bankai kur buvo pi
nigai padėti.

1931 m. nors buvo pras
ti darbų atžvilgiu, bet gerai 
užderėjo maistas.

Juodųjų Afrikiečių Gyvenimas
Rašo KAROLIS VAIRAS.

Tikrą blogumą pajustų ši 
šalis jeigu sekančią vasarą 
del kokių nors gamtiškų 
kliūčių neužderėtų laukai. 
Rudenį viskas pabrangtų, o 
pinigus žmonės butų dar 
labiau išsibaigę, o darbai 
nebūtų prasidėję.

Europa ir Bedarbių 
Klausimas

Žymiausios industrials 
šalys Europoje turi apie 10 
milijonų bedarbių. Neku
rtos jų šiuos metus pradė
jo su plačiu viešų darbų va
rymo programų, tuomi ti
kėdamos nors kiek pagerin
ti savo padėtį.

Francuzija, kurią krizis 
palietė tik visai nesenai, 
dabar gana susirupinus ir 
skiria $160,000,000 viešiems 
darbams.

Apitikrės bedarbių skai
čiaus žinios yra tokios:

Vokietijoj 5,349,000
Anglijoj 2,506,700 
Italijoj 878,000
Ispanijoj 500,000
Francuzijoj 300,000 
Tik Rusija vis giriasi kad 

ten bedarbių nėra ir visi 
dirba. Bet bedarbiais ap
sirūpina pati valdžia.

—Jei nori būti sveikas tai 
laikyk galvą šaltai, pilvą 
lengvai, kojas šiltai.

—Nedoras žmogus sten
giasi surasti blogumus ir 
geruose darbuose, o kilnus 
— stengiasi įmatyti gražių 
tikslų ir bloguose darbuose.

BET TA NAKTIS NEGRYŽTA
Tik atsimink tu, mergužėle, 
Manoji mėlynake,
Kaip ramią vasaros naktelę
Mus širdys drauge plakė....

Tada mes vakarą vėlyvą 
Darželyj gėles skynėm, 
Ir ten tarp žydinčių alyvų 
Vainikan jas sūpynėm.

Tai buvo ta naktis šventoji
Visa jausmais nusėta,
Ir ta padangė mėlynoji
Ir žemė numylėta.

Ir tu tą naktį sidabrinę, 
Taip gražią, pasakingą 
Žvilgsniais užburei man krutinę,

ULUHLABIS AMADHLOZI, arba 
AUKOS DVASIOMS

Ligos, ar mirties atsitikime Zulai ir 
šiandien dar aukoja dvasioms. “Ukuhlabis 
Amadhlozi”. reiškia galvijų auką tėvų Iva- 
sioms pasireiškia šventų žalčių pavidale. 
Šventieji žalčiai, “Inyandezulu”, žaliošxspal- 
vos, rusva apačia.

Zulu nedrysta užmušti tokio žalčio, už 
tai jį patį ištiktų mirties bausmė.

Kam nors kraale, pašauktas prie ligonio 
“daktaras”, išklausinėjęs ligonį, pataria jo 
giminaičiams tuojau aukoti “amadhlozi” 
(dvasioms) ir melstis už ligonio sveikatą.

“Daktaro” patarimas pildomas. Iš ban
dos parenkamas gyvulys - jautis, ožka, avi
nas. Gyvulį skerdžiant, kraalo vadas-seniu- 
nas šaukiasi dvasių:

— Sergėkite mus, musų tėvų dvasios, 
maldaujame jus ! Neatimkite dar iš musų 
tarpo šio kūdikio. Štai mes paskerdėme 
jums gyvulį. Ateikite šią naktį ir vaišinki
tės, kviečiame jus. O paskui lai jūsų rūs
tybė atslūgsta ir palikit mums kūdikį....

Maldą atkalbėjus, paskerstas gyvulys su
pjaustomas į šmotus, kure iškabinėjami po 
stogu, kraalo viduje. Kraujas supilamas į 
molinį indą ir paliekamas viduje. Taip jau 
čia pastatomas indas su vandeniu ir dėžutė 
smaukiamo tabako. Zulai tiki kad “Idhlo- 
zi” ateis naktį į vaišes, nusipraus, pasivai
šins šniauškalu, paragaus mėsos, kraujo ir 
grįš sau atgal savo urvan, meilingiau nu
siteikęs.

Iš ryto, inėjus į gryčią, niekas nema
to “Idhlozi”, nėra jokio ženklo, rodančio jį 
čia buvus, bet tiki kad vizitas nakties me
tu buvo padarytas.

“Daktaras” paaukoto galvijo vidurių 
dalį verda kartu su gydomosiomis žolėmis 
ir šaknelėmis. Šituo viralu jis tepa ligonį 
ir duoda jam jo gerti. Paskui ligoniui iš
verdamą “insonyama” (dešinioji gyvulio 
dalis) —.ligonis privalo kas dieną valgyti 
tos mėsos, ligi ji pradeda gesti. Šita ligo
niui skiriama mėsa turi kaboti paluby, ligi 
prašvinkstą. Ji skaitoma talismanu. Liku- 

I siąją gyvulio mėsą, iškabėjusią per naktį, 
paskirtą “Idhlozi” vaišėms, gali valgyti ir 
kiti to kraalo gyventojai.

Ligonį aptarnaujančiam “daktarui” 
paskerdžiamas kitas gyvulys.

Jei ligonis miršta, kaltinamas “Umta- 
kati”, arba raganius, užleidęs ant jo bur
tus. Tuojau šaukiamas yra “Umgoma”, ra
ganių seklys«jieškotojas, susekti tą raga
nių. Ligonį , gydęs “daktaras” nieko neturi 
bendra su naganių sekimu. Jis gauna savo 
atlyginimą ir eina sau namo.

Jam išėjus, lavonas palaidojamas. Lai
dotuvių metu svetimų žmonių rfeprisilei- 
džiama prie kraalo. Lavonas suraišiojamas 
ir laidojamas sėdinčioje pozoje, duobėje, 
iškastoje čia pat prie kraalo. Ant galvos 
uždedamas akmuo ir prie lavono sudedama 
į duobę visa jo manta — rubai, patiesalas, 
antklodė. Prie mirusiojo daiktų yra mirtis, 
tad jei nori išlikt gyvas, neprivalo nieko iš 
mirusiojo turto pasilikt sau. Prie kapo nė
ra jokių apeigų.

Užvertus duobę žemėmis, suverčiama 
ant jų erškėt,medžių, neleisti raganiams 
“Abatakati” pasiimti lavoną ir panaudoti 
jį kitų žmonių mirtims.

Dabar ateina prie kraalo ir svetimi 
žmonės, šaukdami, kiek sveiki:

— Maye babo! Uafa uen ouakiti! (Tė-

sueina į vidų, atsisėda, ant žemės, galvas 
žemyn nuleidę, kryžmai rankas uždėję sau 
ant pečių. Po valandėlės pasigirsta silpnas 
balsas:

— Sanibona (Mes jus matom).
Į tai atsakoma:
— Hau! Sikubona ngapi ufelve nje. 

Siya kala uena uakiti! (Oh! Matome tam
stas pakėlus didelį nuostolį. Reiškiame są
jausmo).

Lankytojai sėdi apie valandą, ar dvi, 
nejudėdami, nekalbėdami, ramiai. Kalbėti 
tokiais atvejais draudžiama. Paskui, liūd
nai žvelgdami į gedinčius, atsisveikinimo 
žodžio netarę, išeina.

Laike dviejų gedulo mėnesių “daktaras 
seklys” jieško raganiaus, ar raganos. Tie 
asmenys, kurie, dešimčiai dienų po laido
tuvių praslinkus, neapsilanko su “kala”, 
gali būti nužvelgti, kaipo “Umtakati”.

Prezidento Rinkimai 
ir “Gerovė”

Ar su gerais norais ar su 
politišku išrokavimu, Pre
zidentas Hoover pasirašė ir 
užtvirtino bilių leidžiantį 
tam tikrai komisijai imtis 
atgavinti Amerikos pramo
nę ir sugrąžinti gerus lai
kus. Jau buvo rašyta kad 
Kongresas ir Prezidentas 
skiria $2,000,000,000 gelbė
jimui šios šalies iš krizio.

Liepsnojančią, jausmingą.... 
Ir štai jau metų daug prabėgo, 
Širdis kai gėlė vysta.... 
Aš jos belaukdamas nemiegu, 
Bet ta naktis negryžta... .

Jonas Morkūnas.
♦ * *

GYVENIMO KELIAS
(Autorius nežinomas)

Vai skrenda rytmetinės mintys, 
Jaunutės toli už kelių, 
Ir žūsta drauge visos viltys 
Nuskridę ten ik’ debesų.

ve, tu numirei, apleidai savo namus!).
Į paskendusius gedule giminaičius jie 

nieko neprataria. Pašukavę ir paaimanavę, 
lankytojai eina sau šalin.

Po laidotuvių visi mirusiojo giminai
čiai skubinai bėga pas upę nusimazgoti. 
Sugryžę, jie paskerdžia gyvulį, kurį aukoja 
“Idhlozi’ui”, maldaudami jį saugoti liku
sius šeimos narius. Sukabinus grįčios pa
luby aukos mėsą, visi giminaičiai privalo 
kramtyti tam tikrus vaistus pirm, negu 
ragauti bent kokio maisto. Nepakramčius 
vaistų, negalima net šniaukalo vartoti. Ši
tie vaistai turi apsaugoti gyvuosius nuo 
mirties.

Gedulą zulai atlieka šitaip. Visi papuo-
Will Rogers, Amerikos 

humoristas, kurs šiose die
nose gryžta iš Mandžurijos 

, keliaujant į vakarus, aplink 
pasaulį, Londone paskaitęs 
pranešimą apie paskyrimą 
tų dviejų bilijonų dolarių ir 
skirstymą kitų didelių su
mų Amerikai gelbėti, sako: 
“Galima dasiprotėt kad šy
met yra prezidento rinki
mų metas iš to kaip viso-

Nesigirdėti jokios laimės
Šiame pasaulyj, nei tiesos;
Aplinkui siaučia vien tik baimės 
Bejieškant laimės man tikros.

Iškilę audros lyg tai šaukia
Kovot gyvenime narsiau;
Iš visur kulkos vien tik kaukia —
Vienok pirmyn žengiu drąsiau.

Aplinkui šmėklos baisios rėkia
Ir gąsdin’ žengti man toliau;
Tegul kas kelią pinklėm’s driekia —

- Nelenksiu galvą niekad jau!

šalai, nuskartai, brasletai etc. turi būti ati
dėti j šalį bent dviem mėnesiam. Galvos turi 
būti nuskustos. Dviejų mėnesių gedulo 
metu jie niekur neina svečiuotis ir nedaly
vauja jokiuose pokyliuose ir šokiuose. Vi
sas tas laikas turi būti praleistas ramiai 
namie. Kitur išėję giminaičiai privalo su
grįžti namo nors kelioms dienoms priimti 
vaistų. “Daktaras nuramintojas” lanko na
miškius su tam tikrais vaistais.

Dešimčiai dienų praslinkus, namiškius 
gali pakinkyti kaimynai, “kala” (sąjausmo, 
kondolencijos) tikslas. Atėję su “kala”, jie

ZULAI BIJO DVYNŲ
Zulai skaito dvynius nelaimingu daly

ku, o trinukus dar nelaimingesnių. Trima
kai, sako, nevaikai, bet beždžionės ir dėlto 
jie turi būti tuoj nužudyti. Ir iš dvynukų 
tiktai vienas tepaliekamas gyvas. Kartais 
tėvai negali nuspręsti kurį palikti, nors 
bendra taisyklė yra kad jaunesnysis • iš 
dviejų turi žūti. Kadangi mergaitės skai
tomos labiau pageidaujamos už berni'i . .s, 
tad ir dvynukėms gimus, nužudant vieną 
netenka busimo “lobola”, arba jaunikio su
mokamo tėvams už jaunąją kraičio.

Kartą zulų moteris, turėjusi dvynukus, 
negalėjo leisti nužudyti jų ir pasiryžo au
ginti abudu. Už tai vėliau ir ji ir jos vyras 
turėjo nukentėti. Jiems buvo nuolatos pri
kišama, kad jie peržengė krašto įstatymus. 
Pagaliau, kai dvynukai jau buvo dešimties 
metų amžiaus, prietaringi kaimynai ėmė 
grasinti pranešiu apie juos karaliui Mpan- 
de. Tėvai labai susirūpino ir nusprendė ati
duoti vieną vaiką misijai, kad jis ten tar
nautų “Didžiųjų Didžiausiąjam”.

Misijoje berniukas buvo priimtas, ir 
jis liko krikščioniu.

Berniuko tėvai dažnai aplankydavo 
savo sūnų. Jo sesuo atnešdavo jam kukuzu- 
zos ir saldžių bulvių. Taip praėjo keletas 
metų.

Kaimynai bet gi nepamiršo tėvų nusi
kaltimo krašto papročiams. Galų gale jie 
įskundė tėvus. Prieš juos buvo ir kitas 
kaltinimas: jie buvo įtarti raganiais. Tėvas 
ir jo penkios žmonos buvo darbštus žmonės 
ir jiems sekėsi pralobti, ko kaimynai jiems 
ir pavydėjo. Jų laukuose gražifii augo ku
kurūzą, arbūzai, saldžios bulvės. Jie buvo 
svetingi ir geros širdies, dažnai padėdavo 
kitiems tad net ir keista, kad jie vis tik 
turėjo priešų. Paleista prieš juos blogų 
kalbų, o “blogos kalbos ne duona, jų nieka
dos nepristinga”, sako zulai.

Jie turėjo dešimtį dailių dukterų, gerų 
dainininkių ir šokėjų ir tiek pat sūnų, gerų 
ir mitrių medžiotojų.

Tos srities vadas nekentė šio pasiturin
čio žmogaus ir patarė karaliui pasmerkti jį 
mirčiai ir pasiimti jo turtus. Karalius su
tiko. Bematant būrys karaliaus žmonių bu
vo pasiųstai užmužti senį ir atvaryti pas 
karalių jo bandas ir dukteris. Baudžiamąją 
ekspediciją sudarė garsieji “Ndhlondhlo”, 
apsiginklavę “asegajais”, buožėmis ir sky
dais.

Jų kelionė užtruko dvi dienas. Nakti- 
pagal jie prisiartino prie kraalo ir apsiau
tė jį, sugulę žolėn, kur jie išgulėjo ligi išau
šo rytas. Prašvitus, jie ratu apstojo kraalą. 
Du vyru, gerai pažinusiu senį, pašaukė jį 
iš kraalo. Senis išėjo, nešinąs tabako sve
čiams. Tik jis pasirodė tarpdury, kiti ka
reiviai paleido į jį šuvius ir senis krito 
vietoje negynas. Kartu su juo buvo užmuš
tos dvi vyriausios jo žmonos. Jonavai san
delyje buvo sudeginti, du geriausi galvijai 
paskersti kareiviams. Paskui kareiviai nu
varė galvijus ir visas merginas pas karalių.

Dvynukas misijoje, sužinojęs apie liūd
ną savo tėvų likimą, pasislėpė spintoje. Ka
reiviai apsiautė misijos namus ir iškrėtė 
juos, jieškodami dvynuko, bet nerado jo.

Kitoje šeimoje gimė dvi mergaitės- 
dvynukės. Tėvai, žinodami, ko reikia tikė
tis, nesilaikant krašto papročių, numarino 

j vieną mergaitę, palikę ją be maisto apy
kaitoje palapinėje. Netrukus ir antroji mer
gaitė mirė.

Šitaip buvo Zululande seniau. Dabar, 
baltųjų valdžioje, papročiai pasikeitė ir 
dvynukai jau nebeskaitomi nelaime, ypa
tingai, jei tai yra mergaitės: kiekviena 
mergaite reiškia tėvams bent dvidešimtį 
jaučių “lobola”.

PASTABUKES
Rašo Žinučių Rinkėjas.

Sandariečiai, kurie pir
miau taip labai džiaugėsi 
savo vienminčiu Paul Dar
giu, matomai jau apsilaižė. 
Pirmiau jei kas išsireikš
davo apie tą didvyrį kitaip 
negu Sandariečiai manė tas 
tuoj būdavo apšaukiamas 
“fašistu”. Tačiau kaip tas 
Dargis sugryžęs iš Plečkai- 
tininkų lizdo Berline ir pa
sibučiavęs su Vitaičiu, per 
socialistų “Naujienas” bė
rė raudonų pipirų Sanda- 
riečiams į akis, “Sandara” 
pradėjo Daugio kratytis ir 
traukti nuo jo liaudininkiš- 
ką maską, kuris jis prisi
dengęs maišėsi tarp San- 
dariečių.

▼ ▼

Nespėjo Sandariečiai ap
sidžiaugti vienu didvyriu 
Paulium, kaip štai pas juos 
nutupė ir kitas, taip pat 
Paulius Daniušis, apie ku
rio nešvarius darbelius Lie
tuvoje rašo “Žemaičių Bal
se” p. L. Noreikis, buvęs 
Mažeikių apsk. Valstiečių 
Liaudininkų centro komite
to pirmininkas.

Ar ilgai Sandariečiai to
leruos savo tarpe tokius 
narius kurie visą organiza
ciją išvedė iš kelio ir ter
šia Sandaros garbę? Ar ne 
laikas atiduoti ir Daniušį 
socialistams, kurie dar ne
senai jį buvo pasidarę savo 
kankiniu ir nemažai srutų 
pylė ant Pivarono ir Vir
bicko už jį.

▼ ▼ ▼

Jei kada Dievulis apšvie
stų dvasia šventa Sandarie- 
čius ir jie, pamatę visus pa
razitus kurie naikina San
daros kūną, prašalintų iš 
savo tarpo, tuomet tarpe 
sandariečių ir tautininkų 
užviešpatautų sena vieny
bė, kuri sutriuškintų to 
naujai atgyjančio slibino 
akiplėšišką galybę ne tik 
Susivienijime bet ir abelnai 
Lietuvių tarpe.

▼ ’’F

Jono Griniaus naivus pa
siaiškinimas pas tautinin
kus kad socialistai be jo ži
nios varė už jį agitaciją į 
SLA. vice prezidento vietą, 
neišlaiko kritikos. Jei so
cialistai be jo žinios butų 
tą pradėję tai p. Grinius 
butų per tą pačią socialistų 
spaudą pareiškęs kad į tą 
urėdą nekandidatuoja, ta
čiau jis to nepadarė. Reiš
kia, bandė sėsti į dvi kėdės, 
nežinodamas katra jam ge
riau tinka.

Mylėk gyvenimą ir mylėk 
mirtį ir nebijok nei vieno, 
nei kito,—mirtis— gyveni
mo dalelė.

“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 gra
žių iliustracijų iš Pavergtos ir Lais
vos Lietuvos. Jis atsidėjęs seka 
Amerikos ir kitų kraštų Lietuvių 
gyvenimų.

‘MUSŲ VILNIUS’ punktualus — 
jis pasirodo kiekvienų 10, 20 ir 30 
dienų kiekvieno menesio.

‘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 Ruscckas, Matas 
Šalčius, Dr. Rutenbcrgas, Kan. J. 
Tumas-Vaižgantas, J. Ziminskas, JI. 
Aldonis, Prof. J. Žemaitis ir visa ei
lė okupuotos Lietuvos rašytojų. Re
daguoja V. Uždavinys.

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

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

Vienų numerį gausite nemokamai 
susipažinti. Rašykite šiuo adresu:

"MUSŲ VILNIUS’ 
Kaunas, Daukanto g. 3. Lithuania.
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KAIP ATS!

CENOVĖJ Romi 
■ M vaikams kaip ji 

teigtas 753 m. pin 
lių, Romulus ir Re 

Atsibodus gy\ 
mieste, Alba Longa 
išėjo su buriu kai 
karalystę kur kitui 
upės. Kada parin 
Palatinato kalno, E 
vaidijo tarp savęs, 
miestas turėtų jų t 
valdovu. Traukiam 
Romului. Remus v 
nužudytas vieno iš 

Romulus pavad 
ris buvo Asai papr 
išsimėčiusių po kaln 
dėjo ateiti ir apsig 
liai iš kitur, visokį 

Tik retas kuris 
jo žmoną. Daugeli 
norėdami turėti sa\ 
bandė kalbinti kair 
nų dukteris eiti už 
nai išrodė žiaurus i 
nuo jų šalinosi. Bet 
terų ir pradėjo guc 
lūs surengė šventę 
į šventę užkvietė k: 
da, laike svečių si 
įsiveržė į minią ir 
po merginą. Merge 
ant tokių žentų ir ji 
bet. neturėdami gink: 
ir nuėjo sau vieni na 
menų prigavystę ir ž 

Vienok, laikui bi 
prievarta paimtos mi 
lėti savo vyrus ir ja 
namuose. Tik Sabir 
tos niekšystės ir rinl 
prieš Romėnus ir užpi

Užvirė karas, kuri 
tus. Tarpais laimėda 
pais antra. Romėnai 1 
binus ir jų pagelbininl 
siliovė kariavę ir grudi 
mos vartų.

Vieną dieną, klast 
gina, vardu Tarpeja, i 
vartus pasisemti iš šalį 
sitikus priešus, ji pažai 
miestą Sabinus kariaun 
duos ką Sabinų vyrai 
kairių rankų. Tai buve 
rias kareiviai nešiojo u 
nės, Bet kada Sabinai įs 
kareiviai pradėjo mesti 
skydus, kuriuos taipgi ; 
rankų, ir ta išdavikė mt 
nai užmušta.

Romėnai griebėsi iš 
ir prasidėjo žiauri kova 
atsidaro Romėnų žmor 
su savim ir kūdikius. Še 
vo kovojančių tėvų ir v 
paliauti kariavus. Tokiu 
ti, kariauninkai padėjo 
taiką. Sabinai atsikėlė 
iš Romos kalnų, ir, kad 
mirė jie pasidavė Romu

M Aš MAC

Aš mačiau saulutę vakar 
Vėl mačiau ją ryte kylan 
Aš mačiau kaip miško san 

medžiuos
Žaidė ir skrajojo voverė g 
Aš žiurėjau kaip nuo dari 

vargingo
Cernas jautis gryžo, mykd 
Aš regėjau kaip vingiuotas 
Kaip užsnūsta žmonės, rim
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Rašo Žinučių Rinkėjas.

Sandariečiai, kurie pir
miau taip labai džiaugėsi 
avo vienminčiu Paul Dar
du, matomai jau apsilaižė, 
’inniau jei kas išsireikš- 
lavo apie tą didvyrį kitaip 
tegu Sandariečiai manė tas 
uoj būdavo apšaukiamas 
‘fašistu”. Tačiau kaip tas 
Jargis sugryžęs iš Plečkai- 
ininkų lizdo Berline ir pa- 
ibučiavęs su Vitaičiu, per 
ncialistų “Naujienas” bė- 
•ė raudonų pipirų Sanda- 
•iečiams į akis, “Sandara” 
iradėjo Dargio kratytis ir 
.raukti nuo jo liaudininkiš- 
<ą maską, kuris jis prisi- 
lengęs maišėsi tarp San- 
iariečių.

▼ ▼ v

Nespėjo Sandariečiai ap
sidžiaugti vienu didvyriu 
Paulium, kaip štai pas juos 
autupė ir kitas, taip pat 
Paulius Daniušis, apie ku- | 
rio nešvarius darbelius Lie
tuvoje rašo “Žemaičių Bal
se” p. L. Noreikis, buvęs 
Mažeikių apsk. Valstiečių 
Liaudininkų centro komite
to pirmininkas.

Ar ilgai Sandariečiai to- į 
leruos savo tarpe tokius 
narius kurie visą organiza
ciją išvedė iš kelio ir ter
šia Sandaros garbę? Ar ne. 
laikas atiduoti ir Daniušį 
socialistams, kurie dar ne
senai jį buvo pasidarę savo 
kankiniu ir nemažai šratų 
pylė ant Pivarono ir Vir
bicko už jį.

▼ ▼ ▼

Jei kada Dievulis apšvie
stų dvasia šventa Sandarie- 
čius ir jie, pamatę visus pa
razitus kurie naikina San
daros kūną, prašalintų iš 
savo tarpo, tuomet tarpe' 
sandariečių ir tautininkui 
užviešpatautų sena vieny
bė, kuri sutriuškintų to 
naujai atgyjančio slibino 
akiplėšišką galybę ne tik 
Susivienijime bet ir abelnai 
Lietuvių tarpe.

▼ -v ▼

Jono Griniaus naivus pa
siaiškinimas pas tautinin
kus kad socialistai be jo ži
nios varė už jį agitacijai 
SLA. vice prezidento vietą, 
neišlaiko kritikos. Jei so
cialistai be jo žinios butą 
tą pradėję tai p. Grinius 
butų per tą pačią socialistą 
spaudą pareiškęs kad j tą 
urėdą nekandidatuoja, ta
čiau jis to nepadarė. Reiš
kia, bandė sėsti į dvi kėdės, 
nežinodamas katra jam ge 
riau tinka.

PER TVORA 
PASIDAIRIUS

“Dirvą” nors katalikai 
skaito, o “Draugo” nei jie 
nenori.
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KAIP ATSIRADO ROMA

Mylėk gyvenimą ir mylėk 
mirtį ir nebijok nei vieno, 
nei kito,-—mirtis— gyveni
mo dalelė.

“MUSŲ VILNIUS”
Nėra Lietuvoje kito tokio žurui 

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

‘MUSŲ VILNIUS’ gina Vilnims 
reikalus, rašo kuoplačiausia Vilnia® 
vadavimo reikalais, deda daug gū
žių iliustracijų iš Pavergtos ir ūš 
vos Lietuvos. Jis atsidėjęs sėli 
Amerikos ir kitų kraštų Lieteli . 
gyvenimą.

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

‘MUSŲ VILNIUJE’ bendradar
biauja žymus publicistai, rašytoji 
kaip Prof. M. Biržiška, V. Bičiun* 
Petras Babickas, K. Berulis, J. q 
Herbačiauskas, Liudas Gira, Liūdit 
Dovydėnas, K. Inčiura, Lazdynų Pf 
lėda-Lastauskienč, Vygandas-Dr. 1 
Purickis, Petras Ruseckas, Mod 
Šalčius, Dr. Rutenbcrgas, Kan. • 
Tumas-Vaižgantas, J. Ziminskas, “ 
Aldonis, Prof. J. Žemaitis ir visa <> 
le okupuotos Lietuvos rašytojų, Br; 
daguoja V. Uždavinys.

‘MUSŲ VILNIUS’ žengia tvirtu 
žingsniais į penktus metus. Ja11 
rasite gražiausios medegos, grąžui- 
šių straipsnių, gražiausių iliustr*' 
jų, visiems artimų minčių, 
metams kSinuoja 7 litai. Užsieni®

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

Vieną numerį gausite nemokai® 
susipažinti. Rašykite šiuo adrtS

'’MUSŲ VILNIUS’ 
Kaunas, Daukanto g. 3. Lithuam*

SENOVĖJ Romėnai pasakodavo savo 
vaikams kaip jų miestas Roma tapo įs

teigtas 753 m. pirm Kristaus, dviejų bro
lių, Romulus ir Remus.

Atsibodus gyventi savo prosenuolių 
mieste, Alba Longa, Latiume, tiedu broliai 
išėjo su buriu kariauninkų įsisteigti sau 
karalystę kur kitur, kalnuose prie Tibero 
upės. Kada parinko miestui vietą ant 
Palatinato kalno, Romulus ir Remus susi
vaidijo tarp savęs. Jie abu norėjo kad 
miestas turėtų jų vardą ir norėjo būti jo 
valdovu. Traukiant laimę, giliukis pateko 
Romului. Remus vis pyko, už ką jis buvo 
nužudytas vieno iš jo brolio kariauninkų.

Romulus pavadino miestą Roma, ku
ris Jbuvo visai paprastas, tik iš bakūžėlių 
išsimėčiusių po kalną kaimelis. Tenai pra
dėjo ateiti ir apsigyventi visokie pabėgė
liai iš kitur, visokį piktadariai ir niekšai.

Tik retas kuris iš Romulo vyrų turė
jo žmoną. Daugelis Romos jaunų vyrų, 
norėdami turėti savo namus ir šeimynas, 
bandė kalbinti kaimyniškų žmonių Sabi
nų dukteris eiti už jų, bet kadangi Romė
nai išrodė žiaurus ir šiurkštus, mergaitės 
nuo jų šalinosi. Bet jie vistiek norėjo mo-| 
terų ir pradėjo gudrybes varyti. Romu
lus surengė šventę garbei savų dievui ir 
į šventę užkvietė kaimynus Sabinus. Ta
da, laike svečių sueigos, jauni Romėnai 
įsiveržė į minią ir kožnas pasigriebė sau 
po merginą. Mergaičių tėvai labai širdo 
ant tokių žentų ir jų netikėto pasielgimo, 
bet. neturėdami ginklų negalėjo priešintis 
ir nuėjo sau vieni namon, smerkdami Ro
mėnų prigavystę ir žadėdami atsikeršyti.

Vienok, laikui bėgant, nenorinčios ir 
prievarta paimtos mergaitės pradėjo my
lėti savo vyrus ir jaustis, laimingos savo 
namuose. Tik Sabinai tėvai neužmiršo 
tos niekšystės ir rinko kariauninkus eiti 
prieš Romėnus ir užpulti juos.

Užvirė karas, kuris tęsėsi net tris me
tus. Tarpais laimėdavo viena pusė, tar
pais antra. Romėnai lengvai nugalėjo Sa
binus ir jų pagelbininkus, bet Sabinai ne
siliovė kariavę ir grūdosi artyn linkui Ro
mos vartų.

Vieną dieną, klastinga Romietė mer
gina, vardu Tarpeja, išėjo iš miesto per ; 
vartus pasisemti iš šaltinio vandens. Pa- i 
sitikus priešus, ji pažadėjo slaptai įleisti į i 
miestą Sabinus kariauninkus jeigu jie ati
duos ką Sabinų vyrai nešiojo ant savo 
kairių rankų. Tai buvo aukso rinkės, ku
rias kareiviai nešiojo užsimovę virš alkū
nės. Bet kada Sabinai įsiveržė pro vartus, 
kareiviai pradėjo mesti į ją savo sunkius i 
skydus, kuriuos taipgi nešiojo ant kairių 
rankų, ir ta išdavikė mergina buvo mirti-j 
nai užmušta.

Romėnai griebėsi išvyti savo priešus, 
ir prasidėjo žiauri kova. Staiga mūšyje 
atsidaro Romėnų žmonos, atsinešdamos 
su savim ir kūdikius. Šokusios į tarpą sa
vo kovojančių tėvų ir vyrų, jos prašė jų 
paliauti kariavus. Tokiu vaizdu sujaudin
ti, kariauninkai padėjo ginklus ir padarė 
taiką. Sabinai atsikėlė gyventi ant vieno 
iš Romos kalnų, ir, kada jų karalius nu
mirė jie pasidavė Romului.

KIEK RUPUŽĖ VERTA
Yra suskaityta kad abelnai rupūžė 

yra verta ūkininkui penkis dolarius per 
metus, tiktai už vienas lapų kirmėles, ku
rias ji naikina. Rupužė labai daug suėda, 
užtai ji ir yra tokia riebi. Vienam sykiui 
paėsti jai vos užtenka 100 rožinių vabalė
lių. Viena rupužė reikalauja 77 šimtako
jų kad galėtų apsieiti be rupesties apie 
ėdesį iki kito kajrto; kita praryja kitokių 
vabalų po kelias dešimtis iki pasisotina.

Paprastų musių reikalauja net 86, ir 
jas suėda į dešimts minutų.

Rupūžės ir varlės naikina ir skruzdė
les, nors kitos skruzdėlės ir yra naudin
gos ūkininkams. Bet rupužė abelnai daug 
daugiau naudos atneša negu blogo, todėl 
neprotinga yra jas naikinti ir žudyti.’

Tiesa, jos yra negražios, užtai gamta 
taip patvarkius kad jos daug ir nesimai- 
šytų žmonėms ir jos yra žemės dirvos 
spalvos ir gerai neįmatomos. Jos moka 
pasislėpti iš žmonių akių ir gyvena sau 
vienos, dirbdamos ” savo naudingą darbą 
tiems kurie jų taip nekenčia ir niekina.

VISVIEN
Gyvenk kaip vienuolis tarp mūrų aukštų, 
Visvien neišvengsi liežuvių piktų.
Ar verksi, dainuosi, kalbėsi maldas, 
Visviena girdėsi žmonių apkalbas. 
Visur ir visuomet jos tave lankys, 
Duris uždarysi — už durų klausys. 
Tvora apsistversi — per tvorą ineis, 
Ar kaltas, nekaltas — o žmonės vis šmeižš. 
Ir priešas ir draugas purvais apdrabstys. Į 
Prakeiktas šmeižimas! Kas jį sutramdys?!

Kaip mano žvaigždeogiš- 
ki ženklai rodo tai socialis
tų laikraščiai gauna visas 
“karštas” žinias apie tauti
ninkų derybas del Susivie- 
niojimo kandidatų per šias 
skyles: Gegužiožiniųbiuras, 
kuris atsisakė skaitytis su 
tautininkais, paduoda pra
nešimus “Tėvynės” redak
toriui, kurs nenori kad tau
tininkams pasisektų susi
tarti; iš ten Vitaičiožinių- 
buras muša tiligramus so
cialistams, kuriems Vitai
tis laižosi norėdamas palik
ti redaktorium.

“Draugas” pažymėdamas 
apie “Dirvas” ir “Liaudies 
Tribūnos” susikamarotavi- 
mą štai ką nustena: “Vadi
nasi daroma pažanga: vie
toje dviejų menkų be jokio 
ypatingo tikslo laidžiamų 
laikraštukų, turėsime tik 
vieną.”

Nėra ko stebėtis iš tokio 
pasakymo: koks “redakto
rius” tokia ir jo “išmintis”.

Nors aš ir ne prarakas, 
ale šį kartą visvien prana
šauju kad draugas Bago
čius SLA. prezidentu ne
bus, ba peranksti: dar na
riai neužmiršo Račkausko 
jam duoto krikšto “Ef Džei 
Bagočius arba mažas Pic- 
burgietis”.

Vitaičio “Tėviškė” pyk
tauja ant Lietuvos valdžios 
ir jos atstovų Amerikoje 
kad tie neatsiuntė jai pa
sveikinimų laike jos “jubi- 
lejaus”. Naje, ir aš taip 
sakau. O ar Vitaitis su sa
vo “Tėviške” dau sveikini
mų ir linkėjimų siuntė 
jiems Lietuvos šventėse ir 
sukaktuvėse? Ale purvyno 
drabstyt tai nepavydėjo.

Nors S. Bakanas kandi
datuoja tik į SLA. iždo glo
bėjus, bet laimėjęs jis butų 
brangesnis ir už draugą 
Gugį, ba Susivienijimas tu
rėtų apmokėt ne tik jo “ke
liones ir sugaištis” bet ir 
“freitą” ir “ekspresą” jo 
“drukarnės” vežiojimui. O 
kad žmogus nemoka rašyti 
tai reiktų jam duoti ir “pa- 
gelbininką” nors su f25 dol. 
savaitinės algos.

Klyvlando jurgių parapi
joj ramybės nebus tol ko] 
’’tautų lyga” neatsiųs nau
ją kunigą. Tada irgi nebus 
ramybės: reiks rengti jam 
“pares”, pirkti automobi
lius, rengt “jubilejus”, iki 
nusibos ir užeis noras gau
ti naują kunigą.

Sekmad.
Pirmad.
Antrad.
Trečiad.
Ketv’tad.
Penktad.
šeštad.

V asaris-F ebruary
Marcelė. Mindė, Kova, Skirmantas 
Ignotas. Zilelė, Tulegedis, Gytis 
Grabnyčios. Vandenė, Rytis 
Bražiejus. A.įAa, Radvylis, Tolbuda 
Andrius. Barkus, Girkalnė, Karigalis 
Agota. Birutė, Arminas 
Darata. Alkis, Živilė, Sargis

1
2
3
4
5
6

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

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

nis—Ketvergas; Penktadienis—Pėtnyčia; šeštadieniš—Subata.

Bruklyne tikra maišatis: 
socialistai rengia “efektin
gus” vakarus, kalba (ką 
tik nori) Bagočius, “Vieny
bė” neduoda “Tėvynei” pla
katus spausdinti, Vitaitis 
tuos plakatus rašo, Zosė 
gieda, Strimaitis (ne Bruk
lyne) gulėdamas rašo savo 
gyvenimo ruošus ir jau nė

mano but SLA. prezidentu.
Chicagoj yra šmotas po- 

pieros su užrašu ‘Sandara’. 
Tą popierą “šmeruoja” kas 
tik nori ir kaip nori. Vie
nas šmeruos, šmeruos, tam 
nusibodo, prieina kitas, ir 
vėl “šmeruoja” savaip, vis 
priešingai kitiems “šme- 
ruotojams”.

šio periodo ženklas yra: 
VANDENINKAS

Nuo Sausio 20 iki Vasario 21
Ypatos gimę tarp Sausio 21 ir Vasario 20 

yra įtekmėje Vandeninko (Aquarius). Vande- 
ninkas yra vienuoliktas zodiako ženklas ir per
stata vyrą pilantį iš indo vandenį. Sakoma kad 
apie 89 nuošimtis garsių pasaulinių žmonių yra 
gimę šiame periode.

Vyrai gimę šiame periode yra užsimąstę, 
linkę į mokslus, meilus, mažai kalbanti, nepasa- 
kojanti savo minčių; žingeidus; nebūna turtin
gi, bet badu nemirs. Apsivedę gyvens laimin
gai ir vaikai neliks neaprupinti. Jie irgai gy
vens ir įgys garbę.

Moteriškos yra tvirtos, teisingos, mylinčios 
linksmintis ir linkę prie gašlumų; kaipo žmonos 
yra ištikimos savo vyrams.
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vos ribas nuo Baltijos iki Juodųjų jurų, pavergdami di- į 
deles dalis pietų ir šiaurės Rusų žemių. į

Šioje apysakoje aprašymas eina ne apie kariones į
šių dviejų musų kunigaikščių, bet apie prietikius tuose ;
laikuose Algirdo ir - Keistučio brolio, Didkunigaikščio 
Jaunučio, kurio sostą Vilniuje aniedu karingi kunigaik
ščiai paveržė ir jį privertė bėgti iš savo tėvynės, ir to
liau, apie prietikius jauno kariauninko, 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 te- : 
vynės, negu sulaužyti savo ištikimybę savo jaunų die- : 
nų draugui ir nusilenkti Keistučiui. j

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

Nei vargai nei niekas kitas neperskiria musų kar- j
žygio nuo jo draugo kunigaikščio, kaip tik vienas da- =
lykas — už ką- Lietuviai ir šiandien vienas su kitu ne- Ė
sutinka — tai tikėjimas, nes Jaunutis, norėdamas prisi- ( Į 
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, j
nes netekus mylimosios, jį jo tėviškė nevilioja, ir jis at- į
siduria įvairiose šalyse, jieškodamas užmiršimo ir su- į
rasdamas naujų prietikių, apie 
šią apysaką.

JAU!DIRVOS N° 6 - VASARIO 5 D PASIRODYS APYSAKA

ką patirsite skaitydami
■ i

Paraše

KĄ Aš MAČIAU
Aš mačiau saulutę vakare prapuolant, 
Vėl mačiau ją ryte kylant pamaži.
Aš mačiau kaip miško samanotuos 

medžiuos
Žaū’č ir skrajojo voverė graži.
Aš žiurėjau kaip nuo darbo kieto ir

vargingo
Šėmas jautis gryžo, mykdamas tyliai;
Aš regėjau kaip vingiuotas žaibas švietė, 
Kaip užsnūsta žmonės, rimsta pašaliai.

A. Vytis.

Klai imas ciaus apysaka-- ro
manas iš vidurio 1 4-to šimtmečio — iš laikų garsiausių 
ir karingiausių Lietuvių Didkunigaikščių — Algirdo ir 
Keistučio — kuriedu nepasitenkinę net savo garsaus tė- - 
vo Gedimino patvarkymu, po jo mirties įvedė Lietuvoje 
savo tvarką, ir abu narsiai kariaudami praplėtė Lietu- SKAITYMO- UŽTEKS IŠTISAM METUI
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dirva Sausio 29, 1932 Sausio 29, 1932

- Korespondencijos nišauskas; garbės pirm. — NEW BRITAIN, Conn.

PITTSBURGH
SLA. 3-čio Apsk. suvažia- j 

vimas ir Delegato Džiaugs- j 
mas. “Nauj.” nr. 16 “Dele
gatas” džiaugiasi kad 3-čią : 
Apskritį užvaldė “pažan- ' 
gieji”.. Taip, jeigu manot ■ 
kad laimėjot tai tegul bus, 
bet, broli, neiškraipyk fak
tų. Baugu tik kad tas lai
mėjimas nepakenktų Susi
vienijimui ir 3-čiam Aps
kričiui, nes faktai štai ko
kie.

Apskričio suvaži avime 
dalyvavo 13 kuopų su 39 
delegatais kurie galėjo tu
rėti sprendžiamą balsą. Bet 
faktas kad klausimų api- 
balsavime balsavo visokios 
komisijos ir svečiai. Kad 
“pažangieji” buvo “nesusi
organizavę” tai ką reiškia 
šis faktas: dalyvavo pats 
Mažiukna su visa šeimyna 
ir giminėmis, Bakanas su 
savo mama ir švogeriais, 
Mileris su šeimyna ir žen
tais ir tt. Ar tai buvo tik 
šiaip sau atėję, “neorgani
zuotai”, “šluot” sandarie- 
čius, kur dabar giriasi?

O kaip sandariečiai buvo 
“susiorganizavę”: ar taip 
kad nuo 40-tos kuopos ne
pribuvo net penki atstovai, 
kurie visi turėjo teisę bal
suoti.

“Delegatas” pamena kaip 
dar visai nesenai 3-čio Ap
skričio piknike J. K. Ma
žiukna apsikabinęs bučiavo 
Virbicką sakydamas: Broli 
Virbickai, dirbkim visi iš
vien!. ... Na ir dirbo per 
kelis metus. Virbickui už
imant Apskričio iždininko 
vietą, ižde buvo vos $8.05. 
Neilgai trukus 3-čią Aps
kritį išauginom į milžiną, 
■delegatus į Chicagą siun
tini apskričio lėšomis ir 
dabar Virbickas perduoda 
naujam iždininkui $376.83. 
Tai vis pasekmė išvien dar
bavimosi.

SLA. 3-čias Apskritis va
dovavo ir visuose svarbes
niuose parengimuose, kaip 
tai Lietuvos Nepriklauso
mybės apvaikščiojime ir k. 
Ar buvo tas pirmiau kolei 
Sandariečiai nedalyvavo?

Ne keno kito kaip tik S. 
Bakano ‘pasidarbavimu’ T. 
Gelčius nunešė Apskričio 
$80 ir Našlių ir Našlaičių 
Fondo $40. Kada Virbic
kas viename posy dy j e pas 
p. Mažiuknus patarė jogei 
pas T. Gelčių negalima taip 
pinigus laikyt tai Bakanas 
atkirto kad baimės nesą, jei 
Gelčius negrąžins tai aš su
grąžinsiu .... O ar sugrą
žino ?

Štai dar vienas faktas: 
vos spėjus P. Dargini su- 
gryžti iš Berlino, jau varo
ma agitacija rengti jam 
maršrutas per SLA. kuo
pas, nes mat Dargis, pabu
vojęs Berline, daug patyręs 
apie Lietuvą ir Smetoną! 
Kokia nauda iš to Susivie
nijimui. O t kaip darbuoja
si “pažangieji” SLA. labui.

Taip, mes pralaimėjom, 
bet ką? Nagi darbą kuris 
butų reikėjęs dirbti SLA. 
seimą rengiant. Bet vienas 
musų laimėjimas yra tai 
šis, kad mes nubalsavom 
pirm negu valdyba ir ko
misijos buvo renkama, kad 
SLA. Seimas turi būti su
rengtas Lietuvių salėje, ką 
musų “pažangieji” norėjo 
pavesti rengimo komisijai. 
Mums buvo jau ir tas žino
ma kad “pažangieji” buvo 
apžiūrėję svetimtaučių sa
les, ir jeigu komisijai butų 
buvę pavesta tai ji butų pa
darius visiems Pittsburgo 
Lietuviams rrėdą, nueinant 
pas Žydus. Seimo Rengimo 
Komisija, susidedanti iš 
“pažangiųjų”, turbut ne-

Kun. Ig. Kelmelis.
Visi Lietuviai Newarkie-

| čiai ir iš apielinkių malo- 
NEW HAVEN, Conn. j niai prašomi ruoštis daly- 
, , , . vauti Lietuvos Nepriklau-
drVsT ^laužyt S1° nutarimo somybės paminėjime. 
U’ ?LA' S.^mas vienoje; ' A S- Trečiokas, Sekr. 
is Lietuviškų salių. . - _

Reikia padaryt pastaba ________
apie tuos “pažangiuosius”:
kada Susivienijime ėjo ko- Ą YTDIM 
va su bolševikais, jie vadi- L/zA. I 1 \J IX 
nosi save “pažangiaisiais”, ----------------------------------
bijodami savo tikro vardo. Paskutinis pakvietimas. 
Dabar tą vardą pasiėmė1 SLA. 105-ta kuopa stato 
socialistai, kurie irgi bijo Į scenoj Sausio 30 d. juokih- 
savo tikro vardo ir naudo- giausią ir gražiausią ko
ja svetimus vardus mulkiu-1 mediją", “Žentai iš Ameri- 
ti žmones. J. Virbickas. ]

DAYTON

Iš Sandariečių darbuotės. 
Sausio 14 d. įvyko Sanda
ros Kuopų Sąryšio metinis 
posėdis pas J. Petraičius. 
Dalyvavo gana skaitlingas 
sandariečių buris. Apkal
bėta programas rengiamos 
Sandaros vakarienės ir kiti 
reikalai.

Išrinkta 1932 m. valdyba 
iš šių: Pirm. — P. Marmo- 
kas; pagęlb. — J. Rūkas ir 
A. Gilienė, sekr. — J. Vir
bickas; ižd. — F. Pikšris; 
iždo globėjai — J. Petrai
tis, K. Benotaitienė. Taip 
pat parinkta veikimo ko
misija, kurios laukia San
daros seimas, kuris įvyks 
šią vasarą ‘Pittsburge.

Po susirinkimo buvo pp. 
Petraičių vaišės, kurie da
lyvius maloniai pavaišino.

Lietuvių Vaizbos Buto 
prakalbos. Sausio 19 d. 
Lietuvių Piliečių salėje Lie
tuvių Vaizbos Butas suren
gė viešas prakalbas. Svar
biausiu kalbėtoju buvo ad
vokatas P. V. Česnulis iš 
Clevelando. Adv. Česnulis 
turi gerą iškalbą ir aiškų 
balsą, todėl jo kalba buvo 
užimanti. Jis daug teisy
bės ir juokų pasakė kalbė
damas apie Lietuvius nu
ėjusius pas savą krautuv- 
ninką pirkti, taipgi kriti
kavo Lietuvius biznierius 
už norėjimą iš Lietuvio pa
sinaudoti. Tačiau privedė 
kad Lietuviams vistiek yra 
geriau remti savus, nes ne
laimėje ar šiaip reikale sa
vi visados pagelbės. Apsa
kė ir nurodė daug kitų in
teresingų dalykų.

Apart p. Česnulio kalbė
jo vietiniai: L. V. Buto pir
mininkas P. Pivaronas ir 
p-lė A. Sutkaitytė, Polita- 
nia State Banko vedėja, ku
ri nors trumpai ragino vi
sus Lietuvius dirbti išvien 
ir remti savas įstaigas.

Publikos buvo pilna salė, 
; ypač jaunimo daug, nes po 

kalbų buvo proga veltui pa
sišokti. Po prakalbų, že
mutinėje salėje buvo patai
syta stalai su veltui užkan
džiu dalyviams.

Juozas Virbickas.

kos”, parašytą K. S. Kar
pavičiaus. Visi artistai yra 
iš SLA. 105 kp. narių pa
rinkti ir yra gabus vaidi
nimų, todėl iškalno galima 
sakyti kad komedija bus j 
pastatyta kuogeriausia.

“Žentai iš Amerikos” yra 
nepaprasta komedija ir vi
sa galas nuo galo juokinga. 
Kur tik ji buna statoma 
ten publika turi kvatoti, 
kad net sienos dreba. Tas 
pats bus ir pas mus Sausio 
30 d., Ungarų Kolonijos sa
lėje. Matysit kaip nabagas 
senbernis, parvažiavęs į 
Lietuvą, po 20 metų atken- 
čia už savo jaunystės grie- 
kus. Ant galo dar galėsit 
ir linksmai pašokti. Atsi
lankykite visi į tokį links
mą vakarą.

Apsivedė. Sausio 26 d. 
apsivedė Juozas Kavaliau- 

,skas Jr. su p-le Helen No
len. Jungtuvės įvyko Holy 
Rosary bažnyčioj. Abudu 
jaunavedžiai yra populia- 
riški jaunuoliai ir rimtai 
žiuri j šeimyninį gyvenimą^ 
Jaunikis yra gerų Lietuvių 
tėvų, Agotos ir Juozo Ka
valiauskų, sūnūs. Jis bai
gęs Daytono Universitete 
komercijos mokslą. Linkė
tina jaunai porelei laimin
gai sugyvent ilgiausius me
tus.

Nubaudė demonstrantus. 
Sausio 19 d. apie bedarbių 
šelpimo biurą demonstravo 
būrelis bedarbių, reikalau
dami geresnių pašalpų. Po- 

' licija davė įsakymą jiems 
išsiskirstyti, bet keturi de
monstrantai ignoravo poli
cijos įsakymą, už ką buvo 
areštuoti ir nubausti' po 30 
dienų kalėjimo.

Lietuviai komunistų va
dai. Kuomet pereitą Gruo
džio mėn. visos Amerikos 
komunistai margavo į Wa- 
shingtoną su bedarbių ar
mija, vietinis delegatas bu
vo išrinktas Bronius Kinas 
(King). Dabar nominavo 
į apskrities šerifo urėdą 
Vincą Juškevičių (Yusko- 
vich). Kentucky angliaka
siams streikeriams šelpti 
aukų rinkimo komiteto pir
mininku yra Aleksas But
kus (Buttux). “D.” Rep.

Ruosiamasi prie Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės. 
Sausio 15 d. įvyko vietos 
draugijų bei kuopų atsto
vų susirinkimas aptarimui 
prisirengimo prie minėji
mo Lietuvos Laisvės šven
tės. Susirinkimą atidarė 
P. P. Pilipauskas paaiškin
damas susirinkimo tikslą, 
kad ir toliau taip turime 
dalyti kaip čia buvo daro
ma jau per eilę metų. Pa
galiau išrinkta susirinki
mui vesti valdyba. Daly
vavo atstovai nuo 17 drau
gijų.

Apkalbant reikalą, nu
tarta ir šymet, nežiūrint 
blogų, laikų, rengti apvaik- 
ščiojimą ir kreiptis į Lietu
vos Atstovybę prašant patį 

I Minister} B. K. Balutį arba 
! sekretorių M. Bagdoną at-

r. 1 r, . I'>važiuoti čia pasakyti pra
kalbą. Vietinius kalbėtojus 
nutarta kviest: Šv. Andrie
jaus parap. kleboną Kun. 
Vaškelį miesto teisėją M. 
D. Sake, visus vietinius pro
fesionalus, taipgi chorus— 
L. N. Varpo, vadovaujamą 
P. Bružausko, ir Šv. And
riejaus parapijos, Cecilijos 
chorą,’ vadovaujamą 
šausko.

Kadangi Vasario 
pripuola antradienį, 
paminėjimas nukelta 
sario 21 d., sekmadienį, 2 
vai. po pietų, Lietuvių sa
lėje.

Sekantis draugijų atsto
vų susirinkimas įvyks Vas. 
7 d., nuo 2 vai. po pietų, 
Lietuvių salėj, kur bus ga
lutinai nustatyta progra
mas.

Koncertas. Sausio 31 d. 
įvyksta Šv. Andriejaus pa-

J. 01-

16 d. 
todėl 

j Va-

rapijos koncertas po vado
vyste J. Olšausko. Nors 
vargoninkas p. Olšauskas 
dar nesenai chorą vadovau- 
ja^bet jau gerai pralavinęs 
ir galima tikėti kas publi
ka bus patenkinta. Taipgi 
bus pastatyta komedija, ku
ri prijuokino publiką kada 
p. Olšauskas važinėjo dar 
su “Dzimdziais”.

Koncerte, apart parapi
jos choro, dalyvaus ir L. N. 
Varpo choras.

Tas viskas įvyksta Lietu
vių salėje sekmadienį, 7:30 
vai. P. P. Pilipauskas.

 . i

BROOKLYN, N. Y.
Vasario 16 belaukiant. 

Didžiojo New Yorko ir a- 
pi^inkės Lietuviai laukia 
prisiartinant Lietuvos Ne
priklausomybės šventės, ir 
štai kultūrinė organizaci
ja, Operetės Draugija, ku
ri gyvuoja suvirš 20 metų 
ir atsižymėjus savo darbais 
tautiškoje dirvoje, pakėlė 
sumanymą sutraukti visus 
šios srities Lietuvius krū
von ir bendrai rengti Ne
priklausomybės paminėji
mą tą pačią dieną kurioje 
išpuola, Vasario 16.

Operetės Draugijos- su
manymu pirmas posėdis 
dalyko aptarimui buvo su
šauktas ‘Sausio 17 d., daly
vaujant atstovams nuo ke
leto organizacijų. Toliau 
nutarta šaukti kitas susi
rinkimas ir kviečiama at
stovai nuo kitų organizaci
jų.

Kiek jau numatoma, Ope
retės Draugija, šalip kito 
programo to vakaro, statys 
operetę “Išeivis”.

A. B. Strimaitis.

SHARON, PA.
Sharon yra trečios klesos 

miestas, nelabai didelis, ap
gyventas įvairių tautų, jų 
tarpe yra ir Lietuvių ke
lios šeimynos. Nors bedar
bė spaudžia visus, bet dar 
iki šiolei Lietuviai pašalpų 
nereikalauja, užsilaiko iš 
savęs ir pragyvena kad ir 
skupiau. Lietuviai turi įsi
taisę gerus namus ir pui
kius rakandus. Reikia pa
žymėti kad trys našlės, pp. 
Šiupainienė, Lukasevičienė 
ir Geležauskienė turi įsitai
siusios puikiausius namus 
negu kiti Lietuviai, kurie 
irgi gražiai gyvena.

Prieš Kalėdas čia atsi
lankė Kun. E. J. šteigma- 
nas iš Youngstowno, aplan
kydamas visus Lietuvius 
su plotkelėmis ir padovano
jo visiems po puikų kalen
dorių. Kun. Šteigmanas y- 
ra malonus ir energingas 
žmogus, geras patriotas. Jis 
žadėjo atlankyt mus ir to
liau.

Bedarbiai. Sausio 6, 7 ir 
8 dd. buvo registracija be
darbių, surašė 1,500 žmo
nių del darbo prie Pymatu
ning tvenkinio. Už kelių 
dienų 30 darbininkų pašau
kta ir miesto lėšomis išvež
ta į darbo vietą prie Con
neaut Lake; ten juos per- 
naują surašinėjo ir septy
nis grąžino atgal, nes netu
rėjo išsiėmę nei pirmų pi
lietybės popierių. Tai di
delis apsileidimas ateivių, 
kurie išgyvenę apie 20 ir 
daugiau metų Amerikoje 
nenori patapti šios šalies 
piliečiais, nors nemano gry- 
žti atgal į savo šalį. Tiek 
mažai paėmus į darbą, ir 
keletą grąžinus, kitiems

bedarbiams nupuolė upas 
gauti darbą prie to tvenki
nio. Ten už darbą moka 
35c į valandą ir dirbti duo
da 9 valandas kasdien; iš 
algos išskaitoma už valgį ir 
pastogę, taigi mažai kas ir 
liks. Bet ką darysi, reikia 
džiaugtis kad gauni nors 
tiek.

Šiaip dirbtuvėse darbai 
nesigerina, žmonės suvar
gę vis laukia geresnių lai
kų ir nieko nesulaukia. Ne
taurios dar dirbo po 2-3 die
nas į savaitę, po naujų me
tų ir jos sustojo. Westing
house Electric Co. nuo Sau
sio 1 d. atleido visus pavie
nius darbininkus. Pirmiau 
jei tėvai nedirbo tai vaikai 
parnešdavo kiek, o 
nekurie tėvai neturi 
ir jų vaikai paleisti.

Aplinkiniai miestai 
su Sharonu kovoja 
gazo, vandens ir elektros 
kompanijas už numažinimą 
kainų už jų patarnavimą. 
Geistina kad išeitų į laimę 
žmonių, nes ištikro jau per- 
sunku tos visokios mokes- 
tys mokėti šiais bedarbės 
laikais.

Vienas iš Sharono.

dabar 
darbo

kartu 
prieš

DAUGIAU KNYGŲ
Kurie naujai užsirašot 

“Dirvą”, tėmykit 7-tą p., 
ten yra sudėta daugiau 
didelių naudingų knygų, 
kurios duodamos dovanų 
su metine prenumerata.

Tas dovanas gaus il
tie “Dirvos” skaitytojai 
kurie išrašys “Dirvą” ki
tiems naujiems skaityto
jams vfcam metui, Ame
rikoje arba Lietuvoje.

“Dirvos” Admin.

■ f is lie!
TALKOS BIURO b 

ŽINIOS

NEWARK, N. J.
Ruošiamasi prie Vasario 

16 iškilmių. Newark© Lie
tuviai per praeitus 13 metų 
įvairiais parengimais mi
nėjo bei atžymėjo Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo dieną, Vasario 16, taigi 
ir šymet, laukiant Vasario 
16-tos, Sausio 3 d. buvo su
šaukta viešas susirinkimas 
ir tapo nutarta rengti pa
minėjimas 14-kos metų su
kaktuvių musų šalies ne
priklausomybės. Iškil m ė s 
bus Vasario 21 d., sekma
dienį, su atitinkamu pro
gramų ir prakalbomis. Iš 
parengimo gautas pelnas 
nutarta pasiųst Vilniui Va
duoti Sąjungai.

Visu parengimo darbu 
rūpinsis komitetas iš šių: 
pirm. — V. Ambrazevičius.

PRAŠO LAIKRAŠČIU
Šiuomi mes prašom jūsų, 

geraširdžiai broliai, neuž
miršti musų švietimo bei 
proto lavinimo, todėl krei
piamės prie jūsų prašyda
mi prisiųsti mums savo iš
skaitytus laikraščius bei 
knygas kokių turit, nes čia 
mums labai yra reikalingi 
ir naudingi. Pas mus, Pie- 
žų dvare, paveizdan, yra 
giminių brolių ir sesučių 
gyvenančių Amerikoje, bet 
mažai kas pasirūpina musų 
likusių apšvieta.

Tankiai būrelis susiren
ka pas A. Mikalauską, ku
riam pasitaiko turėt Ame
rikos laikraštį ar knygą, 
tai vienas skaito, o visi su 
pasigerėjimu klauso.

Prašytume atsiųsti mums 
“Dirvą”, “Vienybę”, “San
darą”, “Tėvynę” ir kitus

.vice-pirm. — And. Žiugžda, tautinius laikraščius.
ižd. — S. F. Gudas, sekr — Antrašas: A. JMikalauckr;;,

I A. S. Trečiokas; programo Piežų dv.,
I komiteto pirm. — A. Sta- Šiaulių ap.

Raudenių p. 
Lithuania.

Copr., 1032, The American Tobacco Co.

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

Neperšlampamas Cellophane Užlaiko tq "Spraginimo" Skoni Visuomet Šviežiu
UŽSUK RADIO LUCKY STRIKE PROGRAMAI—60 moderniškų minučių su geriausiais pasaulio šokių orkestrais ir Waller Winchell, kurio 
pasakojimai apie šiandienų tampa rytojaus žinios. Programos kiekvienų Antradienį, Ketvirtadienį, ir Šeštadienį, vakarais per N.B.C. radio h..—l*

Tai tikras modemiškas cigaretes
“Aš iš tikrųjų dėkinga už LUCKY STRIKE. Tai tikras moderniškas ciga
retas, nes jis teikia jnan modernišką gerklei apsaugą. Jūsų patobulintas 
Celofaninis įvyniojimas nepaprastai moderniškas, irgi. Jis atsidaro 
be jokių sunkumų — flip, pakelis praplėštas ir štai mano LUCKIES.”

v 
jf 

Rado karo.metu paslėptus K 
lašinius. I ži 

Kumpiai, Šiaulių aps. - 
Vokiečiu okupacijos metu 
ūkininkai visa turėjo nuo j 
Vokiečių slėpti, nes jei ką <a, 
rasdavo Vokiečių, tai visa. Da 
ir paimdavo. Kartais jie / kas 
taip daiktus paslėpdavo, 'sjos 
kad nei Vokiečiai, nei patys toSj 
nerasdavo. Net ir dabar yim 
dar daug nesurastų paslėp-^f'

■ tų daiktų. Tai rodo šis nuo-( pUVj 
tikis. Gruodžio 24 d. Šapna- 
gių kaimo ukinin. P. Kluga,' sul. 
ardydamas klėties lubas, 
taip lentų rado tris dideles Dįi 
lašinių paltis kurios buvo p^. 
paslėptos 1916 metais dar įar 
tik Vokiečiams atėjus.. Dėl; 
daugelio priežasčių, lašiniai, 
ant klėties lubų buvo. pa-, 
miršti, kur jie ir išgulėjo 
ištisa 16 metų. Dabar galės 
iš jų muilo išsivirti.

Uolus teisybės jieškotojai
Kaunas. - Lietuvos gy

ventojai griežta principų 
žmonės. Jie vis mėgsta tei
sybės jieškoti. Tai geriau
siai rodo gausingos teis
muose bylos: Bylinėjamasi 
dėl menkiausių nekniekių. 
Pav. neseniai Lekėčiuose . 
buvo sprendžiama .dėl 30 
centų byla. Ukin. J. Petrai
tis patraukė tieson krautu
vininkę Šapirienė, kad ji 
jam grąžos 30 centų neda
lus. Kaltės neįrodė, dėl to 
kaltinamoji liko išteisinta. S 
Kamajuose vėl spręsta sa
votiška byla, kur kaltinto- A 
jas nežinoja net kaltės dy- tos 
džio. Patraukė jis savo kai-įšią i 
myną tieson skęsdamas hd^buvę 
jo loštos vai"" 
kĄ ir jam’ 
Teisėjas klausia kaip kaltin
tojas Įsivaizduoja višta da
romą žalą, “Ugi jos mano 
medžių šaknis drabsto” at
kerta skundėjas. Tai kiekgi 
tau jos žalos padaro teirau
jasi teisėjas. “Nežinau, jus 
mokyti žmonės geriau tai 
žinot, nes knygas skaitot, 
kur viskas surašyta". Dėl 
kaltės stokos bvla netrauk
ta.

I A 
.tose 

Dar 
dar 
bar 
bet 
mii 
šm 
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Da 
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jos 
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Nemui 
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Gruod 
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arčiau 
stirną 
Į vanc 
tik p. 
gauti.

Nėra Žiemos.
Kaunas. — Ligi Sausio

■ vidurio Lietuvoje visiškai 6„ull. 
. žiemos nebuvo. Visą laikąjapžiur 

I buvo labai nepastovus oras? kiek i
Daugiausia lijo, mažiau sni- kan. F 
go n dar mažiau šalo. Toksi buvo 
oras labai kliudo susisieki- i glostai 
mo atžvilgiu. Kebai šlapinant

t. sunkiai išvažiuojami Truk- kanu
Jo tokis oras ir miško dar- proi 
Jams. Kertama tik sauses- tiek, 
jj^U^semiškas ir visas'na.

t i 
. kams.t 

proga 
":,o

Kaip Palaikyti
&vo Darbą! 3

.Tį/ 
Bukit punktualus,- JI y /

Bukit darbštus. Al l A/.
Bukit lojalus. pyĮ\ /c

apiedarbą. '! (

“ PAJN-EXPELL

Palaikį,laiku Parodotas 
35c. ir 7qc_

^=~_^‘Tih3sis toj jAxtio nįbfe

Adolpas Jakuba
AJOLPH jakus

LIETUVIS GRABOR 
tuviai rejĮ,.,. . ,

PatanS P3S raaD< 
etiškas, niMdZ Anuotas Balsam 
“avimas, ■VeiiSSi grc!fas ir geresnis 
^■initigiausios . *®>n|ams j ir iš lig-or. 
K S150.00 įr aniaaUS'a kaina P3'3'

ED.XA av* Te]. E
CLE
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arbiams nupuolė upas 
iti darbą prie to tvenki-

Ten už darbą moka 
į valandą ir dirbti duo- 
9 valandas kasdien; iš 

os išskaitoma už valgį ir 
įtogę, taigi mažai kas ir
j. Bet ką darysi, reikia 
augtis kad gauni nors
k.
Šiaip dirbtuvėse darbai 
dgerina, žmonės suvar- 
vis laukia geresnių lai- 
ir nieko nesulaukia. Ne- 

rios dar dirbo po 2-3 die- 
s į savaitę, po naujų me- 
ir jos sustojo. Westing
use Electric Co. nuo Sau- 

1 d. atleido visus pavie- 
is darbininkus, 
tėvai nedirbo tai 

rnešdavo kiek, o dabar 
kurie tėvai neturi 
jų vaikai paleisti.
Aplinkiniai miestai kartu 

Sharonu kovoja prieš 
ižo, vandens ir elektros 
impanijas už numažinimą 
linų už jų patarnavimą, 
ristina kad išeitų į laimę 
uonių, nes ištikro jau per- 
mku tos visokios mokes- 
s mokėti šiais bedarbės 
ikais.

Vienas iš Sharono.

Pirmiau
vaikai

darbo

DAUGIAU KNYGŲ
Kurie naujai užsirašot 

‘Dirvą”, tėmykit 7-tą p., 
ten yra sudėta daugiau 
didelių naudingų knygų, 
kurios duodamos dovanų 
su metine prenumerata.

Tas dovanas gaus ir 
tie “Dirvos” skaitytojai 
kurie išrašys “Dirvą” ki
tiems naujiems skaityto
jams vžam metui, Ame
rikoje arba Lietuvoje.

“Dirvos” Admin.

IS LIETUVOS ®
TALKOS BIURO

ŽINIOS
Rado karo metu paslėptus 

lašinius.
Kiuopiai, Šiaulių aps. — 

Vokiečių okupacijos metu 
i/kininkai visa turėjo nuo 
Vokiečių slėpti, nes jei ką

lieka nevežtas. Laukiama 
vis lengvo rogių kelio, bet 
jau viduržiemis, o jo nėra. 
Kai kas net vilties neteko 
žiemos susilaukti.

Pūslė Išgelbėjo.
Eržvilkas, Tauragės aps. 

—Gruodžio 25 d. Paupio gy
ventoja Rupšienė pajuto 
kad pro langą kaž kas Į jos 
trobelę veržiasi. Moteris 
viena būdama ir nesijaus- 
dama tvirta plėšikų natu- 
rališkom priemonėm atsi-

ginti priebėsi gudrybių. Pa-, 
ėmė pripustą kiaulės pūslę 
padėjo po langu ir kad jau 
duos kočėlu. Pūslė sprogo 
sukeldama labai stiprų, kaip 
medžioklinis šautuvas gar
są. Puolikai pamanė kad į 
juos šaudoma pasileido bėg
ti, net klumpę palikę.

APLEIDUS KAUNĄ IR LIETUVĄ
Daug kur genda bulvės
Kaunas. — Per bulvekasį 

pasitaikė gruodas. Daug
Rašo J. V. Kiaušas.

rasdavo Vokiečių, tai visaDaug kur jis užklupo ne- 
ir paimdavo. Kartais jie, kastų bulvių. Nors pašalu- 
taip daiktus paslėpdavo, j sjos "bulvės ir buvo atrink- 
kad nei Vokiečiai, nei patys tos> bet supyius j rusins pra- 
nerasdavo. Net ir dabar yra gidėj0 bulvių gedimas. Kai 
dar daug nesurastų paslėp- bur mėgino žmonės bulvių 
tų daiktų. Tai rodo šis nuo-! pUVįmą atrinkimu ir džio- 
tikis. Gruodžio 24 d. Šapna-, vįnjmu stabdyti, bet ne vi- 
gių kaimo ukinin. P. Kingą, sur pasisekė. Daugelyj vie- 
ardydamas klėties lubas, ■ buivgs pusta ir net labai, 
tarp lentų rado tris dideles Del įos priežasties bulvės 
lašinių paltis kurios buvo pabrangs, bet tuo tarpu vis 
paslėptos 1916 metais dar dar pigios.
tik Vokiečiams atėjus. Dėl j '_______
daugelio priežasčių, lašiniai;
ant klėties lubų buvo pa-! ., 1 .
miršti, kur jie ir išgulėjo Alytus.— Miškingose yie- 
ištisa 16 metų . Dabar galės ^*se labai daug yra vilkų. • v .v . • • Timirr no nlrininlramc

Vilkų priviso.

iš jų muilo išsivirti.

Uolus teisybės j ieškotojai
Kaunas. — Lietuvos gy

ventojai griežtų principų 
žmonės. Jie vis mėgsta tei
sybės, jieškoti. Tai geriau
siai rodo gausingos teis
muose bylos: Bylinėjamasi 
dėl menkiausių nekniekių. 
Pav. neseniai Lekėčiuose 
buvo sprendžiama dėl 30 
centų byla. Ukin. J. Petrai
tis patraukė tieson krautu
vininkę Šapirienė, kad ji 
jam grąžos 30 centų neda
vus. Kaltės neįrodė, dėl to 
kaltinamoji liko išteisinta. 
Kamajuose vėl spręsta sa
votiška byla, kur kaltinto
jas nežinoja net kaltės dy
džio. Patraukė jis savo kai
myną tieson skųsdamas kad 
jo vištos vaikščioja į jo miš
kelį ir-jam zą^daranerosr 
Teisėjas klausia kaip kaltin
tojas įsivaizduoja vištų da
romą žalą. “Ugi jos mano 
medžių šaknis drabsto” at
kerta skundėjas. Tai kiekgi 
tau jos žalos padaro teirau
jasi teisėjas. “Nežinau, jus 
mokyti žmonės geriau tai 
žinot, nes knygas skaitot, 
kur viskas surašyta’’. Dėl 
kaltes stokos byla netrauk
ta.

Daug jie žalos ūkininkams 
darė rudenį, daug dar ir da
bar daro. Ne vien naktimis, 
bet ir dieną vilkai lanko pa
miškės kaimus ir pjauna 
šunis arba Į tvartus kasasi. 
Kai kuriuose kaimuose vil
kų žygiai labai nuostolingi. 
Dažnai ruošiamos vilkų me
džioklės, bet ne kažin kaip 
jos vaisingos buna. Medžio
ja vilkus ir pavieniui, net 
daug kas tikisi dovaną gau
ti. Kaip žinoma, už kiekvie
ną nušautų vilką valdžia po 
25 litus moka.

mą kartą pasitaikė.
Pasiekus New Yorką, iš

lipę iš laivo labai džiaugė
mės parnešę savo dūšeles 
savo kūnuose. Apsilankėm 
pas gimines New Yorke ir 
Elizabethe, pavažiavom ir 
apsilankėm Philadelphijoje 
pas draugus, kuriems par- 
vežėm iš gimtinės dovanų.

Pittsburgiečių su mumis 
Į Lietuvą išvyko keletas ir 
nekurie dabar jau kviečia 
savo šeimas važiuoti pas 
save Į Lietuvą. Kiti važia-

ir žmoneliai nežino kokia
vo pereitą vasarą ir apsi- tuose Amerikos miestuose, 
buvo Lietuvoje.

Pittsburgh radom dide- čia jų ateitis laukia, 
liausią bedarbę, kaip ir ki-l J. V. Kiaušas.

7 Dienos į
LIETUVĄ

Greičiausi
Pasaulyje Laivai

Puikus geležinkeliu susisiekimas iš 
BREMERHAVEN I LIETUVĄ

ma buvo išeiti, nes buvo 
vandeniu liejama ir laivas 
mėtomas tai aukštyn tai 
žemyn, ir visaip vartomas 
ir kraipomas. Visi pasa
žieriai išsižadėjo daugiau 
kada nors žiemos metu lai
vu važiuoti.
visuomet ir žiemos laiku 
tokios vėtros esti. Bet ge
riau važiuoti pavasarį arba 
vasarą, tai buna smagu ant 
vandens. Man ne pirmas 
kartas keliauti per Atlan
tiką, bet toks oras tai pir-

(Pabaiga)
Baisi vėtra

Iš Lietuvos išvykom Lap
kričio 29 d. (1931 m.). Lie
tuvoje jau buvo šaltoka ir 
upeliai jau buvo užšalę, le-l 
du aptraukti. Važiuojant 
per Vokietiją iki Berlino 
dar buvo šaltoka, bet nuo 
Berlino važiuojant į Hano
ver ir Dusseldorff dar lau
kuose buvo matyt kopūstai 
ir šiaip daržovės nenuim
ta. Privažiavus Belgiją ir 
vėliau pasiekus Paryžių at
radom orą ir gana šiltą.

Iš Paryžiaus traukiniu 
vykom į uostą Le Havre.

Gruodžio 2 d. sėdom į lai
vą “He de France”. Prieš 
išplaukimą jau buvo pra
nešta kad Atlantike siau
čia baisios audros, bet vis
gi laivas turėjo laiku išei
ti. Milžinas laivas nieko 
neatbodamas išsileido kelio
nėn į New Yorką.

Apleidus uostą, dar plau
kiant Anglijos kanalu jau 
pradėjo laivą supti. Pasie
kė Anglijos uostą Plymouth 
ir ten paėmęs daugiau ke
leivių leidosi į Atlantiką.

Tik atsitraukus nuo Ply- 
moutho jau pradėjo gerai 
laivą blaškyti, mažai kas iš 
pasažierių ir pietauti ėjo. 
Ant rytojaus gi, kai pate
kom į jurų vėtrą tai beveik 
nei vieno žmogaus nebuvo 
valgykloj, tik visais pakraš
čiais kambarėliuose pasigir
do keleivių dejavimai ir o- 
žių plėšymai. Mane nors 
sunku paguldyt, bet vieną 
dieną ir mane paveikė ir 
turėjau gultis. Ne tik kad 
pasažieriai bet ir bufeto 
užžiurėtojas apsirgo ir jo 
bufetas buvo uždarytas;. 
negalėjo dirbti nei kiti dar-i 
bininkai, ir kirpėjas buvo 
paguldytas. Buvo tiesiog' 
baisu. Daktarai bėgiojo iš1 
vieno kambarėlio į kitą, visi 
duoda šiokių tokių vaistų į 
keleiviams. Kaip laivo tar- S 
nautojai pasakojo, nekurie Į į 
po 18 metų važinėja ant Į į 
laivų ta linija ir neatsime- į 
na tokios audros ir kad taip į 
ilgai tęstųsi. Vėtra užsitę- < 
sė net iki prasidėjo maty- £ 
ti Amerikos pusė. Tuometis 
tik vėtra aprimo ir vande-|į 
nio įsiutimas ėmė liautis. S

Daugumas manėm kad į 
niekados daugiau nepasiek- į 
sim Amerikos, išrodė kad < 
reiks su laivu keliauti pas £ 
Abraomą. Vieno! įaivo da- »; 
lyje buvo tikra baisenybė: < 
kai trenkė vanduo rodos į 
lyg perkūnija, laivo priekis C 
panėrė, laive visos elektros į 
šviesos tuoj užgeso, neku- £ 
rie indai sudužo, iš viršaus £ 
ėmė piltis vanduo. Pakilo į 
tarp pasažierių panika kol £ 
pavyko juos sutvarkyti; vi- £ 
si buvo uždaryti taip kad į 
per penkias dienas negali-

Žinoma, ne

FURNASU ir 
BOILERIU 
TAISYMAS

VISOKIŲ IšDIRBlMŲ

Musų kainos visiškai 
žemos.

5825 SUPERIOR AVE. 
HEnd. 2551

BREMEN ~ EUROPA
Taipgi nuolatiniai kas savaitė išplaukimai 
gerai žinomais Lloyd Kabinimais Laivais. 

Užsisakykit vietas pas vietinius agentus, 
reikalaudami Lloyd laivakorčių, kadangi 

gausit greiičausį patarnavimą.

North German Lloyd
1119 Euclid Ave. Cleveland

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

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

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

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

Stirna ant plaukiančios 
lyties.

Alytus.— Nemunas ir ki
tos didžiosios Lietuvos upės 
šią žiemą tik keletą savaičių 
buvo po ledu, bet per Kalė- 
dą_s orui atšilus Nemunas ir 
"Neris ledus išnešė. Didesnių 
del Nemuno ar Neries pot
vynio nelaimių nebuvo, bet 
tik vienas komiškas nekalto 
pabudžio atsitikimas su ra
miu gyvulėliu. Plaukiant 
Nemuno ledams, vienas Če- 
sukų kaimo gyventojas 
Gruodžio 30 ^d. pastebėjo 
ant lyties plaukiančią stir
ną. Šiaip taip vargais ne
galais jis tą lytį prisitraukė 
arčiau kranto ir jau norėjo 
stirną nusiimti, bet ši šoko 
į vandenį. Ši aplinkybė kaip 
tik palengvino stirną pa
gauti. Atvedęs namo stirną 
apžiurėjo ar nesužeisti ir 
kiek palaikęs paleido miš
kan. Per tą laiką stirna jau 
buvo prijaukusi ir davėsi 
glostoma. Išleisti dalyvau
jant viso kaimo ūkinin
kams.Ne dažnai juk tokia 
proga pasitaiko: stirnai vis 
tiek, o kaimiečiams naujie
na.

eiga- 
tintas 
idaro 
IES.”

retas NEW PRICES
Men’s Suits or Overcoats

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

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

Big Reduction on Repairing.
No Delivering 

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

K. STONIS
Didžiausia ir Gražiausia 

į LIETUVIŠKA VALGYKLA 
6824 Superior Ave.

Taipgi užlaikau savą mčsiuyčią
1310 Russell Road ,alter Winchell. kurio 

N.B.C. uJiu h.

'isToi'iJA Vytautas Didysis 
1—Kokie buvo 'įpirmi Lietuvos Kunigaikščiai? 2—Kiek kartų Vytautas buvo krikštytas? 3—Kodėl Vytautas išleido Jogailą Len
kams į žentus? 4—Ar graži buvo Jadvyga? Kaip didelė buvo Lietuva ir kada? Kas ta “Liublino Unija”? Kada buvo Lietu
va? Taipgi pasakos ii- padavimai apie Vytautą ir Birutį. DIDELĖ KNYGA 318 PUSL. Paskirai perkant — $2.00

TŪKSTANTIS IR VIENA 
NAKTIS

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

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

Nėra Žiemos.
Kaunas. — Ligi Sausio 

vidurio Lietuvoje visiškai 
žiemos nebuvo. Visą laiką 
buvo labai nepastovus oras. 
Daugiausia lijo, mažiau sni
go ir dar mažiau šalo. Toks 
oras labai kliudo susisieki
mo atžvilgiu. Keliai šlapi, 
sunkiai išvažiuojami. Truk
do tokis oras ir miško dar
bams. Kertama tik sauses
nėse vietose miškas ir visas

Kaip Palaikyti fefe 
Savo Darbą!

Palaikykit save stipriu ir sveiku.
Bukit punktualus.
Bukit darbštus.
Bukit lojalus.
Dirbdami mąstykite apie darbą.

— PAIN-EXPELLER Mark
Ircg. J. V. Pat. Biure, 

naudojamas reguliariai jums pagelbės palaikyti lanksčiais pailsu
sius muskulus, išims skaudėjimą iš sustingusių geliamų sąnarių, 
užkirs kelią ankstyviems peršalimams.

PAIN-EXPELLERIS* laiku panaudotas daugeliui užtikrino 
darbo palaikymą.
Kaina 35c. ir 70c. . - . . . Parsiduoda Visur

•Tikrasis turi ik'KARO vaisbaženkli.

Adolpas Jakubauskas
ADOLPH JAKUOS

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

Geografija arba žemės aprašymą — didelė 459 pusi, knyga, pir
miau buvo $3 (tvirtais vir.šais $4), dabar ............................ $2.00

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

ŽMONIJOS ISTORIJA
Paveiksluota, didele 600 pusi, knyga, supažindina su atsiradimu 
žmogaus ant žemės nuo ankstyviausių laikų iki musų dienų. Se
niau parsidavė net po $4............................................................ $2.00

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

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

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

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

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

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

KAIP RAŠYTI LAIŠKUS LIETUVIŠKOJ 
IR ANGLIŠKOJ KALBOJ

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

LIETUVIU PR ATE VI AI MAŽOJOJE 
AZIJOJE

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

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

eilių knygeles “TRIMITAS” arba “TAUTOS VAINIKAS’*

KANKINTOJAI
IR KANKINIAI UŽ MOKSLĄ

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

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

S 1.00

Užsisakant “Dirvą” siųskit pinigus ir aiš- .ir.
kiai pažymekit norimų knygų vardus. 6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

(Priimame Lietuvos Laisvės Paskolos Bonų kuponus 1932 metų už pilną jų vertę)
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Kas Girdėt Clevelande-AfMeiinkese
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CLEVELAND© LIE
TUVIŲ VISUOMENEI

Lietuvių Taupymo ir Pasko-, 
los Draugijos (Banko) metinia-į 
me šėrininkų susirinkime buvo1 
iškelta klausimas kaslink lei
džiamų gandų (paskalų) buk 
tai Lietuvių Banko direktorių 
taryba (viršininkai) esą išėmę 
savo valdomos įstaigos depozi
tus ir pasidėję į kitus bankus.

Iš SALĖS B-VĖS ŠĖRININKŲ 
METINIO SUSIRINKIMO 
Susirinkimas atsibuvo Sau

sio 22 d. Salės šėrininkų susi
rinkimai visuomet buna trukš-

reikalaudamas atlyginimo $826. 
Tą išgirdus, kitiems net akys 
iššoko. Matyt Petraitis tam bu
vo prisirengęs. Petraitis sakė 
kad jis norėjo apsieiti su šėri- 
ninkais džentelmeniškai, bet 
nenorint skaitytis tai patiekė 
bilą ant $826. Petraitis norėjo 
kad butų atitaisyta jam pada-

mingi ir ilgi, bet šis susirinki
mas buvo ekstra ilgas, nes už
sitęsė iki 2 vai. ryto. Priežas
tis ilgų ir trukšmingų susirin
kimų yra ta kad diduma šėri-jyta skriauda nekaltai apšmei-
ninkų yra siaurų pažiūrų arba žiant ir butų nereikalavęs jokių 
mažo išsilavinimo žmonės, ir kitų atlyginimų. Bet šėrinin-

Taigi tame pačiame susirinki
me mes buvom išrinkti visų ak- 
cijonierių į komisiją patikrini
mui, ir ten pat ant vietos tu
rint visos įstaigos depozitų są
skaitas ir rekordus, tarp kurių 
yra ir visų esamų direktorių 
tarybos sąskaitos, peržiurėjom 
ir atradom kad gandai (paska
los) yra niekas kitas kaip tik 
savo rūšies be pagrindo iširus
ias ir pliotkai. Nes nei vienas 
Direktorių Tarybos viršininkas 
tokio žygio nėra padaręs.

Komisijos nariai: 
Jonas Brazauskas, 
Petras P. Muliolis, 
C. F. Petraitis, 
Kazys štaupas.

LIETUVIŲ BANKO PRA
NEŠIMAS

Nuo Vasario 1 d. įvyks ma
ža permaina banko valandų: 
bankas nebus atdaras ketvir
tadienio vakarais, kaip būdavo 
iki šiolei. Dienomis valandos 
pasilieka tos pačios kaip buvo: 
nuo 9 ryto iki 3 po pietų. Va
karais bus atdara tik antradie
niais ir šeštadieniais nuo 6 iki 
8 vaL

šiems 1932 metams direkto
riai į banko valdybą ir komisi- 
ias ineina sekanti: Dr. J. T. 
Vitkus — pirmininkas; V. De
besis ir J. Bindokas — vice
pirmininkai ; Jonas DeRighter 
— sekretorius; J. Urbšaitis — 
iždininkas; Ivinskas ir Lauchis 
iždo globėjai. Kuzas, želvis ir 
Dubickas namų apkainavimo 
komisijon; žaunis ir Botyrius 
skelbimų komisijon; Adv. P. 
V. česnulis — teisių patarėjas.

The Lithuanian Savings 
Loan Ass’n 

6712 Superior Ave.

and

Mies- 
3 d.,

LIETUVIŲ Kvartetas 
to auditorijoje. Vasario 
trečiadienį, lygiai nuo 9:15 vai. 
vakaro, miesto auditorijoj Au
tomobilių parodoj dainuos Lie
tuvių kvartetas susidedantis iš: 
Stasės Greičienės, Reginos Grei
čiūtės, Juozo Kayacko ir Ju
liaus Krasnicko. Jie dainuos 
liaudies dainas Šimkaus, Žile
vičiaus, Gruodžio, Greičiaus ir 
Kelpšos. , Apart Lietuvių, tą 
patį vakarą bus ir kitų dviejų 
tautų programai.

VAKARUŠKOS. SLA. 14 ir 
Jaunuolių 339 kuopos rengia 
linksmas vakaruškas šio šeš
tadienio vakare, Sausio 30 d., 
Lietuvių salėje. 
kcstras( ir visi 
pasilinksmint ir 
savo draugiją.
ir Jaunuolių kuopos dažnai šo
kių nerengia tai komisija pasi
eki kad atsilankys visi nariai 
nes įžanga labai žema, tik 25c.

Komisijos Narys.

Bus geras or- 
galėsit gražiai 
kartu paremti 
Kadangi 14-ta

ŠV. JURGIO parapijos para- 
pijonų komitetas rengia Užga
vėnių-vakaruškas ir card party 
Lietuvių salėje, antradienio va
kare, Vasario 9 d., nuo 7:30 v. 
Bus smagus vakaras už mažą 
įžangą. Komit.

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

Reikalaudami vaistų ir ki
tokių vaistinės reikmenų 

kreipkitės
ACKERMANN’S 

Drug Store
66th and Wade Park Aye.

tarp jų turim nekuriu biznie
rių kurie galima priskaityti į 
tą pat kategoriją. Susirinkimo 
vedėjas duoda kalbėt balso pra
šančiam laukdamas kad pateiks 
kokį naudingą sumanymą, bet 
kaip ima kalbėt tai reikia rai
vytis iš gėdos pirmininkui ir 
rimtesniems šėrininkams. Ypač 
tuo atsižymi kurie save net biz
nieriais skaitosi. Jei pirminin
kas pastebi į jo kalbą tai žmo
gelis pradeda kiaulytis, domin
tis. Tas ir yra susirinkimų il
gumo ir visų netvarkau 
žastis.

Kada renka direktorius, 
vietas tankiausia patenka 
rų pažiūrų 
žmogeliai.
ko patyrimo ir kaip salės biznį 
vesti, na ir pasitaiko tokių at
sitikimų kaip pav. vienas, kuo
met, kaip girdėjau, atsilankė 
tūlos svetimtaučių draugijos at
stovai ir norėjo išnuomuoti sa
lę susirinkimams ir šokiams 
kas savaitę. Bet su direkto
riais negalėjo susišnekėt ir sa
lė nustojo gero biznio. Buna 
tokių atsitikimų ir daugiau, ir 
kas nukenčia — salės bendro
vė, ne ypata.

Apie patį susirinkimą:
Perskaityta užrašai pereito 

meto šėrininkų susirinkimo nu
tarimų ir poros direktorių po
sėdžių nutarimų. Viskas ėjo 
gerai iki šėrininkai neįkaito. 
Raportai taip įkaitino tulus šė- 
rininkus kad jie per visą vaka
rą nenusėdėjo ant vietos ir 
trypė: už savo vieną-kitą Šerą 
nopėjo atrėkt visos salės ver
tės. Atskaičius raportą C. F. 
Petraičiui, kuris sutiko su kny
gų peržiūrėjimo komisijos ra
portu, bet vienas šėrininkas 
ėmė rėkt kad jis nesutinka su 
raportu ir gana, o kitas reika
lavo net pasamdyt public ac- 
counters peržiūrėt knygas ir 
pridaryt daugiau lėšų. ■ Apsi
eita su išrinkimu komisijos iš 
susirinkimo.

Toliau ėjo raportas salės at
statymo, kurį išdavė atstaty
mo komisija, kuri pranešė kad 
po sutaisymo atliko dar ir pi
nigų, bet kiek tenka patirti bu
vo galima dar ir daugiau su- 
taupyt jeigu komisija butų tu
rėjus daugiau patyrimo tame 
darbe. Bet šėrininkai darbą 
užgyrė plojimu. Aš nenoriu 
visko kritikuot, bet esu priver
stas pasakyt kas jau nepaken
čiama, nors publika to nema
to. Pirma, tai į ką panašus iš 
lauko salės mūras: plėtmuotas, 
išvien nulietas be jokios for
mos, nors už tą patį pinigą ga
lima buvo padaryt daug gra
žiau. Antra, pažiūrėkim į sie
nas ir lubas, kas ten do darbas. 
Durys taipgi visos barška, ro
dos numirusį gali prikelt. Iš 
lauko durys kaip garadžiaus, 
visai prastos. Medis iš lauko 
prasta maliava nuteptas, kad 

' tik tam laikui butų gerai. Jei 
komisija nežinojo apie tokius 
dalykus reikėjo pas ką nors 
pasiklaust, o dabar išrodo kad 
salės bendrovė apgauta.

Priėjus prie naujų direkto
rių rinkimo, perstatant rimtes
nius žmones niekas neapsiėmė, 
nes žino kokią padėką gaus už 
savo darbą išbuvę metus, kaip 
gavo kiti pirmiau.

Toliau, einant prie naujų su
manymų, C. F. Petraitis įteikė 
atšaukimo laišką ir šimtą do- 
larių, reikalaudamas atlygint 
jam jo paneštas išlaidas dir
bant prie sudegusios salės rei
kalų. Laiškas reikalavo atšau
kimo bereikalingo C. F. Petrai
čio apšmeižimo. Mano supra
timu tai buvo reikalinga ir tik
ra pareiga šėrininkų atšaukti 
įtarimus ant žmogaus kuris sa
lei ištikimai dirbo, bet tokie da
lykai šėrininkams neapeina, jie 
nori tik rėkt ir eit su ta puse 
kuri žmones šmeižti ir kaltinti 
moka. Bet kada reikia įrodyt 
apkaltinimai tai jų ir nėra. To
dėl šėrininkams reiktų but rim
tesniems ir atsižiūrėti ar bile 
koks keno nors įtarimas bile 
žmogaus turi pamatą, nors la
bai smagu per liežuvius leisti 
paskleistą melagystę.

Atmetus Petraičio laišką, jis 
įteikė bilą už sugaištą laiką,

prie-

i jų 
siau- 

ir be išsilavinimo 
Jiems 'Stoka bizniš-

kai tokius dalykus perlengvai 
per pirštus leidžia. Kiek man 
matosi, salės bendrovė del to 
gali pasidaryt daug nereikalin
gų išlaidų.

Vienas griėšninkas atsistojęs 
pavadino Petraitį begėdžiu už 
reikalavimą atlygint už darbą, 
o jis pats pamiršo apie savo 
nuodėmes, kad jisai nei nedir
bęs pasiėmė apie $100 (tik ne 
iš tos įstaigos). Ten Buvęs.

ATSAKYMAS P-ui JONUI 
BRAZAUSKUI

ŠLA. 14 Kp. Pirmininkui.
Kad ir nenorėdamas aikvoti 

laiką tuščioms polemikoms su 
įvairiais elementais, vienok gi 
esu priverstas reaguoti tuščius 
nepamatuotus melus ir įtari
mus, kuriuos p. Jonas Brazaus
kas taip išdidžiai “Sandaroje” 
padarė.

Ne taip senai tūlas “abiešči- 
kas”, “garsus veikėjas”, kuris 
mėgsta kitus prayardžiuot “už- 
rubežiniais,” “susitepėliais” ir 
t. p., parašė “Sandaroje” įtar
damas mane. Bet žinodamas 
jį kaipo skandalistą ir meklio- 
riško budo žmogų neatkreipiau 
į jo rašinį domės, ypatingai kad 
vartoja slapivardę. Mat, jau 
neturėdamas tarp žmonių už- 
sitikėjimo ir ant tiek nudėvė
jęs savo vardą, ir tiek prime
lavęs, jis drovisi ir savo tikrą 
vardą pasirašyti, šis gaivalas 
yra savo laiku kovojęs prieš 
bolševikus, bet laike 14-tos kp. 
valdybos rinkimų bėgiojo po 
namus įrodinėdamas savo “di
delius praeities darbus”, šmei
žė mane ir p. Karpavičių be jo
kių pamatų ir- saule kasos glo
bėjų ir' kitas vietas kuopoje 
bolševikams, kad tik anie bal
suotų prieš mane. Aš gi, pa
laikydamas žmogišką garbę, p.

Karpavičius ir tie kurie nesto
jo už p. Gegužį, nedasileidom 
iki žemo užkulisinio politika
vimo. Tačiau žmogus kuris 
maino savo kailį vien del to kad 
pavaryti ypatišką pagiežą, pa
sirodo stoką charakterio, tai 
su juo turėti ką nors bendra 
nėra galima. Lai sau sėbrau
ja su savo mylimais bolševi
kais, kurių vardą mėgsta ki
tiems primesti. Kitus vadina 
“susitepusiais”, o pat kaip tik 
yra susitepęs.

Kadangi p. IBrazaukas viešai 
pasirašo tai su juo kalba kita.

Pirm negu atsakysiu ponui 
Jonui Brazauskui, turiu pri
minti šį-tą apie SLA. 14 kuopą. 
Pora metų atgal, SLA. 14-ta 
kuopa turėjo pinigų, nariai bu
vo gerame stovyje, ir apart ko
vos su bolševikais, viskas bu
vo tvarkoje. Betgi pastarais 
laikais paaiškėjo kad daugelis 
narių yra suspenduoti ir net iš
braukti, nors tikrenybėje jie 
užsimokėję. Tas atsitiko ir 
man pačiam. Susirašius su Cen
tru pasirodė kad 14-ta kuopa 
yra apgailėtinoje padėtyje. Už 
šitą trukumą ir nebuvimą tvar
kos ir kilo vaidai. Aš pareika
lavau kad butų padaryta inves- 
tigacija. Bet kuopos valdyba, 
tarp jos ir p. pirmininkas Jo
nas Brazauskas, dėjo visas pa
stangas tą užglemžti.

Toliau, prasidėjo kova reika
le kandidatų į SLA. Pildomąją 
Tarybą. Patys tautininkai pa
sidalino į dvi dali: Gegužinius 
ir Bačiuninius. Tokiu budu ta
po Įtempta visų nervai. P. Ba- 
čiuno šalininkai_ prisilaikė pa
dorumo ribose ir veikė be už
sipuolimų ir purvų drabstymo 
ant Gegužinių. Bet p. Gegu
žio rėmėjai bėgiojo po namus, 
agitavo už Gegužį, šmeižė ir 
melavo apie stambesnius vei
kėjus, kasdami iš žemių nebū
tus blogumus tų kurie rėmė p. 
Bačiuną. Iš šitų dviejų prie
žasčių daėjo iki to kad kuopo
je kilo suirutės.

Praėjus nominacijoms, vie
na suiručių priežastis turėjo 
pranykti, bet prasidėjo “San
daroje” visokie užgauliojimai.

Liko dar kita, tai knygų ir 
finansų sutvarkymas. Po daug 
kovų ir kivirčių su p. Jonu ir 
jo sėbrais didumos kuopos na
rių nutarimu buvo paskirta ko
misija sužiūrėti knygas ir fi
nansus. Neatsižvelgiant į kuo
pos nutarimus, ' buvęs finansų 
raštininkas,1 patariamas p. Jo
no ir kitų, fiesiskaitė su komi
sija ir pagaliau pasakė kad 
savo knygas pasiuntęs į centrą, 
o komisijai vistiek nedavė, ži

noma, kuopos nariai už tai bai
siai pasipiktino, mėtydami su
sirinkime ir pašaliais p. J. Bra
zausko palaikymą klaidingos 
pusės. Iš šito kilo pereitame 
kuopos susirinkime baubimas ir 
užimąs, ypač prieš p. Jono “di
delį spyčių”.

Ponas- Jonas “Sandaroje” vi
su baisumu kaltina mane ir p. 
žiurienę, nors gerai žino kad 
mes prie to visai nebuvom pri
sidėję.

Paaiškinus musų kuopos sto
vį dabar atsakysiu į pono Jono 
straipsnį įlipusį “Sandaros” 3 
num., kuri taiko į mane. Ka
dangi ta jo korespondencija 
pilna absurdų tai sunku pilny
bėje su absurdais argumentuo
ti. Paaiškinsiu štai ką:

1. Aš į pirmininko vietą nie
kad nesiskverbiau. Metas lai
ko atgal p. J. Brazauskas ir ki
ti manęs prašė apsiimti, bet aš 
nekandidatavau, šį metą, ap
sireiškus didelei betvarkei kuo
poje, prašant veikėjams aš ap
siėmiau kandidatuoti kad ir 
prieš mano norą. Kadangi ma
no draugai ir tikri veikėjai po 
namus neagėntavo, melų prieš 
opoziciją neskleidė, bolševikams 
vietų nesiūlė, ir aš pats nesi
skverbiau, ir dar, tvarkos pa
laikymui, laike rinkimų palai
kiau paties pono Jono pusę, 
nuraminimui jo suerzintų na
rių, tai p. Jonas gavo 3 balsus 
virš manęs ir apturėjo jo gei
džiamą vietą. Pasakymas kad 
aš pykstu negavęs pirmininko 
vietos kuopoje, gali paeiti tik 
nuo ypatos kuri mato tame di
delę garbę. Aš vien tik norė
jau pagelbėti ištaisyti musų 
kuopoje kilusią suirutę, o pir
mininko vieta man mažai apei
na. Aš esu pergyvenęs geres
nes vietas, tik lai ponas Jonas 
jas kada nors atsiekia.

2. Pono Jono Brazausko pa
reiškimas buk aš, p. žiurienė ir 
musų draugai “gyvuliškai bau
bė” ir kėlė cirką, tai grynąs ab
surdas. Teisybė kad susirinki
mas visas ūžė ir rėkė kada pats 
pirmininkas ponas Jonas stojo 
rėžti “spyčių” gindamas buvu
sį finansų sekretorių, vietoje 
duoti pačiam sekretoriui atsa
kyti už save.

Aš šiuomi pasiūlau p. Jonui 
$100.00 ir bile ypatoms kurios 
buvo arti p. žiurienės ir ma
nęs, jei galės darodyti kad mu
du dalyvavom baubime pono 
Jono sukeltam cirke, šis jo iš
sitarimas parodo žmogaus blo
gus norus ir pasikėsinimą įžei
sti mus. Ponui Jonui reikės 
darodyti arba .viešai atsiprašy
ti, kitaip bus rasta budai su-

stabdyti nepamatuoti žmeištai 
paeinanti iš nedaauklėto proto 
asmenų.

3. Pono Jono pareiškimas 
buk aš skaitausi inteligentu yra 
kitas absurdas. Pats p. Jonas 
žino kad tarpe musų Lietuvių 
“inteligentu” skaitoma tas ku
ris moka daug rėkti, melus ra
šyti, save garsinti, o tas ką 
šiek tiek mokslo pasiekęs tai 
tik šiaip sau žmogus. Ačiū už 
komplimentą. Lai ponas Jo
nas, kuris tos garbės taip gei
džia, prisisega “inteligentus” 
prie savo “diplomo”.

4. Man pasakyti kad neži
nau SLA. konstitucijos nebūtų 
įžeidimas, ypatingai žinant jog 
nekartą teko p. Jono padary
tas susirinkime klaidas ir be
tvarkes ištaisyti. Ateityje jau 
nepadėsiu. Tat dabar pats ge
riau pastudijuok SLA. konsti
tuciją, kurių kopijas tik neku- 
rie SLA. nariai kuopoje tegali 
gauti.

5. Bemėtydamas dagius, pa
galiau p. Jonas meta į mane bu
kietą gėlių pareikšdamas kad 
jeigu aš nesutiksiu su juo tai 
“gali patekti už grotų”. Ar no
ri kad aš atsiversčiau prie Die
vo ir eičiau už grotų, ar siūlai 
man tą vietą kurion gali pačiam 
tėkti atsidurti, jei neišmoksi 
skaitytis su faktais, kada pats 
ar per sėbrus rašinėji į “ga- 
zietas”.... P. J. Zuris.
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įlietu viiį
VAKARAS

AUTO 
į PARODOJ

PUBLIC HALL

j Bus specialis programas ku- 
Bus specialis gražus dainų

j Programas, kurį išpildys
I I
i Lietuvių Kvartetas

j Auto Paroda atdara kas- 
| dien nuo 10 ryto iki 11 va- 
j kare, nuo Sausio 30 iki 

Vasario 6 dienai.

I Įžanga_____50c
l-----------------------------------------

Iš Collinwood
SMAGUS Balius. L. Moterų 

Labadrybės draugija vėl išgal
vojo ką tokio nepaprasto. ^Ar 
galėtų nors vienam vyrui inei- 
ti į galvą nors kada surengti 
“bulvinių dešrų balių,” bet mo
terėlės ėmė ir sugalvojo. Tai 
bus balius, vakarienė ir korta- 
vimas. Viskas tas įvyks sek
madienį, Sausio 31 d., nuo 6 v. 
vakare, naujos parapijos salėj. 
Jei norit prisiminti savo Lietu
voj pergyventas jaunystės die
nas ateikit į šį vakarą.

MARIJOS Vaikeliai. Sausio 
20 l'd., laikytame P. šv. N. P. 
parapijos vaikučių susirinkime 
užmegsta dar viena nauja daru- 
gija, vardu “Marijos Vaike
liai”. Į šią draugiją prigulės 
mergaitės ir berniukai nuo 7 iki 
14 metų amžiaus. Jų užduotis 
bus giedoti bažnyčioj, dainuoti 
ir vaidinti teatrus parapijos 
parengimuose. Collinwoodieciai 
turėtų rimtai pagalvoti apie 
savo vaikučių prirašymą prie 
šios prakilnios draugijėlės. Ne- 
kurie Lietuviai siunčia savo 
vaikus į artimiausias svetim
taučių bažnyčias, kurie jie ne
girdi nei vieno žodžio savo tė
vų kalbos, šičia jie išsilavins 
savo kalboj ir bus rūpestingai 
prižiūrimi ir gražiai auklėja
mi. Dvasios vadas Kun. A. Ka- 
ružiškis sakė jog vaikučiai tu
rės eiti in corpore išpažinties 
ir prie šv. stalo kas mėnuo. Tai 
bus musų vaikučių mokyklėlė. 
Jei atsiras didelis buris, bus 
galima užimti daugiau su jais 
veikimo. Giedojimo pamokos 
atsibuna trečiadieniais bažnyti
nėj salėj, ši draugijėlė jau 
sugebėjo išsirinkti ir savo val
dybą, kurion ineina: pirm. — 
A. Stankevičiūtė; rast. — D. 
Salasevičiutė; ižd. — Alf. De- 
rus. Jokių mokesčių nėra. Tė
vai, atveskite savo vaikučius 
prirašyti šion draugijom

Rep.

HELEN THOMPSON 
Valgykla

6400 Superior Avenue
I Gamina visokius Lietuviškus ir A- 
merikoniškus valgiuš. Atsilankę bu-

I sit 1 patenkinti. Kviečiame Lietuvius 
atsilankyti.

Taisykit Savo Furhasus 
Dabar

Mes specializuojame 
TAISYME VISOKIŲ IŠDIR-

BIMŲ FURNASŲ IR 
BOILERIŲ

Anderson Furnace Co.
1030 EAST 68TH ST.

HEnd. 5475

■

i- . M Ž

PIRKIT DABAR IR TAUPYKIT
The Kramer & Reich’s Co’s.

DIDŽIAUSIAS APTUŠTINIMO IŠPARDAVIMAS
Dabar viskas parsiduoda — SIUTAI, OVERKOTAI, 

j SKRYBĖLĖS IR KITOS REIKMENYS
Viskas pigiau 1-4 — 1-3 ir net 1-2

Negu buvo parduodama ikišiolei.

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

Lietuvių kvartetas kuris da’yvaus Automobilių Parodos programe Public Auditorium, 
trečiadienio vakare, Vasario 3 d. Paveiksle matosi: Juozas Kayackas, Vincas Grei
čius, ir Julius Krosin (Krasnickas). Sėdi: poni Stasė Greičienė ir Regina Greičiūtė.
Jie turės gražų programą iš malonių Lietuviškų dainelių, ir dar vienas įdomumas bus 
tas kad scena kur Tautų programai atsibus bus įrengta ant balkono auditorijoje, už
pakaliniame gale, kur visa publika gali sėdėti ir klausytis visai iš arti.

Baudžiauninke
Visi Cleveland© ir apielinkių Lietuviai esat kviečiami į didelį perstatymą 
melodramos “BAUDŽIAUNINKE”, kurią stato scenoje Lietuvių Kultūri
nio Darželio Sąjunga Darželio atidarymui pinigų sukėlimui —

Ned. Vasario-Feb. 7 d
Perstatymas atsibus LIETUVIŲ SALĖJE, nuo 5 vai. po pietų. Įžanga 
pritaikyta šiems laikams — tik 50c ypatai. Po programo bus šokis, įžan
ga į šokius tik 25c. Dalyvaukit visi, paremsit Lietuvių Darželio reikalą. 
Prie Darželio Sąjungos susispietę visos vietos Lietuvių Draugijos — vi
suomenė irgi kviečiama prisidėti nors atsilankymu.

* BIZ N 1ERTAI * 
kurie priguli prie Cleveland© Lietuvių 
Vaizbos Buto (Chamber of Commerce)

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

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

Banks Printers-Publishers
LIETUVIŲ BANKAS 

6712 Superior Ave. HEn. 2498

Bulding Contractors

“DIRVA”
6820 Superior ave. ENd. 4486

P. A. ŠUKYS
1308 E. 68th St. ENd. 4932

MARTIN KAZEN 
6606 Superior Avenue 

M. ROMAITIS 
13416jEdgewood Avenue

Photographers
ANTANAS BARTKUS 

1197 E. 79th St. HEn. 3535
Confectioners

Painters-Paperhangers
VINCAS DEBESIS 

7607 Star Ave. Htend. 0732

J. BARDZILAUSKAS
6412 White Ave.

Dry Cleaners
Real Estate-Insurance

P. MULIOLIS 
6606 Superior Ave.

C. F. PETRAITIS
6702 Superior Av. HEn. 7906

Groceries-Meats
RestaurantsJOE BLAŠKEVIČIUS

1168 East 77th Street
B. GUDŽIŪNAS

6901 Superior ave. ENd. 9720
KAZ. OBELIENIS

1404 E. 66th St. HEn. 6716
T. NEURA

2047 Hamilton ave. PR. 9709

. BOLES. ANDERSON
1264 E. 71 Street

Tailors
JONAS BRAZIS 

6905-07 Superior..av ENd. 0756
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darbai
nt darbininkų žinios

SUSTREIKAVO 5,000 
ANGLIAKASIŲ

Athens, 0. - flocking 
klonyje sustreikavo 35 an- 
gliakasyklų darbininkai - 
5,000 skaičiuje. Streikas 
apšaukta delei kasyklų sa
vininkų pasiūlymo numuš
ti mokestis.

Kelios kasyklos' norėjo 
dirbti su streiklaužiais, bet 
jų nesirado.

poi

Gelžkeliečiams numažin
ta algos. Chicago. - Galu
tinai užbaigta tarybos gel- 
žkelių tarnautoju ir gelž-

mo 
an 
koi 
mo 
nu 
te. 
syl 
nei 
Cb 
ne 
vii

kelių savininku atstovu ii'j^ 
sutikta ant numažinimo 10r,i 
nuošimčių nuo a/gu visų fa 

gelžkeliečių. Numažinimas j
tei apie 2,000,000 darbi
ninkų ir jie bendrai per 
metą netenka (215,000,000 
algomis, Sutartis padaly
ta vienam .metui laiko.

ns 
kari

ša 
_ _ _ _ _ _ _ _ _  Japc 

Darbininkai derėjosi kad ką n 
gelžkelių kompanijos daly
tu kas daugiausia galima 
pagelbėjimui 700,000 esan
čių be darbo gelžkeliečių iš 
tų savo sutaupymy, •

mi ( 
je ri 
nupli

testu

Uniontown, Pa. -'Areš- An 
tuota 7 angliakasiai sąry- kar
šyje su pereitą vasarą nu- uostą 
žudymu vieno angliakasio ją žn 
laike streiko riaušių.

Coverdale, Pa. - Ang
liakasiai šioje srityje nu
balsavo streikuoti vietoje 
sutikti dirbti už mažesnes 
algas kaip kasyklą kompa
nija siūlo, 31...

_ Angliakasiai ir prohibici- 
ja. Indianapolis, lid. - 
Čia atabuna United Mine 
Workers angliakasių uni

jos konvencija. Delegatai 
rengiasi išnešti rezoliuciją 
reikalaujančią panaiki n t i 
prohibiciją. Prie to priim
ta rezoliucija pritarianti į- 
vedimui federate bedarbių 
apdraudos, federate savi- 
ninkyste's viešųjų įmonių, 
garantavimo ūkininkams 
M nuoš. pelno ir valdiškos 
garantijos banke padėtiems 
pinigams.
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klausia si^ted States ./Steel kor-

Mja paskyrė 200,000JTfo 
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