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Klaipėdos Valdžia Paimta
Į Lietuvių Rankas

JAPONAI RENGIASI Iš NUSIGINKLAVIMO
KONFERENCIJOS
PASKUTINIAM
MUŠIUI
Geneva. — Nusiginklavi
šanghai, Vas. 11 d. — Japo
nija traukia dideles spėkas ir
amuniciją dic’eliam šanghajausWoosung mušiui ir rengiasi pa
daryti galutiną užpuolimą ant
China. Chinai iki šiol gerai
laikėsi Woosung forte, nežiū
rint Japonų bombardavimų.

J. Bačiunas Tauti
ninkų Kandidatas

mo konferencijoj Anglijos
ir Francuzijos atstovai su
sivaidijo kaslink pasaulinės
taikos planų. Anglijos at
stovas išsireiškė kad nusi
ginklavimo plane turi ineiti panaikinimas submarinų,
nuodingų dujų ir tt. Fran
cuzijos atstovas prirodinė
jo kad reikia apginkluoti
Tautų Sąjungą, kad ji butų
lyg kokia pasaulinė polici
ja ir pavartotų militarišką
spėką prieš nenurinjstančias valstybes.
Vokietis delegatas gerai
pašiepė Francuzą, pasaky
damas kad “tai graži pasa
ka, bet neturi moralio pa
grindo. Išrūdytų kad Genevos ežeras bus užpildytas
kariškais laivais, Tautų Są
junga sumilitarizuota, ap
ginkluota tankais ir kanuolėmis, sekretoriato įstaiga
paversta į tvirtovę. Tas
įrodo kaip Prancūzai su
pranta apsaugą, bet tas nė
ra nusiginklavimas.”
Amerikos delegacija siū
lo panaikinimą submarinų,
prailginimą Washing! one
ir Londone padarytų sutar
čių ir tt.
Tautininkų Atstovybė iš tininkų kandidatai į SLA
Konferencijoj dalyvauja Brooklyno skelbia kad ga Pild. Tarybą ir sąrašas pa
ir Lietuvos delegacija.
lutinai tapo nustatyta tau sidaro tokis:
J. J. Bačiunas — Prezidentas,
60 NUSMELKTA MIRTI
Jonas Grinius —1 Vice-Prezidenįas,
Nairobi, Afrika. — Už
V. M. Čekanauskas — Sekretorius,
užmušimą juodos moteries,
Jonas Tareila — Iždininkas,
įtartos raganavime, 60 ne
Dr. E. G. Klimas — Daktaras Kvotėjas,
grų tapo nuteisti atmokėti
J. Januškevičius ir Raginskas — Iždo Globėjai.
mirties bausme. Tokia di

*--------------------------------—
VO■ Toliušiui, Lietuviui advo Šanghai, Vasario 11 d. —
AREŠTUOTAS
Japonai smarkiai apšaudė
KIETIS DIREKTORI katui, ėjusiam mokslui Su jChinų tvirtovę Woosung ir
JOS PREZIDENTAS vienytose Valstijose.
rengiasi prie didesnio puoIR DARBININKŲ ŽINIOS
Tuo tarp, Herr Boettcher ilimo. Japonai nori kad ChiKaunas, Vasario 7 d. —
Plieno darbai. Warren, Klaipėdos krašto tarybos■ parodė savo pasiryžimą ne- nų kariumenė pasitrauktų
O. — Pašaukta atgal į dar pirmininkas, Vokietis Otto1 pripažinti įsakymo jo at- už 20 mylių iiuo Chinų ap
1 statydinimo ir kėsinosi ei- gyventos Šanghajaus sri
bą Republic Steel dirbtu Boettcher, tapo išmestas iš
ti savo pareigas kaipo Di- ties. Japonai turi apie 22,vėse 500 darbininkų.
tos vietos ir Lietuvos vy rektoriato Prezidentas.
000 kariumenės gatavos iš
Gady, Ind. — Calumet riausybės areštuotas. Jis
Klaipėdos
Krašto
Guber-Į
sodinti mušiui.
distrikto plieno dirbtuvė tikima bus apkaltintas iš
Chinai padarė smarkų
natorius,
Merkis,
pasiūlė
gavo užsakymą padaryti davystėje ir bus teisiamas.
užpuolimą ant Japonų ChaKlaipėdos
Seimelio
prezi

gelžkeliu bėgiu ir vagonų Lietuvos vyriausybe su
dentui kad jis nurodytų pei distrikte ir senovišku
už $2,500,000.
sekė kad Boettcher veikė narį iš didumos seimelio budu raiti kardais kapoda
Hegeswisch, Ind., plieno prieš Lietuvą ir lankyda
mi išžudė daug Japonų.
kompanija gavo užsakymų masis Berline varė darybas partijų sudarymui naujo Chinai atėmė nuo Japonų
pabudavoti gelžkelio vago su Vokiečiais už pagrobimą Direktoriato.
visą plotą kiek jie buvo už
nų šaldytuvų.
ėmę.
Klaipėdos krašto. Lietuvos
Japonų kariški laivai ar
Keliolika tūkstančių' dar vyriausybe reikalavo kad VOKIEČIAI SKUNDŽIA
LIETUVĄ TAUTŲ
ti Woosung forto pradėjo
bininkų bus pašaukta atgal jis atsistatydintų, bet jisai
SĄJUNGAI
tada bombarduoti tvirtovę
į darbus tuos ir kitus užsa atsisakė tą padaryti.
ir
apšaudyti miestą. Japo
Geneva,
Vas.
7
d.
—
Vo

kymus išpildyti.
Lietuvis Klaipėdos kraš kietijos kancleris Bruening nai pasiryžę trumpu laiku
to gubernatorius paskyrė
priversti Chinus’ ŠanghajuWisconsin valstijos legis- naują Klaipėdos krašto ta atvyko į Geneva pirmą sy je nusileisti.
kį kaipo oficialis atstovas
latura Sausio 29 d. nubal rybą iš vienų Lietuvių.
dalyvauti nusiginkla v i m o
savo paskirti $8,000,000 be
konferencijoj
ir pareiškė NUŽUDYTAS JAPONU
darbių aprūpinimu dai'bu.
Tilžė, Vas. 7 d. — Klai jog reikalaus Tautų Sąjun
.-MINWERIS
pėda šiandien buvo kaip už gos posėdžio tuojau apsvar Tokio, Vas. 9 d. — Buvęs
Darbai kaip kur alkilin darytas miestas. Parubežio
styt “Klaipėdos klausimą”. Japonijos finansų ministeta. Šiaurrytinėje ir pietva
policija
atsisakė
Įleisti
net
Bruening įrodinėjo kad ris Icįnuye tapo užpuoliko
karinėje dalyse pradėjo ap
už tai. kad jis
spaudos
atstovus.
sireikšti darbų atkiutimas.
pašalinimas ir areštavimas nužudytas
nepritarė
Japonijos
militaKur
randasi
Herr
Boett

Visame gi plote tarp tų da
Otto Boettcher’o, Vokiečio riškam veikimui Chinijoje.
cher
čionai
nežinoma.
Sa

lių padėtis yra beveik ta
Klaįpėdos Direktoriato piir
delė bausmė daroma su tik Šis sąrašas tautininkų1 Taigi, kurie tautinių pa
pati kaip buvo. Atkiunta koma kad jis uždarytas ba mininko Klaipėdoj, “tarp Žudeika yra jaunas vaiki slu sulaikyti žudymą žmo padaryta, po gana ilgo ir žiūrų SLA. nariai norės da
audinyčios ir avalų dirbtu rakuose Klaipėdoj, kiti sa tautiniam mieste”, yra' at nas, kuris tuoj tapo suim nių nužiūrėtų “raganystė rimto apgalvojimo.
ryti užpuolimus ant Bačiavės, nors cukraus ir vario ko kad tapo išgabentas Į viras sulaužymas Klaipė tas.
Nors
nekuriems
tuoj
iš

no ir Tautininkų Atstovy
je
”
,
kas
buvo
seniau
prak

kainos vis puola.
Kauną.
dos statuto pagaminto 1924 STEIGIA MANDŽURI- tikuojama ir tarp baltųjų. rūdys kad Tautininkų At bės lai pirmiausia persvar
m. ir garantuoto Anglijos,
stovybės išstatymas J. J. sto čia išvardintus punk
JOS RESPUBLIKĄ
Pennsylvania gelžkelio li Lietuvos Pasiuntinybės Francuzijos, Italijos ir Ja
21
NUŽUDYTA
Hąrbinas.
—
Du
Chinai
Bačiuno
į Prezidento vietą tus.
nija, kuri turi po savim aš
Pranešimas
ponijos.
generolai
sutiko
su
Japonų
Delhi,
Indija.
—
Valdžios
yra
skaldymas
tautininkų
Musų visa kova — tau
tuntą dalį visų šios šalies Lietuvos Pasiimt i n y b ė
pasiulymu
padaryti
ManKancleris
Bruening
pasa

kariumenės
susirėmime
su
balsų,
bet
Atstovybė,
susi

tininkų
ir sandariečių —
geležinkelių, ruošiasi pasi Washingtone išleido sekan
džuriją
nepriklausoma
nuo
“
raudonmarškiniais
”
Vasa

kė
spaudos
atstovams
jog
dedanti
iš
rimtų
veikėjų,
turi
būti
nukreipta prieš
naudoti valdiška Finansine tį pranešimą, gautą iš Kau
Chinijos
respublika.
Japo

rio
6
d.
nužudyta
21
asme

“
Vokietija
nepaprastai
su

padarė tą turėdama rimto socialistus.
Korporacija ir žada reika
sijaudinus tokiu Lietuvos nija nori kad Chinai pasi nys.
pagrindo:
lauti $5,000,000 paskolos no:
Bačiunas — darbininkų
elektrifikavimui ir gerini Pastaru laiku Lietuvos vyriausybės pasielgimu, ku imtų vadovybę to neva su
1)
Dabartinis
Preziden

kilimo
ir
.
apšauktų
.
ManKandidatas
KVIEČIŲ PERDAUG
mui savo sistemos. Visi Vyriausybei pradėjo paaiš ris esąs vienas iš rimčiau
džuriją
nepriklausoma.
tas
Gegužis,
kuris
nesiskai

Iš visų trijų kandidatų,
Amerikoje kviečių kaina
tie pinigai butų išdėta dar kėti kad keletas asmenų sių sulaužymų Tautų Są
bininkų algoms ir medegai. užimančių oficiales pozici jungai padarytų prisižadė- Netekus Barbino, Chinai vėl atpigo. Apskaitliuoja tė su Tautininkų konferen Lietuviams darbiniu k a m s
jas Klaipėdos Krašte (ku jimų kokis kada prieš Są prarado paskutinį punktą ma kad iš pereito rudenio cija ir kandidatuoja “savo artimiausias yra Juozas J.
savo laikymosi Mandžuri- kviečių, perviršis yra 75,- nuopelnais” ir savo pastan Bačiunas. Jis yra farmeAudinyčios 1931 m. bė ris yra autonomiška dalimi jungą buvo išstatytas.”
000,000 bušelių. Prie to dar gomis, neturi jokio užtikri ris-ukininkas,. žinoma auk
*
gyje šioje šalyje suvartojo Lietuvos) varė, kaimyniš Vokiečiai nori padaryti joje.
25,000,000
bušelių Suv. Val nimo kad jis gali sumušti što laipsnio inteligentas ir
bendrai 3,562,000,000 sva kos valstybės sostinėj, slap didelį ergelį iš šito dalyko, '
SMULKMENOS
stijų
kviečių
Kanadoje, to cicilikų kandidatą Bagočių. biznierius, bet žmogus ku
rus vatos, vilnos, šilko ir tas tarybas kaslink Klaipė
bet
vargiai
kas
išeis,
nes
Amerikos
trys
kariški
kiu
budu
perviršis
pasida (Jeigu Bačiunas nekandi
rayono. 1927 m., kada bu dos krašto. Tą priparodo
ris moka užjausti darbinin
Lietuvos
vyriausybė
turi
laivai
pribuvo
į
Šanghai.
ro
apie
100,000,000
bušelių
vo pasiekta aukščiausias jų patekę į Lietuvos vyriausy
datuotų,
visi
tie
kurie
neką ir supranta darbininkų
gamybos laipsnis, buvo su bės rankas dokumentai pa dokumentus įrodančius kad Suv. Valstijos tėmija to lyginant su metai laiko at -nori Gegužio balsuotų už Lietuvių reikalus. Jis sa
gal.
i
Boettcher vedė slaptas de lesnį Japonijos judėjimą.
vartota 4,554,000,000 svarų.
Bagočių.)
vo ukėje kartu su darbinin
tvirtiną tas tarybas. Pri rybas su Berlinu užgrobi Tikima kad Japonija tuoj
kais gyvena, draugauja ir
Prigėrė 21 žvejys. Wood rodymai atidengia kad vie mui Klaipėdos krašto ir bus priversta politiškų ir Areštuota 150 agitatorių. 2) Gegužį remiant, mes
Hole, Mass. — Prekiniam nas iš tų slaptų suokalbi prijungimui jo prie Vokie ekonominių aplinkybių pa Berlinas. — Vasario 8 d. tautininkai išsistaty t u m e prie vieno stalo valgo. Jo
keisti savo karštą nusista pasekmėje komunistų su didžiausiai cicilikų pajuo ukėje nėra skirtumo tarp
laivui užėjus ir sumušus ninkų yra Herr Boettcher. tijos.
tymą Tolimųjų Rytų štur- fašistais riaušių, areštuota kai ir neturėtume faktų at paties šeimininko ir darbi
Klaipėdos
Krašto
Direktožuvininkų laivą, nuskendo
mavimo.
21 žuvininkas. Tuo laiku riato Prezidentas.
10 užmušta. Niakaragua Vladivostoke, sovietų uo 150 agitatorių iš abiejų pu mušti jų užmetimus, nes p. ninkų.
Klaipėdos
Krašto
Guber

Gegužis pridarė tokių klai Kas gi yra Bagočius? Tai
juroje buvo audra.
respublikoj, Centralinėj A- ste Tolimuose Rytuose, at sių.
natorius, kaipo pirmą žin merikoj, Vasario 8 d. susi
dų kurias mes negalėtume tikras buržujus, nors moka
daugiau Rusų kar 19 užmušta. Charleroi,
17 žuvo su laivu. Marcus gsnį, išleido įsakymą Vasa rėmime sukilėlių su polici siranda
prakalbose prisitaikyt ir
eivių
ir arklių ir miestas Belgija. — Angliakasykloj užslėpti net norėdami.
Hook, Pa. — Ištikus spro rio 6 d., kuriuomi atstato ja užmušta 10 žmonių.
priima daugiau karišką ištikus sprogimui užmušta 3) Gegužio laukia skun prie darbininkų ir prie vi
gimui aliejinio laivo Dela Boettcherį kaipo neištiki
dai seime iš socialistų pu sokių, taip kaip jis moka
ware upėje, žuvo 17 darbi mą valdininką kuris vedė, UŽVEDA KOVĄ PRIEŠ atmosferą. Matoma gabe 19 darbininkų.
sės. Jeigu skundai turės prisitaikyt prie katalikų ir
nimas
ir
amunicijos,
nors
ninkų. Laive sprogimai iš be žinios savos vyriausy PINIGŲ SLAPSTYMĄ
sovietai
užsigina
jog
neda

pamato,
Gegužis* gali būti prie bolševikų.
tiko keturis kartus.
bės, slaptas tarybas su už- Washington. — Prezi roma joks kareivių koncen Varis nupigo. Vario kai atmestas. KĄ TADA mes Gegužis gi yra atgyvenęs
na vėl nupigo ir. šiose die
rubežine valstybe.
Vladivostoke.
tautininkai darytume ?
savo dienas ir 16 metų išMonessen, Pa. — Žymės Zigaudas, narys didumos dentas Hoover užkvietė lei travimas
Suv. Valstijos pasiuntė nose svaras vario parsida
dėją “Chicago Daily News”
prezidentavęs turėtų pasi
4)
Skundai
laukia
ir
Bapagerėjimo plieno industri
naują ambasadorių į Japo vė po 6%c. Dabartiniu lai
joje pradėjo rodytis tuomi partijos vietinio seimelio, būti vadovu vajaus prieš niją, Joseph C. Grew, kuris ku vario perviršio yra apie gočiaus. Jėigu Gegužis ir traukti pasilsėti. Jeigu jis
kad keturių kompanijų ve- tuo pačiu laiku įgaliotas slapstymą pinigų ir nelei užims vietą W. C. Forbes. 905,000,000 svarų.
Bagočius seime įkaitinami, pats nesusipranta, S. L. A.
dėiai pareiškė jog pradės sudaryti naują direktoria- dimą jų į biznį ir-apivartą, Japonija žada pasiųsti į
tada trečias išeilės kandi nariai privalo parodyt jam
didint produkciją ir ims į tą į vietą Boettcher’o vado kas labai kenkia Amerikos Ameriką, Angliją ir Fran- 8 užsimušė. Los Ange- datas lieka bolševikas.
jo vietą ir balsuoti už Badarbą daugiau darbininkų. vauto direktoriato. Kada gyvenimui.
čiuną ant SLA. Prezidento.
les,
Calif.
—
Atrasta
din

5)
Bačiuno
nekandidataeuziją specialius pasiunti
American Sheet and Tin Zigaudas nuo to atsisakė, Visi šios šalies gyvento nius išdėstymui Japonijos gęs orlaivis su aštuoniais vimas savaimi pastatytų Apie kitus kandidatus
Plate Co. pašaukė atgal 300 jo vieton, laikinai Direkto- jai bus raginami leisti pi pozicijos Mandžurijos klau žmonėmis, kurie užsimušė
balsavimų lapeliuose bolše- bus vėliau.
savo darbininkų.
riatas vadovauti pavesta nigus į darbą.
sime.
Ivikų kandidato vardą.
nukritus kalnuose.
K. S. Karpavičius.
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SHENANDOAH, PA.
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Vasario 12, 1932

SPRINGFIELD,

OHIO WATERBURY, Conn.

jie paskui visiems “fašis
tams” skuras lups, o savo
Kasyklų darbai, šiuo lai Nors šiame mieste Lietu Lietuvaitė paaukšti n t a.
draugučiams morgičius da
ku darbai kasyklose eina sil viai gyveno po virš du de- Vasario 1 d. Lietuvaitė, ppnai.
Žiema
šilta,
sniego
lins,
ba Gugis turi savo kiM. D. salėj viešas susirin
setku metų, bet ar matė kas lė Gertruda Miknaičiutė,
visai
nebuvo,
daugiausia
ly

šeniuose SLA. pinigų net
kimas su prakalbomis ir
laikraščiuose ką nors apie tapo paskirta pagelbininke
ja,
per
tai
anglies
mažai
muzikaliu
programų.
šimtą tūkstančių dolarių ir
“
common
pleas
”
teismo
ra

šią
koloniją
parašyta,
kas
SLA. “Geradariai”. So
kam
ir reikia. O antra, čia veikiama musų kultū štininko. Ją paskyrė teisė
Prie
rengimo
prisidėjo
laukia
kada išrinks virsi-,
cialistas S. Bakanas, kuris
žmonės netu riškame gyvenime/
jai E. J. Finn ir M. F. Mcninkais visus raudonukus
visą praeitą metą purvino aštuonios draugijos ir L. didmiesčiuose
ri už ką anglį pirkti, nes
cicilikus.
Pittsburgh) sandariečius sa K. Tautiška parapija, ku labai brangi, o del bedar Suvirš pora desėtkų me Niff. P-lė Miknaičiutė per
vo spaudoje ir važinėda rios choras vakare dainuos. bės pinigų neturi.
tų atgal Lietuvių buvo čia 10 metų dirbo kaipo steno-u5
Toliau, klausau ir gir
mas po kuopas kaipo SLA. Nutarta pakviesti visi žy Kaip matyti tai Shenan- visai mažai ir jie nieko ne grafe teisme. Nors buvo j
džiu: Šiandien Čikagoj at3-čio Apskričio organiza mesni vietos artistai ir kal doahrio srityje vėl pasidau veikdavo. Bet nuo 1911 m. vyrų kandidatų į tą vietą, I
sibuna
S. L. A. Apskraisčio
torius, agituodamas už sa bėtojai. Įžanga į prakal gins bedarbių skaičius ke pradėjo pribūti daugiau p-lė Miknaičiutė buvo pa
konferencija,
kurioje cicili
ve ir socialistinį sąrašą Į bas bus veltui, kad kuodau- liais šimtais: Reading ang Lietuvių na ir tapo suorga rinkta delei jos geri) darb
kai
mes
iš
Susivieniojimo
štumo rekordo, nežiūrint
SLA. Pild. Tarybą, štai da giau publikos sueitų.
visus “fašistus” ir jų klap
lies kompanija baigia būda nizuota Lietuviška draugi kad ji yra skirtingų politiš
Liteuvių
Tautiškų
Kapi

ja. Juozas Dambrauskas
bar jis, už tą savo “gera
vot!
milžinišką
anglies
try

čiukus. Aha, , misliu sau,
darystę”, pakišo Apskričiui nių valdyba 1932 m. suside nimo užvedimą, kur vienas su keliais kitais draugais kų pažiūrų negu miesto
sąskaitą ant suvirš $52.00. da iš šių: Pirm. — P. Piva- pagamins tiek anglies kiek kaipo organizatorius Spa valdyba.
.'GERB. SPRAGILO SLAP- tai geru laiku pataikiau į
Čikagą, ba viena diena at
P-lė
G.
Miknaičiutė
senai
ronas;
pagelb.
—
V.
Gutau

8 d. 1911 m. sušaukė su
Mat, žino kad apskritis tu
TA KELIONĖ Į
pirmiau pagamindavo de- lių
yra
SLA.
narė
ir
visada
bu

busiu ir “fašistų” slaptas
skas;
sekr.
—
J.
Urbonas;
sirinkimą
ir
susirinkę
ku

ri ižde daug pinigų tai ir
ČIKAGĄ
sėtkas senos mados užvedi
vo
gera
Lietuvaitė.
finansų
sekr.
—
J.
Miliau

konferencijas ir cicilikų su
rie
tuo
žingeidavosi
pradė

duokšiakit! Kąda Apskri
mų. Taigi bus paleista iš
(Tąsa iš per. num.)
sandariečiais brolišką kon
čio suvažiavime F. Pikšris skas; ižd. — J. Virbickas; tų senų visi darbininkai ir jo varyt darbą tolyn. Su Waterburyje yra nema
įnešė kad visos jo išlaidos žemės sekr. — J. Vencius; tie užvedimai bus nuversti. sirašė devyni nariai ir su žai Lietuvių turinčių mies Apsidairėm po Tabor ferenciją ir pamatysiu ar
turi būti apsvarstyta suva direktorium — J. Kuizinas. Užsidarė bankas. Čia už organizuota Lietuvos Sūnų to valdyboje vietas. Turi tarmos golfo laukus, ale vi- ištikro sandariečiai taip su
Lietuvį deputy šei’ifą,
žiavimo, Bakanas išsisuki Komitetas susideda is visų sidarė didelis bankas, ku- Draugystė, pagerbimui sa me
miesto
teismo klerką, tak- SU1J tuscia’ tai Per naį™ję Grigaičiu broliški kaip “fa
dalių
Pittsburgo
Lietuvių,
vo tautos ir tėvynės. Žino
nėjo ir nesakė kokia jo są
riaine
buvo
pasidėję
pini

aldermaną, an^ rytojaus, šventą Pono šistų” gazietos rašo.
skaita bus. Bet dabar, kai visi yra darbštus žmonės. gus daugybė Lietuvių. Nors ma, nariai nukentė visokių sų kolektorių,
Ale tą nespėjus patirt,
detektivų leitenantą, dau Dievulio dieną, sėdam vėl
J. Virbickas.
sandariečius išstūmė iš Ap
ir kitataučiai tame banke kalbų ir išjuokimų nuo sa gelį policijantų ir kitokio į automobilį ir pleškam į patiriu dar vieną dalyką—
skričio valdybos ir draulaikė pinigus, bet kaip gir vo neapsišvietusių brolių. se mažesnėse vietose. Tar garsią Čikagą. Važiuoja kad “Dirvos” redaktorius
gučiai liko vieni, tai Baka Mirtys nuo alkoholio. Ir dėt Lietuvių danginusia pi Kurie gyveno didesniuose
nas ir pakiša sąskaita už Allegheny apskrities miri nigų ten buvo sudėta, nes miestuose gerai žino drau pe jų yra ir p. Jonas Tarei-į abu pp. Bačiūnai, “Dirvos: su “L. Tribūnos” redakto
kandidatas į SLA. iždi redaktorius, farmos “unke- riais keliauja į radio stotį
$52.
mų -rekordų paimtos žinios ten tarnavo du Lietuviai ir gystės reikšmę. Draugystė la,
ninkus.
Jis yra teismo ver lis” ir aš, gerb. Spragilas. sakyt prakalbas apie fašiz
Šis S. Bakano pasidarba parodo kad šiame apskrity už tai ten daugelis Lietu palengva augo ir galima sa
tėju.
vimas SLA. “labui” nėra je 1931 metų bėgiu nuo al vių tą banką rėmė. Neku- kyt su laiku prie jos prisi Klubo sukaktuves. Sau Dabar jau važiavau ne kaip mą. Na tai tu dabar žmo
koks slapukas, ale kaip gus ir persiplėšk: noriu ir
pirmutinis. Kada 3-čias Ap koholio mirė 123 asmenys. rie dabar keikia tuos Lie rašė beveik visi šio miesto
30 d. atsibuvo Lietuvių slauni asaba.
į cicilikų konferenciją, ir
skritis nutarė savo delega Iš to matyt kad nežiūrint tuvius tarnautojus kam ne Lietuviai. Draugystė ren sio
Piliečių Politiško Klubo su
tus nuvežti į Chicagos sei prohibicijos daug alkoholio pasakę kad bankas bankru gdavo šokius jr piknikus ir kaktuvių
balius. Atsilankė Apie tris adynas lėkė į radio stotį, ir girdėt ką
mą Apskričio pinigais, tai čia sunaudojama, kurio di tuos, kad jie butų galėję iš visi Lietuviai turėdavo kur labai skaitlinga publika, automobilis ir mes jame iki fašistai tarsis....
draugas Bakanas pasikvie delė dalis yra nuodai žu siimi; pinigus pirm banko smagiai laiką praleisti.
pasiekėm garsią Čikagą ir Ale sugalvojau: jeigu iš
1931 m. nutarta priimti kuri linksminosi iki anks- atsiradom pas garsų advo važiuoja redaktoriai į radio
tė kartu važiuoti ir vieną danti žmogų palengva.
užsidarymo.
ti
ryto.
Vidurnaktį
buvo
panelę, ne delegatę, ii’ tada
Čia pirmiau buvo keturi į Lietuvos Sūnų Draugystę duota dalyviams vakarienė. katą ir politikierių Olį, kur stotį tai be jų posėdžio ne
Apskričiui pakišo sąskaitą: Pittsburge yra penki ban bankai, per karą susidarė ir moteris, ir pradėjo prisi Jau antras metas kaip mie yrą visas “fašistų” lizdas. bus, o į cicilikų konferenci
$17 už pakvietimą, o $20 kai ineinanti į 100 didžiau penktas. Dabar vėl pasili rašyti musų moterys, su sto majoras Frank Hayes
už nuvežimą. Nors Apskri sių šios šalies bankų. Pa ko keturi. Bankui užsida prasdamos draugystės rei pagerbia savo rėmėjus Lie Kai pamatė . gerb. Spragi ją paspėsiu, ba prasidės
lą, visas namas sukruto iš Lietuviškai....
čio valdyba tą jo sąskaitą ties didžiausio čia esančio rius, žmoneliai susirūpinę kšmę ir svarbą.
tuvius pribūdamas į klubo džiaugsmo, ba tokia slauni Na tai ir pleškam šnekėt
Draugystėje
turime
jau

buvo atmetus, bet vėliau banko kapitalas yra $191,- ir kiti norėtų išimt pinigus
balius. Tarp kitų įžymes
nusileido ir apmokėjo.
911,000. Mažiausio — $50,- iš visų bankų. Kiti neša ir nų čia gimusių vaikinų ir nių svečių baliuje dalyvavo asaba kaip gerb. Spragilas per radijušą į nematomus
Bet gaut už 1931 m. savo 449,397.
deda pinigus į paštą, tikė merginų, kurie yra geri tė aldermanas Jonas Bendle- yra tik viena po saule ir ir nežinomus čikagiečius.
“darbavimąsi” Bakanas ki
dami kad ten saugiausia vynainiai, klausė savo tė ris, Dr. J. Stanislovaitis, V. įtik iš Klyvlando gali atva 2:30 vai. po pietų, arba
velių pamokinimų iš mažų Jokubonis, klubo preziden žiuot.
taip sugalvojo: pirmiausia Anglies produkcija Penn- vieta pinigams laikyti.
3:30 vai. Klyvlando laiku,
dienų
ir
yra
mylėtojai
sa

atsikratyt sandariečių iš sylvanijoj 1931 metais buvo
prasideda
“Liaudies TribuJ. Basanavičius.
p. W. Pape, leidėjas lai Tuoj ten pradėjo rinktis
vo tautos ir savo žmonių. tas,
Apskričio valdybos, o vė mažesnė negu buvo 1930
kraščių “Waterbury Repu visoki diplomatai ir “fašis nos”-“Dirvos” radio proTiesa, yra ir tokiu kurie ii' blican” ir “Waterbury Am tai”: Liaudies Sąjungos vy- gramas, Balanda uždeda
liau pakišt sąskaitą, na tas metais ir minkštos ir kietos
kurios bijosi prisipažinti erican”, Tamas Matas, ži šiaušia galva ir “Liaudies'rekordą, ir visuose namuopuikiai ir sekasi.
anglies laukuose. Minkštos
Drg. Bakanas yra pridir anglies iškasta 23,000,000 HARTFORD, CONN. kad yra Lietuviai. Tūlos nomas klubo veikėjas. P- Tribunos” redaktorius Si- se kur tik Lietuviai turi
bęs ir kitokių šposų SLA. tonų mažiau, o kietos — Rengia paminėti Lietu Lietuvaitės ypač -gėdijasi lė S. Matuliutė iš :New Bri mokaitis, “L. T.” Angliško1 radio, pasigirsta graži me3-čiam Apskričiui, jneskai- 8,000,000 tonų mažiau.
vos nepriklausomybės 14- savo tautos ir gatvėse net tain© visus palinksmino ma skyriaus redaktorius J. J. liodija “Plaukia sau laive.tant privačiams žmonėms,
tas sukaktuves. Vietos Lie vengia Lietuvį susitikti kad loniomis dainelėmis.
Simokaitis pradeda
Balanda, gerb. Margutis lis”.
su kuriais per kelis metus
Ten Buvus. Vanagaitis, ir daugiau kitų šnekėt ir pasako trumpą
tuviai, bendrai visų srovių, neužkalbintų Lietuviškai.
Library,
Pa.
—
Vienas
neatsiskaitė. Ne kas kitas
rengiasi paminėti savo tau Garbės verti tie vaikinai
ir visi tik sveikinasi su kalbą ir daro visokius prakaip Bakanas ir Kundro angliakasis, 47 m. amžiaus, tos laisvęs šventę Vasario ir mergaitės kurie laikosi
gerb. Spragilu.
nešimus. . Paskui vėl gratas įklampino į skolas reng persipjovęs sau rankų gys 16-tą. Rengimu rūpinasi prie savųjų ir darbuojasi
Dar jokių politikų neva- jina rekordas, o paskui perdami SLA. 16-tą seimą. To las, pasikorė diržu ant ša vietos Vilniui Vaduoti Są kartu su visais išvien.
dėl nėra ko stebėtis kad te kos miške, kur jį užtiko du jungos skyrius, kurį suda Bedarbei iškilus, bėda ne
rius, tuoj mus sodina prie stato kalbėt “Dirvos” retik
jaunimui bet ir visiems.
kis žmogus pereina viso vaikai.
stalo
ir tuoj ima šampanu daktorių. Aš visada žinoro aštuonios vietos Lietu Sunku padaryt ir pasilinks , Susiorganizavo L. Vyčių
kias ribas niekinime Pittsgirdyt.
Ale gerb. Spragi-jau kad “Dirvos” redaktdvių draugijos ir nemažas minimų vakarus, nes dau kuopa. Atsilankius iš Chi
burgo sandariečių.
būrelis pavienių, viso narių geliui labiau rupi duonos cagos V. Stulpinui, su vie las ne durnas: diplomatus A ius yra geras rašytojas,
CUDDY, PA.
“Bazaras”. Jau prasidė
skaičius siekia 50 ypatų.
tinių veikėjų pagalba, tapo ir politikierius moka pa- i ale prastas kalbų sakytojo SLA. 3-čio Apskričio pir
Nors veikėjų būrelis ne kąsnis.
mas posėdis Vasario 3 d. Patiko “Dirva”. Seniau skaitlingas bet nuoširdžiai Abelnai visi žmonės var sutverta vyčių kuopa iš žint. Aš jau supratau kad jas, užtai jis Amerikoj ir
LMD. salėje be sandarie jau buvau girdėjęs apie lai dirba ir jau kelintą išeilės gsta, skursta laukdami ka gražaus abiejų lyčių Lietu čia nori mane nugirdyt, nežinomas kaipo kalbėtoda pradės dirbti. Vienok viško jaunimo. Vyčių obal- kad užmigčiau ir negirdė-jas. Ale kai girdėjau jį per
čių. P. Dargis ir K. Mile kraštį “Dirvą”, bet nebu parengimą įvykdo.
ris pardavinėjo atvirutes vau jos matęs. Gavęs pro Programą sudarys žyme bedarbės galo nesimato, ro sis yra dirbti labui tėvynės čiau ką jie kalbės ir politi-1 radio kalbant tai jeigu jis
ir Dievo. Linkėtina jiems kuos, o paskui negalėčiau ir visai Amerikai tokias
cicilikų mučelninko Pleč gą pamatyti užsisakiau ir sni vietos ir kitų miestų dos dar ji didinasi.
eoje linkmėje ir veikti. Bet visuomenei pranešt. Taigi, prakalbas sakytų tai išeitų
Gal
kada
sulauksim
geres

kaičio, parvežtas iš Berli- ji man taip patinka kad aš dainininkai ir muzikai —
čia
pirmiau kada gyvavo kai kiti po stikliuką makt labai gerai ir visiems patiknių
laikų,
tada
ir
draugys

no, nes mat reikia remti su “Dirva” nesiskirsiu pa dainuos Lietuvos operos ar
savuosius. O Ilgasis Sta kol gyvas busiu. Ne pagy tistė p:lė Ona Katkauskai- tė galės ką nors imtis veik Vyčių kuopa, kuri labai sa į gerklę, o aš plėkšt po sta- tų. Ba mat štai kame sek
vo obalsio nesilaikė. Jei lu ir išlieju; kaip tik pripi-i retas kalbėjimo per radio:
sys su “rezoliucija” laksto rimą rašau, bet tikrą tiesą. tė, p-lės Bacevičiūtė ir Kau- ti.
rinkdamas parašus prieš “Dirvoj” rasi visko: žinių, nietaitė, taipgi žymus bu Reikia priminti kad kaip gu tautiška organizacija la vėl, kiti makt, o aš plėkšt visi šneka pasirašę savo
Vanag;aitį kam jis patrau dainų, istorijų, ir ji savo vusios “Dzimdzių” grupės kitur taip ir šioje draugys parengdavo ką labui Lietu vėl po stalu. Misliu sau, kalbas iškaln'o. Taigi kukė atsakomybėn “Naujie teisingomis žiniomis ir rim artistas J. Olšauskas ir ki tėje, .vieni nariai norėdavo vių tautos, vyčiai darydavo dabar jus jau įsismaginot, ris žmogus gali gerai nulinkti daugiau prie komu visokias obstrukcijas. Toks
nas” už kenkimą jo bizniui. tu gynimu Lietuvystės už ti vietos talentai.
rašyt tas ir prakalbą geTai vis del “labo” Susivie sipelno pagalbą ir paramą. Kalbėtojai .bus: vietos nizmo, bet kiti tam griež jų elgesys buvo nerimtas, šnekėkit, o aš klausysiu.
tiesiog prasižengimas prieš Na ir klausau ir girdžiu. resnę pasirašo, o kurie nėnijimui, giriasi jie.
D,arbai kasyklose eina la klebonas Kun. J. Ambotas, tai pasipriešindavo.
Nepriklausomybės minė bai silpnai, didelis skurdas V. V. S. skyriaus pirminin ” Dabar Lietuvos Sūnų Dr- tautą ir Dievą, bet vyčių Sako, atvažiavo į Čikagą ir ra rašytojas tam prakalbą
jimas. Pittsburgiečiai ben darbininkų tarpe. Pragy kas VI. M. Čekanauskas, stė yra geroje tvarkoje, ge nariai turėjo klausyti savo su sandariečiais laiko slap arba kiti parašo arba jo
rai gyvuoja ir. vedama tik vadų kurie juos klaidingai tas konferencijas Susivie- prakalba • per radio buna
dromis pastangomis minės venimas čia brangesnis ne adv. K. Tamulionis.
mokino. Naujai susiorga niojimo prezidentas Gegu “skysta”.
Lietuvos N e p r iklausomy- gu dideliuose miestuose.
V. V. S. skyrius veikia. roje tautinėje dvasioje.
F. Kripas. nizavusiai kuopai patartina žis, ba Najorkas jį atmetė Ale pasakysiu kad ir aš
bės sukaktuves. Draugijų Nors darbininkai vienas Hartfordo Lietuviai išpil
neklausyti klaidingų vadų tai jis jieško balsų Čikagoj. kalbėjau per radio, ba be
atstovų susirinkime Sausio kitą ramina kad pradės ge dė savo pažadą duotą Vil
ii’ neimti pavyzdžio iš savo Toliau, girdžiu, kalba: Rei gerb. Spragilo ir čia neap
31 d. padaryta sekantis ap riau darbai eiti, bet kada niui Vaduoti Sąjungos pir
tarimas paminėjimui reng tas bus ir ar bus niekas ne mininkui Prof. M. Biržiš BINGHAMTON, N. Y. pirmtakunų. Kristaus yra ktų kaip nors pasimatyt su sieita.
pasakyta: Kas kardu ka
ti: Vasario 21, sekmadienį, žino, o su šeimynomis pra kai: čia įsteigta V. V. Sąj.
Radio programas užsinuo 1:30 vai. po pietų per gyventi yra neapsakomai skyrius ir Vilniui vaduoti Nepriklausomybės minė riauja tas pats nuo jo žūs Gegužiu ir bandyt susitart
kad
Susivieniojimas
nepabaigė
vėl su “Plaukia sau
radio stotį KQV, pritai sunku. Pavieniai taip pat idėja propaguojama. Daug jimas. Vasario 19 d. Lietu ta. Taip ir žuvo pirmutinė
laivelis
” ir mes sėdam į au
tektų
į
cicilikų
rankas,
ba
kant tam tikslui kalbas ir atjaučia .vargą, ypač kurie įvairių pramogų parengta, vių salėje įvyks bendras vyčių kuopa.
tomobilį
ir pleškam į konDarbai ir pragyvenimas.
muzikali programą. Vaka neprilaikė pinigų.
ypatingai puikiai paminėjo apvaikščiojimas Liet u v o s Nors buvo tikėtas* kad po
dirba tas gali gan pigiai ferenciją paklausyt kaip
re gi nuo 7:30 vai., bus L.
Cuddy Žmogus. Spalių 9 dieną suvaidinant
nepriklausomybės. Prie to naujų metų industrijų ra-, pragyventi.
cicilikai su sandariečiais
veikalą “Lenkų Kospiraci- darbo prisidėjo: Vilniaus tai pradės smarkiau suktis,
Kiekvieną Sekmadieni
Girdim
Chicagą.
Man
te“koyiįs’b Apie tai papasaja”, V. M. Čekanausko, žo Vadavimo komitetas, SLA. bet ikišiol perdaug to suki
ko
girdėti
ištisai
per
45
mikosiu
kitame num.
ten ir
džiu, Vilniaus vadavimo 50 kp., SLRKA. 379 kp. A. mosi nesimato. Tiesa, čia
atgal
nutas
iš
Chicagos
J.
Bud------------------------------idėja pasekmingai ir pla L. T. S. 64 kp., Šv. Jono dr- dirbtuvės daug geriau vei
ten ir
riko
radio
programą.
Tai,
1932
METU
BONU
čiai skleidžiama.
$2 atgal
kia negu kituose miestuose, labai gražus programas, vi
Tikimasi kad ir paminė stė. Programas bus labai bet
KUPONAI
vistiek permažai. Ku sas Lietuviškas, su gražio
SHlPfW
IŠVAŽIUOJA
GRYŽTA
jime Vasario 16-tos, Vil įvairus. Kalbėti pakvies rie dirba
tai tie po senovei mis dainomis ir muzika,, ir “Dirva” jau priima 1932
Iš Cleveland . . 8:20 ryto Iš Pittsburgh 6:00 vakare
niui vaduoti reikalai nebus tas Dr. M. J. Vinikas iš gerai dilba;
arba 9:30 vak.
dirbtuvių vieno daktaro paskaita a- metų Lietuvos Bonų kupo
Iš E. 55th St. .. 8:30 ryto Iš Youngstown
7:30 vak.
pamiršti.
Koresp. M. New Yorko. Visi vietos kurios dirba yra
Iš E. 93rd St. . . 8:35 ryto
tik
dalį
laiko. pie sveikatą. Garbė Bud- nus už “Dirvą” ir knygas
arba 11:03 vak.
Lietuviai prašomi atsilan
Bet
neturintiems
darbo
J. ŽEMANTAUSKAS kyti.
Komitetas. bai sunku darbas rasti. la likui už tokį puikų Lietu už pitoą jų vertę. Nukįi'pvišką programą. Dayto- kit 1932 m. kuponą ir prLTikictai geri tiktai koduose.
Viešas Notaras
Maistas labai žymiai nu- niečiąųis patariu pąsikjau- siųskit Administracijai.'
Infotmp.cijų klauskite telefonu CHerry 8400
130 CONGRESS AVE.
Ar jau išraščt “Dirvą”
WATĘRBURY, CONN.
saviškiams
j Lietuvą? — už pigęs, o ypatingai kiaulie syti sekmadienį po pietų,
IE RAILROAD
SYSTEM
Užrašo “Dirv.ą”, “Vienybę” ir $3.00 metuose pralinksminsi! na mėsa. Taip pat nebran- :2:15 vaL, iš stoties WCFL,
“DIRVA”
kitus tautinius laikraščius.
visą kaimą!
gus rubai ir rakandai. Kas I970 kiloc.
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IŠ SLA. 6-TO
Rašo NEMUNO KAZ
SLA. 6-to Apskričio
rencija įvyko Sausio 31
E
cagos Lietuvių Auditor
vai. po pietų. Po įvaii
malumų, iki buvo skaite
legatų mandatai, Apskr,
įlinkas pakvietė kalbėt
, Prezidentą St. Gegužį,
čia laikėsi. P-s Geguž
į tai ir pavyzdingai kalbe;
f. tras kalbėjo Adlį. K. Gi
L. A. Iždininkas. Jis ka
del buvo labai piktas. J
ščiavosi taip kad jo ko;
t
zcką šoko, žinoma iš ne
•
mc. Visi pradėjo stebi
į
klausti vienas kito kas
giui pasidarė. Jis kalbą
jo nuo žmogaus kūno ir
narių. Čia tuoj dalyvi
prato kame dalykas. J
SLA. yra kūnas, o nari
L nariai. Jis'sako, girdi,
koks sąnarys genda reik
syti, arba reikalinga ope
o jeigu visai sugedęs
pjauk jį.” Ponas Guig
griebėsi už ‘Liaudies Tri
raijio programų ir sako:
ką nors turime padaryti
t me sustabdyti, nes toli:
kęst negalim tokius pu
(ant socialistų), turimi
k unui padaryti specialę
■ ciW(Jau rodos band
. nieko neišėjo—Red.). r
iššluoti lauk (tikrai soči
kai p. Gugis kalba.,—Rec
į gydyti” ir tt.
Taip tai p. Gugis rėž
spyčių vis apie tą patį
Užbaigęs savo kalbą, tu
niėInformacijų
į virtuvę,kreipkitės
kur šelmi
j
j Cer
rengė
užkandžiu^,
ir i
j ba į vietinių kuopų valdybas.
prašė “nuo šalčio” kaušelį
«unxmnninmnnD
nabagas iš pykčio norėjo
nervą nuraminimą. Adv
gis panaudojo SLA. Aps
Jeigu jautiesi
geru Lietuvii:
suvažiavimą
išliejimui
sav
mas
tu išnepatinkam
šio pasaulio
žies kuomet
ant sau
nelaimei
ar
ligai
ištikus
—
prisi
I meną.
|

į

f

ganizacijos priklauso visi prakil

tarpe! Prirašyk
ir
: prakilniųjų
Po to, mandatų
komisij
r. mergaites.
portavo jog delegatų nūs
K iš kuopų 82, o apie 30 jų
i vyko. Tuo laiku konferen
| atsilankė p. J. J. Račiūnas,
didatas
į SLA. Prezide
S. L. A. turi keturis apsaugos s!
Adv. Ligoje
A. A.pašalpos
Olis, SLA.
fin i
savaitėje
komisijos pirmininkas, po
Iii) minutų atvyko K. S. K;
vičius, “Dirvos” redaktorių
Bronius F. Simons-Simok:
Jiedu atvyko Turtas:
iš radio ste
$1
kur davė radio programą
2:30 iki 3 vai. po pietų.
Paika rezoliucija. Kol da
Gugio “suterštas oras” l
neišsiblaivęs, tuoj pastel
kad esanti pagaminta “rez<
cija", kurią Apskr. sekreto:
Koh
paėmęs skaityt vos išsks
Tą “rezoliuciją” pasirašė n
šie asmenys: K. P. Deveikis,
Kondrotas, K. Aleksynas ir
Liutkus. Visi šie draugu

I.

MAR

S. L. A. 372
Kuopos rand
dainos
Ketvirti metai, kas mėi
žurnalas, nuo 1S iki 32 pus
ry Vedėjams ir Muzikams
vienintelis muzikos žurnalai
ja ir leidžia Komp. A. VAI*
Kainuoja $1.00 už 8 mi
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“fašistiras lups, o savo
ims morgičius dalugis turi savo kiSLA. pinigų net
istančių dolarių ir
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išistus” ir jų klapAha, .misliu sau,
kad uždaryti diskusijas, ir tas
LITHUANIAN DECLARATION
IŠ SLA. 6-TO APSKR. SUVAŽIAVIMO
padaryta. Paskiau balsavo ar
i laiku pataikiau į
OF INDEPENDENCE .
duoti kalbėti’ Adv. Oliui ar ne,
ba viena diena atRašo NEMUNO KAZOKAS. yra šimto nuošimčių naujienie- bet
socialistų gauja, matyda
čiai socialistai.
c “fašistų” slaptas
Lithuanians have
always ence of Lithuania in March.
Toje “rezoliucijoje” tie drau- ma kad Olis gali jų “argumen
SLA. 6-to Apskričio konfe gučiai “šturmavojo” prieš ra tus” suvelti, nutarė neduoti been a freedom loving people. In October a Provisional Con
ticijas ir cicilikų su
rencija įvyko Sausio 31 d. Chi- dio stotį WHFC, iš kurios yra jam kalbėti.
They had remained a free peo stitution was adopted and the
ičiais brolišką koncagos Lietuvių Auditorijoje, 2 duodama ' “Liaudies Tribunos”Prasidėjo balsavimas už “re ple from time immemorial until first Cabinet of Ministers was
ą ir pamatysiu ar
appointed, with Professor Vol
vai. po pietų. Po įvairių for “Dirvos” programai. Joje vi zoliuciją”. 36 delegatai balsa
sandariečiai taip su
malumų, iki buvo skaitoma de su “šturmu” protestuoja prieš vo už, 19 prieš. Kilo trukš- the Union of Lublin in 1566 demaras as Premier. On April
legatų mandatai, Apskr. pirmi Simokaitį, Olį, Semašką, na o mas. Balsuota du kartu, ir vzhen Lithuania’s fortunes were 4, 1919, the Taryba elected An
iu broliški kaip “faninkas pakvietė kalbėti SLA. toliau, prieš komp. Vanagaitį, turbūt niekas nežinojo už ką joined with those of Poland. As tanas Smetona as Provisional
jazietos rašo,
. . Prezidentą St. Gegužį, kuris nors jis visai nėra SLA. nariu. balsavo, dėlto kad negirdejo ką we lock back to that Union President of Lithuania and it
this day we can’t see why self took over the functions of
tą nespėjus patirt,
čia laikėsi. P-s Gegužis rimNeapsieita be diskusijų. K. pirmininkas sau po nose bum- from
Lithuania
ever became a party a temporary Parliament.
y
tai
ir
pavyzdingai
kalbėjo.
An

ba,
bet
vėliau
pirmininkas
pa

dar vieną dalyką—
J. Semaška nurodė jog radio
tras kalbėjo Adlį. K. Gugis, S. programe niekas ir niekuomet skelbia kad “rezoliucija” “pri to such an agreement. For three
The Provisional Government
Jirvos” redaktorius
hundred years previous to the was hampered in its work of
į L. A. Iždininkas. Jis kažin ko prieš SLA. organizaciją nėra imta” ....
Tribūnos” redaktodėl buvo labai piktas. Jis kar blogo sakę, nors socialistai sa
Socialistų konspiracija. So Union Lithuania’s had been a establishing a properly funct
ščiavosi taip kad jo kojos ka vo “rezoliucijoje” tai primeta. cialistų “vakarų komitetas” career of prosperity and glory ioning government by three en
eliauja Į radio stotį
zoką šoko, žinoma iš nervišku Ten buvo agituojama už kan sušaukė ekstra susirinkimą sa and extraordinary expansion of emies—the Bolsheviks, the Po
prakalbas apie fašizme. Visi pradėjo stebėtis ir didatus nurodant vienų tinka vo draugužių ir jų pakalikų, territory. On the other hand, les, and the Russo-German
[a tai tu dabar žmoklausti vienas kito kas p. Gu mumus, kitų netinkamumus, ir tą patį rytą nuo 10 vai., Lietu Poland was small and weak. forces of Bermondt-Avalov. A
gi ui pasidarė. Jis kalbą pradė tai nereiškia kad einama prieš vių auditorijoje, kur dalyvavo Immediately after the Union very enthusiastic and devoted
persiplėšk: noriu ir
jo nuo žmogaus kūno ir jo’ są 9LA. ir jo gerovę. Si-» neva suvirs 20 asmenų, jie slaptai Lithuania’s strength began to army of young Lithuanians
.kų konferenciją, ir
narių. čia tuoj dalyviai su “rezoliucija” buvo socialistų aptarė apie savo tvarką kokios wane and her glory and terri sprang up and dispersed the
) stotį, ir girdėt ką
prato kame dalykas. Reiškia, išanksto pagaminta ir tie ku- laikysis Apskričio suvažiavime tory to disappear until the final Bermondt-Avalovs and drove
SLA. yra kūnas, o nariai—są lie pasirašo mažiausia turi tei- po pietų. Kadangi rašančiam partition of “Poland” by Rus out the- Bolsheviks. But the
i tarsis....
Jis' sako, girdi, “Jeigu sės kalbėti apie kitus, kadangi šią žinią yra žinoma iš vidaus sia, Austria and Germany in Peles very treacherously seized
sugalvojau: jeigu iš- B, nariai.
koks sąnarys genda reikia tai- jie mažiausia yra dirbę SLA. to “Vakarų komiteto” posė- 1795 wiped Lithuania complete and held Vilnius against all
ja redaktoriai Į radio
ly off the map. Then followed protests from the Lithuanians
i syti, arba reikalinga operacija, naudai, p.
kaip tarimai,
ir
“ Grigaitis,
"
džio
tai nėra paslapo jeigu visai sugedęs tai iš pirmiau Gugis, atsistojęs ilgaii ties kad ta neva “rezoliucija” the darkest period in Lithua and the League of Nations.
ai be jų posėdžio nepjauk jį.” Ponas Guigs tuoj kalba ir šaukia visa gerkle kadI ir pasirašyta keturių galvų, yra nian history, for Russia, who
A Constituent Assembly, el
Į cicilikų konferencigriebėsi už ‘Liaudies Tribūnos’ ta “rezoliucija” yra gut ir kad iškepta tame “vakarų įkomite- had received Lithuania, tried ected by universal, equal, di
Lspėsiu, ba prasidės
to Russify her “Northwest rect, and secret suffrage, took
radio programų ir sako: “Mes reikia ją priimti ir kaltinamus1 to” susirinkime.
Provinces.” Lithuanian schools the place of the Taryba and
ką nors turime padaryti, turi asmenis “nubausti”.
’iškai....
Kaip SLA. 6-tas Apskritis were closed and printing in
me sustabdyti, nes toliau pa
tai ir pleškam šnekėt
“
Sandaros
”
'
redaktorius
M.
•
gyvuoja,
dar niekas nebuvo Lithuanian forbidden. All ac recognized and approved all
kęst negalim tokius puolimus
Vaidyla
pasiūlė
kitokią
rezo■
bandę
šaukti
konferenciją prieš tive patriots were persecuted the acts of the Taryba and the
adijušą Į nematomus
(ant socialistų), turime tam '
„ą,
švelnesnę,
kurioje
nu konferenciją, kad ką apgalėti and even exiled or imprisoned. Provisional Government. The
(žinomus čikagiečius.
kunui padaryti specialų opera-1 sakoma kad reikia paneigti ra
Constituent Assembly instit
šau rodos bandė, bet dio programus ir pašalinę spau■ arba pasmerkti. “Vakarų ko Russia certainly tried to get uted a land reform and drafted
ciją.
1 vai. po pietų, arba
mitetas
”
(socialistai
vilkai
arevenge on her former con the State Constitution and was
nieko neišėjo.—Red.). Turime
vai. Klyvlando laiku,
iššluoti lauk (tikrai socialistiš- dą, kuri kišasi į SLA. reika vių gailiuose) įkišo savo bjau queror.
then replaced by a regular
neminint jokių vardų. Ta rią politiką į SLA. 6-to Apskri
leda “Liaudies Tribukai p. Gugis kalba..—Red.), pa lus,
But
the
Russians
failed
to
Parliam>it
(Seimas). Lithua
čiau ir sandariečiai, kurių bu čio reikalus, už ką jie verti pagydyti” ir tt.
‘Dirvos” radio pro
vo diduma, savo vado rezoliuci• smerkimo. Daugybė delegatų stamp out the Lithuanian spirit. nia was admitted into the
Taip tai p. Gugis rėžė savo jos neparėmė ir nepriėmė. Su pasipiktino kai suprato naujie- Books were smuggled into the League of Nations in 1924 and
as. Balanda uždeda'
spyčių vis apie tą patį dalyką. prantama, p. Vaidylos rezoliu niečių skymą. Susitarti išank country, Lithuanian ' children has since been recognized by
dą, ir visuose namuo- į Užbaigęs savo kalbą, tuoj du- cija palietė .ir kifų spaudą, sa sto, surinkti savo pakalikus ir attended secret schools, and all the principal nations of the
jr tik Lietuviai turi I mė į virtuvę, kur šeimininkės kysim socialistų (‘Naujienas!), paskui organizuota gauja at everywhere’ a national con world.
rengė užkandžius, ir įpuolęs bet nekurie sandariečiai rado eiti į Apskričio susirinkimą ir sciousness was arising. The
February . 16, 1932, is the
, pasigirsta graži me- Įį. prašė
“nuo šalčio” kaušelį. Mat geriausiu tik socialistų burbu daryti kas patinka, yra begė defeat of Russia by Japan fourteenth anniversary of Lith
a “Plaukia sau laive- L nabagas iš pykčio norėjo' rasti
lą remti!
i
dystė, nes pašaliniai delegatai in 1904 caused national aspira uania’s new life of freedom.
Simokaitis pradeda ; nervų nuraminimą. Adv. Gu B. F. Simons-Simokaitis ga to nežinojo ir buvo suklaidinti. tions to flare up in revolt in For fourteen years Lithuania
gis panaudojo SLA. Apskričio vo kalbėt vos porą minutų, nes
Koks skirtumas? Koks skir Lithuania, but Russia mana has been running her own af
it ir pasako trumpą
suvažiavimą išliejimui savo tul draugas
Stungis
(socialistų
tumas
yra tarp ’naujieniečių- ged to quell the revolt. Then fairs and running them so well
i ir daro visokius pra
žies ant sau nepatinkamų as kandidatas į SLA. iždo globė socialistų ir buvusių bolševikų? came the World War with that no other country in Eur
auš. . Paskui vėl gra- L menų.
jus) būdamas Apskričio pirmi Kiekvienas aiškiai mato kad Lithuania wedged in between ope has recovered from the
i
Po
to,
mandatų
komisija
raninku, nenorėjo leisti kad toje skirtumo nėra. SociaLbankru- Russia and Germany. Lithua War as successfully as she has.
rekordas, o paskui perfportavo jog delegatų nuskirta “rezoliucijoje” neva apkaltinti tai yra pasiryžę pagrobti Su nia probably suffered more Her debts are almost neglig
■ kalbėt “Dirvos” re- į iš kuopų 82, o apie 30 jų neatasmenys net gautų pasiaiškin sivienijimą ne rimta propagan from the war than any other ible, she has kept her budget
orių. Aš visada žino- į vyko. Tuo laiku konferencijon ti. Bet Simons-Simokaitis vis- da ir teisėtumu, bet nachališ- country in Europe, for Russia balanced and has steadily pro
kad “Dirvos” redaktd- I atsilankė p. J. J. Bačiunas, kan- vien griežtai užprotestavo prieš kai: puofa tautinius veikėjus and Germany took turns at gressed culturally, economical
didatas į SLA. Prezidentus, tekią socialistų konspiraciją ir ir jų spaudą, pravardžiuoja ccnfiscating her only sources ly, and financially. One is sur
yra geras rašytojas, Ij Adv.
A. A. Olis, SLA. finansų aiškiai pasakė kad “Dirvos”- kaip tik išmano tuos kurie ne of wealth—her forests and ag prised at such progress when
prastas kalbų sakytokomisijos pirmininkas, po ke- “Liaudies Tribūnos” radio pro- pritaria jiems, žodžiu sakant, ricultural products. When Ger one considers the large num
užtai jis Amerikoj ir | lių minutų atvyko K. S. Karpa gramus ir dabar vedamą poli pereina, visas doros-žmonišku- many was in control an at ber of political parties existing
vičius, “Dirvos” redaktorius, ir tiką niekas nesustabdys, o at mo ribas. Tą jie parodė 6-me tempt was even made* to Ger in Lithuania. From all the in
aomas kaipo kalbėto- |. Bronius
F. Simons-Simokaitis.
sekmadienį paragino vi ir 3-me apskričiuose, kur nori manize Lithuania. The few dications shown by Lithuanians
Ale kai girdėjau jį per [ Jiedu atvyko iš radio stoties, einantį
intellectuals who still remained in America, there should be
sus atsukti savo radio ir pasi gvoltu viską užgrobti.
o kalbant tai jeigu jis I kur davė radio programą nuo klausyti programų ir išgirsti Ką galų gale galėjo reikšti M Lithuania (most of them misunderstanding, and strife,
2:30 iki 3 vai. po pietų.
atsakymą šios į konferencijos p. Gugio kalba, kuris siūlė da had been forcibly evacuated by and -perhaps civil war. But in
visai Amerikai tokias
Paika rezoliucija. Kol dar p. socialistų tarimus ir ką SLA. ryti operacijas ir “išpjauti” ne the Russians) began to arouse Lithuania all minor differences
laibas sakytų tai išeitų į Gugio “suterštas oras” buvo istorija sako apie socialistų geistinus sąnarius? Keli me the people against such treat are subordinated to one com
i gerai ir visiems patikneišsiblaivęs, tuoj pastebima kandidatą į SLA. prezidentus, tai atgal taip kalbėjo Andriulis, ment and to demand better mon aim—every Lithuanian
kad
esanti pagaminta “rezoliu- Adv. Bagočių. Visi delegatai Pruseika, Bimba, Mizara ir ki treatment from Germany. Ger agrees that Vilnius must be
Ba mat štai kame sekI
cija
”
, kurią Apskr. sekretorius gardžiai nusikvatojo. Socialis ti bolševikai, šiandien socia many finally permitted the returned to Lithuania. This
.s kalbėjimo per radio: į paėmęs
skaityt vos išskaitė. tai ko ne plyšo iš piktumo.
listai užima bolševikų poziciją calling of a conference but for is the one all-important quest
šneka pasirašę savo
Adv. Olįs prašo balso, vieną Susivienijime. Laikas butų S. bade the holding of an election. ion in Lithuania and there is
Tą “rezoliuciją” pasirašė neva
>as iškalite. Taigi ku- I šie asmenys: K. P. Deveikis, A. ir kitą sykį, bet pirmininkas L. A. nariams rimtai pagalvo Therefore a committee de no difference of opinion about
Kondrotas, K. Aleksynas ir K. mato tik savuosius. Tuoj vie- ti ir rinkimuose parodyti kad signated three or four well- it.
žmogus gali gerai nuHere in America, February
draugučiai' nas socialistėlis duoda įnešimą mums tokių “daktarų” kaip known persons in each dis
'i Liutkus. Visi šie draugučiai'
A tas ir prakalbą getrict
to
act
as
delegates.
In
16
will be commemorated by all
Gugis, Bagočius ir kiti nereithe September of 1917 two Lithuanians but not as a uni
lę pasirašo, o kurie nėkia ir nebalsuosim už juos.
Kiti tariniai. Dr. Montvidas, hundred and fourteen delega fied whole. Here we are div
rašytojas tam prakalbą
vienas iš komisijos narių, skai- tes attended the Conference, ided into a number of groups
a kiti parašo arba jo
DAINOS
IR
MUZIKA
differences
tė Apskričiui naujai pagamin and, forgetting all political and with conflicting
Ketvirti
metai,
kas
menesį,
išeina
juokų, muzikos ir dainų
kalba. per radio buna
tą konstituciją. Ji parašyta per- class differences, unanimous which are no more than petty
žurnalas, nuo l'i iki 32 puslapių didumo. Dainininkams, Cho
ilga. Vienas skyrius griežtai ly adopted a resolution de quarrels; and even to comme
rų Vedėjams ir Muzikams labai naudingas žurnalas. Jis yra
ysta”.
vienintelis muzikos žurnalas leidžiamas Amerikoje. Redaguo
prieštarauja SLA. Konstituci manding the establishment of morate the fourteenth anni
Je pasakysiu kad ir aš
ja ir leidžia Komp. A. VANAGAITIS.
jai, bet socialistai priėmė (nes Lithuania as an independent versary of the Lithuanian De
Kainuoja $1.00 už 8 menesius. Metams $1.50. I Lietuvą
bėjau per radio, ba be i
atėjo susiorganizavę). Visi ži State. A National Council claration of Independence each
metams $3. Vienas numeris pažiūrėjimui 10c. stampomis.
nome kad Apskričiai susideda (Lietuvos Taryba) of twenty faction will hold a separate
Margučio Knygynas turi didelį pasirinkimą gaidų ir knygų.
b. Spragilo ir čia neapTaip pat turime visokių rekordų. Siunčiame C O D į visus pa
iš liuosnorių kuopų ir Apskri members was elected and given celebration. We are very un
ta.
saulio kraštus. Katalogą siunčiame prisiuntus 4c stampoms.
tis nėra jokia oficialė SLA. da the task of finding means to fortunate in not having some
common and all-important aim
ladio programas užsi“MARGUTIS
lis, todėl apskričių tarimai ne make Lithuania independent.
2437 West 69th Street
Chicago, Ill.
The task of the Taryba was to guide us. Until we find some
gali būti “privalomi kuopoms”.
gė vėl su “Plaukia sau
Daugiau nieko naujo ir ne very difficult, but, encouraged such common unifying interest
7elis” ir mes sėdam j au- ocxjcrxxTxxxxxxxxjrxxxxxxxxxxxxxEcecmaccrar
XKXXJ
padaryta, išskyrus “rezoliuci- greatly by the support of we will not accomplish much.
lobilj ir pleškam į konjos”, kuri nemažai laiko sugai Lithuanian Conferences in Am In view of all the intrigues and
erica, Sweden, Switzerland and misunderstandings now rife, a
šino.
enciją paklausyt kaip
Russia, the Taryba proclaimed crisis would even be welcome
“
Garbinga
”
naujiePrakišo.
ilikai su sandariečiais
LIETUVIU
AMERIKOJE
niečių senoji valdyba neišrink the independence of Lithuania if it would be the cause of uni
>vqs”. Apie tai papasata — arba išmesta, nes niekas on February 16, 1918. The Kai fying Lithuanians in America.
ūu* kitame num.
J. J. B.
Didžiausia Lietuvių Organizacija
jų nei nenominavo. Išrinkta ser recognized the independ
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932 METU BONŲ
KUPONAI
‘Dirva” jau priima 1932
tų Lietuvos Bonų kupos už “Dirvą” ir knygas
piftią jų yertę. Nukįi’p. 1932 m. kuponą ir piiįskit Administracijai:
“DIRVA”
20 Superior av. Cleveland, 0

307 W. 30 Street

New York, N. Y.

S. L. A. 372 Kuopos randasi visose didesnėse Lietuvių;
Kolonijose.

Turtas: $1,404,038.14
✓

S. L. A. turi keturis apsaugos skyrius: $150; $300; $600, ir $1,000.
Ligoje pašalpos savaitėje moka: $6.00; $9.00; ir $12.00.
Jeigu jautiesi geru Lietuviu, jei tau apeina tavo šeimos liki
mas kuomet tu iš šio pasaulio pasišalinsi, jei rupi paties padėtis
nelaimei ar ligai ištikus — prisirašyk prie S. L. A. Prie šios or
ganizacijos priklauso visi prakilnus Lietuviai. Buk ir Tamsta tų
prakilniųjų tarpe! Prirašyk ir savo mažamečius — berniukus ir
mergaites.
Informacijų kreipkitės į Centrų aukščiau paduotu antrašu ar
ba į vietinių kuopų valdybas.
UXXXXZXXXXXXXXXXXXXZXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZXXXfi

šia: pirm. A. Zalatorius; vicepirm. Dr. K. Draugelis; seki'.
J. čiliauskas; ižd. p. Bartkus;
maršalka St. Barzdys; org. M.
Vaidyla.
Naujieniečiai turėjo savo są
rašą į Apskričio valdybą, bet
neišdegė. Jiems pakenkė jų
garsi “rezoliucija” prieš Simo
kaitį, Semašką, Olį, Vanagaitį,
kuris nieko neturi bendro su
Susivienijimu, bet naujieniečiai
pyksta kam komp. Vanagaitis
neduoda “Margutį” spausdinti
“Naujienų” spaustuvėje. Nau
ja Apskričio valdyba susideda
iš tautininkų ir sandariečių.

Chicagos Lietuvių Radio Programai
SPECIALIS “LIAUDIES TRIBUNOS”-“DIRVOS” Progra
mas bus Sekmadienį, Vasario 14 d., nuo 2:30 iki 3 po pietų
paminėjimui Lietuvos Nepriklausomybės 14 m.
SEKMADIENIAIS
WHFC—“LIAUDIES TRIBŪNOS” - “DIRVOS” programas
nuo 2:30 iki 3 vai. po pietų.
WCFL—Jos. F. Budriko Corp., nuo 1:15 iki 2 vai. po pietų.
WGES—“Naujienų” — nuo 6 iki :30 vakare.
ŠIOKIOMIS DIENOMIS
WGES—Peoples Furniture—antradieniais, nuo 7 iki 8 vak.
WHFC—Jos. F. Budriko Corp.—ketvirtadieniais, 7 iki 7:30.
WHFC—“MARGUČIO”—ketvirtadieniais, nuo 7:30 iki 8.
(Pastaba: Rytinėse valstijose buna valanda vėliau čia pa
duoto laiko, nes Chicagos laikas eina valanda vėliau.)

| Chicagos Lietuvių |
žinios
|
į
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DALYVAUKIME
LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS
APVAIKščIOJIME
Northsaidės, Melrose Park ir
kitų apielinkių Lietuviai, daly
vaukime dideliame apvaikščiojime, sekmadienį, Vasario 14
d., nuo 4 vai. po pietų, Almiro
Simons salėj, 1640 N. Hancock
st. Programe dalyvaus geriau
sios meno ir muzikalės jiegos,
geri kalbėtojai ir tt. Įžanga vi
siems veltui. Visus kviečia
A. L. L. Sąj. 1 kp. Valdyba.

HARD Time Party. P-lė Al
freda Semaškaitė surengė gra
duation pokilį, sukviesdama sa
vo kolegas. Kai dabar sunkus
laikai tai ir liuksusines pramo
gas rengt nėra galima. Dalyva
vo arti 20 jaunų vaikinų ir pa
nelių. Tarp žymesnių dalyva
vo: P-lė Ester Klopman, Lat
vių žvaigždė smuikininkė Chicagoje; p-lė Olga Kurir, Jugo
slave, gabi pianistė, ką tik gryžus iš Europos, kur studijavo
muziką; p-lė M. šliauteraitė, iš
keletas kitų talentingų jaunuo
lių.
Jaunuolis.
IŠ SLA. 226 kp. susirinkimo.
Vasario 2 d. ši kuopa laikė su
sirinkimą Association House.
Nieko ypatingo nenutarta, tik
buvo raportas iš SLA. 6-to Ap
skričio suvažiavimo. Delegatai
raportavo beveik vienodai, tik
nekurie slėpė štai ką: Apskri
čio suvažiavimas įvyko Sau
sio 31 d. Lietuvių .Auditorijoje
nuo 2 vai. po pietų, bet toje pa
čioje salėje socialistų “Vakarų
Komitetas” laikė savo susirin
kimą nuo 10 iki 1 vai., prisi
rengimui kaip pravaryti Aps
kričio suvažiavime savo rezo
liucijas prieš jiems nepatinka
mus veikėjus, kas jiems ir pa
sisekė. Musu kuopos nariai
nustebo kai šis dalykas paaiš
kėjo, nes pasirodė prie ko so
cialistai eina ir kaip jie laimė
jo šiame Apskrityje.
Prie to, K. J. Semaška pa
kėlė sumanymą laisvoms dis
kusijoms, ar nereikėtu j ieško
ti išėjimų nakeitimui SLA. Pil
domosios Tarybos rinkimų sis
temos, kad tuomi prašalinus
reikale pašalinei spaudai kiš
tis į SLA. reikalus. Sumany
mas paprastas: vietoje viešų
nominacijų ir rinkimų SLA. P.
Tarybos, kad kuopu delegatai
rinktu seimuose visus centro
valdybos narius, kaip to reika
lauja ir S. L. A. Konstitucija.
Nuomonių buvo įvairių, bet ta
rimo nepadaryta.
Narys.

MATYKIT “Agurkus”. Pir
myn Choras stato operetę “Agurkai” Lietuvių auditorijoje,
sekmadienį, Vasario 21 d. Šis
veikalas yra labai gražus, daug
turi dainų, muzikos. Kiekvie
nas atsilankęs bus pilnai paten
kintas. Paremkite savo dailės
organizaciją.
Choristas.
NEPRIKLAUSOMYBĖS ban
ketas. Paminėjimui 14 metų
Lietuvos nepriklausomybės su
kaktuvių, Vasario 16 d. yra
rengiama didelis banketas Sho
reland hotelyje, 55-ta gat. prie
ežero kranto. Tikietai po $1.
Galime gauti “Liaudies Tribū
nos” red.. 3221 Beach avė., telef. Albany 4918.
ŠAUNUS parengimas. Sau
sio 24 d., Strumilos salėje, Roselande, įvyko šaunus Roselandiečių trijų draugijų bendras
parengimas. Ačiū darbštumui
ir sumanumui komiteto ir Roselandiečių mokėjimui gražiai
susitarti visokiuose reikaluose,
šis parengimas pilnai pasisekė.
Salėje žmonių tiesiog netilpo,
o tvarka buvo pavyzdinga.
Visą programą išpildyti bu
vo užkviestas komp. A. Vana
gaitis’ su jo trupe. Programas
buvo labai įvairus kaip turiniu
taip ir kostiumais, kas publi
kai labai patiko, šauniai gro
jo jaunų berniukų armonikų or
kestras, šoko mergaičių bale
tas, dainuodamas pritaikintas
ir įscenizuotas Lietuviškas dai
neles, kąs buvo naujenybė mu
sų scenoje. Buvo duetas -po
nios Oželienės su Vanagaičių ir
daug kitų jaunų ir šauniii Va
nagaičio trupės artistų.
Vanagaičiui ovacijos. Pro
gramas publikai taip patiko
kad ji sukėlė artistui Vanagai
čiui nepaprastas ovacijas, ne
norėdama paleisti nuo scenos.

Vadinasi, Chicagos sccialistų
bjauriojimai ir mėginimai viso
kiais budais žeminti komp. Va
nagaičio vardą nei kiek jam ne
pakenkia, tik iššaukia dar di
desnę simpatiją ir pritarimą,
žmones suklaidint visokiais ple
palais ne taip jau lengva. Jie
moka atskirti gerą nuo blogo.
Užtenka pranešti kad progra
me dalyvaus artistas Vanagai
tis ir publika žino kad nuėjus
bus patenkinta.
Vakaras baigėsi su šokiais
prie linksmo Margučio armo
nikų orkestro.
CICERO. Tą pačią dieną po
pietų Ciceroj įvyko parengi
mas ir balius, pastangomis Ci
cero 'Lietuvių salės bendrovės,
čia irgi dalyvavo artistas Va
nagaitis su savo trupe, tik ma
žesniame sąstate. Programe
dalyvavo ir Chicagos Kanklių
Choras su daugel savo solistų.
Choro vedėjas A. Kvederas ir
kiti gražiai išpildė savo dalis.
XX.

Lietuviai pas Lietuvius
Antanas Valskis, gerai žino
mas veikėjas Humboldt Parko
kolonijoj nesenai pradėjo agentauti Deksnio produktams ir tt.
Deksnio galinga mostim, frejanka, kava ir daugybe kitų
svarbiausių naminių reikmenų.
A. Valskio antrašas: 3341 Ev
ergreen avė., telefonas Belmont
1448.
J. Sodeikis, kuris turi siuvi
mo Įstaigą po num. 1819 Wabansia avė., yra gerai žinomas
vietos Lietuviams. Bet p. So
deikis nusiskundžia kad šiuo
laiku esą mažai biznio. Patar
tina Lietuviams eiti pas savus
biznierius, tuomet visiems bus
geriau.
Vincas Nausėda. Northsai
dės kolonijoje neturime daug
Lietuvių biznierių, o jei kur ir
butų tai nesigarsina, nes daro
biznį iš svetimtaučių. Bet yra
jų ir tenai." Iš seniausiu sėk
mingų Northsaidės biznierių
yra Vincas Nausėda, 1645 Wabansia avė., telef. Brunswick
2545. Ponas Nausėda turi di
džiausią šioje kolonijoje grosernę ir mėsos krautuvę. Šios
apielinkės Lietuvių šeimynos
privalėtų pirkti visas valgomas
reikmenis pas p. Nausėdą. Jei
kam pertoli nueiti pašaukit te
lefonu ir pristatys jūsų užsa
kymą į namus.
Ponas Nausėda šiame bizny
je yra jau virš 25 metai, todėl
galima suprasti kad jo manda
gus ir teisingas patarnavimas
išdirbo jam gerą vardą ne tik
pas Lietuvius bet ir tarp sve
timtaučių. PtS Nausėda yra
gausiai aukomis parėmęs vi
sus musų patriotinius darbus.
M. Butkevičius yra savinin
kas pieninės, Progress Dairy
Corp. ši pieninė daro platų
biznį tarp visų tautų. Antrašas
1636 Girard str., telef. Hum
boldt 0068. Progress Dairy
Corp, turi apie 15 vežimų ir
trokų kuriais kasdien išvežiojama pienas į namus ir krau
tuves. Daug Lietuvių šeimi
ninkių viską perka iš šios pie
ninės, bet yra daug tokių ku
rios prekiauja su svetimtau
čiais. Patartina naudotis šios
įstaigos patarnavimu, o busite
patenkintos.
L. Striupas.. Jisai yra žino
mas kaipo žymus politikierius
tarp svetimtaučių, ypatingai
savo gyvenamame1 warde. Jis
iš amato yra geras barzdaskutis ir per ilgus metus užlaiko
didelę modernįšką plaukų kir
pimo įstaigą, Louis Barber
Shop, 3636 W. North avė. Ne
reikia daug apie p. Striupą kal
bėti, vyrai žino kur reikia eiti
pasijauninli.
Ponas Striupas
yra darbštus veikėjas ir daug
Lietuviams gero yra padaręs
įvairiais politiškais reikalais.

A. A. OLIS ir
R. A. VASALLE
ADVOKATAI
11 South La Salle Street
Room 1934
Telefonas: RANDOLPH 0332
Valandos: nuo 9-Tyto iki 5 vak.
3241 South Halsted Street
Telefonas VICTORY 0562
Valandos nuo 7 iki 9 vakare.
OLIS — Antrad., Ketvirtad. ir
šeštad. vakarais.
VASALLE: Pirmad., Trečiąd. ir
penktad. vakarais.
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Dienos Klausimaisj

Juodųjų Afrikiečių Gyvenimas
Rašo KAROLIS VAIRAS.

NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENA
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NAUJA TVARKA MEKSIKOS DVASIŠKIUI
Ginčas Meksikoje tarp
dvasiškuos ir vyriausybės
baigta tuomi kad bažnyčiai
įvesta nauja tvarka kurios
kunigai turės prisilaikyti,
nors jiems nelabai patinka
ir jie net protestuoja. Po
piežius įsakė tą patvarky
mą priimti.
Naujas įstatymas paveli
ja turėti vieną kunigą ant
50,000 gyventojų Federaliam (sostinės) distrikte ir
bažnyčių skaičius sumažin
ta nuo 400 ant 25.

SLA. narius tuo tarpu
ZULŲ KARALIUI MIRUS
niu, lemiančiu visai tautai laimę ir gerovę.
turime
persergėti kad elg
*----------------------------------Vėliau
žalčiuką paprastai pakeičia didelis
tųsi• 1 • atsargiau
skaitydami
LL
1
M
H
1
*
žaltys.
Kai
Zulų
karalius
miršta,
gandanešiai
visokių “vakarų” ar “nak
Vasario 16-ta — ta skait Demagogai Veikia
Žalčio pasirodymas skaitomas taip ge
skelbia: “Karalius mirė! lai gyvuoja ka
linė prieš musų akis stojasi Musų cicilikai, demago tų” “komitetų” atsišauki ralius!” Mirtis laikoma didžiausioje pa ru ženklu kad žinia apie tai plačiai pajau 14-tą kartą. Suėjo ke gai su daugeliu vardų, ku mus. Kokie niekam neži slaptyje, tik arčiau karaliau buvę žmonės sklysta, ir būriai žmonių eina lankyti ka
turiolika metų nuo tos die rie savo tikro vardo bijo vi nomi, pasalingi yra tie ko pašnabždomis vieni kitiems praneša kad raliaus kapą. Giedama karaliaus himnas
nos kaip sunkiose aplinky suomenei pasakyti, jau pra mitetai, tokie su neaiškio “didysis ilsisi” (“dunguzela”). Šis žodis “Ohaje”, paskerdžiama daug gyvulių ir
bėse, karo griuvėsiuose, ne- dėjo savo vajų užgrobimui mis reputacijomis yra jų vartojamas tiktai šia prasme ir tiktai ka keliama puota. Laiks nuo laiko pasklysnujaučiant kokia ateitis — Susivienijimo Lietuvių A- kandidatai.
Skaitykite pranešimą ant raliaus mirties atsitikime. Gedulo laikas ta žinios kad karalius pasirodė vienam ar
smagi ar liūdna — laukia, merikoje į savo rankas ir 1-mo puslapio apie tinka nėra nustatytas, tas priklauso nuo ben kitam savo buvusių pavaldinių — ir vėl
aukojama gyvuliai ir keliama aukų puo
Lietuvos Taryba apšaukė to atsiekimui naudoja šlyk mus S.L.A. kandidatus ir dros krašto padėties.
Čia
paduodama
apeigos
ryšyje
su
di

tos.
musų tautą vėl nepriklau štų būdą.
Linkolno Diena
agituokite už juos.
Karaliaus kapas jo pavaldinių skaito
soma nuo kitų valstybių. Jų spauda kelia “baisius” Susivienijimui reikia va džiojo Zulu karaliaus Mpende laidotuvė
Vasario; 12 d. yra gimta
Mirti ar gyventi pasiry “atidengimus” kad “fašis dų su gerais vardais, iš ge mis. Tai buvo vienintelis žinomas Zulų mas šventa vieta. Kai Mpande sunaus,
dienis
Amerikos negrų ištai
“
kėsinasi
užgrobti
”
Su

žę buvo, ir vienas iš tų bu- sivienijimą ir visa gerkle ros , pusės pasižymėjusių ir karalius, susilaukęs senyvo amžiaus.ir mi Cetčvajo, mirusio nelaisvėje, lavonas ne liuosuotojo, Abraomo Lin
ręs
savo
mirtim,
vadinasi
nebuvo
kitų
nu

galėjo būti palaidotas šalę tėvo, kad jų
vo jų ateitis, ir taip pat vie rėkia, užrėkimui savo ne iš rimtų šaltinių • siūlomų, žudytas.
dvasios galėtų būti kartu, Zulai skaitė tai kolno. jis gimė 1809 me
nas iš dviejų buvo visos gražaus užsimojimo Susi o ne ‘iš kokių ten eįeilikų
Karaliui
mirus,
jo tarnai taip sadoro- didele tautine nelaime. Jie tiki kad mal tais. Linkolnas paliuosavo
musų tautos likimas: lais vienijimą užgrobti, kaip “naktinių” komitetų.
ja lavono sąnarius kad jis galėtų sėdėti domis ir aukomis jie vis tik priprašė Cet negrus iš vergijos 1863 m.,
va būti ar likti vėl keno per 10 metų darė komunis
galutinoje savo amžino poilsio vietoje. Ši čvajo dvasią išeiti iš Inkandhla miško ir būdamas S. ‘V. Prezidentu.
nors pavergta ant visados. tai, kurie įrodinėjo kad Su
Už šį gerą žmonišką darbą
tai atlikus, lavonas drūčiai suraišiojamas apsibūti savo tėvo Mpande karste.
Bet likimo buvo skirta sivienijimas yra taip kaip Nuostoliai del
virvėmis. Užmušamas didelis baltas jau
Paskutinis Zulu karalius buvo Mpan Linkolnas buvo nušautas.
tis ir greitai nulupamas; lavonas įvynio- de sūnūs Cetčvajo. Jisai 1873 metais bu
Lietuvai skaisčioji gyveni ir jiems priklausanti orga Prohibicijos
mo pusė: nepriklausomybė nizacija. Tą patį daro ir Su v. Valstsijos, nuo įve- jamas šilton jaučio odon, ir tai atliekama vo Sir Theophilio Stepstono apvainikuotas Žvejybos Industrija
laimėta, ir su ja kasdien cicilikai ir savo apetitą už dimo prohibicijos, neša ne didžiausiu atsargumu. Šitaip odon įvy ir mirė 1884 m. Jis buvo baltųjų žmonių
Amerikos žuvininkystės
-musų valstybė žengė Į ge grobti Susivienijimą iš tau paprastai didelius nuosto niotas karaliaus lavonas paliekamas neju paimtas nelaisvėn ir atgabentas į Cape
Towna. Jo pavaldiniai vadindavo jį “Ši industrija duoda darbo kas
resnį ir geresnį gyvenimą, tininkų aptepa melais buk lius. Apskaitliuojama kad dinamas per tris savaites.
Šituo laiku apie karaliaus mirtį pri lo” (tigras) ir “Ngonyama” (liūtas). Pa metai del 200,000 darbinin
iki jau šiandien, per ketu tautininkai '(“fašistai”) ne nuo 1920 iki 1931 metų pa
vačiai
pranešama įvairiems Zulu krašto prastai karalius jį saliutuojamas žodžiais kų ir bėgyje pastarų 50 me
rį
ką
tai
iš
jų
atimti.
baigos nuostoliai siekia net
riolika metų pastangų, pa
vadams.
Oficialių žinių kaimyniškoms “Zulu”, arba “Ndabezita”.
Socialistai
neverti
kad
$10,984,000,000, arba ko ne
tų išaugo į $500,000,000 in
siekė gana toli visais at
gentims
neišleidžiama
ir niekur nesako
mes
juos
vadintume
socia

Cetčvajo
buvo
pirmas
Zulų
karalius
po
bilijoną
dolarių
j
metus.
dustriją.
žvilgiais.
listais, nes jie patys to var Nebūtų tiek bloga jeigu ma kad karalius miręs, tiktai kad jis “dun mokėjęs pasirašyti savo vardą. Jo sūnūs
Nuo 1880 metų, kada žu
Šiandien Lietuva stipri do gėdijasi, todėl vadinsi
guzela”.
Dinuzulu galėjo gerai rašyti ir skaityti vies buvo pagauta 1,600,ekonomiškai; tvarki ukiš- me juos senu jų vardu, CI- tų pinigų niekas kitas ne
Krašto
valdžios
priešakyje
yra
buvu

Anglų ir Zulu kalbomis.
000,000 svarų, iši dabar pa
kai; rami vidujiniai; paro- CILIKAI. Žmonės kurie gautų, bet dabar juos sulu sio karaliaus vyriausis patarėjas, sakytu
pa degtinės šmugelninkai, o
gavimas padidėjo net tris
dė gana savo įtekmės tarp neturi gėdos kitiems dary valdžios iždas iš to negau me miništeris pirmininkas. Numirus ka
raliui Mpande, tą vietą buvo užėmęs Masikartus.
tautiniai ; reikšminga kai ti tokius priekaištus kaip na nieko.
DEGTINĖ TURI MAŽOS GYDYMO
mynams. Viskas tas ir dar jie daro, kurie naudoja vi Per tą 11 metų laiką pa pula, jo padėjėju buvo vadas Seketvajo.
VERTĖS
daug ko atsiekta geru dar sokias melagystes ir klas ti valdžia išleido $370,000,-’ Jų. pareiga buvo prižiūrėti laidotuvių ap
Žmonės tiki kad alkoholiniai gėrimai
bingumu jos vadų, kurie tingus, jiems svetimus var 000 prohibicijos vykdymui. eigas.
APIE GYVATES
Karaliaus karstui vieta nuskirta išan- vienokios ar kitokios rūšies turi didelę
nors išsyk ir dideles klai dus visuomenei akis ap Žmonės išleido gėrimams
ksto. Paprastai, tokia vieta parenkama
das darė, bet jų pastangos dumti, privalo būti vadina per tą laiką $28,414,949,000, kraalo gale. Čia erdvoje vietoje' iškasa galimybę prašalinimui kosulio, persišaldy Žmonės iš senų laikų ti
buvo j gerąją pusę. Šian- mi jiems pritinkamu var tikrina tie kurie tyrinėja ma pailga ir platoka duobė taip kad vie mo ir net plaučių uždegimo. Tam tikima kėjo kad gyvatė įgylia sa
nuo senų laikų.
“prohibicijos” reikšmę.
vo liežuviu, kuris papras
dien kiekvienas Lietuvis du.
name jos gale butų galima liuesai nusilei
Tikėjimas tam nėra jokis prietaras, tai vaizduojamas net ir gy
gali pasididžiuoti Lietuva,
sti į duobę-kartu su lavonu. Kitame gale kadangi visai nėra jokių magiškų ritua
savo tėvyne, nežiūrint kad
iškeltas kaimelis, slidžių ir lygių akme lų surištų su alkoholinių gėrimų naudoji vatės paveiksluose iškištas.
ir turime mažų .nesusipra
nėlių apdėtais šonais su dideliu akmeniu mu gydymuisi, išskyrus ką paprastai nau Mokslininkai patyrė kad.
stogelio vieton, kad neleistų vandeniui už- dojama vynas Žydų, Romėnų ir Krikščio gyvatė kanda ne liežuviu
timų, paeinančių iš viduji
lašėti. Daug rupesnio ir laiko padedama nių apeigose. Beveik kožnoje religijoje bet dantimis kaip ir kiek
nių vaidų mažų grupelių,
iki pasiseką surankioti tinkamus akmeniu. vyno gėrimas skaitoma tam tikros svar vienas gyvūnas. Pas' nuo
kurių vadai nori būti šalies
Šito galo šonuose iškasama dvi skylės to bos ir naudojamas svarbiose apeigose,
dingas gyvates yra kiauri
valdovais.
kio
pavidalo kad jose galėtų išsitekti sė
Moksliškai, yra žinoma kad gėrimas iltiniai dantys, kuriuose
Šiandien Lietuva kelia
dinčio žmogaus kūnas. Karstas švariau alkoholio sukelia žmogaus kūne padėti va užsilaiko nuodai. Gyvatė
pavydą savo kaimynių net
sia iššluojamas ir išvalomas. Visi tie dar dinamą auphoria, kokio tai geresnio jaus kąsdama išspaudžia nuo
didelių valstybių, kaip Vo
bai, nuo pat karaliaus mirties, atliekami mo, todėl tai alkoholis ir pradėta naudoti
dus iš tam tikrų liaukų, kur
kietijos, Lenkijos, Rusijos,
griežčįausi'oje tyloje.
visokiuose nedagalėjimuose jau nuo pat jie susirenka, ir tie nuodai
ir mažųjų kaimynių, Lat
14-KOS METŲ NEPRIKLAUSOMAI
Laidotuvių dieną, vis dar visiems pri ankstyviausių laikų.
nužudo gyvatės užpultą auvijos, Estijos, Suomijos.
LIETUVAI
silaikant tylos, į karstą atnešamas kara
Naudojimas alkoholio tęsėsi iki pradė
Net tolimos valstybės ne
liaus lavonas ir pasodinamas ant kasimė- ta skleisti gandus ir tikrinimus jog degti
(Parašė Komp. A. Vanagaitis specialiai
mažai stebisi iš Lietuvos
lio, karsto gale. Ant jo kelių padedama nė yra net vaistas nuo tam tikrų ligų, ka Bet kam gyvatės dviša
paminėjimui 14 metų Nepriklausomybės)
gero ekonominio stovio ka
po vieną akmenį; po kojų taip pat paki dangi alkoholio inėjimas į kraują nugali kas liežuvis nuolat iškiš
Yra šalis, graži šalis,
šami akmenys. Jo galva beveik siekia ligos ypatybę.
tas? Gyvatė savo liežuvį
da visos valstybės pasauly
Kur augom mes maži —
skylės lubų.
je pergyvena nepaprastą
Kuomet 1918 metais Ameriką peršla- vartoja girdėjimui-klausyTen pievos skęsta žieduose,
Karaliaus lavoną pasodinus paruoš vė influenzos epidemija, ligoninės ir gydy mui. Kiek mokslininkai iš
krizį.
Ten
paukščiai
čiulba
miškuose
toje
jam vietoje, ceremonijų vadas priva tojai reikalavo kuodaugiausia alkoholiškų tyrė, gyvatė neturi išlau
Mums Amerikos Lietu
Ir
girdis
dainos
tos
šalies
lo
pasirūpinti
užpildyti skyles abiem kara gėrimų, kadangi tikėta jog tas gėrimas kinių ausų, bet visus gar
viams smagu žinofi kad di
Kurios taip meilios — prie širdies....
liaus
lavono
šonais. Paprastai, tokion turi galę nugalėti tą ligą. Vėliau sudary sus pagauna savo liežuviu,
džiojo šios šalies krizio me
Palikęs jas išvažiavau
skylėn sodinami artimiausių karaliui as ti suvedimai mirčių parodė kad mirė ly
tu musų’ broliai Lietuvoje
Ir tik sapnuose sapnavau
menų lavonai ir be to karstau suguldomi giai tiek ir tie kurie buvo gydomi alkoho kaip mes pagaunam radio
pusėtinai stipriai laikosi ir
bangas vielomis.
Tą gimtą šalį.... daineles....
laidotuvių apeigose užmuštų merginų la liu kaip ir tie kurie jo nevartojo?'
Kaip šis apsakymas apie
nesišaukia į mus pagalbos
Ir kūdikystės dieneles....
vonai. Nėra tikrų žinių ar Mpande laido
šelpti juos. Kaip skaudėtų
gyvatę toli nesutinka su
Išaugęs čia — tarp svetimų,
tuvėse buvo dar kas nors su juo palaido
mums širdis jeigu Lietuva
paprastų žmonių isivaizdiNeatmenu jau tų dienų —
tas ar ne. Žinoma kad jo atsimiausi pata
Sv
irgi butų krizio paliesta ir
Nei paukščių, miško, nei žiedų —*•
nimais!
rėjai Masipula ir Seketvajo nebuvo tuo
Didelė knyga, su šimtais pa
Nei skambančių gražių dainų....
metu nužudyti — pirmasis mirė kiek vė
mes iš čia, šios bedarbės
Nei to kelelio per laukus,
veikslų, išguldanti visokiau
liau ir buyo palaidotas savo kraale, o an
metu, negalėtume pagalbos
“MUSŲ VILNIUS”
•
Kuris
keliauti toks jaukus —
trasis jau .gerokai vėliau žuvo kare su va
sius sapnus. Tinka turėti vi
suteikti....
Nėra Lietuvoje kito tokio žurnalo
kuris eitų kas 10 dienų gražaus di
Aš viską, viską užmiršau,
do Zibebu kariumene. Bet iš kitos pusės
Taigi, gyvuok Lietuva il
suose namuose.
Kaina 75c.
delio formato 24 puslapių. Yra tik
Užuomaršai
isipiršau.
...
<
pačių
Zulu
sakoma
kad
su
karalium
Mpan

vienas žurnalas, ‘MUS& VILNIUS’.
giausius metus!
Ir tik svajonių aš sparnais
Reikalaukit “Dirvoje”
'
de buvę palaidoti jo artimiausi tarnai ir
‘MUSŲ VILNIUS’ gina Vilniaus
reikalus, rašo kuoplačiausia Vilniaus
Skrajoju Nemuno krantais....
dvi jauniausios jo žmonos, kurių vienai
vadavimo> reikalais, deda daug gra
tenka rūpintis karaliaus vėlės maistu, o
žiu iliustidacijų iš Pavergtos ir Laisvos Lietuvos.
Jis atsidėjęs seka
antroji
pridaboja
jo
šniaukiamą
taboką.
Štai
metų
keturiolika
jau
suėjo
Mirė Garsus Rašytojas
Amerikos ir kitų kraštų Lietuvių
Šitie
keturi
su
karalium
laidojami
asme

Kaip Lietuva Laisvai pradėjo
gyvenimą.
Vasario 10 d. Kaliforni
nys vadinami “insula yenkosi”. Vienas tų
Kurti sau valstybę —
‘MUSŲ VILNIUS’ punktualus jis pasirodo kiekvieną 10, 20 ir 30
joj mirė Edgąr Wallace,
tarnų prižiūrėdavo, gyvaą būdamas, kara
Kovoti už Nepriklausomybę.
dieną kiekvieno menesio.
kuris buvo aukščiausia ap
liaus šniaukiamą taboką ir ta vieta skai
Kantrus Lietuvis, ištvermingas,
‘MUSŲ VILNIUJE’ bendradar
Su
persiuntimu
j
kitus
miestus
—
30c.
mokamas rašytojas pasau
toma svarbiausia, nes per taboką esą len
Šiandien pasauliui jau garsingas,
biauja žymus publicistai, rašytojai
kaip Prof. M. Biržiška, V. Bičiūnas,
lyje. Jis buvo 56 m. am
gviausia užnuodyti jo šniaukėją.
Kaina:
vietiniams po 25c.
Ne toks kaip prieš keturiolika metų!....
Petras Babickas, K. Berulis, J. A.
žiaus. Jis gimė skurdžių
Prieš įdedant į karstą, tie keturi as
Juk atmenate — kiek verpetų,
Herbačiauskas, Liudas Gira, Liudas
Dovydėnas, K. Inčiura, Lazdynų Pedistrikte Londone, ir tėvai
menys buvo nusmaugti. Svarbu kad jie
Kraujo, ašaro vargų!
Vygandas-Dr. J.
buvo tokie biedni kad turė
smaugiami nerėktų, nes tai galėtų užrūs Lengvas Budas Išmokti Angliškai leda-Lastauskienč,
Kiek laidota kovoj sūnų
Purickis, Petras Ruseckas, Matas
Šalčius, Dr. Rutenbergas, Kan. J. į
jo pavesti vaiką kitiems
tinti karalių.
Kol iškovota sau liuosybę —
šioje parankaus didumo knygelėje surinkta
J. Ziminskas, M.
auginti. Mokslo mažai ga
Laidotuvėse dalyvavo tiktai vienas reikalingiausi žodžiai ir sakiniai greitam Tumas-Vaižgantas,
Tautos mus NEPRIKLAUSOMYBĖ!
Aldonis, Prof. J. žemaitis ir visa ei
vo, nes būdamas 10 metų
Mpande sūnūs Uhamu. Sosto įpėdinis prasimokinimui Angliškos kalbos. Viskas le okupuotos Lietuvos rašytojų. Re
Šiandien mes džiaugiamės
daguoja V. Uždavinys.
išdėstyta taip lengvai ir aiškiai kad kiek
amžiaus jau ėmė uždar
Cetčvajo prie apeigų nebuvo.
Tavim, o Lietuva!
‘MUSŲ VILNIUS’ žengia tvirtais
vienas
tą
knygelę
pastudijavęs
tuoj
gali
biauti pardavinėdamas gat
Mes — sūnus Tavo — mes vaikai!
Po visų ceremonijų kapas užkastas ir pradėti suprasti Anglišką kalbą ir pats kal žingsniais į penktus metus. Jame *
gražiausios medegos, gražiau
vėse laikraščius. Būdamas
Toli, toli nuo Nemuno krantų,
užlygintas ir aplinkui apsodintas stipriais bėti. Telpa pasikalbėjimai darbo jieškant, rasite
sių straipsnių, gražiausių iliustraci- j
18 m. amžiaus įstojo Anglų
Nuo Baltijos šaltų bangų,
ir nepereinamais erškėčių krūmais.
važiuojant kur, nuėjus krautuvėn, pas dak
jų, visiems artimų minčių,
Amerikoje — mes Lietuviai
kariumenės, keliavo ir ka
Po viso to paskerdžiami galvijai visų tarą, pas barzdaskutį, ir tt. Viskas sykiu metams kainuoja 7 litai. UžsieniuoVILNIUS’ pigus žurnalas:
Tau sakom nuoširdžiai:
dalyvavusių apeigose apsivalymui, ir sar išaiškinama ir Lietuviškai. 95 psl. . ,35c. se ‘MUSŲ
riavo ir tada pradėjo apsi
20 litų ($2.00).
LAISVA BUK LIETUVA,
gybai griežtai įsakoma uoliai daboti ka
reikšti jo rašytojo talen
Vieną numerį gausite nemokamai
TĖVYNE MUSŲ PRIGIMTA!
pą. Už kelių dienų sargybiniai praneša
susipažinti. Rašykite šiuo adresu:
tas. Dabar buvo atvykęs į
TEGUL JOS LAISVE AMŽINAI
matę karaliaus vėlės pasiuntinį, nedidelį
Ameriką rašyti veikalus de
' ‘MUSŲ VILNIUS’
ALSUOJ’ MUS BROLIAI LIETUVIAI-!
Cleveland, O. i Kaunas,
geltoną žaltį. Tai skaitoma geru reiški- 6820 Superior avė.
judamų filmų.
Daukanto g. 3. Lithuania.

SAPNINYKAS

ŽEMLAPIAI
30c
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(Tąsa iš pereito
Musų jaunas karžygį,
vo tėvu dalyvavo kare su
Veliuona tą kartą kada
sutiko mirtį. Veliuona bu
tuvių ginama. Atvyko su
diminas iš Vilniaus pabaig
bet atėjo į mirtį: peršauti
mirė, vienok Vokiečiai Va
nepajiegė ir buvo priversti
viai tada mūšio vietoje sup,
didelį kalną, ir gryno į Vilnį
garsaus vado, o visa Lietuve
didžio Valdovo.
Kaip Gediminas, dar gy
skyrė, Jaunutis paliko Did
Kunigaikščiu. Bet jo draugi
kiui pasiliko tas pats, ar gal
nes vienam reikėjo daugiau
niu rėmėjų, o kitam - pi
valdovui, tikintis sau malor
kūmų. Retai kada kas mat
rai vieną be kito - jie bu
ir lytais pirmas pasimatyn
paskutinis persiskyrimas b
pareiga.
Abudu būdami jauni,
vasaros naktimis, prašneki
rai, savo vaidęntuvių tvei
veikimus, kovas su priešai
davo neapšnekėję mergų,
šakodavo kokių gražuolių
lankydamasis kitose pilyse,
žiūrint, tiktu kunigaikščiu
tis erzindavo Merkį jo luoi
fik gaila kad Jaunutis neįs
užtylėjo, vieną, kurią jis sa
pė, nors apie visas kitas ko>
hd patraukė, JaūnuČiui draugi
kodavo.
Merkys labai tankiai j
tai kartu su savo tėvu, tai si
arba kaipo kunigaikščio pasi
į Trakus, tai į Kernavą, tai į
kada ir į tolimesnes pilis v;
mino sūnų ir dukterų ir šiaip
da pats Jaunutis vykdavo pa
pasitarimams, Merkys visada
jo šalies.
Trakuose musų jaunika
mėgo lankytis, nes ten jį vi
akys gražios Nerytės, jaunos,
gaitės, kuri buvo pritarnauto,
gaikštienės Birutes. Trakai
išstatyta viduryje plataus (
ant salos; ji buvo neprieinami
siu, aukšta akmens siena nuo
rią net žiemą, ledu priešai pi
davo perlipti, o viduje esant
šaus galėjo gerai gintis ir užp
M l pili per vandenį iš v
W bitas, bet nukeliamas iš p
M priešai negalėtų dasigauti
išstatė Gediminas pradžioje sa
tarimo, kadangi jam ta vieta
saigos žvilgsniu. Trakuose dal
ir valdė Keistutis. Gediminas,
ka metų pirmiau pasistatydini
pilį ir ten perkėlė Lietuvos did
čio sostinę. Bintą - tuo lail
aprašymas eina - buvo vos sul
nelio, vėliau žinomo garsaus Vy
ris Į šią apysaką neineina, bet
Merkys turi prietikius su Trake
Įima apleisti to nepaminėjus,
darbai - karionės, bėdos, varga
Riejimai — prasidės dar tik už ti
rių desėtkų metų.
Kodėl Gediminas apleido T
padalė Vilnių savo sostine — kuri
tuvos sostine amžinai, — reikia
tiek papasakoti.
Didis Kunigaikštis Gediminas
jo su savo artimais dvarionimis
apielinkėse. Meldžioklė gerai vyl
minas savo ranka užmušė taurą,
ožioklė;, kunigaikštis ilsėjosi an
Imino. Užmigęs sapnavo ^didelį
bet vilkas buvo geležiniuose

Vasario 12,' 1932

Vasario 12, 1932

A TVARKA MEK
US DVASIŠKIUI
as Meksikoje tarp
djos ir vyriausybės
tuomi kad bažnyčiai
nauja tvarka kurios '
i turės prisilaikyti,
iems nelabai patinka
net protestuoja. Po- !
5 įsakė tą patvarky- i
įimti.
jas Įstatymas paveliėti vieną kunigą ant
gyventojų Federa(sostinės) distrikte ir
čių skaičius sumažino 400 ant 25.

PER

(Tąsa iš pereito numerio)

ybos Industrija

i‘
nerikos žuvininkystės *
strija duoda darbo kas
ai del 200,000 darbiniu-';
r bėgyje pastarų 50 mešaugo Į $500,000,000 iu
;riją.
;
uo 1880 metų, kada žu. buvo pagauta 1,600,000 svarų, iši dabar pa
inias padidėjo net tris
tus.
-- ------ --—
I
APIE GYVATES
Įmonės iš senų laikų ti-'
o kad gyvatė jgylia saliežuviu, kuris paprasvaizduojamas net ir gysės paveiksluose iškištas
Mokslininkai patyrė kai,
vate kanda ne liežuviu
t dantimis kaip ir kiek- ,
mas gyvūnas. Pas'nuoLigas gyvates yra kiauri
iniai dantys, kuriuose
silaiko nuodai. Gyvatė
įsdama išspaudžia nue
is iš tam tikrų liaukų, km
j susirenka, ir tie nuodai
ižudo gyvatės užpultą aul-

Bet kam gyvatės dvišaas liežuvis nuolat išloš
is? Gyvatė savo liežuvi
artoj a girdėjimui-klausyini. Kiek mokslininkai iš/re, gyvatė neturi išlali
inių ausų, bet visus gar
as pagauna savo liežuviu
aip mes pagaunam radii
angas vielomis.
Kaip šis apsakymas apie
;yvatę toli nesutinka s.
laprastų žmonių Įsivaizdi
įimais!
“MUSŲ VILNIUS”

' ‘MUSŲ VILNIUS’
Kaunas, Daukanto g. 3. LithuaiO

I

P A S I D A I R I U

>lno Diena
sario 12 d. yra gimtas Amerikos negrų iš
lotojo, Abraomo Lin>. Jis gimė 1809 meLinkolnas paliuosavo
lis iš vergijos 1863 m,,
mas S. V. Prezidentu:
į gerą žmonišką darbą;
olnas buvo nušautas.

Nėra Lietuvoje kito tokio žunŪĮ
;uris eitų kas 10 dienų gražaus
lėlio formato 24 puslapių. Yra t'ienas žurnalas, ‘MUS& VILNIUS'
‘MUSŲ VILNIUS’ gina Vilnim
•eikalus, rašo kuoplačiausia Vilniai;
zadavimp reikalais, deda daug gn
šių iliustracijų iš Pavergtos'ir ii1
vos Lietuvos.
Jis atsidėjęs set
Amerikos ir kitų kraštų Lietasgyvenimų.
‘MUSŲ VILNIUS’ punktualus-:
jis pasirodo kiekvieną 10, 20 ir t
dieną kiekvieno mėnesio.
‘MUSŲ VILNIUJE’ bendradr
biauja žymus publicistai, rašyto?
kaip Prof. M. Biržiška, V. Bitinu®
Petras Babickas, K. Berulis, J. !
Herbačiauskas, Liudas Gira, Lili
Dovydėnas, K. Inčiura, Lazdynų ft
lėda-Lastauskienč, Vygandas-Dr. Purickis, Petras Ruseckas, Ms®
šalčius, Dr. Rutenbergas, Kan. ■
Tumas-Vaižgantas, J. Ziminskas, I
Aldonis, Prof. J. Žemaitis ir visa e
lė okupuotos Lietuvos rašytojų, ft
daguoja V. Uždavinys.
‘MUSŲ VILNIUS’ žengia tvirti
į žingsniais i penktus metus. Ju
i rasite gražiausios medegos, gražia?
šių straipsnių, gražiausių iliustrv
jų, visiems artimų minčių,
metams kainuoja 7 litai. Užsienio
‘MUSŲ VILNIUS’ pigus žurnale
se 20 litų ($2.00).
Vieną numerį gausite nemokat
susipažinti. Rašykite šiuo adrtP
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t

Musų jaunas karžygis Merkys su sa
vo tėvu dalyvavo kare su kryžeiviais ties
Veliuona tą kartą kada didis Gediminas
sutiko mirtį. Veliuona buvo stipriai Lie
tuvių ginama. Atvyko su savo pulku Ge
diminas iš Vilniaus pabaigoje 1339 metų,
bet atėjo į mirtį: peršautas į tarpupetę
mirė, vienok Vokiečiai Veliuonos paimti
nepajiegė ir buvo priversti bėgti. Lietu
viai tada mūšio vietoje supylė Gediminui
didelį kalną, ir gryžo į Vilnių netekę savp
garsaus vado, o visa Lietuvos valstybė —
didžio Valdovo.
Kaip Gediminas, dar gyvas būdamas,
skyrė, Jaunutis paliko Didžiu Lietuvos
Kunigaikščiu. Bet jo draugingumas Mer
kiui pasiliko tas pats, ar gal net didesnis,
nes vienam reikėjo daugiau ir ištikimes
nių rėmėjų, o kitam — pataikauti savo
valdovui, tikintis sau malonių ir prielan
kumų. Retai kada kas matė juodu paski
rai vieną be kito — jie buvo lyg suaugę,
ir rytais pirmas pasimatymas ir vakarais
paskutinis persiskyrimas buvo* jų būtina
pareiga.
Abudu būdami jauni, jiedu tankiai,
vasaros naktimis, prašnekėdavo iki auš
rai, savo vaidęntuvių tveriamus ateitieŠ
veikimus, kovas su priešais, ir nepraleis
davo neapšnekėję mergų. Merkys apipa
sakodavo kokių gražuolių jis matydavo
lankydamasis kitose pilyse, kokios, jo akim
žiūrint, tiktų kunigaikščiui, o kunigaikš;
tis erzindavo Merkį jo luomo mergelėmis,
tik gaila kad Jaunutis neįspėjo, o Merkys
užtylėjo, vieną, kurią jis savo širdyje slė
pė, nors apie visas kitas kokios tik jo akį
patraukė, Jaunučiui draugiškai apipasa
kodavo.
Merkys labai tankiai jodinėdavo, —
tai kartu su savo tėvu, tai su kunigaikščiu
arba kaipo kunigaikščio pasiuntinis, — tai
į Trakus, tai į Kernavą, tai į Krėvą, o kaip
kada ir į tolimesnes pilis valdomas Gedi
mino sūnų ir dukterų ir šiaip giminių. Ka
da pats Jaunutis vykdavo pas savo brolius
pasitarimams, Merkys visada būdavo prie
jo šalies.
Trakuose musų jaunikaitis labiausia
mėgo lankytis, nes ten jį viliojo mėlynos
akys gražios Nerytės, jaunos, vikrios mer
gaitės, kuri buvo pritarnautoja prie kuni
gaikštienės Birutos. Trakai buvo pilis
išstatyta viduryje plataus Galvės ežero
ant salos; ji buvo neprieinama iš visų pu
sių, aukšta akmens siena nuo vandens, ku
rią net žiemą, ledu priešai priėję negalė
davo perlipti, o viduje esantieji iš vir
šaus galėjo gerai gintis ir užpuolikus nai
kinti. Į pilį per vandenį iš vienos pusės
ėjo tiltas, bet nukeliamas iš pilies pusės,
kad priešai negalėtų dasigauti vidun. Ją
išstatė Gediminas pradžioje savo viešpa
tavimo, kadangi jam ta vieta patiko at
sargos žvilgsniu. Trakuose dabar gyveno
ir valdė Keistutis. Gediminas jau kelioli
ka metų pirmiau pasistatydino Vilniuje
pilį ir ten perkėlė Lietuvos didkunigaikščio sostinę. Biruta — tuo laiku kai šis
aprašymas eina — buvo vos sulaukus sunelio, vėliau žinomo garsaus Vytauto, ku
ris į šią apysaką neineina, bet kadangi
Merkys turi prietikius su Trakais, nega
lima apleisti to nepaminėjus. Vytauto
darbai — karionės, bėdos, vargais ir lai
mėjimai — prasidės dar tik už trijų-ketu
rių dcsėtkų metų.
Kodėl Gediminas apleido Trakus ir
padalė Vilnių savo sostine — kuri liko Lie
tuvos sostine amžinai, — reikia čia šiektick papasakoti.
Didis Kunigaikštis Gediminas medžio
jo su savo artimais dvarionimis Vilnaus
apielinkėsc. Meldžioklė gerai vyko: Gedi
minas savo ranka užmušė taurą. Po me
džioklės, kunigaikštis ilsėjosi ant aukšto
kalno. Užmigęs sapnavo ^didelį vilką —
bet vilkas buvo geležiniuose šarvuose.

ninką sujungė su gyvulių
daktaru. Gyvulių daktaras
pamanė kad Betvoriui su
sirgo karvė. Ūkininkas ma
nė kad jis kalba su žmonių
daktaru. Vyras parėjęs pa
pasakojo žmonai daktare
patarimą tai ji tuoj “pasvei
ko”.
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V asaris-February
Sekmad.
Pirmad.
Antrad.
Trečiad.
Ketv’tad.
Penktad.
šeštad.

14
15
16
17
18
19
20

Valentinas. Dyža, Saulis, žynė
Faustinas. Kintibutas, Girdenė
Nepriklausomybės šv. Rūtelė, Vytis
Donatas. Giliginas, Trimpas, Viltė
Kostancija. Ruškalis, Anga, Gandis
Konradas. Šarūnas. Sauge
Leonas. Kūnas, Auksuolė, Mintigeidė

PASTABA: Vardai šviesiomis raidėmis yra katalikiški; gi juoda
Ant kapinių.
Aukštai kalne stovėdamas tas vilkas kau
kėmis — Lietuviški-tautiški, vyriški ir moteriši.
Sargienė: Štai jus, ponu- Nauji ir seni dienų vardai: Sekmadienis—Nedėlia; Pirmadienis—Pakęs baisiai garsiu balsu. Atbudęs Gedimi
te, ant vyro kapo užrašėte: nedėlis; Antradienis—Utarninkas; Trečiadienis—Sereda; Ketvirtadie
nas papasakojo savo sapną Krivių Kri
nis—Ketvergas; Penktadienis—Pėtnyčia; šeštadienis—Subata.
“Ilsėkis ramybėje”, o pati
vaičiui Lizdeikai, kuris sekančiai valdovo
prie jo kas vakarą valkiokliudė Sandaros vardu pri
sapną išaiškino: Geležinis vilkas reiškia
jatės.
sidengusį socialistą, kuris
kad čia bus tvirtas miestas, kurį kunigaik
neiškęsdamas nelaukė kol
štis turi pastatydinti. Vilko baisus kauk
Rašo
Žinučių Rinkėjas. kas į jį pirštu parodys, at
šeimyniškas Linksmumas.
smas reiškia kad pastatytas miestas bus
— Aš ką tik gavau tele Žirklės atsiliepė. Į “San siliepė pats ir dar kitą iš
Teisingumas Lietuvoje
labai garsus ir plačiai žinomas.
gramą, kur pranešama jog daroj” tilpusį J. J. Savicko davė. Mes senai žinome kad
didėja
Pėža ir Sekys prisidengę
Po to atsitikimo Gediminas ėmė sta Dzūkas: Žinai, kai atsi aš tapau tėvu.
straipsnį “Su Naujais Me gražiu sandariečių vardu
tyti Vilniaus pilį. Pasiklausus vaidilų ko randa Lietuvoje daugiau — Sveikinu! Na, o kaip tais” šiurkščiai atsiliepė
dirba socialistams ir žino
kiomis ap'eigomis reikia pradėti pilį ir automobilių ir autobūsų tai jaučiasi tavo žmona?
gražiu sandariečio vardu me kad tokie ponai viso
miestą statyti, vaidilos atsakę kad kerti žmonės teisingesni pasida —Dėl Dievo meilės, tylė prisidengęs socialistas J. kiais slapivardžiais prisi
kite! Jeigu ji apie tai suži Pėža. Savicko teisingą pa
niam akmeniui reikia didžiausios patrio rė.
dengę per “Naujienas” der
nos tai bus skandalas.
Žemaitis:
Kaip
tai?
sakymą kad yra tokių san- gia ne tik tautininkus bet
tinės aukos — kad rastųsi tokia Lietuvė
Dzūkas: Nagi mažiau
dariečių kurie eina ranka ir pačius sandariečius.
motina kuri vienatinį savo sūnų gyvą sa arklių vagiama.
Viską naikinanti ugnelė. rankon su socialistais Pėža Dabar kuomet į iškeltą
vo rankom paguldytų po kertiniu akme
— Paaukokite kiek kas vadina perdėtu, o kiek že p. Savicko klausimą sandaniu, tai pilis Lietuvai ginti tikrai išlaikys
galite atstatyti sudegusiai miau savo raštpalaikyje, riečiams atsirubežiuoti nuo
Sumaišė telefoną.
visus priešų užpuolimus. Atsirado ir to Purvabridžių
turbut pamiršęs ką aukš socialistų prašalinant juos
kaimo. Be- bažnyčiai.
kia motina: viena Lietuvė atvedė vienati tvoriaus susirgo žmona. Jis — Kame bažnyčia sude čiau sakė, pats patvirtina iš Sandaros,’ pirmiausia to
kad taip yra ir jo numaty kie socialistuojanti “sandanį savo sūnų, aštuoniolikos metų bernaitį, tuoj nuklampojo į Vėplų gė?
ir pati pastatė jį kasinyje kur turėjo nu raštinę per telefoną pasi — Kaime, tamstele, kai mu socialistai sandarie- riečiai” atsiliepė, sandarie- čiams yra artimesni.
čiai neturėtų padėt į šalį p.
virsti didžiausias akmuo. Motina nei ne kalbėti su daktaru. Pasuko, me....
Pėža
pašventė
visus
savo
sveiko sumanymo
apsiverkė tokią auką darydama. Jauni pasakė savo vardą ir parei — Gerai, aš duosiu pen gabumus pateisinimui ir iš- Savicko
ir
imti
jį
tuoj apkalbėti.
kinę.... Na, o kokį nors
kaitis tik savo gudrumu išsigelbėjo, išsta- kalavo daktaro.
gyrimui
socialistų
kaipo
Numatytus
socialis tus,
liudymą turi apie tai kad
— Kur jai skauda?
geriausių darbininkų kle- prisidengusius sandariečių
tydamas vaidiloms tris paklausimus: Kas — Viduriuose,— sako u- tikrai gaisras buvo?
yra pasaulyje visų lengviausis, kas visų kininkas.
— Liudymas, tamstele, sos užtarėjų ir perša san- rubais, pasižymėt ir atiduot
saldžiausis ir kas visų kiečiausis? Vaidi — Ar ji dejuoja, ar ste taip pat sudegė! Nieko ne dariečiams brolautis su so juos Sandaros seimui, ku
cialistais. ,
los tų klausimų atsakyti neįstengė, bet na? Ar ji riebi? —klausia išgelbėjo. Juk taip baisiai Reiškia p. Savickas pa ris jau netęli. Tegul seimas
padaro operaciją ir nuvalo
degė....
pats vaikinas atsakė, už ką jį visi palaikė daktaras.
taikė suduoti į statą ant nuo savo kūno visus rau—
Tai
jau
riebi.
...
labai išmintingu, nelemtu aukai dievams,
kurio buvo paslėptos žirk donšašius. Tuomet tarp
ir Gediminas ir kiti didžiūnai neleido jo — Jeigu taip, tai man taip —Stengtis sugėdint me lės, ir jos tuoj atsiliepė.
tautininkų ir sandariečių
toli važiuoti neužsimoka.
užversti akmeniu.
Geriau imk peilį ir paplauk lagį, pajuokti kvailį, ir gin J. J. Savickas nors ir ne nebus tų skirtumų kokie
čytis su moteria — yra tas taip prielankiu straipsneliu dabar sudaryti ačiū tų soVaidilos paskiau aiškino kad pamatau ją....
reikia aukauti gyva graži Lietuvaitė. At Mat, telefono stotyje uki- natska semt vandeni rėčiu. tautininkams, skaudžiai už-1 cial-sandariečių maišymui.
sirado ir tokia, ir štai, su gailesčiu širdy
je įstatyta į iškaseną graži mergaitė, ku
ri glėbyje turėjo prisirinkus pluoštą lau
kinių gėlių, ir didis akmuo paleistis griū
ti ant jos. Akmuo krito ant aukos — bet
visi žiuri, ta mergaitė stovi gyva duobės
viršuje, o akmuo užgulė tik jos glėbyje
turėtas gėles. Tokia matyt buvo dievų va
lia — užteko galingos pilies pamatau tik
glėbio lauko gėlių, jaunos mergaitės pa
rinktų, o tas jaunikaitis, kurs irgi išliko
nuo mirties po pilies akmeniu, vedė tą mer
gaitę ir jiedu gražiai gyveno prie Gedimi
no dvaro.
Romovė arba Lietuvių Šventovė Vil
niaus srityje buvo įkurta anksčiau prieš
Gedimino laikus. Vokiečių spaudžiami,
Krivių Krivaičiai turėjo nešdintis iš Prū
sų tolyn į rytus. Bejieškodami nuošalių,
sunkiau kryžeiviams prieinamų vietų, Lie
tuviai atsidūrė Kauno, Vilniaus ir Gardi
no srityse. Čia niūksojo neįžengiamos gi
rios, pelkės ir daug upių, kas kenkė Vo
kiečiams toliau žygiuoti. Didžioji Šven
tovė buvo įkurta apie 1263 metus Neries
ir Vilnios upių sutakoje pakalnėje slėnyje,
dabartinės Vilniaus katedros aikštėje. Tas
įvyko Vilniaus sritį valdant kunigaikščiui
Šventaragiui, didžiam Lietuvių senos ti
kybos palaikytojui. Šis kunigaikštis pa
statė senų aržuolų tarpe didį aukurą. Ta
vieta Šventaragiui taip patiko kad jis įsa
kęs savo sunui Gerimantui sudegint jį po
mirties tame šventame elke. Šventaragiui
mirus, sulaukus devyniasdešimts šešių me
tų, Gerimantas išpildė tėvo valią, ir kartu
su tėvu, didžiausiame lauže, sudegino die
vams aukai mylimus kunigaikščio šunis,
vanagą, sakalą, žirgą ir tarną ir daugybę
sugaudytų žvėrių. Nuo to laiku, iki krik
ščionybės įsigalėjimo, tame šventame slė
nyje ir buvo deginami Lietuviai kunigaik
ščiai. Gerimantas vėliau išstatė puikią
“Aš visuomet remsiu LUCKIES. Aš išimtinai lik juos leperku. Mėginau
akmeninę šventyklą, pastatė Pefkuno stovisokios rūšies cigarelus, bet LUCKY STRIKE, palankūs mano gerklei.
vylą-stabą, ir ten pradėjo kreiptis visų pa
Jūsų
patobulintas Celofaninis pakelis, kuris piršto truktelėjimu atsiplėšia,
gonių Lietuvių akys, kaipo į savo tautos
tikras
laimėjimas.”
/(\
f
/į
tikybos centrą. Ta slėnis nuo tada tapo
praminta Šventaragio slėniu.
Keturiasdešimts metų vėliau, Vilnius
tampa Gedimino pilimi ir politišku ir kulturišku Lietuvos centru — bet jau daug
Jūsų Gerklei Apsauga—prieš knitėjimus—prieš kosulį
didesnės Lietuvos, kurią Gediminas pra
Neperšlampamas Cellophane Užlaiko tą "Spraginimo" Skonį Visuomet Šviežiu
plėtė ir sudrutino, padarydamas galingiau
UŽSUK RADIO LUCKY STRIKE PROGRAMAI—-60 moderniškų minučių su geriausiais pasaulio šokių orkestrais ir Walter Wind ill, knim
sia tų laikų rytų Europos valstybe.
paakojimai apie šiandieną tampa rytojaus žinios. Programos kiekvieną Antradieni, Ketvirtadienį, ir Šeštadienį, vakarais per N.ILC. radio tink'a.
(Bus daugiau)

PASTABUKES

/

Aš visuomet remsiu LUCKIES

It’s toasted"
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SLA. 4-TO APSK. TIKRA
PADĖTIS

kų sudėti karstai su gip
Šitą pranešu viešai, at- žiausią kaltę jiems įrodyti.
suotais lavonais. Kas tie
visai ir teisingai, stačiai iš Taigi, jeigu tie skymeriai
lavonai buvo šio laiko žmo
savo tyrinėjimų šioje bylo nesiliaus žmonių įkriminanės nepamena. Gal vienuo
je, ir viešai pareiškiu var vę tai, kaip girdėjau, jie
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai
dan teisybės jog Jonas Ta- vieną gražią dieną pasijus
liai, kunigai ir šiaip didžiū Kadangi tūlas SLA. 4-to
ne tik neturėjo 4-to Apskri
nai. Yra kalbama kad prie Apskričio (Nauj. Anglijos) čio pinigų, bet ir savų tik reila ir kiti 4-to Apskričio kad jau turi stoti prieš tei
mirusiųjų buvo padėta au dabartinės valdybos narys $6.00 čekių depozite, kaip valdybos nariai nėra nei sėją atsakyti už savo dar
Miestelis kuris panešė sun nimo.
kiek kalti tame iždo prara belius.
ksinių ir sidabrinių lente
kią Rusų naštą Lietuvai
Per karą ant Šventosios lių su išrašytais padavimais su savo bendrais deda pa tyrinėjimas parodė, taigi iš dime. Nei moraliai, nei le
Adv. C. M, Lukošius.
apsmaluoti nekal užstatų kompanijos nebuvo galiai niekas negalėtų mapatekus po Rusais
Waterbury, Conn.
upės sudeginta gerai Įren apie jų kilmę ir mirties lai stangas
tus darbuotojus, tarp jų ir galima nuostolių atgauti,
Tarp kalnuotos aplinku gtas malūnas. Nuo Vokie ką. Ženklai buvę sekant p. Joną Tareilą, tai matant nes ji turėjo puikiausi aP‘
mos, prie Šventosios upės čių nukentėjo žmonės tur mėnulio pilnaties ir dilties tokias neteisingas ir besą-i sigynimą. Antra, Apskri
SKAITYKIT KĄ CLEVELANDO LAIK
kranto, Zarasų apskrityje, tu ir gyvuliais.
laiką. Koks buvo mėnulis žiningas machinacijas rei čio pinigai nebuvo padėti į
RAŠČIAI RAŠO APIE
yra nedidelis miestelis An Pasibaigus karui, prie žmogaus mirties laiku, to kia visuomenei kas nors banką, Apskričio vardu, bet
aukštos
baltos
murinės
ba

tikro
pasakyti.
Graudu
ir
iždininko kišeniuje.
talieptė. Iš Antalieptės per
kio pavidalo buvo padary
kalnus tarp žaliuojančių žnyčios vartų suplevėsavo ta ir ženklas ir įdėtas Į kar gaila matant nekaltai,ken Tie visi kurie dabar no
“For Mayor of the City of Cleveland, I favor Daniel
miškų vingiuoja trys pla trispalvė Lietuvos vėliava. stą ar prikaltas prie kar čiamus, o dar labiau gaila ri kaltint kitus už pražudy
E. Morgan”. F. H. Sterbenz (Cleveland) Press. Jan. 14,
mą pinigų per jų pačių kal
tus vieškeliai Į Dusetus 10 Antalieptės bažnyčia paju sto. Tų brangenybių nie tų kurie smalaviriauja.
1932.
kilometrų, į Zarasus 28 kl., tus nepriklausomą Lietuvos kas nepalietę iki pasaulinio Jie laiko susirinkimus, tę, kasmet buvo delegatais
bėgioja,
skymauja
kaip
čia
į
Apskričio
suvažiavimus.
“There is a frankness and Honesty about Morgan that
Į Daugailius 8 kl. Iš Du gyvenimą, nusipurtė nuo karo.
sulipinus nebūtus prasima Ko jie tada miegojo? Da
impresses Everyone Who Hears Him”. (Cleveland) News
aukštų
bonių
visus
.Rusiš

setų einanti autobusai per
■ Senuolis J. K. šitaip api nymus ir padavus nežinan bar mat išbudo ir lyg po
Dec. 23, 1931.
Antalieptę duoda šiam mie kus kryžius. Atsikračius pasakojo apie vieną atsiti čiai dalyko visuomenei. Jie baisaus sapno rėkauja, puo
“Many Projects Now Waiting Completion Were Be
steliui patogų susisiekimą Rusiškos vergovės, kuri bu? kimą tuose bažnyčios rū tais purvais užteršė socia la bereikalingus asmenis ir
gun under Morgan’s Direction. His Competence 'To
vo kenčiama per virš šim siuose.
Handle Those, Problems is Conceded.” Plain Dealer,
su didesniais miestais.
listinę spaudą ir nori įsi reikalauja pinigų.
tą.
metų,
iškilmingai
baž

Jan.
5, 1932.
Antalieptė yra jaukus
Susiginčijo vyrai. Atsi brukti į švarią Lietuvišką Juk Apskričio iždininką
nyčioje
švęsta
pamaldos.
miestelis, nėra čia didmies
rado vienas drąsuolis kuris spaudą pasirodymui kad va renka delegatai, kurie pa
DANIEL E. MORGAN
čio trukšmų. Vasaros lai Susirinko daugybe žmonių, visiems kitiems pareiškė ir mes dirbam Susivieniji daro jam taisykles ir nu
Buvo Geras City Manager
ku girdisi paukščių čiulbe tik neatėjo vienas šimta jog jis nieko nebijąs ir kad mo labui, o kiti tik blogus tarimus. Delegatai buvo,
metis
senuolis,
kurs
butų
darbus
dirba.
Niekas
nie

siai ir gyventojus vilioja j
nakties laiku visai be jokios ko nesakytų jeigu jie nors bet kur nutarimai, kur kon
galėjęs
vaizdžiai
apsakyti
kalnuotą pamiškę. Vieta
baimės nueis i bažnyčios kiek teisybės parodytų, bet stitucija? Delegatai išrin
kaip
šioje
bažnyčioje
buvęs
rami ir graži. Vasarą čia
požemį ir atneš iš kurio jų tikslas yra skymavoti ir ko iždininką ir davė jam
prieš
šimtą
metų
nupieštas
galę ir valią laikyti pini
pribuna vasarotojų ir jaunors grabo kokį nors ženk klaidinti SLA. narius.
gus pas save taip kaip jam
didžiajame altoriuje Šven
lą parodymui kad jis prie Jie puola Joną Tareilą, patiks. Kas tame kaltas?
tos Elenos paveikslas, tapo mirusiųjų buvo nuėjęs.
Rusų užteptas aliejiniais Ginčijantis gabaus priei buvusį SLA. 4-to Apskri Apskričio pirmininkas ta
čio pirmininką ir kaltina jį da vadovavosi kiek buvo
dažais. Visur Lietuviškos
ta prie to kad drąsuolis su labiausia kad buk per jį galima S.L.A. Konstitucija
žymės buvo pakeista Ru
tiko eiti ir sakė parnešiąs dingę to apskričio iždas su ir vedė dalykus kaip niekas
siškai. Rusų “samoderžaiš vieno karsto nuo miru moje $1214.60. Išrinko ko kitas nebūtų geriau įsten
vijos” galybė ne tik bažny siojo šmotelį drabužio. At mitetą ir su jo pagalba no gęs vesti. Kokią gi atsako
Parduodam gerą Anglį čią surusino, bet norėjo ir
ri pravaryti savo nešvarų mybę galima primesti pir
pigiai — kuri duoda žmones paversti Rusais, ėjo ir naktis. Drąsuolis su skymą.
mininkui už iždininko pa
kirto lažybas, nuėjo prie
malonią šilumą.
tik tas labai sunkiai ėjosi. bažnyčios sargo, kuris bu SLA. 4-to Apskričio pas darytą apskričiui nuosto
Pocahontas (tonas) $6.90 Po pirmojo Lenkmečio, vo jam pažystamas, sargas taras suvažiavimas visai li?
W. Virginia Lump .. $5.50 1831 m., Rusų valdžia už atrakino jam duris ir įlei ignoravo tą jų sapaliojimą Ta tvarka kokia buvo tik
del to kad jis be jokio pa iždininkas pats atsakė už
Kentucky Lump .... $6.25 darė buvusių basųjų Kar do vidun.
mato, be teisybės. Tą de Apskričio pinigus, ir atsa
melitų
vienuolyną
ir
visas
ir kitokių—pristatom greitai ir saugiai
DANIEL E. MORGAN
Drąsus
vyras
patamse,
legatai aiškiai pamatė ir kytų jei turėtų iš ko, bet
jų Įstaigas ir bažnyčios du
Petras C. Komeras
Bus Geras ir Miesto Mayoras
rims uždėjo Rusišką ant apsigraibydamas, daėjo iki supratę prie ko jis veda, ką žmogui darysi jeigu jis
Lietuvis Anglininkas
nepridavė
tam
skymui
reik

durų
vedančių
į
požemį
ir
nieko
neturi?
Nuo
užsta

spaudą.
1201 East 80th St.
šmės. Aišku buvo kiekvie
Morgan For Mayor Citizens Committee
Tclef. GArfield 395G-M
1854 metais Karmelitų palerigva, prisilaikydamas, nam delegatui kad jie tai tų kompanijos irgi nebuvo
All American Division.
nusileido žemyn į rūsį.
galima
nieko
gauti
del
to
bažnyčia, visai apleista ir
kė
prieš
Tareilą
ne
kaipo
kad užstatas buvo uždėtas
Praėjo pusvalandis ir il
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NEW PRICES
sunaikinta, paverčiama Ru
Tareilą, bet kaipo kandi kada p. Mikalauskas jau
giau,
ir
valandą
ir
kita,
o
Men’s Suits or Overcoats
Cleaned and Pressed ....49c. sų cerkve. Vienuolyne ap jis nesugryžta. Prailgo lai datą į SLA. Iždininkus, ka neturėjo pas save 4-to Ap
Men’s Suits or Overcoats
dangi jis yra teisingas, ge
sigyvenusios Rusų monašSponged and Pressed ....25c
kas belaukiantiems, o drą ras Lietuvis tėvynainis, o skričio pinigų.
Ladies Plain Dresses or Coats 69c kės pasisavino didelius že
Suprantančiam yra labai
suolio vis nėra. Laukian
Big Reduction on Repairing.
mės plotus su miškais ir čiųjų nekantrumas didėjo, jie cicilikai internacionalis aišku dėlto Apskričio iždas
No Delivering
tai.
ežerais.
Rosedale Dry Cleaning Co.
ir drąsuolio nesulaukdami Kadangi man buvo pave žuvo, bet norintiems jieš6702 Superior Av. Cleveland, O.
Dabar jau išnaikinta vi visi su baime ėmė eiti jo pa- sta ši byla ir išgauti Aps koti priekabių savo nešva
sos pravoslavų liekanos ir jieškoti. Užžibinus lempas, kričio nuostolius ar iš pa rioms politikoms varyti ir
JEIGU SERGI
vietoj Rusiškų perdaryta šviesoje pamatė rūsio du ties buvusio Apskričio iž žmones šmeižti, tiems nie
PARAŠYK KAS KENKIA.
Lietuviškai. 1930 metais ris atdaras. Keli vyrai nu dininko Jono Mikalausko ko negelbės aiškinimai net
Kada JUMS jos reikia
Mes parduodam visokias žoles ir
šimtą metų. Visi žinome
bažnyčios
vidus
dailiai
nu

šaknis iš Lietuvos, Vokietijos ir
ėję žemyn į rūsį pamatė ar iš užstatų kompanijos kam jie taip daro — jie no
kitų šalių. Aprašymas prisiučia- teptas Lietuvišku stilium.
savo draugą drąsuolį prie tai aš labai gražiai žinau ri pasitarnauti savo kandi
mas dovanai, tik įdėkit 2c štampą.
Po
Rusų
pasišalinimo
ir
karsto kniupščiai suklupu visą padėtį. Man nagrinė datui į SLA. iždininkus, o
J. J. KAZELL BOTANICAL CO.
visas miestelis pagrožėjo. sį. Visus . nukrėtė šiurpas jant dalyką, tame gelbėjo tautininką kandidatą Joną
ERŠALIMAI, influenza ir
108a W. Broadway, Dept. P.
Miestelio viduryje aptver kai drąsuolis šaukiamas buvę iždo globėjai ir kiti, Tareilą paneigti.
SO. BOSTON, MASS.
gripas siaučia dabartiniu laiku.
kad tik galėtume atgauti
ta Laisvės aikštė, gražiai
pinigus; jie suteikė visas
Taisykit Savo Furnasus spalvuotas kryžius prime neatsiliepė.
TEATRAI
Taip yra iš priežasties dabartinių
Prisiartinus arčiau darė
Dabar
na 10 metų Lietuvos nepri si šiurpulingiau. Drąsuo informacijas kokias tik rei
kalavau, nieko neužslėpda
drėgnų dienų šios keistos žiemos.
Mes specializuojame
klausomybės sukaktuves.
lis apalpęs ir pravirame mi. Visą iždo stovį žinau Baudžiauninke
TAISYME VISOKIŲ IšDIRMiestelyje yra kelios mo karste įkišta jo ranka.... detaliai -ir už tai sakau 4 aktų melodrama, pritaikyta leng
Žmonės bendrai galėtų džiaugtis
BIMŲ FURNASŲ IR
kyklos
— vidurinėj! ir mer Kai vyrai atvožė karsto kad nei vieno 4-to Apskri vam perstatymui Amerikos Lietu
BOILERIŲ
vių vakaruose. Reikia 5 vyrų ir 5
gera sveikata . . . jeigu jie galė
Anderson Furnace Co. gaičių ūkio ir namų ruošos viršų, pasirodė ir jų nuo čio valdybos nario negalima moterų. 67 pusi......................... 50c.
mokyklos.
tų gauti saulės spindulių kiek rei
1030 EAST 68TH ST.
gandos priežastis: drąsuo kaltinti ir primesti kad jie
Antalieptės parapija da liui rankos ištraukimą iš kuris nors butų tame kal Žentai iš Amerikos
HEnd. 5475
iš Amerikiečių
kalinga palaikymui jų sveikais.
bar yra pilnoj tvarkoj, mie
tas, išėmus tik vieną buvu 2 aktų komedija
Lietuvoje. Lošia 4 vy
SUPERIOR LUNCH stelis didėja ir krautuvės karsto sulaikė užsikabinęs sį iždininką. Jei butų kal prietikių
y
rai ir. 3 moterys. Kaina .... 50c
rankovės
drabužis už kar
Jus
GALIT
gauti
sveikatai
reika
6901 SUPERIOR AVE.
turtėja. Pirmadieniais bu sto vinių. Drąsuolio min tinama ir kiti valduos na Kūmučių Rojus
Gaminam visokius Lietuviškus ir
riai
tai
reiklų
kaltinti
visus
lingų saulės spindulių . . . savo
Amerikoniškus valgius. Lietuviai na turgais.
tys kad gal mirusis įsiki delegatus į Apskričio suva Keturių veiksmų tragi-komedija
atsilankę buna labai patenkinti
iš prohibicijos laikų. Reikalinga
bo.
jam
į
rankovę,
privedė
Kaip grabas sulaikė drą
musų patarnavimu. Lietuviai ir
žiavimus per keturis metus 6 vyrų ir 6 moterų. Knygute 60
namuose arba ofise . . . palieti
Lietuvaitės prašoma atsilankyti.
jį prie tokios baimės kad jis p. Mikalausko iždininkavi- pusi. Kaina ......................... 50c
suolio ranką
P. KUBILIUS, Savininkas.
mu sagutės . . . įsigydami sau
Po Antalieptės bažnyčia apalpo.... Už kelių dienų mo, dėlto kad iždininkas Atgimimas
Skanus Amerikoniški ir Europiški yra dideli požeminiai rū tas drąsuolis miręs.
buvo laikomas be užstato 4 aktų tragedija iš kovų už spau
Electrišką Saulės Lempą (Electric
valgiai. Kainos žemos. Lietuviai
Smilga. visą tą laiką. Užstatas ta dą. Lošia 7 vyrai, 2 moterys. 50c
pas mus užeina ir buna patenkinti. siai, kuriuose nuo senų lai
Sun Lamp).
po parūpinta tik iždininkui Divorsas
UŽKVIEČIAM VISUS.
3 aktų komedija iš Amerikiečių
atsidūrus
kritiškoje
padė

JAMES Restaurant
prietikių Lietuvoj. Lengva staty
tyje, ir tik pasidarbavus ti. Lošia 6 vyrai, 4 mot. ... 50c
1410 East 66th St.
pačiam p. Tareilai ir iždo Palangos Ponaitis
globėjams, nes jie stengėsi 3 aktų komedija iš Amerikiečių
Speciale kaina šį Menesi
prietikių Lietuvoj. Lošia 4 mote
apsaugoti apskričio iždą rys,
7 vyrai ............................ 50c
Cinavimas, Suliejimas, Stogų
neturėdami tam net apskri
PAMATYKIT vėliausias, pagerintas
tiesimas — Furnasai
Šventadarbiai
čio suvažiavimo nutarimo. Vieno akto tragedija iš kovų už
Apskaitliavimą noriai duodam.
Saulės Lempas . . . saugias, sveikatą
Mikalauskas ir tada teisė spaudą. Lošia 3 m„ 1 vyrai. 25c
Greičiausi
teikiančias, ekonomiškas . . . išstatytas
Bowman Sheet Metal &
tai galėjo atsisakyt pasira Žemės Rojus
c
Pasaulyje Laivai
3
veiksmų
^komedija
iš
Amerikie

šyt
ant
užstato
blankos
ir
Furnace Co.
Eektriškoje Lygoje Parodai.
Puikus geležinkeliu susisiekimas iš
gyvenimo. Lošia 5 vyrai ir
BREMERHAVEN I LIETUVĄ
niekas nebūtų galėję jį pri 4čių moterys
4704 Hough Ave.
............................ 50c
End. 0550
versti, kadangi visas Aps DU BAILIU — 1 akto komedija.
kritis to nereikalavo. Pa Lošia 2 moterys, 3 vyrai .... 15c
BREMEN * EUROPA
E. 79th ST. GARAGE
“ — 2 atidengimų ko
rūpinta užstatas ir visi, ti "KRYŽIOKAS
Taipgi nuolatiniai kas savaitė išplaukimai
medija. Lošia 2 vyrai ...... 15c
PATARNAVIMAS SUGEDUS
kėjo
kad
viskas
tvarkoje.
gerai žinomais Lloyd Kabinimais Laivais.
GRAFAS KAIMIEČIO BERNU —
ANT KELIO
Užsisakykit vietas pas vietinius agentus,
Manyta jei užstatą turi tai 6 aktų komedija. Lošia 9 vyrai
GENERALIS AUTO TAISYMAS
reikalaudami Lloyd laivakorčių, kadangi
THE
ELECTRICAL LEAGUE
ir 3 moterys ........................ 25c
nepaisant kaip iždininkas RYTŲ
VISOKIŲ IŠD1RBIMŲ KARŲ
gausit grciičausį patarnavimą.
PILIS — drama 5 aktuose,
stovi, jei pas jį pražūtų, už Lošia 9 vyrai, 5 moterys ... 35c
1238 East 79th Street
North German Lloyd
18 AUKŠTAS
BUILDERS EXCHANGE BUILDING
ENdicott 2887
statų kompanija turi atmo UŽKEIKTA MERGELĖ — 4 aktų
pasaka. Lošia 5 v., 2 m...... 15c
1119 Euclid Ave.
Cleveland
PROSPECT
ARTI
ONTARIO
CHerry 2535
Otis Tullar, Prop.
kėti nuostolį.
to
REIKALAUKIT DABAR!
Bet
ne
taip
buvo.
Tuo
Kalbinkit savo draugus skai
laiku kada užstatas išrū
tyti “Dirvą” — joje telpa
“DIRVA”
■ daugiausia gražių skaitymų.
pinta, p. Mikalauskas jau 6820 Superior av. Cleveland, O.

ANTALIEPTĖ

DANIEL E. MORGAN

SAULĖTUMAS

Kaip matyti, pereitų n
tų gale pragyvenimas L
tavos miestuose tik de^
niom dešimtojom procei
buvo brangesnis kaip pr
kąrą. Šymet jis didesniu!
miestuose jau susilygino
prieškariniu, o mažesnii
siuose miestuose ir kai
’ jau pigesnis už prieškari
SPAUDOSkadBIURO
Suprantama
apsk
“TALKOS
” ŽINIOS
čiuojant
pragyvenimo
iš]
tinei išlaidos. Šiuo atžvili
I Lietuvoj
tinei išlaidos,
išuo atžvilij
pragyvenimas
kiekvienam
toks kaiptenka
prieš susida
karą.
ti pagal savo sveikatą ir
Kaunas.
— Pragyve:
šehę
“minimumą.
”
mas Lietuvoje nuosekl
pinga. Dabar jis beveik
sur susilygino su priešl
riniu, o kai kuriose vietc
yra net pigesnis kaip pri
Didįjį karą. Jei prieškari
!! pragyvenimo minimumą a
ba reikalingą per meni
vienam žmogui pragyver
pinigu sumą, sakysime 191
metų pažymėtume 100 lit
kaip vidutinišką tų mel
pragyvenimo minimumą, t
tas minimumas tais meta
Lapkričio mėn. buvo 86
1926 m. - 112 lt. 85 d
1930 m.-91 lt. 68 et. ir 19:
m. 86 lt. 71 et. Penkių žm
nįų šeimai 1913 m. Lap!
mėn. reikėjo 212 lt. 85 ‘c
1926 m. 299 lt. 71 et., 19
m. 237 lt. 81 et. o 1931 m
214 lt. 67 et.

Daugiau geria ii- ruki
Kaunas. — Svaigina
gėrimų^iuJabako varta
mas kasmet Lietuvoj au;
Per pirmus 11 mėnesius 1
vo alaus išgerta: 1929 i
tais apie pusdešimto mill
no litrų, o .1931 - arti 111
lijonų litrų arba 4 litrus
tris ketvirtis litro kiekv
nam gyventojui: vyno: 1!
■ m, - 217 tūkstančių; o 1!
m. - 322 tūkstančiai litr
Rūkymas taip pat didi
1930 metais per 11 m
Lietuvos gyventojai sun
845 tonus tabako, o 1931
912 tonų. Tabako varta
mas didėja ne dėl to kad i
kančiųjų skaičius didė
arba daugiau tabako bi
surūkoma, bet kad maži
naminio tabako ruko, i 1
šiol, kaip žinoma, dangum
Lietuvos žmonių rūkė i
mini tabaką, o pastai:
metais griebiasi vis daugi
, fabrikinio.
Smarkiai auga ir deg

“Naudojau Pair
Atgavau’
“PAIN-EXPELLERIS^ sugrąžino
nausi su skausmais pečiuose. Išlei
šiai reikalavo, kad gulėčiau lovoj.
“Mano draugas patarė man, kad
EXPELLERIU, tain tuojaus išgyė
naudoti PAIX-EXPELLERI ir tuc

PAIN-E

Adolpas .J
ADOLP

LIETUVIS
Lietuviai reikale kreipda
singą patarnavimą. Lai
patiškas, mandagus, grei
navimas. Vežimai ligoni
sąžiningiausios, žemiai
lėšos, $150.00 ir aukštyn
6621 EDNA AVĘ.

*

DIRVA

Vasario 12, 1932

7

■??

Lietuviai skaitė jau 25 me Ofiso
Telefonai
Namų J
tai ir tas niekam skriaudos •į MAin 1773 KEnmore
KEnmore 47101
4740W 4
nepadarė, bet Lietuvoj tas Š P. J. KERŠIS
paskaityta už prasikaltimą. 1426-8 Standard Trust Bldg. £
Petras Dabartinis.
a vnou

IS LIETUVOS
SPAUDOS BIURO
“TALKOS” ŽINIOS

AKRONO NAUJIENOS

®

nes vartojimas. 1930 me
tais per 11 mėn. buvo išger
ta paprastos degtinės 4,525,
000, litrų ir spirito - 202,000
litrų, už ką bendrai sumo
kėta 37,007,000 litų. Perei
tais metais buvo išgerta pa
prastos degtinės 4,570,000
litrų ir 210,000 litrų spirito
už 37,383,000 litų, arba už
tiek, kad išskirsčius minėtą
sumą tarp visų Lietuvos
vienam išeitų apie 15 litų,
gyventojų lygiomis, kiek-

Lietuvoj pragyvenimas jau
toks kaip prieš karą.
Kaunas. — Pragyveni
mas Lietuvoje nuosekliai
pinga. Dabar jis beveik vi
sur susilygino su prieška
riniu, o kai kuriose vietose
yra net pigesnis kaip prieš
Didįjį karą. Jei prieškarinį
pragyvenimo minimumą ar
ba reikalingą per mėnesį
vienam žmogui pragyventi
pinigų sumą, sakysime 1931 Pigiausi žemės ūkio pro
duktai — Lietuvoje
metų pažymėtume 100 litų,
kaip vidutinišką tų metų Kaunas. — Statistikos ži
pragyvenimo minimumą, tai niai dabar visam pasaulyje
tas minimumas tais metais niomis, žemės ūkio gamiLapkričio mėn. buvo 86 lt. labai atpigę, bet Lietuvoje
1926 m. — 112 lt. 85 et.; jie yra pigiausi. Pavyzdžiui:
1930 m. - 91 lt. 68 et. ir 1931 pereitais metais Gruodžio
m. 86 lt. 71 et. Penkių žmo mėn. rugiai, miežiai ir avi
nių šeimai 1913 m. Lapkr. žos Kaune buvo pigesnės
mėn. reikėjo 212 lt. 85 et., kaip bent kuriame Europos
1926 m. 299 lt. 71 et., 1930 mieste, o sviestas, mėsa ir
m. 237 lt. 81 et. o 1931 m. - kiaušiniai pigiausi kaip vi
214 lt. 67 et.
same pasaulyje.
Kaip matyti, pereitų me
tų gale pragyvenimas Lie
Pavasaris viduržiemį.
tuvos miestuose tik devyniom dešimtoj om procento Kaunas. — Labai keista
buvo brangesnis kaip prieš žiema šymet Lietuvoje. Jau
kąrą. Šymet jis didesniuose pats viduržiemis, o oras
miestuose jau susilygino su kaip rudenį šiltas ir nepa
prieškariniu, o mažesniuo- stovus. Jei kiek ir pašala tai
siuose miestuose ir kaime tuoj vėl atšyla. Tuo metu
jau pigesnis už prieškarinį. kai pereitas žiemas iš šalčio
Suprantama kad apskai būdavo sienos šaudo ir snie
čiuojant pragyvenimo išlai- go ligi juostos gilumo lau
tinei išlaidos. Šiuo atžvilgiu kuose. Šymet pavasariški
tinei išlaidos, išuo atžvilgiu reiškiniai.
kiekvienam tenka susidary Dusetos. Zarasų aps. —
ti pagal savo sveikatą ir ki- Pabaliuose pradėjo pavasa
rinės žolės žaliuoti ir Vašehę “minimumą.”
lukiškių kaimo lauke ir miš
ke atgiję uodai stulpais
Daugiau geria ir ruko. skraidyti, kaip pavasarį.
Kaunas. — Svaiginamų Ariogala, Kėdainių aps.
gėrimų., ir... tabako vartoji —Sausio 9 d. į Pigainių kai
mas kasmet Lietuvoj auga. mą atskrido porą varnėnų
Per pirmus 11 mėnesius bu (špokų) ir pradėjo nedrą
vo alaus išgerta: 1929 me siai, kaip pavasarį dainuoti.
tais apie pusdešimto milijo Tą pat dieną pragydo ir
no litrų, o .1931 - arti 11 mi vieversiai.
lijonų litrų arba 4 litrus ir Sakalas, Zarasų aps. —
tris ketvirtis litro kiekvie Serapiniškės kaime pas unam gyventojui: vyno: 1929 kin? S. staiga atgijo musės
m. - 217 tūkstančių; o 1931 ir pradėja skraidyti kaip
m. - 322 tūkstančiai litrų. vasarą. Vos išnaikino jas
Rūkymas taip pat didėja. žmogus.
1930 metais per 11 mėn. Joniškėlis, Šiaulių aps.—
Lietuvos gyventojai surukę Apylinkėj pastebėta daug
845 tonus tabako, o 1931 m. atgijusių varlių.
912 tonų. Tabako vartoji Tokios šiltos žiemos žmo
mas didėja ne dėl to kad rū nės neatmena. Abejojama,
kančiųjų skaičius didėtų, ar šymet bus žiema.
arba daugiau tabako butų
Pašaro trūksta.
surūkoma, bet kad mažiau
Alytus. — Pereitais menaminio tabako ruko. • Iki
šiol, kaip žinoma, daugumas tais nedaug ūkininkai suLietuvos žmonių rūkė na rinko pašaro. Dėl jo stokos
perteklių
mini tabaką, o pastarais tenka gyvulių
metais griebiasi vis daugiau parduoti. Gyvuliai pigus,
nes daug kas juos parduo
fabrikinio.
Smarkiai auga ir degti- da.

FURNASV ir
BOILERIU
TAISYMAS

Baigęs teisių mokslą Cumber- T
land Universitete ir darbuojas £
su Teisių ofisu advokatų -f

VISOKIŲ IšDIRBIMŲ
Lietuvių kalbos mokykla. darbo ir ėmė klausinėt kur
Sudegino
kūdikį.
Vasa

Sausio 15 d. vėl pradėjo vei kūdikis, bet ji nieko neat
£
Collister, Stevens ir
£
Musų kainos visiškai
kti Lietuvių vaikams musų sakė, tik numykė ir viskas. rio 6 d. Ona Benko, 43 m.,
Kurzenberger
t
žemos.
kalbos mokykla toj pačioj Apžiurėjus namus ir neran motina devynių vaikų, su Su visais teisių reikalais Lietu- Ž
5825 SUPERIOR AVE.
vietoj kur buvo pernai, ant dant kūdikio, sūnūs atida laukus kūdikio, neapsikęs viai, Slavai, Lenkai ir Rusai y
HEnd. 2551
kreipkitės
prie
musų.
į
Euclid avė. Mokoma skai rė pečiaus duris ir pamatė dama didele šeimyna, įme
tymo, rašymo, kalbos. Tuo ten apdegusį lavoną. Ji ta tė į pečių dviejų dienų sa
prakilniu reikalu rūpinasi po areštuota ir turinėjama vo kūdikį ir sudegino. At ^lilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllilllllllllllllilillllllillllllilllllllllllllllill* —
rado vėliau jos 22 metų sū
SLA. 198 ir 354 kuopos, mo jos proto stovis.
nūs.
Kada tėvas gryžo iš
kytojauja ta pati J. Yurge- Darbai gerinasi. Neku
Temykit Musų Krautuves Languose
vę
išvažiavo
namon.
liutė ir vaikai ją myli. Bet rtos gumų dirbtuvėse pra
didelė kliūtis šiais laikais dėjo skubinti gamybą auto Alianskų sūnūs, kuris tu
yra su kapitalu: įstojimas į mobilių ratų gųmų ir dirb ri sužeistą koją, prieš Ka
mokyklą vaikui kaštuoja 25 tuvių skyriai dirba ištisas lėdas susirgo ir vis nepacentai; dabar mokyklon ei 24 valandas.
sveiksta. Gydomas ligoni
na 28 vaikai, bet nekurie
nėje. Tėvai susirūpinę.
Sensaciniai Savaitiniai Nupiginimai
neįstengia ir to sumokėti. Svečiai. Pereitą savaitę B. Baleckienė su savo šeiMokyklos komisija už mo čia pas K. Bartkus lankėsi rha Vasario 7 d. lankėsi
kyklos kambarį moka po jų sūnūs Antanas ir p. Ba- Clevelande, dalyvavo per
JOHN JACOBY & SON
$2 už kiekvieną kartą. Per kutienė iš Chicagos; taip statyme “Baudžiauninkės”.
7036-38 Superior Avenue
nai SLA. centras buvo ■ pa gi brolis Antanas Bartkus Gryžo patenkinti.
skyręs abiejų kuopų moky iš Clevelando.. PasisyėčiaKeliautojas. riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiih"
klai $50, kas butų buvę ge
ra parama mokyklai. Bet
kaip visur randasi gerų
(Senų, nuolatinių “Dirvos” skaitytojų prašome šių dovanų nereikalauti, nes ir no
žmonių, taip randasi ir blo
gų: kada centras paskyrė
rėdami neišgalėtume visiems duoti. Šios dovanos yra tik už NAUJUS skaitytojus)
iš iždo pinigus ir tas buvo
pranešta “Tėvynėje”, tuoj
nekurie pasiskubino įskųs
ti kad vaikai nesą SLA. na
riai ir net jų tėvai neprigulį prie SLA. Tokiu budu
tapo sulaikyta ta pašalpa,
nors' buvo tik du vaikai ku
kurie užsirašys “Dirvą” visam metui užsimokėdami $2.00, ir tiems kurie užprenu
rie nebuvo SLA. nariai, bet
tie vaikai mokėjo po 75c į
meruos “Dirvą” visam metui saviškiams Lietuvoje ($3.00), arba draugams čionai
mokyklos fondą.
Dabar mokymas buna
penktadienio vakarais nuo
7:30 iki 9:30. Tėvai priva
lo prižiūrėt kad vaikai lan
PASTABA KANADOS LIETUVIAMS: Kurie norit gauti šias dovanos privalot sių
kytų mokyklą reguliariai.
Yra čia ir tokių Lietuvių
sti prenumeratos seną kainą — $2.50. Už nupigintą kainą — $2.00 — dovanų duo
kurie sako leistų vaikus į
ti negalime. Prašome šitą įsitčmyt gerai, išvengsit nesusipratimų su Administracija.
mokyklą, bet nesą iš ko už7
mokėti tą menka mokestį,
(Siųskit1 MONEY ORDERIAIS, ne pinigais, nes Kanados dolariai labai nupigę)
bet ant bonkučiu tai suranda.
i
Mokyklos vaikai rengiasi
perstatyti operetę kada po
velykų.
.
ŠLA. 198 kp. susirinki °.
me Sausio 10 d. išnešė pro
1—Kokie buvo pirmi 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
testą prieš SLA. Finansų
va? Taipgi ptisakos ir padavimai apie Vytautą ir Birutį.
DIDELĖ KNYGA 318 PUSL.
Paskirai perkant — $2.00
Komisijos pirmininko A. A.
Olio nedraugišką pasielgi
mą su kuopos nariu P. iPopeika, kuris norėjo gauti iš
Knyga žinių iš istorijos, mitologijos, etnografjjos, geografijos,
SLA. paskolą ant savo na
astronomijos, aritmetikos, medicinos ir kitokių mokslų, rinkinis
mo į kurį jau yra įmokėjęs
patarimų apie sveikatą ir gydymo budus, vaistus; taipgi įvairus
savo pinigų $1,700 ir norė
Didele, 700 pusi, “knyga gražiausių senoviškų pasakų kurios nie
nurodymai amatninkams, daržininkams, ūkininkams ir tt. Didele
kados
nepasensta.
Su
daugybe
paveikslų
..............................
$2.00
jo gauti $5,000.
knyga, 392 pusi...............................................................................$2.00
Pild. Taryba davė nuro
dymą kur reikia kreiptis ir
kas daryti, taipgi ir Adv.
Geografija arba žemės aprašyma — didelė 459 pusi, knyga, pir
Olis pranešė kad gavo ap
miau buvo $3 (tvirtais viršąis $4), dabar ............................ $2.00 z
Paveiksluota, didelė 600 pusi, knyga, supažindina su atsiradimu
likacijos popieras ir peržiužmogaus ant žemės nuo ankstyviausių laikų iki musų dienų. Se
rėš, bet jau 8 mėnesiai kaip
niau parsidavė net po $4.......................................
$2.00
žiuri ir jokios žinios neda
vė nei Popeikai nei Pildo
Naujas pilnas Orakulas — didele praktiškų burtų ir monų knyga,
mąją! Tarybai ką su tom
su nuspčjimais likimo ir laimės vyrų ir moterų pagal žvaigždžių,
Naudinga knyga turėti savo namuose kiekvienam — aprašoma
popierom padarė kurios bu-i^ kortų, ir delno. 414 pusi............................................................ $2.00
įvairios paprastos ligos ir kaip jų apsisaugoti. 174 pusi.
$2.00
vo jam pasiųstas per ban-|«I
ką.
•
■C
Graži istoriška apysaka iš ankstyvų Vikingų puldinėjimų
Taipgi buvo išnešta pro- £
Lietuvos pakraščius Baltijos pajūryje. Paveiksluota. 300
pusi. Parašė K. S. Karpavičius. Ši knyga yra naujausia
testas prieš Lietuvos teis- f
iš Amerikoje leistų knygų ir apibudina gilios musų seno
mą kurs negerai pasielgė į
vės karžygius, jų papročius, ir priešus Vikingus. Einasi
nubausdamas senelį Dr. J.
apie nežinomą Mergą atvykusią iš. juros ir užkariavusia Žemaičius, ir apie vieną narsų Lietuvį, kuris ten nuvyko priešus naikin
Šliupą, kuris nieko pikto £
ti. ŠI KNYGA DUODASI TIK PQPIEROS VIRŠELIAIS; Už AUDIMO VIRŠELIUS REIKIA PRIMOKĖTI 50c.
nepadarė, tik mažą knyge- £
lę išleido, kurią Amerikos £

ASARIO DIDELIŲ
VERTYBIŲ

GAUS VIENA ŠIŲ KNYGŲ DOVANAI!

Vytautas Didysis

TŪKSTANTIS IR VIENA
NAKTIS

ŽMONIJOS ISTORIJA

NAMŲ DAKTARAS

Juros Merga

“PAIN-EXPELLERIS'' sugrąžino man sveikatą. Per suvirs du metu aš kanki
nausi su skausmais pečiuose. Išleidau daug dolerių daktarams, kurie užsispyru
siai reikalavo, kad gulėčiau lovoj.
“Mano draugas patarė man, kad jei aš trinčiau skaudamus sąnarius su PAINEXPELLERIU, tain tuojaus išgyčiau. Paklausęs savo draugo patarimo pradėjau
naudoti PAIN-EXPELLERI ir tuojaus atgavau savo sveikatą.“
(pasirašo) B. D., Philadelphia, Pa.

v. ĘTHNOLOGIJA

J. J. LAZICKAS

Aprašymas apiė žemes tautas — apie visas veisles, juodą, baltą,
tą, raudoną ir geltdną. Parodo paveiksląife visokių 'kraštų žmo' nių išvaizdas, tikėjimą, papročius. 117 .pusi. Buvo $3. ....<.. $2.00

JEWELER — RADIOS

6407 Superior Ave. ,

PAIN-EXPELLER*

Prie E. 66th Street
—ENdicott 4633—

Įrcg. J. V. Pat. Biure
Per suvirs 60 metu tikrasis Enker PAINEX PELLERIS gelbėjo darbininkams “sugrįžti
vėl prie savo darbo.” Sustingę sąnariai, skau
dami muskulai, skausmai pečiuose, reumatiški
gėlimai, strėndiėglis, neuralgija ir kiti pana
ši) s skausmai greitai pasiduoda šio puikaus
liniineuto dideliai gydančiai galiai.
Ką PAIN-EXPELLERIS padarė kitiems,
jis padarys tą patį ir jums.
Kaina 35c. ir 70c.
Parduodamas Visur

ISTORIJA ABELNA

GARAGE

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

Chester Cartage Co.
6513 SUPERIOR AVE.

•Tikrasis pažymėtas INKARO vaisbaženkliu.

W. C. BURCH

£

SUPER SERVICE STATION %
65th Wade Park Ave.
£

Adolpas Jakubauskas

Geriausias Gas mieste 14c, 16c į

Veltui motoro sutaikymas su į
kožnu mainymu aliejaus.

JAKUBS

LIETUVIS GRABORIUS
Lietuviai reikale kreipdamiesi pas mane apturesit tei
singą patarnavimą. Laisnuotas Balsamuotoj'as. 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.

mm

$2 Vertės Knygų Dovanai

“Naudojau Pain-Expellerj ir Tuojaus
Atgavau' Savo Sveikatą”

ADOLPH

uitai

s

K. STONIS
Didžiausia ir Gražiausia
i LIETUVIŠKA VALGYKLA

I

s

6824 Superior Ave.

KAIP RAŠYTI LAIŠKUS LIETUVIŠKOJ
IR ANGLIŠKOJ KALBOJ
Knyga iš 393 puslapių, nurodanti kaip rašyti visokiausius laiškus
Lietuviškoje ir Angliškoje kalbose: į tėvus, vaikus, į merginas, į
vaikinus ir visokiais biznio reikalais........................................ $2.00

LIETUVIU PRATĖVIAI MAŽOJOJE
AZIJOJE
Dr. J. Šliupo istoriškos studijos apie Lietuvių paėjimą pačioje gi
lioje senovėje. Knyga turi 283 pusi, ir parodo žemėlapiais Lieuvių gyventas vietas dar 800 m. prieš Kristų......................... $2.00

1

■:

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

KANKINTOJAI
IR KANKINIAI UŽ MOKSLĄ
Seniau buvuio garsaus Kun. VI. Dembskio knyga — 183 p.

$1.00

IR

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

“ DIR V A

Užsisakant “Dirvą” siųskit pinigus ir aiškiai pažymėtai norimų knygų vardus. 6820 Superior Avenue

Cleveland, Ohio

(Priimame Lietuvos Laisves Paskolos Bonų kuponus 1932 metų už pilnų jų vertę)

Taipgi užlaikau savą mėsinyčią

1310 Russell Road

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

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

g

Vasario 12, 1932

DIRVA

j

LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS minėjimas. Kadangi
Vasario 16-ta išpuola šiokį va-

I

į Kas Girdėt Clevelande-Apietinkese !
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais

!

“Baudžiauninkė” Pui- i SUIMTAS ANTANAS UR-i Iš priežasties šilto oro Sau
BONAS. Cleveland© laikraščiai' sio mėnesį Clevelande buvo
kiai Pavyko
rašo kad Antanas Urbonas, 45 daugiau automobilių nelaimių
Pereitą sekmadienį Lietuvių
salėje statyta nauja K. S. Kar
pavičiaus melodrama
“Bau
džiauninkė”, Lietuvių Kultūri
nio Darželio naudai, puikiai pa
vyko finansiniai ir artistišku
žvilgsniu. Publikos buvo pil
na salė, ir veikalas vyko taip
sklandžiai ir nuosekliai kad
publika turėjo kuo tikrai pasi
gerėti. Malonų įspūdį darė dai
nos kurios tarpais .veikale inėjo, dainuojamos artistės Sta
sės Greičienės (kuri vaidino
Baudžiauninkės rolę), su pritaiimais Jurgio Roversteino
(Ponaičio, kurs myli baudžiau
ninkę). Didelis kreditas pri
klauso ■ ir p. Vincui Greičiui,
kurs toms dainoms parašė la
bai atsakančią muziką; ypač
žavėtina buvo paskutinė daina,
duetas Baudžiauninkės ir Po
naičio.
Kitas roles turėjo šie: Malvinos — Elena Gįrigiutė; Pono
— J. V. Mičiulis; Ponios — Al
bina Paulienė; Kunigo — Juo
zas Marozas; Rapolo — Pranas
Mačėnas; Mykolo — Pranas
Sutkus; Ubagės — Pola Glugodienė; šeimininkės — Julė
Salasevičienė.
Šie visi ir visos taipgi labai
gražiai savo roles atliko, sukel
dami publikoje pasigerėjimą ir
savo tipais ir vaidinimu.
Kostiumus artistams pritai
kė p. Glugodienė.
Ačiū reikia pasakyti ir A. J.
Naunčikui už jo pasitarnavimą
su šviesomis scenos pagražini
mui. kadangi šviesos prisideda
dikčiai prie veikalo papuošimo.
Programo vedėju buvo Adv.
P. V. Cesnulis, kurs aktų tar
puose davė platų paaiškinimą
apie Cleveland© Lietuvių Kul
tūrinį Darželį ir kaip einama
prie jo įsirengimo.
Po vaidinimo buvo šokiai, į
kuries suėjo dar kita tiek jau
nimo, bet į salę butų netilpę
jeigu senieji po perstatymo ne
būtų išsivaikščioję namon. •
Kiek patiriama, Darželiui iš
šio vakaro liks pelno apie $100.
Tai geras uždarbis imant šiuos
prastus laikus, kuomet negali
ma daryt brangesnės įžangos.
Buvęs.

m., po ilgų tardymų Medina ap
skrities kalėjime, prisipažinęs!
prie nušovimo savo žmonos Ci
nos Gruodžio 7 d. jų ukėje N.
Brunswick, O. Tardytojai sa-(
ko Urbonas prisipažinęs prie
šovinio, bet sakęs jog žmona
šovus į jį pirmiau. Urbono
šautuvas rasta ukėje šiene.
Urbonas buvo suimtas tuoj
po nušovimo, bet buvo paleis
tas. Antru kartu tapo suim
tas Clevelande _ ant Hamilton
avė., vienoj spy'kyzėj, kur bu
vę suimti kiti du vyrai pasisa
kė kad jie pardavę Urbonui
revolverį. Kada Urbonas buvo
sustatytas su tais vyrais akis
į akį, jie patvirtino jog revol
verį jam pardavė.
Urbonas buvo divorsavęs sa
vo žmoną du kartu pereitą me
tą ir po kelių mėnesių nesirodymo jai, detektivai sako, jis
vėl nuvyko pas buvusią savo
žmoną reikalauti $500 kelionei
į Lietuvą.
Piktumai 'tarp Urbonų kilę
už pinigus, kuriuos, Urbonas
pasakojo detektivams, žmona
buvo nuo jo pavogus. Jie bu
vo pardavę nuosavybę ir gavę
kelis tūkstančius dolarių. Tik
dalį pinigų ji padėjus su žinia
vyro, o kitus sakė nuo jos plė
šikai atėmę. Po jos mirties
surasta keturiuose bankuose
skirtingais vardais padėta ne
toli $6,000.
Po žmonos žudystės, Urbonas
gyveno ukėje su dviem savo
vaikais.

DARŽELIO' susirinkimas, šį
penktadienį, Vasario 12 d., nuo
7:30 vai. vakare, Lietuvių sa
lėje bus laikomas mėnesinis su
sirinkimas Lietuvių Kultūrinio
Darželio Sąjungos. Draugijų
atstovai prašomi dalyvauti ir
atnešti savo duokles. Taipgi
gali dalyvauti pavieniai kas
tik nori darbuotis Darželio la
bui. šį pavasarį rengiamasi
prie Darželio atidarymo, reikia
darbščių žmonių.
Vald.
NAUJAS LIETUVIS ADVO
KATAS. šiose dienose išlaikė
valstijos teisių kvotimus Co
lumbus mieste 307 nauji advo
katai, iš jų 111 Clevelandiečių.
Tarp Clevelandiečių baigė vie
nas Lietuvis, Antanas B. Mont
vilas. Taigi turėsime pirmuti
nį čia gimusį ir augusį advoka
tą, kurs paeina' iš vietinių. Iki
šiol musų advokatai buvo at
eiviai ir visi kituose miestouse
mokslus baigę, išskyrus rodos
vieno.

LIETUVIŲ Kvartetas gra
žini pasirodė. Lietuvių kvar
tetas susidedantis iš Stasės
Greičienės, R. Greičiūtės, J.
Kayacko ir J. Krasnicko gra
žiai pasirodė Vasario 3 d. mie
sto auditorijoje, Automobilių
P: i odos programs. Programas
atidaryta su naujai parašyta
V. Greičiaus daina, “Mes Gryšim Ten”; paskui sekė S. Grei
čienės solo “Plaukia sau Lai
velis”, Krasnicko “Visur Ty
la”, duetas “Oi Berneli, Vien
tury”, kurį sudainavo Greičienė su Krasnicku, ir ant galo
Žilevičiaus “Anoj Pusėj Ežero”, Visos dainos labai gra
žiai išėjo, ypatingai publikai
patiko duetas. Po programo
daugelis svetimtaučių sveikino
Lietuvių kvartetą girdami ir
ačiuodami už taip gražias ir
puik'ai sudainuotas dainas.
Programo klausėsi apie sep
tyni tūkstančiai žmonių. Buv.

negu pernai Sausio mėn. šymet per Sausį užmušta 22 as
menys, 8 daugiau negu pernai.
TVARKRTOJAS AL SIRAT GROT
TO CIRKO REIKALŲ

Visas Didysis Clevelandas yra pa
siruošęs dideliam šio sezono pasi
smaginimui, “didesniam ir geres
niam” antram metiniam Al Sirat
Grotto Cirkui, kuris atsbus Public
Hali prasidedant ateinančiu pirma
dieniu ir tęsis iki Vasario 27 d., iš
imant sekmadienį.
Bus net 54 paskiri aktai trijose
ringėse, ore ir ant platformų. Pro
gramas tęsis suvirs dvi valandas
Po atidarymo vakaro, pirmadienį,
toliau perstatymai atsibus du kariu
į dieną, po pietų ir vakare. Prie
to bus du ar trys priešpietiniai per
statymai.
Dalyvaus garsiausi Europos ir
Amerikos cirkų profesionalai. Su
virs keturi desčtkai klaunų krės vi
sokiausius juokus kas perstatymas.
Lavinti arkliai, maži ir dideli, ju
rų liūtai, drambliai atliks savo per
statymus.
Šymet Grotto pasiryžo įtaisyt pil
ną gyvūnų parodą. Jie rasis žemu
tinėje dalyje Public Hali. Ten bus
sutalpinta visi cirko gyvuliai ir ga
lima bus juos matyti kiekvienam
be priedinio primokėjimo.
Pereitą metą 160,000 žmonių ap
silankė Al Sirat cirke, šymet pa
ruošta vietos kad galėtų sutilpti iki
250 000 žmonių per visus vakarus.
Dabar jau galima pirkti rezer
vuotas vietas Music Hall box offise
miesto auditorijoj.

:
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Padarykime Miller Mayoni
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“Europa” — Balandžio 20 d. per Bremeną
“Kungsholm” — Gegužės 10 d. per Švediją
“Statcndam” •— Gegužes 21 d. per Holandiją
“Lancastria” — Birželio 1 d. tiesiog į Klaipėdą
“Berengaria” — Birželio 15 d. per Southamptoną
“Frederik VIII” — Liepos 2 d. per Kopenhagą
“Statendam” — Liepos 16 d. per Holandiją
“Gripsholm” — Liepos 30 d. per Švediją
“Majestic” — Rugpjūčio 19 d. per Southamptoną

Ypatingai kreipiama dėmėsi į SPAUDOS EKSKUR
SIJAS rengiamas laivais: “LANCASTRIA” Birželio 1;
šis laivas plauks tiesiog Klaipėdon, t. y. keleiviams ne
reikės niekur persėsti kitan laivan ar rūpintis apie ba
gažą. Kita Spaudos Ekskursija laivu “FREDERIK
VIII” išplauks Liepos 2 ir ši kelionė bus per Skandina
viją, Kopenhagą, iš kur eina tiesioginis susisiekimas lai
vais su Klaipėda.
Čia reikia priminti kad manantiems keliauti atsilan
kyti ar apsigyventi Lietuvoje — dabar jau laikas pra
dėti rūpintis kelionės reikalais, kaip tai: gauti iš Lietu
vos gimimo metrikus, sužinoti atvažiavimo laiką ir lai
vo vardą, gauti gryžimui leidimus, užsisakyti laivuose
vietas ir tt.
Kreipkitės informacijų į:

“DIRVOS” AGENTŪRA
6820 Superior Avenue

Cleveland, Ohio

Ohio Lith
Yea’
ll! the Unite,
Canada and
Lithuania an

6820 Superb

No. ,8

Tautinės grupės didumoje prisidėjo prie atmetimo
Manager Plano pereito Lapkričio balsavimuose. Nuo to
laiko Republikonų organizacija ėmė dėti desperatiškas
pastangas palaikyti savo rankose Miesto Valdžią — ne
žiūrint kokiais budais ir kiek tas kaštuotų!
Jus galit vėl parodyt savo galę Antradie

ni, aVsario 16, balsuojant už RAY T. MIL
LER ant Mayoro.
RA T. MILLER yra drąsus — gabus — ir teisingas.
RAY T. MILLER kaipo Prosekutorius padarė Clevelandą pavojingu gangsteriams, politiškiems grafteriams
ir raketieriams.
RAY T. MILLER paliuosuos policiją nuo politikierių
kontrolės ir padarys Cleveland© gatves saugias moterims
ir vaikams.
RAY T. MILLER duos Cleveiandui liberalę adminis
traciją, laisvą nuo graftų, suktybių ir privilegijų.

Balsuokit už RAY T. MILLER

DEMOKRATU KANDIDATĄ
ANT MAYORO

j

Antradieni, Vasaric-February 16

Važiuokit Lietuvon per “Dirvos” Agentūrą

Lietuvių} kurie mano šymet atlankyt Lietuvą, priva
lo atkreipti dėmesį i Amerikos Lietuvių Laivakorčių
Agentų Sąjungos rengiamas Ekskursijas Lietuvon. Ši
Sąjunga, rengia kas vasarą keletą ekskursijų parinktais
laivais, žinomomis linijomis, kur Lietuviams patarnavi
mas yra geresnis, o su ekskursija važiuojant buna daug
patogiau sutvarkyta kelionės reikalai.
Keleivis) važiuodamas su buriu ekskursantų, turi se
kamus patogumus: laivas buna parinktas vienas geriau
sių tos linijos, tiesioginis arba su persėdimu pasiekimas
Lietuvos uosto Klaipėdos; nereikia mokėti ekstra už ba
gažą važiuojant ne Lietuvoje traukiniu; su ekskursija
siunčiasi patyrusis vadas, kuris prižiūri keleivių reika
lus; jei ekskursija rengiama didesniu laivu kuris negali
įplaukti Į Klaipėdos uostą, tada persėdimas j kitą laivą
ar traukini buna sutvarkytas taip kad keleiviui nereikia
laukti, o jau kai prisieina kur laukti ilgesnį laiką, tada
linija pasirūpina nemokamai suteikti keleivams vieno
kių ar kitokių pramogų, kaip tai pavažinėti po miestą,
aprodo kultūrines Įstaigas ir tt., ir tas viskas keleiviui
' nieko nekainuoja.
I
Šymet Liet. Laivakorčių Agentų Sąjunga rengia
sekamas
Ekskursijas ir šiais laivais:
1

r
The only Li
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JEIGU JUS NORIT

Ekskursijos Prasideda!
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Advertis

Teisingo, nebosaujamo Mayoro,
Numažinimo kastų miesto valdžios,
Prašalinimo skurdo ir badavimo,
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BAIGĖ high school. Pauli
na E. Mozuraičiutė, Juozo ir j Pirmadienio Vakare
Elzbietos duktė, baigė John
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215 mokinių kurie baigė tą mo
išskyrus Sekmadienį.
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ta kaipo žvaigždės; tarp tų de
šimts buvo ir Paulina. Pau
lina yra gabi mokinė ir nori
siekti aukštesnį mokslą, nori Bus atlikta 54 parinkti ak
būti high school mokytoja.
Linkėtina Paulinai pasiekti tai ringėse, ore ir platfor
mose. Liūtai, Klaunai, slo
savo užsibrėžtą tikslą.
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Public Hall box office. ĮsiC & J BEAUTY SHOPPE
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Iš SLA. U-TOS KUOPOS su
sirinkimo. Vasario 3 d. buvo
gan skaitlingas kuopos susirin
kimas, kadangi nariai pradėjo
įdomauti kuopos stoviu. Pri
ėjus prie kuopos finansų tvar
kymo komisijos raporto, komi
sija išdavė savų nuveikimo ra
portą, kurs dar buvo nepilnas,
bet iš jo matėsi kad buvo ne
maža betvarkė finansuose.
Komisijai priklauso kreditas
už jos didelį atliktą darbą, bet
kartu užsitarnauja ir papeiki
mo, nes apsiima darbą atlikti,
bet tuo pačiu nori padidinti
kuopoje betvarkę: ateina prisi
rengę ne vien raportą išduoti,
bet ir trukšmą kelti, nupiešia
dalykus didesniais negu jie yra. Mes žinom kad člraugučiai
V. GUDINAS
Susivienijimą pralaimėjo jau
senai tai kam dar vėl trukšG700 SUPERIOR AVE.
mauti ir užsipulti ant nekuriu Užlaiko puikią krautuvę Groserių,
žmonių? Jeigu apsiėmėt atli
Saldainių ir visokių rūkymų.
kti darbą kokį kuopos susirin
Lietuviams Gera Užeiga.
kimas pavedė tai išduokit ra
•Kviečiame atsilankyti, busit
portą apie tai, be jokių ten sa
patenkinti.
vo “pridėčkų” tai gausit kre
ditą už dirbimą. Gerai galit
suprasti kad kuopos ir Susivie
nijimo nekontroliuosit ir tie
ilgi “spyčiai” niekeno nepagei
daujami.
Jonas Jarus.

KLAIDOS pataisymas. Pra
nešime apie šv. Jurgio parapi
jonų rengiamą card party Už
gavėnių vakare Lietuvių salė
je, pereitame numeryje įsi
skverbė zeceriška klaida: Bu
vo pasakyta jog rengia “šv.
Jurgio parapijos parapijonų
komitetas”, bet parapijos ko
mitetas su šiuo rengimu nie
ko bendro neturėjo, buvo va
karas tų parapijonų kurie ne
sutinka su dabartine šv. Jur
gio parapijos tvarka. Paren
gimas buvo pasekmingas, lan
kėsi daug publikos.
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: Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia :
Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje

PASKUTINIS DIDELIS IŠPARDAVIMAS
100
Mažiems Vaikams OVERKOTŲ micros 3 iki 8
75 f? Vaiku LEATHERETTE Vilnonių Kailiniukų
Mieros 8 iki 18 metų
Pirmiau parsidavė po $4.65 ir $7.75
DABAR NUPIGINTA IKI

$2-50
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IR DARBIN

Budavos 8
dij(s. Detroit,
tomobilių išd
kad Ford tu c
naujus fordt
4 cilinderių i
linderių.
Į Fordo dii
daugiau darbi
jau dirbo 50
kų ant naujų
užilgo Ims p
darbų 100,00C
750,000 dirb
ėjusių metų 1
deralės valdž
mų budinkų Į
tijose dirbo "
ninku.

"New York. dejų organiza
žus numažinti
tuvių darbininl
šimčių nuo alg

THE KRAMER & REICH CO.
7002-04 Superior Ave.

*

Kampas Giddings Rd.

REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa
tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale bile
Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirmiau šau
kit mus negu ugniagesius (firemonus).
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate
ir Apdraudos Agentūra.

P P. MULIOLIS
6606 SUPERIOR AVE.

HEnderson 6729

Vaizbos Buto (Chamber of Commerce)
Attorneys

Jewelers

P. V. CIIESNUL
MAin 2542
J. J. LAZICKAS
929 Society for Savings Building 6407 Superior ave.
ENd. 4635

Banks
LIETUVIŲ BANKAS
6712 Superior Ave.
HEn. 2498

Bulding

Contractors

MARTIN KAZEN
6606 Superior Avenue
M. ROMAITIS
13416jjEdgewood Avenue

Confectioners
J. BARDZILAUSKAS
6412 White Ave.

Printers-Publishers
“DIRVA”
6820 Superior ave.
ENd.

4486

P. A. ŠUKYS
1308 E. 68th St.
ENd.

4932

Photographers
ANTANAS BARTKUS
1197 E. 79th St.
HEn. 3535

Painters-Paperhangers
VINCAS DEBESIS
7607 Star Ave.
Hend. 0732

Cleveland. nose New Yorl
ležinkelio kom
vo dirbtuves p
1,200 darbininl
nija nori sutvai
mėnuo visi dar
dirbtų nors po

Youngstown,
varius vajų “du
šiose
dienose
laikino darbo d
darbių.
Gelžkelių nuo
gyje 1931 metų
sies gelžkeliai ti
$4,236,587,351, 1
rėjo $5,343,665,6!
1931 m. maži:
žierių važinėjo
nors nuo 1904 m

Barbourville, 1
lėtas dienų atga
liakasyklos sarg
streikuojantį an;
Protestui prie
munistų valdom;
Mine unija pradi
zuoti protesto <
ciją. Miestelio
kompanija pasiry
stiaciją sulaikyti

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

Real Estate-Insurance
P. MULIOLIS
6606 Superior Ave.

Groceries-Meats
Restaurants

JOE BLAŠKEVIČIUS
1168 East 77th Street
BOLES. ANDERSON
B. GUDŽIŪNAS
1264 E. 71 Street
6901 Superior ave.
ENd. 9720
KAZ. OBELIENIS
Tailors
1404 E. 66th St.
HEn. 6716
JONAS BRAZIS
T. NEURA
2047 Hamilton ave.
PR. 9709 6905-07 Superior..av ENd. 0756

Seville, Ispanij
sirėmime streikei
licija Montellano
mušta du darbin
norėjo sulaikyti
pasažierinį autobi
Roma. — Per S
nesį Italijoje beda
čius padidėjo 69,(
ninku, dabar viso
skaitoma 1,051,00

