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China! Atmuša
Japonų Atakas
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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Chicago, Ill. — Miesto 
majoras Cermak atsidusęs 
pasakė: “Dieve gelbėk Chi- 
cagą”. Nuo gaisro virš 30 
metų atgal, šis miestas ne
buvo susidūręs su tokia pa- 
dėčia kaip dabar. Bus pa
leista didumo miesto dar
bininkų ir palikta tik dalis 
atlikimui reikalingi ausiu 
darbų, sutaupymui pinigų 
iki miestas išsigelbės iš kri- 
zio.

Johnstown, Pa. — Beth
lehem Steel Co. Cambria 
dirbtuvė gavo užsakymų 
pagaminti reikmenų page
rinimui tos kompanijos di
delės dirbtuvės Frankline,1 
kas duos darbo 500 darbi
ninkų ' kokiems keturiems 
mėnesiams.

Cleveland, Ohio. — 1,500 
tramvajų tarnautojų suti
ko dirbti už apmažinimą 10 
nuoš. nup algų.

Chicago. — 600 tarnauto
jų elektriško gelžkelio Chi
cago, Aurora ir Elgin lini
jos sutiko ant numušimo 10 
nuoš. nuo algų metui laiko.

Providence, Ky. — Pra
sidėjus terorizmui streike- 
rių kovose su kasyklomis, 
susprogdinta elektros kam- 
baris ir kasykla negali vei
kti. 300 darbininkų liko 
be darbo.

New Philadelphia, O. — 
Wolford Coal Co. kasykloj 
atsibuvo peštynės 200 strei- 
kerių ir 50 streiklaužių, pa
vartota net šautuvai.

Bell Telefono kompanija 
šiais metais skiria įvai
riems pagerinimams, didi
nimams ir naujoms buda- 
vonėms $330,000,000. Per
nai buvo paskirta tam tik
slui $389,000,000.

Deportuota 2,389 svetim
šalių. Iš Detroito 1931 m. 
deportuota į gimtines šalis 
2,389 svetimšaliai, arba 935 
daugiau negu 1930 m.

Siuvėjų streikas. New 
York. — Sustreikavo apie 
25,000 moteriškų rūbų siu
vėjų už geresnes algas ir 
už pagerinimą darbo aplin
kybių. Streikeriai smar
kiai kovoja prieš tas vietas 
kurios bando dirbti su ne- 
unijistais ir apstoję siuvyk
lų vietas apdaužo einančius 
j darbą.

Apie 18,000 siuvėjų pri
sideda prie streiko iš New 
Jersey ir Long Island.

Montreal, Canada. — Su 
Kovo 1 d. Canadian Pacific 
gelžkelio tarnautojams nu
mušama po 10 nuoš. nuo 
algų, metams laiko.

JAPONAI TRAUKIA 
DAUGIAU KARIU-

MENES
šaAghai, Vasario 25 d.— 

Po penkių dienų nepasek- 
mingų pastangų sumušti 
Chinus, Japonų karo vadai 
šiandien dar kartą metė vi
sas savo pajiegas prieš Chi
nus ginančius Kiangwan ir 
mušis pakilo iki aukščiausio 
laipsnio. Japonų tankai ir 
orlaiviai naudojami, bet ne
davė reikalingų pasekmių.

Surūpinta nepasisekimu, 
Japonijos vyriausybė pasi
ryžo gabenti daugiau ka- 
riumenės. Greitu laiku at
gabens dar 60,000 vyrų prie 
dabar esančių 25,000 Japo
nų.

šanghajaus fortus gina 
Chinų generolas Tsai Ting- 
Kai.

šanghajaus miesto valdy
ba persergėjo neutralių val
stybių kariškus iaivųs ne
sustoti kur nors arti Japo
niškų laivų, ir įsakė svetim
šaliams šalintis iš Japoniš
kų pozicijų sausžemyje.

RUSIJA RENGIASI 
KARAN

Maskva, Vas. 23 d. — So
vietų karo vadai tapo pa
raginti rūpintis apsigyni
mu jeigu atsitikime kas no
rėtų pulti Rusų teritoriją 
tolimuose rytuose. Sovietai 
gali išstatyti mušin penkis 
milijonus raudonos armi
jos.

AMERIKA DAR PER- 
SERGSTI JAPONIJĄ 
Washington, Vas. 24 d. — 

S. V. Valstybės Sekretorius 
Stimson patiekė Japonijos 
ambasadai pareiškimą, ku
riame išrodo kad Japonija 
liuesu noru laužo devynių 
valstybių sutartį Pacifiko 
reikaluose, ir pareiškė kad 
turi būti, palaikoma atvirų 
durų į Chiniją sutartis.

Suv. Valstijos žada parei
kalaut iš Japonijos atlygi
nimų už gyvastis ir turtą 
piliečių nukentėjusių šang
hajaus srityje.

JAPONIJOS KARIŠKA 
PARTIJA LAIMĖJO

Tokio, Japonija. — Vasa
rio 21 d. įvyko rinkimai 
Japonijos seimo atstovų. 
Iš 466 atstovų, 288 atstovus 
išrinko partija Seiyukai, 
dabartinės valdžios partija, 
kuri stoja už karą su Chi- 
nija.

S. VALSTIJOS IR T. SĄ
JUNGA EINA IŠVIEN 
Washington. — Akivaiz

doje naujo pasaulinio karo 
kuris gali kilti su pradėji
mu bombarduoti Šangha
jaus, Suv. Valstijos ir Tau
tų Sąjunga daro vienodas 
ir bendras pastangas pri
versti Japoniją liautis savo 
karingumo.

JAPONIJA PANEŠA 
NUOSTOLIUS

Iš $800,000,000 vertės šil-, 
ko medegos kas metai, Ja
ponija pagamina 65 nuoš., 
kas reiškia labai didelį Ja
ponijai biznį.

1929 m. šilko svaras kaš
tavo $4.65, o dabar nupuo
lė iki $1.90. Šilkas šiandien 
kaštuoja mažiau negu kaš
tavo 400 metų atgal, kas 
reiškia tikrą katastrofą šil
ko gamintojai.

Nors Japonijos vyriausy
bė duoda paramą šilko ga
mintojams, vienok ir pati 
vyriausybe negali pagelbėt 
tokiame atsitikime.

JAPONIJA SILPNĖJA, 
SAKO TROCKIS

Leonas Trockis, ištrem
tas iš Rusijos buvęs sovie
tų diktatorius, Amerikos 
laikraščiams davė sekančią 
savo nuomonę: Chinija at
bunda, Japonija pati save 
silpnina dabartiniais savo 
žygiais. Rusijai nėra pa
vojaus iš Japonų del Man- 
džurijos, bet Rusija gali ti
kėtis karo su Vokietija jei
gu Hitler taptų Vokietijos 
diktatorium.

MASKVOJ TRŪKSTA 
KREICORIŲ

Iš Maskvos ateina žinios 
kad ten pritruko kreicorių 
ištraukimui korkų iš bon- 
kų. Žinoma, vodkos gėri
kams kreicorių nereikia, 
nes komunistai dar prisilai
ko seno carų laikų palikimo 
išmušti korką tėkštelėjus 
bonkos dugną į delną.

Bet gėrikams kitokių gė
rimų, . kurių bonkos turi di
desnius kaklus ir storesnes 
korkas, tai jau reikia krei
corių. Stoka sovietų roju
je ir tokių dalykų kaip špil
kos. O jie ten organizuoja 
fabrikus ne kreiceriams ir 
špilkoms dirbti, o automo
biliams ....

Kadangi kreicorių ten vis 
bus stoka, o kadangi Ame
rikoje turim prohibiciją ir 
kreiceriai išėjo iš mados, 
patartina draugužiams gel
bėti savo ‘darbininkišką tė
vynę” ir rinkti kreicerius 
siųsti į sovietus.

“AKRON” APDAUŽY
TAS AUDROS

Lakehurst, N. J. — S. V. 
kariškas zepelinas “Akron” 
tapo smarkiai audros ap
daužytas; ims šešias savai
tes jį pilnai pataisyti.

Paminėjo žuvusiuosi u s. 
Berlinas. — Sekmadienį, 21 
d. Vasario, visa Vokietija 
turėjo paminėjimą dviejų 
milijonų savo vyrų žuvusių 
pasauliniam kare. Kalbėto
jai sakė kalbas, tikrinda
mi kad Vokietija sugryš į 
savo buvusią garbę.

HITLER EINA PRIEŠ 
HINDENBURGĄ

Berlinas. — Vokietijos 
fašistų vadas Hitler bus 
kandidatas iš savo partijos 
į Vokietijos prezidento vie
tą. Jis kandidatuoja prieš 
dabartinį prezidentą Hin- 
denburgą. Prie Hitlerio, 
dar du kiti kandidatai nori 
gauti Vokietijos prezidento 
vietą: komunistų kandida
tas Thaelmann, ir naciona
listų kandidatas Duester- 
berger.

DE VALERA LAIMĖJO 
AIRIJOS RINKIMUS 
Dublinas. — Vasario 16 

d. Airijos seimo atstovų 
rinkimus laimėjo De Vale
ros vadovaujama partija, 
Fianna Fail. Tokiu budu 
De Valera paima į savo va
dovybę Airių laisvą valsty
bę, o dabartinis preziden
tas Cosgrave su savo ma
žuma pasitraukia. Jis val
dė per 10 metų.

De Valera yra senas Ai
rijos laisvės kovotojas ir 
daug nukentėjęs nuo Ang
lijos. 1916 m., po kruvinų 
riaušių Dubline, jis buvo 
Anglų suimtas ir nuteistas 
sušaudymui, bet bausmė 
buvo dovanota. Nuo 1920 
metų, Anglijai davus teisę 
Airiams sudaryti savo lai
svą valstiją, Anglų pastan
gomis paėmė viršų tie ku
rie taikėsi daugiau prie An
glijos, todėl De Valera tu
rėjo pasitraukti. Dabar vėl 
jis stojo dirbti.

TARDIEU NAUJAS PRE
MJERAS

Paryžius. — Vieton atsi
statydinusio premjero . La
vai, prezidento pakvietimu 
sudarė naują kabinetą An
dre Tardieu. Jis atsistaty
dino keli mėnesiai atgal su 
savo kabinetu kada sena
tas nubalsavo jo darbams 
nepasitikėjimą.

ATIDARYTA JURGIO 
WASHINGTONO 

IŠKILMĖS
Vasario 22 d. Preziden

tas Hoover atidarė devynių 
mėnesių iškilmes paminėji
mui 200 metų gimimo su
kaktuvių Jurgio Washing- 
tono, Amerikos respublikos 
įsteigėjo. Tai y»*a pirmas 
atsitikimas kad valstybė su
rengia tokias ilgas iškilmes 
savo įkūrėjui.

Hitler tapo Vokietijos pi
lietis. Nors Vokietijos fa
šistų vadas Hitler nori taip 
sakant visą Vokietiją už 
nosies vedžioti, jis iki šiol 
buvo Austrijos pilietis, Vo
kiškos kilmės. Jis laike ka
ro kovojo už Vokietiją. 
Šiose dienose jis tapo pa
skirtas profesorium Brun
swick universiteto ir tuomi 
tapo pripažintas Vokietijos 
piliečiu.

MAŽINA BIUDŽETĄ
Washington. — S. Vals

tijų Kongresas pasiryžęs 
nukirsti dar $100,000,000 
nuo įvairių valdžios depart- 
mentų biudžetų, mažinimui 
išlaidų. Jeigu kas nors ne
panaudos prievartos pra
varyti dabar padarytus pa
siūlymus, tas sutaupymas 
yra galimas.

ŠTAI PROGA TIEMS
KURIE NEPASITIKI

BANKAIS
Suv. Valstijų valdžia no

rėdama pagelbėt tiems ku
rie bijo laikyti pinigus ban
kuose, ir pagelbėti pakilti 
nuslugimui, nuo Kovo 7 d. 
pradės pardavinėt iždo cer- 
tifikatus sumose $50, $100 
ir $500, ir tuos pinigus dės 
į suorganizuotą Finansinę 
Rekonstrukcijos korporaci
ją. Iš jos gaus pagalbą vi
sokios pramonės, bankai ir 
industrijos.

Kaip greit žmonės pra
deda atgauti pasitikėjimą 
bankais, kada valdžią ėmė 
teikti pagalbą, parodo šis 
faktas: Chicagoje vienas 
bankas buvo tiek nusilpęs 
kad skolino iš valdiškos Re
konstrukcijos korporacijos 
$1,000,000. Tą patyrė žmo
nės ir tuoj ėmė nešti pini
gus dėti į banką. Už pen
kių dienų bankas grąžino 
valdžiai paskolą, taip daly
kai pagerėjo.

VOKIETIJOS PASIŪLY
MAS TAIKAI

Geneva.’ — Nusiginklavi
mo konferencijoje Vokieti
ja nuėjo toliau už kitas val
stybes karingumo sumaži
nimo reikale. Vokietija pa
siūlė panaikinti priversti
ną ėmimą vyrų į kariume- 
nę, karui kilus, prie to ką 
pritaria naikinimui • tokių 
karo įmonių ką pasiūlė Ru- 
sijh. ir Italija.

Pati nuginkluota, gal Vo
kietija nori kad ir kitos ša
lys nusiginkluotų, o gal jai 
pasirodė jog karingumas ir 
didelis militariškumas, ko
kiu ta šalis buvo seniau, ne
išeina į naudą.

ALAUS STREIKAS
Vokietijoj pradėjo strei

kuoti karčiamninkai neno
rėdami klausyti valdžios 
įsakymo, numažinti alaus 
kainas gėrikams. Tūkstan
čiai karčiamų atsisako vi
sai alų parduoti.

TROCKIUI ATIMTA SO
VIETŲ TEISĖS

Maskva. — Buvusiam Le
nino kamarotui Trockini, 
kuris jau kelintas metas 
gyvena ištremime Turkijo
je, šiose dienose formaliai 
atimta Rusijos piliečio tei
sės. Su juo dar 35 kiti ne
teko tų teisių.

PRASIDĖS PARTIVIŠKA 
KOVA

Washington. — Politiš
kos paliaubos, padarytos 
tarp Republikonų ir Demo
kratų partijų su tikslu pra
vesti nekurias būtinai rei
kalingas taisykles ir nuta
rimus gelbėjimui šalies iš 
ekonominio krizio, pasibai
gė. Dabar Demokratų par
tija, kuri turi Kongreso 
kontrolę, užveda atvirą ko
vą su Republikonų admini
stracija.

KaiįSo pirmą šūvį į tai, 
Demokratų vadas Atstovų 
Bute Vasario 22 d. pareiš
kė jog “Prezidentas Hoover 
nori apvogti Demokratus 
nuo kredito kokis jiems pri
klauso už vieningą veikimą 
gelbėjime šalies išvesti iš 
krizio.”

KAS KANDIDATUOJA SLA.
PILD. TARYBON

Iš tikrų šaltinuj patiria
me kad kandidatai į SLA. 
Pildomąją Tarybą jau ga
lutinai nustatyti ir praside
da siuntinėjimas kuopoms 
balsavimo lapelių su sekan
čiais vardais:

Ant Prezidento —
Bagočius, 
Gegužis, 
Bačiunas.

Ant Vice-Prezidento —
Mikalauskas, 
Vokietaitis, 
ir bolševikas;

Ant Sekretoriaus — 
Jurgeliutė, 
Čekanauskas, 
ir bolševikas;

Ant Iždininko —
Gugis,
Tareila, 
ir bolševikas;

Ant Daktaro-Kvotėjo —
Klimas,
Bronušas, 
Stanislovaitis;

Ant Iždo Globėjų —
Raginskas, 
Januškevičius, 
Bakanas, 
Stungis, 
Mockus, 
Sekys.

Viniko ir Griniaus . 
nėra

Kaip matote, šiame sąra
še nėra vardų J. Griniaus į 
Vice-Prezidentus ir M. J. 
Viniko į Sekretorius.

Grinius, pašturmavojęs,; 
pakandidatavęs į kelias vie
tas (nemokėdamas atsisa
kyti kada buvo laikas), da
bar galutinai atsisakė neiti 
į jokią vietą. Tuomi jis su
ardė cicilikų sleitą ir jie 
netenka kandidato į Vice-1 

VOKIETIJA IMASI BAN
KINIO BIZNIO

Berlinas. — Pereitą va
sarą užsidarius keletui Vo
kiečių bankų, dabar Vokie
tijos valdžia pati žada pa
imti kontrolę nekuriu ban
kų, pastatymui jų ant tvir
tų pagrindų. Prezidentas 
Hindenburg užtvirtino pa
tvarkymą kad valdžia gali 
skirti iki 400,000,000 mar
kių ($94,800,000) bankų pa
ramai.

PROHIBICIJOS PRIEŠAI 
DAUGINASI

Žymus Amerikos žurna
las “Literary Digest” pra
dėjo savo bandymų balsa
vimus patyrimui kiek pri
taria prohibicijai ir kiek 
tam priešingų.

Pasirodo iš sugryžtančių 
atsakymų kad 5 prieš 1 yra 
prieš prohibiciją. Reiškia, 
ant kožno 1 užtariančio tą 
įstatymą, 5 jam priešingi.

Amerikai reikia tik pro
gos balsuoti prohibicijos 
klausime, ir ji tuoj butų at
mesta. Bet tam tikri žmo
nės ir tam tikros taisyklės 
dar stovi kelyje.

Lyginant Amerikos žmo
nių ineigas 1929 m. su 1930 
metais, šiais pastarais me
tais ineigos bendrai buvo 
16.4 nuoš. mažesnės.' Viso 
ineigų 1930 m. apskaitliuo- 
jama $71,000,000,000.

Prezidentus, ir karštuolių 
sandariečių, kurie nežino
dami ką daro, rėmė socia
listų kandidatą į Vice-Pre
zidentus, sau į Prezidentus.

Viniko klausime padary
ta Pild. Tarybos sprendi
mas ir prieita išvados kad 
jis turėjo būti Amerikos pi
liečiu laike kandidatavimo, 
o jis nėra.

Cicilikai lieka be Sekre
toriaus ir tokiu budu tam
pa atviros durys rinkimus 
laimėti dabartinei Sekreto
rei, P. Jurgeliutei.

Jurgeliutė galiaus pasiry
žo palaikyti kandidatūrą 
kada Gegužis griežtai atsi
sakė ištraukti savo kandi
datūrą į Prezidentus.

Bačiuno kandidatavimu s 
į Prezidentus uždaro duris 
kandidatavimui bolšev i k i! 
kandidatui, kas sulaikys 
nereikalingą, bergždžią ir 
kartą numarintą komunis
tų agitaciją SLA. kuopose. 
Toliau, mes tautininkai tu
rėsime pasirinkimą tarp 
kandidato kuriam nieko ne
galima blogo primesti, ir 
Gegužio, už kurį (jeigu jis 
vienas kandidatuotų) mes 
turėtume priimti visą cici
likų purvą sau į veidą.

Gaila kad p. Gegužiui 
stokavo tiek supratimo jog 
jis tik pablogina savo ir 
tautininkų poziciją.

Kaip ten nebūtų, tauti
ninkai turi dėti visas pas
tangas kad balsai neitų ci
cilikų kandidatams.

Ne kas kitas kaip tik Ge
gužis ir Vitaitis kalti už' 
dabartinį cicilikų smurtą, 
kurį jie rengiasi įvykinti 
prisidengdami visokiais ne
savais vardais ir klaidinda
mi SLA. narius.

SMULKMENOS IŠ 
LIETUVOS

—Vienas Lietuvis, Juod- 
kunaitis, išrado svarbų pa
gerinimą prie siuvamos ma
šinos. Sakoma kad Singer 
siuvamų mašinų kompanija 
tą jo išradimą atperka.

—Kaunas šių metų pra
džioje turėjo 4345 telefono 
abonentus; Klaipėda 1376; 
Šiauliai 542; Panevėžis 445.

—Pereitų metų pabaigoje 
Lenkai Vilniaus krašte už
darė devynias Lietuvių mo
kyklas. Lietuvos užrube- 
žinių reikalų ministeris Dr. 
Zaunius delei to įteikė Tau- 
tų Sąjungos sekretoriatui 
protesto laišką.

—Lietuvoj išviso įskaito
ma 27,500 valdininkų. Iš 
jų 7,031 dirba įvairiose įs
taigose Kaune, 18.170 pro
vincijoje, 1,031 Klaipėdos 
mieste; 1,145 Mažosios Lie
tuvos provincijoje ir 123 
užsienyje.

—Ruošiama įstatymo pro
jektas Seimui rinkti. Jis 
busiąs paskelbtas laikraš
čiuose, kad butų progos jį 
plačiau paaiškinti ir reika
lui esant daryti pataisų.

—Lietuvos Žurnalistų Są
junga rengia Gegužės 1 d. 
paminėti šimto metų su
kaktuves ir tuo pat laiku 
bus surengta “Lietuvos 
Spaudos Savaitė”.



2 DIRVA Vasario 26, 1932 J - Vasario 26, 19

Korespondencijos
PITTSBURGH

Lietuvių Vaizbos Buto 
veikimas. Antri mėtai nuo 
susiorganizavimo, Lietuvių 
Vaizbos Butas turi 63 na
rius, kurie susideda iš biz
nierių, profesionalų ir pa
žangių Lietuvių.

Pittsburgiečiai vaizbinin
kai stengiasi dirbti kulturi- 
jiius darbus kiek galėdami. 
Surengė aukštesnių mokyk
lų moksleiviams susipažini
mo banketą, tas buvo kibir
kštis jaunuoliams prie Lie
tuvystės, po to jaunuoliai 
suorganizavo Lietuvių Stu
dentų Draugiją, kuri labai 
pavyzdingai veikia.

Surengė iškilmingą vaka
rienę priėmimui Prof. M. 
Biržiškos ir drauge su Uk
rainiečiais dideles prakal
bas, kuriose plačiai iškelta 
.Vilniaus klausimas.

Taip pat vaizbiečiai ren
gė įvairių draugiškų suei
gų pažinčiai vieni su kitais, 
dabar nesenai turėjo viešą 
sueigą, prakalbas, su už
kandžiais visai publikai.

Vaizbos Buto komisija 
išrinkta darbuotis kad prie 
statomo Universiteto galė
tų Lietuviai ką nors įreng
ti atminčiai Lietuvių kul
tūros augančiai musų kar
tai. Kitos tautos rengs sa
vo kambarius, mes Lietu
viai irgi stengsimės tą pa
daryti.

Paskiausia, Vaizbos Bu
to nariai nupirko 77 akrus 
žemės, kur Lietuviai turės 
vietos rengti savo išvažia
vimus vasaros laiku.

Vaizbos Butas seka visus 
pranešimus ir patarimus iš 
centro New Yorke, po va
dovybe Generalinio Konsu
lo P. Žadeikio.

L. V. Buto susirinkimai 
laikomi pirmą ketvirtadie
nį mėnesio, nuo 8 vai. va
kare, Lietuvių Piliečių Klu
bo name, 1723 Jane st., SS.

Petras Pivaronas, 
L. V. B. Pirm.

antrą aukštesnęją mokyk
lą ant West Library avė., 
už apie $00,000.

Taksai už paveldėtą tur
tą. Pennsylvanija per du 
metu, 1930 ir 1931, turėjo 
didžiausias paskiras inei- 
gas nuo taksų sumokėtų už 
paveldėtą turtą vaikų nuo 
tėvų ar tam panašiai. Pa- 
veizdan, per du metu gavo 
paveldybos taksų $65,472,- 
639. Antra didelė ineiga 
buvo už automobilių leidi
mus — $62,977,935. Gazo
lino taksu surinko $56,894,- 
985.

VANAGAITIS ■ 
ir 

NAUJIENOS

Reikalinga $4,000,000 šel
pimui. Allegheny apskrity
je yra apie 30,000 šeimynų 
kurioms reikalinga pašal
pa. Taigi apskrities komi- 
sijonierių prašoma išleisti 
bondsus $4,000,000 sumoje 
aprūpinimui tų šeimynų.

Anglies iškasta mažiau. 
Brownsville, Pa. — Devin
tame Pennsylvanijos mink
štos anglies distrikte 1931 
m. anglies iškasta 1,798,000 
tonų mažiau negu buvo iš
kasta metai pirmiau. Viso 
1931 m. buvo iškasta 2,035,- 
009 tonai. Per metą buvo 
tik 3 mirtinos nelaimės ka
syklose tame distrikte. Gi 
1930 m. buvo užmušta 12 
darbininkų.

Statys dvi naujas mokyk
las. Pittsburgo mokyklų 
taryba nutarė statyti dar 
dvi mokyklas, vieną pradi
nę ant Ellsworth avė. ir 
Ivy st., už apie $1,000,000,

KUPIŠKĖNAMS IR JŲ 
RĖMĖJAMS

Kupiškėnų Klubas inkor
poruotas. Kupiškėnų Ben
dras Klubas Amerikoje ga
vo čarterį, kurį išrūpino 
Adv. K. P. Gugis veltui, už 
ką varde organizacijos ta
riu jam širdingą ačiū.

Ši organizacija yra be- 
partinė ir prie jos gali pri
klausyti kiekvienas Lietu
vis, nežiūrint pažiūrų. Vi
sų vienas tikslas — plėti
mas kultūros tarp Lietuvių.

Kluban mokestis yra 10c 
į mėnesį, arba $1.20 į me
tus, apmokant iškalno. Po 
Ameriką organizuojasi K. 
B. Klubo kuopos steigimui 
Kupiškyje Liaudies Namo. 
Nariai šio Klubo gali būti 
ir Lietuvoje, Kupiškio val
sčiaus gyventojai.

Jau esančių Klubo narių 
ir kuopų nutarimu, surink
tais pinigais gali būti uždė
ta viešas knygynas ir skai
tykla, liaudies namas susi
rinkimams kaip savo na
riams taip ir viso Kupiškio 
ir visų aplinkinių valsčių 
žmonėms naudotis liuosai, 
nemokamai, kaipo vieša įs
taiga, po kontrole K. B. K.
A. Klubas žengia tik prie 
savo aukščiau minėto tiks
lo ir narių sumokėti pini
gai ir aukos nebus panau
dota jokiam kitam tikslui. 
Iš šio Klubo nebus duoda
ma jokios aukos pašalinėms 
organizacijoifis.

Nariai kurie užsiima sau 
patinkamais darbais, gali 
tą daryti kaip jiems patin
ka, tik neturi panaudoti K.
B. k. A. vardo privatiškam 
arba pašaliniam tikslui, nei 
rinkti aukas. Už tai Klu
bas neims atsakomybės.

Jonas J. Kulis 
Centro Vald. Prez.

Jau 10 skyrių. Gauta ži
nia kad Pietų Amerikoje, 
U ragua j u j e, susiorganiza
vo Kupiškėnų Bendro Klu
bo skyrius, taip kad dabar 
K. B. K. A. jau turi desėt- 
ką skyrių. Tai smagi ži
nia centro valdybai, ir pa
drąsinant ir raginam Ura- 
guiečius dirbti nenuilsta
mai. Butų geistina kad ir 
Brazilijos ir Argentinos 
Kupiškėnai įkurtų skyrius 
ir prisidėtų prie šio taip 
naudingo darbo.

Jonas J. Kulis.
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Daugelis Lietuvių dar ne
žino delko Vanagaitis byli
nėjasi su “Naujienomis”.

Dalykas yra labai pa
prastas. “Margutis” buvo 
spausdinamas “Naujienų” 
spaustuvėje nuo 1928 metų, 
kaip tik jie užgimė. Viskas 
buvo tvarkoje. Nors kartais 
tekdavo “faituotis” del 
spaudos darbo prastumo ii’ 
t.t., bet mes perdaug nesi- 
pykdavom, nes “Naujienos” 
buvo iš savo pusės prielan
kios del sąskaitų. Nors 
brangios buvo “p^įukanos” 
ir sunki našta slėgė mano 
pečius, bet dirbau, prakai
tavau su koncertais, rekor
dų dainavimu, na ir mokė
jau sąskaitas. Trumpai sa
kant, viską ką uždirbdavau 
savo parengimais, atiduo
davau spaustuvei.

“Margutis” jokiu budu 
neapsimokėjo iš prenume
ratos. Patys gerai atsime
nate, “Margutis” kainavo 
vienas doleris už du metus! 
Vėliau 75 centai metams, 
dar vėliau $1.00, na, ir augo 
prenumerata del padengi
mo pašto išlaidų.

“Margutis” susilaukė rė
mėjų kurie darbavosi veltui, 
kad tik išlaikyt tą vienatinį 
muzikos bei dainų žurnalą 
Amerikoje.

Bet, štai , atėjo šmeižtų 
gadynė. Po pirmo “Margu
čio” pikniko, po pirmo kon
certo, jau “Margutis” Chi- 
cagoje susilaukė opozicijos. 
“Subytydamas” visų kitų 
parengimus gausumu pub
likos, jis sukėlė nekuriuose 
didelį pavydą. Na, ir prasi
dėjo visokį priekabių jieš- 
kojimai ir užsipuldinėjimai.

To negana. Praeitų metų 
Gruodžio 11 dieną atsakiau 
“Naujienoms” “Margučio” 
spausdinimą ir perkėliau 
kitur. Rodos niekas netu
rėtų pykti jeigu žmogus J- 
tiduoda darbą kitai spaus
tuvei, kuri atlieka darba 
daug geriau ir už nesulygi
namai žemesnę kainą. Bet 
kur tau! Tuojau pasigirdo 
kalbos iš naujieniečių kad 
dabar tarp “Naujienų” ir 
“Margučio” viskas baigta! 
Dar porą dienų vėliau, po 
ištraukimo “Margučio ” iš 
“Naujienų” Gruodžio 13 d., 
įvyko “Margučio” vakaras. 
Parengimas buvo pasek- 
mingiausias iš visų Margu
čio parengimų. Tada pavy
duoliai dar labiau užsidegė 
pavydu ir kerštu, ir.........
“ekspliodavo”.

Susidarė “bunčius” kriti
kų ir Vanagaitį kritikuoti, 
ne kritikos žodžiais, bet tie
siog kriminališkomis kolio- 
nėmis. Ir štai Gruodžio 18 
d., 1931 m. laidoj “Naujie
nų” “kritikas” išvadina ma
ne šiokiu, tokiu, kitokiu, a- 
nokiu ir ant galo tiesiog 
“žulikišku žmonių apgau
dinėtoju”. Rašo buk aš dar- 
buojuosiu “under false pre
tenses”, ir kursto visuome
nę manęs neremti.

Viską aš galiu pakęsti, 
bet šmeižtą kuris inkrimi
nuoja mano veikimą Lietu
vybei, tai jau kaip sau no
rite nepakęsiu. Kritikuokite 
mano scenos darbus kiek tik 
jūsų proteliai išneša, bet 
nedryskite vadinti .manę 
“žulišku žmonių apgaudi
nėtoju”, kokiu aš nesu.

“Naujienų” kritikas “kri
tikavo” mane ir “Margutį” 
ne kritiko akimis, bet, ker
što, pavydo ir šmeižto žo
džiais. Su tokiais “kriti
kais” kurie nežino jokių ry- 
bų nesivadovauja logika nei 
faktais, nėra kitos išeities 
kaip teismas, kur aš ir at
sikreipiau, prašydamas ap
ginti mano ir “Margučio” 
rėmėjų garbę.

Dabar SLA. Reikalai'.
Man mėginama primesti 

kaltę kad aš išjuokiu Susi
vienijimo Lietuvių Ameri
koje organizaciją. Cha, cha, 
cha!!!

Jau čia daugiau negu juo
kinga. Nejaugi aš busiu ant 
tiek glušas ir išgama kad 
savo tautos organizaciją iš
juoksiu? Amerikos Lietu
viai negirdėjo jokio žodžio 
iš mano lupų apie SLA. Nie
kados! Vanagaitis nei vie
nos komedijos įžeidžiančios Į 
SLA. nepastatė ir nepasta-' 
tys, bet apie tuos asmenis, 
kurie SLA. organizacijai 
mėgina kenkti ir gėdą daro 
savo pasielgimais, turi pil
ną teisę “fones” daryti. Bet 
paklausykite iš ko paeina 
protestai, rezpliucijos....

Vienas asmuo (“Naujie
nų” pusredaktorius ir SLA. 
“švietėjas”) negalėdamas 
savo proto gabumais iškilti 
visuomenėj, mėgino likti 
garsiu šmeiždamas mane 
per “Tėvynę”. Su šmeižtu, 
toli nenueisi. Taip ir čia. 
“Šmeižologijoje” • pasėka— 
teismas su “Naujienomis”.

Dabar prašyčiau gerbia
mų “kritikų” ir “rezoliucio- 
nierių” nurodyti visuome
nei kur ir kada aš išjuo
kiau SLA. organizaciją? 
Kokiam perstatyme? Juk 
jus kurie rašėte kritikas ir 
rezoliucijas, nebuvote ir ne
matėte tų perstatymų apie 
kuriuos pastaru laiku tiek 
daug rašote ir kalbate. Kaip 
jus drystate inkriminuoti 
mane nematę perstatymo 
“Elesa” komedijų? Juk aš 
gerai žinau kas ir delko ra
šė ir rašo tas “kritikas”....

Jūsų tikslas yra suklai
dinti visuomenę, tyčia su
maišant mane su savo nesi- 
politikavusiais politikie
riais ir SLA. vardo žemin- 
tojais. Jus rašote tam kad 
mane ir “Margutį” sunai
kinti, nes kai kupių “gera- 
dėjų” aš nesigėdžiu išvilkti 
“skymus” ir nušviesti eili
niams SLA. nariams kur 
“šuva pakastas”. Todėl ma
no komedijos nekuriems 
nepakenčiamos. O kada 
“Margutis” paskelbė viešai 
obalsį “su teisybe už teisy
bę”, tai nekurie “skymeriai” 
jau “iš proto kraustosi” del 
Vanagaičio ruošiamų vaidi
nimų.

Teatras yra gyvenimo 
veidrodis. Tą kiekvienas ži
no. Ir Vanagaičio teatru 
Chicagoje nekurie “skyme
riai” bijo ištolo. Matote, ko 
gero, gali pamatyti savo 
darbelius....

A. Vanagaitis

DAYTON
Vasario 16 d. liko nepa

minėta. Laikraščius skai
tant randi aprašymus kad 
kitų kolonijų Lietuviai iš
kilmingai minėjo Lietuvos 
nepriklausomybę. Bet pas 
mus nei šnipšt, nei tauti
ninkai nei katalikai O ro
dos tą buvo galima labai 
lengvai padaryti. Kitais 
metais būdavo atvažiuoja 
artistai A. Vanagaitis ir J. 
Olšauskas, kurie savo gra
žiomis dainomis mus pra
linksmindavo. Tai buvo ti
kri patriotiški paminėji
mai musų tautos išsiliuosa- 
vimo dienos.

O dabar štai kas tenka 
nugirsti tarp musų žemes
nio supratimo elemento: 
davatkėlės kalba buk Lie
tuvos Himnas esanti bolše
vikiška daina, o nekurie 
musų “demokratai” kalba 
kad Vasario 16 d. yra “fa
šistiška” šventė.

Tas gimdo suirutę ir ar
do Lietuvių vienybę. Jeigu 
mes ir ant toliau apleisime 
tautišką veikimą tai dau
giau tokių nesupratėlių už
gyvensime. “D.” Rep.

WATERBURY, Conn. GERB. SPRAGILAS ras, ir už tai mes per 16 me-
Baigė mokslą. Pereitą 

mėnesį baigė slaugės moks
lą Waterbury Hospital 
Training School p-lė Milda 
Barvicks (Baravykas). Ji 
paeina iš Ludington, Mich., 
kur gyvena jos tėvai. Ji 
čia mokinosi todėl kad jos' 
pusseserė p. K. Stanislovai- 
tienė čia gyvena.

Šiame mieste yra du Ii-] 
gonbučiai kurie ima mer
ginas mokytis į slauges. La
bai daug Lietuvaičių čionai, 
išeina tą mokslą.

Paskutiniu laiku slau
gėms darbas gauti sunku. 
Visi didieji ligonbučiai tu
ri daug mokinių, kurios di
dumą darbo atlieka po prie
žiūra tų kurios jau baigu
sios slaugės mokslą. Ge
ruose laikuose daugelis ser
gančių ima sau privatines 
slauges, bet dabar bando 
apsieiti kaip gali pigiau.

Slaugių draugija bando 
kaip nors sutaikyti savo 
darbą su visuomenės reik
menimis ; bando sutaisyti 
biurą kur serganti žmonės 
galėtij gauti slaugę tik po
rai valandų į dieną, nes 
daugelis neišgali mokėti po 
$6 ar $7 į dieną už pilną 
laiką. K. S.

Lietuviai gražiai pasižy
mėjo. Vasario 15 ir 16 dd. 
Buckingham salėje atsibu
vo “Civic Choir Festival”, 
arba chorų dainų šventė. 
Šitas koncertas buvo nau
jenybė Waterburyje. Jame 
dalyvavo žymesni chorai 
įvairių organizacijų, tan
kiausia, žinoma', bažnyti
niai chorai. Koncertas ren
gtas po 
Beecher 
naudai.

Pirmą 
Festival 
Parapijos (Angliškas) cho-

vadovyste Isaac
Clark, bedarbių

vakarą dainavo
Choras, Trejybės

GERB. SPRAGILO SLAP
TA KELIONĖ Į 

ČIKAGĄ
Po garsios cicilikų konfe

rencijos, kur Grigutis ve
džiojo už nosies sandarie- 
čius, paskui žiuriu “fašis
tai” pasigriebė Susivenioji- 
mo prezidentą Gegužį, ku
ris irgi buvo ten atsilankęs, 
ir lyg Žydo dūšią taraba- 
nijasi kažin kur. Na, mis
liu sau, neapsieis be mano 
žinojimo, taigi užsikabinu 
ant automobilio užpakalio 
ir važiuoju kartu su jais.

Veža, veža, tarabanija, 
gabena į kitą pasvietę, į ke
lintą miestą, kaip man iš
rodė, šaltyje lauke sėdint ir 
nežinant kada sustosim.

Paskui ant galo privažia
vom vieną namą ir auto
mobilis sustojo. Vedasi į 
vidų gerb. prezidentą, eina 
sykiu kiti “fašistai”, re
daktoriai ir kandidatai, ir 
įlendu patamse ir aš. At
sisėdu į kampą ir klausau
si. Politikieriai ir diploma
tai nori išrišt neatrezgia- 
mą mazgą: kas bus Susi
vieniojimo prezidentas, kas 
bus iždininkas, kas bus ki
toks činauninkas.

Ale paskui Gegužis ima 
ir papasakoja kad jam ne-- x -o   ,   ĮJCI jJCLOCl Cl lYCIVI JCU1L ne

ras, Mendelssohn .Yy^j cho- svarbu kas kiti bus, ba jis 
ras, Rusų choras, ir Negrų] įul-.į put prezidentu ir vis
choras.

Antrą vakarą: Festival 
choras, Episkopalų choras, 
Concordia Dainų draugija 
(Vokiečiai), žydų choras, ir 
Lietuvių Šv. Juozapo para
pijos choras. Lietuviai dai
navo: A. Vanagaičio “Vil
nius”, A. Aleksio “Jaunų 
Marša s”, J. Bendoriaus 
“Graži Mergelė” ir J. Žile
vičiaus “O, Pasakyk”. Per 
abu vakaru tik vien Lietu
viai buvo iššaukti atkarto
ti.

Daina “Vilnius” labai ge
rai pataikyta padainuoti 
Vasario 16-tai, gaila kad 
ne visa publika jos reikšmę 
suprato. Gerai butų buvęjbucĮą palikti prezidentu ir 
pridėti pora liauies dainų; a§ užtikrinu kad paliksiu, 
tą vakarą. Nors moderniš-Į_ ,sako jis.
kos musų kompozitorių dai- visi išsižioja ir klausia 
nos yra malonios ir patrau-jkas tas do būdas.
kiančios, bet Lietuvių liau-] — aš galiu užtikrint kad 
dies dainos yra visam pa-lnebus pavojų nei iš cicili-

kas. Tada kiti klausia:
— Tai kaip tamista žinai 

kad busi išrinktas, nors la
bai nori vėl prezidentu pa
silikti? Juk žinai kad per 
16 metų dirbai ir užsitar
navai garbę per pirmą de- 
sėtką metų, o per kitus 
penkis metus nusibodai. 
Jeigu vėl kandidatuosi, ar 
gali užtikrint kad liksi iš
rinktas ir l<ad cicilikams 
nenueis narių balsai, ba vi
si tik protestuodami prieš 
padarytas klaidas ir peril- 
gą buvimą, turės savo bal
sus kitam kam duoti, bile 
tik ne už tamista.

— Aš žinau labai gerą

šauliui įdomios, todėl butų 
patartina daugiau jų dai
nuoti. labiausia kuomet no
rima pasirodyti svetimtau
čiams. Mėgėja.

kų, nei iš komunistų nei iš 
kitokių istų jeigu visi im
sit ir pastatysit tik mane 
vieną, visi už mane agituo
si!, balsuosit, važiuosit į 
seimą, ten vėl mane remsit,

tų neturim jokio kito žmo
gaus Susivieniojimo prezi
dentu, ba tamista visada 
taip sakei, ir jeigu dabar 
kas paklausys ir darys taip 
kaip tamista nori tai kam 
dar rinkt prezidentą porai 
metų, verčiau išrinkt visam 
amžiui ir užriestas kriukis. 
Nereiks nei seimų nei rin
kimų, — sako vienas fašis
tas.

— Na tai, broliai ir sese
rys, aš daugiau nieko netu
riu pasakyt, aš vistiek kan
didatuoju, ba manęs nariai 
nori, nežiūrint kad “fašis
tai” ėjo prieš mane, socia
listai prieš mane, ir “San
dara” tik per pusę lupų ma
ne rėmė, kartais kalbėjo 
už mane, kartais už Gri-i 
nių, — sako Gegužis.

Ir taip pasibaigė vaka
ras, atėjo naktis, ir ' Gegu
žis pasilieka amžinas prezi
dentas, nežiūrint ar jo kas 
nori ar ne, ar kas pritaria 
ar ne, ale jis pats nori ir 
pats už save balsuos, o Su
sivieniojimo nariai ar my
lės jį ar ne, turės tylėt ir 
kentėt, ba jis žada sumušt 
cicilikų kandidatą, “fašis
tų” kandidatą ir komunis
tų kandidatą, ir paskui ap- 
sikarunavot “nepergalimu”, 
.visagalinčiu Prezidentu iki 
gyvos galvos.

Paskui visi nosis nuleidę 
išvaikščiojo ir išvažiavo, o 
gerb. “Dirvos” redaktorius 
rengėsi namon i Klyvlandą 
ir važiavo į stotį, ba reikė
jo gryžt traukiniu. Redak
torius eina, perka bilietą, 
o aš misliu sau, dabar nak
tis, tamsu, kas čia matys 
kai aš įlipsiu į vagoną — ir 
sau slaptai įlipau, ir parva
žiavau, niekam nei galvoj. 
Kada traukinis parvažiavo 
į Klyvlandą, išlipau sau ir 
iš naujo dypo pėkščias par
ėjau, ' ir dar radau savo 
gerb. šonkaulį miegant.

— Na kur tu buvai pra
puolęs per dvi dienas? — 
sako ji.

— Kur? Paskaityk kitą 
numerį “Dirvos” tai žinosi, 
— sakau aš.

— Kam man laukt kada 
“Dirva” išeis; sakyk kur 
buvai, — sako ji.

Na ir ką žmogelis darysi: 
turėjau išpasakot visą is
toriją kaip su gerb. Bačiū
nais nupleškėjau į jų far- 
mą, kaip paskui mane su
uodė jų rudis, kaip pamatė, 
kaip paskui priėmė, kaip 
važiavom į Čikagą, kaip 
pasitiko, kaip kalbėjau per 
radio, kaip dalyvavau ir ką 
mačiau SLA. 6-to apskričio 
cicilikų konferencijoj, kaip 
Gegužis tikisi but išrink
tas prezidentu, kaip važia
vau traukiniu namon, ir tik 
taip ją pertikrinau kad bu
vau su svarbiais diploma
tiškais reikalais, o jus ku
rie tą viską skaitėt jau ži
not, todėl išnaujo nepasa
kosiu.

“Liaudies T
Savaitinis Lj 

Leidži
Amerikos I 
Liaudies S;

“Liaudies T
3221 Beach

CHICAGO,
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ATRODO I

Susikrimtęs, 
jęs su socialist! 
kiška strategija 
daktorius lyg iš 
ėjęs puola tuos . 
rie nenori jo dve 
cializmo-bolševiz 
skaičius jo “st 
pasakas reik ne 
nyti kad tam žm 
voje gaidukai git 
kiekvienam Lie; 
“N.” socializmai 
pats kas bolšev 
biskį daugiau 
už vėlesnįjį bolš

Nėra paslaptie 
ka “Nauj.” žargi 
litikos Chicagos 
šiandien jau ais 
kad viskas kas 
riško atsidūrė ž 
tikos. Bet p. G 
visai neįžiūri, m 
riškumas neduod 
atsidaryti.
’ Jis puola “Din 
dies Tribūnos” 
gramus rėkdama 
“orą užteršę” ir 
keista kad jis ne 
savo kolegų dar 

. rie orą užteršė, 1 
kių šlykščių dar 
tiems kurie jau 
puošė ilsisi. Ne: 
to kad iš jo “i 
tik grobiai palik 
išriedėjo garsus! 
mas. Taip saka 
pagimdė išsigimė 
abu — tėvas ir 
nieko gero nežad 
rikos iLetuvių v 
teršia mu?ų gr 
gyvenimą, stelbd; 
rinį darbą, slėgdi 
gančią kartą, iš 
Įima butų daug k 
laukti, v

Pastaru laiku, 
tautinis judėjimą; 
jo. SLA. reikaluos 
gai kuomet tautii 
kejai atlaikė ko: 
New Yorke, p. Gi 
neplyšta iš desper 
šydamas, niekindž 
kurie tą konfere 
darė. Visi tie ki 
tautininkų konfe 
p. Grigaičio nuom 
ti to kuo Muravjo 
no Lietuvius Viln: 
kad p. Grigaitis n 
gu Muravjovo ro 
šioje šalyje tai jis

Naujas vaistininkas. Ne-] įaį nįekas kitas niekados 
... .............. ? į neįlys. Ar ne geras suma- 

. į nymas, broliai ir seserys? 
— sako jis.

— Aš sakyčiau kad tai 
labai geras sumanymas, ir 
cicilikas į prezidentus ne
įlys, — sako vienas.sanda
riems.

— Sumanymas labai ge

persenai dar vienas Lietu
vis, A. Šubrinskas, Įsistei
gė savo vaistinę. Jis atida-' 
rė savo vaistų parduotuvę 
ant kertės Washington ir 
Highland avės., kurioj sri
tyje gyvena nemažai Lietu
vių. Jo brolis užlaiko vai
stinę pačiame vidurmiesty- 
je ant kertės Willow st. Tai 
pažangus naujos kartos 
Lietuviai.

Be viršminėtų, taipgi tu
rim savo vientaučius vais
tininkus: J. Tareilą, kuris] 
yra kandidatas Į SLA. iždi
ninkus; po. Kėliausius, bro
lius; ir J. Bendleri. Visi 
yra SLA. nariai. Koresp.
J

1932 METU BONŲ 
KUPONAI

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

“DIRVA”
6820 Superior av. Cleveland, O

ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras

130 CONGRESS AVE.
WATERBURY. CONN.

Užrašo “Dirva”, “Vienybę” 
kitus tautinius laikraščius

ir

va k.Iš 
Iš

ten ir 
atgal
ten ir
atgal

Tikietai geri tiktai kočuose.
Informacijų klauskite telefonu CHerry 8400

1ŠVAŽ1UOJA
Cleveland

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

Kiekvieną Sekmadieni

OUNGSTOWN M

..8:20 ryto] 1S
GRYŽTA

Pittsburgh 6:00 vakare 
arba 9:30 vak.

Youngstown 7:30 
arba 11:03 vak.

Chicagiečiai — s 
ir Platinki 

“Dirvą”-“L. Tri

Chicagos

WHFC—“LIAUDII 
nuo 

WCFL—Jos. F. Bu 
WGES—“Naujienų 

š:
WGES—Peoples Fi 
WHFC—Jos. F. Bu 
WHFC—“MARGUČ 
(Pastaba: Rytinėse 

duoto laiko, nes
^.e^sr^***-****^^******^

M.
D A I N 

Ketvirti metai, 
; žurnalas, nuo 1,5 ii

; rų Vedėjams ir Mi
vienintelis muzikos 
ja ir leidžia Komp.

Kainuoja $1.00 
metams $3. Viena 

Margučio Knygy 
Taip pat turime vi: 
šaulio kraštus. Ki

2437 West 69th St: 
**##*#*##****#*#*#<***#



“Liaudies Tribūna“
Savaitinis Laikraštis

Leidžia
Amerikos Lietuvių 
Liaudies Sąjunga

“Liaudies Tribūna” 
3221 Beach Avenue 

CHICAGO, ILL.

No. 6

ATRODO KAD GALVOJ KAS NEGERAI GEORGE WASHINGTON

Susikrimtęs, sufanatikė- 
jęs su socialistiška-bolševi- 
kiška strategija “N.” re
daktorius lyg iš galvos iš
ėjęs puola tuos žmones ku
rie nenori jo dvokiančio so- 
cializmo-bolševizmo. Pasi
skaičius jo “strategiškas” 
pasakas reik nenorint ma
nyti kad tam žmogeliui gal
voje gaidukai gieda. Aišku 
kiekvienam Lietuviui kad 
“N.” socializmas yra tas 
pats kas bolševizmas, tik 
biskį daugiau kuoktelėjęs 
už vėlesnįjį bolševizmą.

Nėra paslapties kad dė
ka “Nauj.” žargoniškos po
litikos Chicagos Lietuviai 
šiandien jau aiškiai mato 
kad viskas kas yra kultū
riško atsidūrė žemiau kri
tikos. Bet p. Grigaitis to 
visai neįžiūri, nes. jo iste- 
riškumas neduoda jo akims 
atsidaryti.
’ Jis puola “Dirvos”-“Liau- 
dies Tribūnos” radio pro- 
gramus rėkdamas buk tas 
“orą užteršę” ir tt. Gana 
keista kad jis nepasižiuri. į 
savo kolegų darbelius, ku
rie orą užteršė, bet ir kito
kių šlykščių darbų pridarė 
tiems kurie jau ramiai ka
puose ilsisi. Nemato jis ir 
to kad iš jo “socializmo” 
tik grobiai paliko, o iš jų 
išriedėjo garsusis bolševiz
mas. Taip sakant, išgama 
pagimdė išsigimėlį ir dabar 
abu — tėvas ir sūnūs — 
nieko gero nežadanti Ame
rikos iLetuvių visuomenei, 
teršia musų gražų viešą 
gyvenimą, stelbdami kultū
rinį darbą, slėgdami priau
gančią kartą, iš kurios ga
lima butų daug ko gražaus 
laukti. \

Pastaru laiku, kuomet 
tautinis judėjimas prasidė
jo SLA. reikaluose, ypatin
gai kuomet tautininkų vei
kėjai atlaikė konferenciją 
New Yorke, p. Grigaitis ko 
neplyšta iš desperacijos ra
šydamas, niekindamas tuos 
kurie tą konferenciją su
darė. Visi tie kurie buvo 
tautininkų konferencijoje, 
p. Grigaičio nuomone, ver
ti to kuo Muravjovas vaiši
no Lietuvius Vilniuje. Bet 
kad p. Grigaitis neturi jie- 
gų Muravjovo rolę atlikti 
šioje šalyje tai jis nori pa-

Chicagiečiai — skaitykit 
ir Platinkit 

“Dirvą”-“L. Tribūną”

Chicagcs Lietuvių Radio Programai
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.)

MARGUTIS
DAINOS IR MUZIKA j'

; Ketvirti metai, kas mėnesį, išeina juokų, muzikos ir dainų į;
; žurnalas, nuo 1,5 iki 32 puslapių didumo. Dainininkams, Cho-
; rų Vedėjams ir Muzikams labai naudingas žurnalas. Jis yra

vienintelis muzikos žurnalas leidžiamas Amerikoje. Redaguo- '
; ja ir leidžia Komp. A. VANAGAITIS. t

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

Margučio Knygynas turi didelį pasirinkimą gaidų ir knygų. 1;
Taip pat turime visokių rekordų. Siunčiame CO D į visus pa- 

; šaulio kraštus. Katalogą siunčiame prisiuntus 4c stampoms. 
: “MARGUTIS”
; 2437 West 69th Street Chicago, III. o
^r^r******^*****^*******************-**********************^^^^#^  ̂;

MUSŲ

PASTABOS
Chicagos socialistai su

griuvo su savo sleitu. Gu- 
gis nežino ką daryti. Olis 
atskleidė finansinės biogra
fijos lapus Gugio “sutvar
kyto” iždo per Chicagos ra
dio. Socialistų Grigo Stok- 
jardų kvapas nėra toks 
bjaurus kaip Olio radio 
oras iš Cicero stoties.▼ ▼ v

“Liaudies Tribūna” Chi
cago j valo socialistų bakte
rijas ore iš stoties WHFC. 
Gugis dreba, “papa” Gri
gas susitraukė iš baimės ir 
nežino kas veikti. Žmonės, 
ne-socialistai, atvirai kalba 
apie nusmukusią Grigo po
litiką. Nekurie pranašau
ja 'socialistams “amžiną at
ilsį” Gugio tautiškoj baž
nyčioj .... ▼ v v

Vakarų šleivo komiteto 
dirigentas, eks - šandarokų 
redaktorius, ‘Nauj.’ ‘front- 
peidžinis’ pusredaktorius, 
draugas Juozas Pronckus 
pasisamdė tris sekretores 
rašymui laiškų į buvusius 
sandariečius idant jie bal
suotų už jo sleitą, kurio jis 
dabar yra “čifas”....V

Tautininkai atvirai stoja 
į kovą su socialistais ir so- 
cialsandariečiais per radio 
Chicagoje. Socialistų ir so- 
cialsandariečių iždininkas 
Gugis jieško užtarimo ir 
pasigailėjimo. Grigas no
rėtų atakuoti tautininkų 
vadą Olį, tik neturi argu
mentų atremti Olio faktus. 
Tikri sandariečiai rinks J. 
Tareilą SLA. idžininku, o 
Bačiūnų prezidentu.V W yr

“Naujienos” bjaurioj a 
komp. Vanagaitį norėda
mos išsigelbėt iš gėdos. Pa
tys jį apšmeižė, patys save 
teisina. Socialistų tokia 
taktika. Bolševikai geriau
sia liudija. Prastas profe
sorius tas musų Grigas. Jis 
tepa, mozoja ir ant kitų 
burnoja.

sitarnauti Susi vieni j i m ui 
tuo kuo pasitarnavo Želi
govskis Vilniui ir Lietu
vai.

Tiesa, SLA. dar nėra ga
lutinai prarastas - sugriau
tas, bet kol dar nevelu yra 
būtinas reikalas kad _ geros 
valios Lietuviai apsižiūrėtų 
idant kartais ponai social- 
palaikiai negautų progos 
pabūti Susivienijimui Želi- 
govskiais ir Plečkaičiais. 

. Visiems žinomi tų dviejų 
gaivalų darbai, taigi nėra 
reikalo aiškinti kaip cicili- 
kai “apsaugos” Susivieniji
mą nuo “fašistų”.

“N.” verkšlena kad kito
se kolonijose komitetai tą 
ir tą daro SLA. reikalais, 
bet nepažiūri į savo priva- 
tišką “vakarų komitetą”, 
kurį Grigaitis sulipino iš 
pustuzinio sau ištikimų vy
rukų. Vakarų veikėjai ku
rie dirba Susivienijimui, o 
ne Grigaičiui, nei vienas į 
tą “komitetą” neinėjo.

Nėra paslaptis kad buvęs 
“Sargybos Komitetas Va
karuose” gimė “N.” pasto
gėj. Tam komitetui yra ga
lima daug rimto pasakyti 
ir yra rimto pamato patei
sinti tiems kurie atsisakė 
būti vergais tų kurie patys 
nežinojo jo ką jie daro ir 
kur jie eina. Tas komite
tas suteikė Susivienijimui 
tikrą meškos patarnavimą 
savo laiku.

S. L. A. nariai ir narės! 
Šiandien yra laikas pažiū
rėti į. tuos kurie užgiri a 
net ir tokią tvarką kur ga
lima išmokėti apie $4,000 
be jokių sąskaitų, jei tiktai 
tarnauja jų klikai.

Butų pageidaujama kad 
SLA. reikaluose butų tauti
nis bendras frontas, kad 
Susivienijimą galima butų 
išlaikyti ir jis gyvuotų pa
šalpos ir apsaugos tikslui 
tiems kurie per daugelį me
tų dėjo sunkiai uždirbtus 
savo centus.

Ponui Grigaičiui galima 
pasakyti kad jo tuščios ma- 
limalienės jau pertoli nu
ėjo. Jo nonsensai apie Vi- 
niko ‘įskundimus’ galų ga
le išėjo burbulas, o jo pasa
ka apie “fašistus” yra to
kia vaikiška kuriai nei vie
nas rimtas žmogus nepri
duoda svarbos.

Reikia apgailėti kad j se
natvę p. Grigaitis tik tiek 
tepajiegia protauti.

Lietuvos Sūnūs.
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Two hundred years ago a 
little mite of humanity that 

[ was destined to grow up into 
the great American and one of 
the greatest men cf the world 
first saw the light of day. Of 
course no one knew at that 
time what the future held for 
George Washington. But early 
in his boyhood Washington be
gan to show what he was made 
of. He mastered the survey
or’s art at sixteen years of 
age, and when only nineteen 
he owned property, was ap
pointed major in the Virginia 
militia, ant became the guard
ian of his half-brother’s daugh
ter. In the following years he 
learned and practiced the art 
of war and became known 
throughout the colonies, and 
even in Europe, because of his 
military exploits. In the course 
of those earlier years of his life 
he became well versed ''in the 
ways of the world and of men.

Of course every American 
knows of and is proud of Wash
ington’s military exploits du
ring the Revolutionary War. 
Even children know how great 
were the difficulties confront
ing Washington and his ragged 
army and how Washington fi
nally succeeded in overcoming 
all seemingly insurmountable 
obstacles to win independence 
for the colonies.

Although perhaps the de
railed account of Washington’s 
presidential administration, his 
personal and whole-hearted su
pervision of the formation and 
organization of the various de
partments of gqviernmental 
machinery, .is notįf very well 
known by everyone, yet eve
ryone does know enough about 
his invaluable services to know 
why he is called the “father 
of his country”.

To do honor to this great 
man and to commemorate the

CHIC AGO J VASARIO 16-TA IR JAUNIMAS

PRANEŠIMAS ĮSTO- 
JANTIEMS Į A. L. L.

SĄJUNGĄ
Amerikos Lietuvių Liaudies 

Sąjungos Centro Valdyba Bir
želio 7 d. 1931 m. padarė pa
tvarkymą kuris pasiliks iki 
šios organizacijos seimo.

Patvarkymas yra sekantis:
1) Nei vieno naujo nario įs- 

stojančio j organizaciją vardas 
nebus skelbiamas spaudoje jei 
kandidatas to nenorės;

2) Nebus skelbiama nei vie
nas išbraukiamas arba atme
tamas narys.

Apie tai jau kartą “L. T.” 
buvo minėta, bet gavus keletą 
paklausimų, prisieina dar kar
tą. viršminėtą tvarką pakarto
ti.

Šis patvarkymas pasirodė la
bai praktiškas daugeliu atžvil
gių. Mat, reikia atsiminti kad 
įvairus politikieriai gali daryti 
naujiems kandidatams visokių 
pastabu, bet dabartine tvarka 
jiems bus sunku užuosti.

Prie progos priminsime kad 
Centro Valdyba tyrinėja apli- 
kantą 90 dienų nuo gavimo ap
likacijos iš kuopos. Jeigu kan
didatas pasirodo nepriimtinas, 
visas įstojimas grąžinama at
gal su aplikacija. Todėl apli- 
kantas turi turėti kantrybės ir 
palūkėti jeigu greit negauna 
atsakymo.

K. J. Semaška, 
Centro Sekr.

Chicago skaitomą, viena iš 
gyviausių Lietuvių kolonijų 
Amerikoje, čia yra Įvairiau
sių pažiūrų Lietuvių, žmogus 
skaitydamas laikraščius gali 
pastebėt kad Chicagoj yra apie 
desėtkas Lietuviškų laikraščių, 
jų tarpe trys dienraščiai, du 
savaitraščiai (faktinai trys); 
čia randasi kraštutiniausių ra
dikalų, gerų tautininkų patrio
tų, įvairių profesionalų, biznie
rių; apie 15 Lietuviškų para
pijų, kaip katalikų taip ir pro- 
testonų, ir tt. žodžiu sakant 
Chicaga yra Amerikos Lietu
vių centras, kuriame viso ko 
rasi, gero ir blogo.'

Per pastarą desėtką ar dau
giau metų tautinis judėjimas 
Chicagoj buvo apmiręs, čia vie
špatavo socializmas, bolševiz-I 
mas ir kitoki izmai. Tačiau 
pastaru laiku prasidėjo atgyti 
tautinis judėjimas, Lietuviai 
pradėjo budėti, pradėjo rūpin
tis savo priaugančios kartos li
kimu. Tiesa, jaunimo klausi
mas yra didelis ir sunkus, bet 
jis progresuoja.

Pavyzdžiu, pažiurėjus į šių 
14-kos metu Lietuvos Nepri-' 
klausomybės sukaktuvių pami-i 
nė j imą rasime kad, imant vi
sus parengimus bendrai, 85, 
nuoš. programų užpildė jauni
mas Amerikoje gimęs ir au
gęs. Ne tik kad jaunimas pil
dė programus, dainavo, grojo, 
šcko, bet buvo ir komisijose 
kurios rengė tuos paminėji
mus. Tas parodo kad Chicagos 
Lietuviuose yra tautinio jaus
mo, yra gerų norų, tik gaila 
kad tas viskas nėra tinkamai 
sukoncentruota, kas be abejo į 
padarytų milžinišką jiegą ir dLj 
dėlę reikšmę Lietuvių pasauly
je- *

Kaip minėjau, Chicagoje šy- 
met buvo parengta keletas pa
minėjimų Lietuvos Nepriklau
somybės. Pirmiausia, Vasario 
14 d. surengė gražu koncertą 
Amerikos Lietuvių Liaudies 
Sąjungos 1-ma kuopa. Tame 
parengime buvo gražus progra
mas kurį išimtinai išpildė čia 
gimęs ir augęs jaunimas, šia
me paminėjime dalyvavo ir
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minėjimas V asario 
16-tos Chicagoje

Vasario 16-tą, Shoreland ho- 
telyje Chicagoj buvo surengta 
iškilmingas vakaras bendromis 
tautinėmis pastangomis ir su 
Lietuves Konsulo p. Kalvaičio 
štabu, šio gražaus parengimo 
komisija susidėjo iš šių: Adv. 
A. A. Olis, pirmininkas, p-lė 
Adelaide Gilleson (Geležiunai- 
tė) sekr., nariai: poni Ona Ki
ras, Bronius F. Simons-Simo
kaitis, A. L. L. Sąj. preziden
tas, Ant. Lapinskas, “Vyties” 
redaktorius, p-lė Leona Gai- 
žaitė, Konsulato sekr., Mikas 
Vaidyia, “Sandaros” red., Adv. 
J. B. Borden. Dar gi reikia 
pastebėti kad prie šio parengi
mo labai daug darbavosi ir p. 
Kalvaitienė, nors ji nebuvo ko
misijoje.

šis. paminėjimas 14-kos metų 
Lietuves nepriklausomybės yra 
svarbus ne tik tuomi kad buvo 
minėjimas Lietuvos šventės, 
bet ir tuomi svarbus kad jisai 
buvo daromas bendrai tautinių 
pažiūrų žmonių. Vakaras pa
vyko labai puikiai, žmonių bu
vo apie 300, rinktinė publika 
iš profesionalų ir biznierių. 
Dalyvavo beveik visas Univer
sity Klubas, t. y. Lietuvių stu
dentų draugija. Iš senesnių 
veikėjų buvo: J. J. Elias, Uni
versal State Banko prezidentas, 
Dr. S. Biežis su žmona, inž. Jo
nas Byanskas, inž. žaldokas, 
Dr. Šimkus, Dr. K. Draugelis, 
Dr. Kiela, Dr. Kovidonis, p-lė 
L. žilvičiutė, J. F. Budrikas, 
vienas iš didžiausių radio par
davėjų Chicagoje ir jo mana- 
džeris S. Valančius, Dr. Juo
zaitis, K. J. Semaška su žmo
na, J. J. Račiūnas su žmona iš 
Sodus, Mich., Adv. Waitches, 
Dr. Zimonfas, A. L. T. S. pre
zidentas, fotografas Stankūnas 
su žmona ir daug kitų. Nėra 
galimybės čia nuodugniai visus 
dalyvius ir suminėti, suminiu 
tik tuos kuriuos pažystu as
meniniai. Beje, pas mus buvo 
svečias net iš Pittsburgo, P. 
Pivaronas, kuris taipgi dalyva
vo. Labai gaila kad komp. A. 
Vanagaitis iš priežasties ligos 
negalėjo dalyvauti. Jis dabar
tiniu laiku ilsisi Tabor Farmoj, 
Sodus, Mich. Nors p. Vana
gaitis nedalyvavo, bet jis vis- 
tiek buvo atstovaujamas jo 
dainomis, kurios šiame vakare 
buvo dainuojamos po ■ vadovy
ste Adv. A. A. Olio ir M. Juo-

1 zavito, “Birutės” Choro vedėjo.
Vakaras buvo labai links- 

I mas, žmonėse matėsi draugiš
kumas; pati vieta labai graži. 
Shoreland viešbutis stovi ant 
Pdichigan ežero kranto, prime
na Palangą ant, Baltijos jurų 
kranto. Puikus Bigelio orkes
tras griežė, jauni ir seni šoko; 
išrodė pilnoj prasmėj linksma 
Vasario 16-ta diena.

Prasidėjus program ui daly
viai susėdo prie stalų užkan
džiauti, tuo pat laiku klausėsi 
trumpų patriotingų kalbų ir 
muzikali© programo.

Programo vedėju buvo Adv. 
Olis; Adv. J. B. Borden buvo 
perstatytas pirmas kalbėtojas, 
kuris pasakė gana gražią kal
bą, vėliau kalbėjo p. Elias, p. 
Lapinskas, Dr. A. Zimontas, 
p-lė Gilleson, kurios kalba bu
vo gana rimta ir verta pagyri
mo kaip jaunos mergaitės; ji 
sveikino Lietuvos Universitetą 
Kaune su 10-ties metų jo gyva- 

■ vimo sukaktuvėmis nuo Lietu
vių Universiteto studentų klu
bo. Toiau, p. Budrikas, p. Ba
čiunas, Adv. Waiches trum
pai pareiškė savo linkėjimus. 
Ant galo kalbėjo Lietuvos Kon
sulas A. Kalvaitis.

Muzikaliam programe daly
vavo p. Biežienė, Irena Juozai- 
čiutė, šokėja, Valerija čepukiu
tė, Gay Ryta mergaitės, ku
rios šoko, Jcitos dainavo. Pro
grame x akompanavo pianistas 
Mikas Jozavitas.

Po programo vėl tęsėsi šo
kiai. Adv. Olis ir p. Stankū
nas dainavo “Ar aš tau, sese, 
nesekiau” ir kitas dainas. Or
kestras grojo iki 1 vai. ryto, 
po to atsirado kitas orkestras 
iš dainininkų ir piano, kurie 
patiekė muziką iki 3 vai. ryto.

two hundreth anniversary of 
his birth the United" States has 
planned out the greatest and 
most widespread celebration in 
the history of man for this 
year. The celebration is to 
continue fol’ almost the whole 
year. Countless local commit
tees are planning all sorts of 
celebrations. In Washington 
there is even a special national 
committee which is guiding all 
the local committees as well 
as planning its own tribute to 
George Washington.

It seems to me that all these 
committees are planning but 
vain and meaningless tributes 
to George Washington’s great
ness. A more fitting tribute 
would be a national desire to 
follow along the trial blazed by 
Washington. Such a man as 
Washington would undoubtedly 
feel more honored if we strove 
to attain that fullness and 
richness of life which he at
tained and which Roosevelt so 
aptly termed “the strenuous 
life”.

Of course we can’t be a sur
veyor, youthful property own
er, major, guardian, planter, 
hunter, husband, public offic
ial, church member, national 
delegate, military chief and 
president in turn just like 
Washington. But we can fol
low the idea and broaden,the 
scope of our activity by parti
cipating in some of the num
berless other fields of endeav
or. And our endeavors need 
not all be directed toward econ
omic gain but should follow 
the idea of Washington—ad- 

' herence to principle and ser- 
| vice to fellow men. If we 
would show that he is a man 
worth patterning ourselves af
ter, George Washington would 
be sufficiently honored and 
convinced that our regard was 
heartfelt. J. J. B.

Lietuvos Konsulas A. Kalvai
tis.

šitame vakare ne tik daini
ninkai buvo jauni Lietuviai bet 
ir kalbtojas, Adv. A. A. Olis, 
gimęs ir a'ugęs Chicagoje. Jau
ni vyrai Antanas Stelmokas, 
Antanas Venskus, jaunos pane
les : Nausėdaitė, Semaškiutė, 
Kirstukiutė, Milakniutė, Striu- 
piutė, šaltiniutė, Stela Staniu- 
liutė, inž. Jonas Byanskas. Iš 
jaunesnių veikėjų Bronius F. 
Simons-Simokaitis, K.' J. Se
maška, A. L. L. S. centro sekr., 
L. Striupas ir kiti. Iš čia pa
minėtų Lietuvių-Lietuvaičių di
duma visai nebuvo, nematė 
Lietuvos, kiti visai jauni atva
žiavo Amerikon. Iš daininin
kių ir jaunų dainininkų nei 
vienas nėra buvę savo tėvų ša
lyje. Tačiau reikia stebėtis 
kaip gražiai dainuoja Lietuvių 
dainas, pažysta muziką ir mo
ka įvertinti.

Kitas paminėjimas. “Nau
jienos” rengė paminėjimą Va
sario 16 d. Jų muzikai} pro
gramą irgi išpildė ne kas ki
tas kaip tik jaunimas: “Pir
myn” choras, kuriame yra apie 
90 nuoš. jaunimo. Smuikavo 
p-lė Čepukiutė, irgi gimus ir 
augus Chicagoje. Kazys Ste
ponavičius ir jo brolis Jurgis, 
p Steponavičienė, musų Chica
gos dainininkė, irgi visi gimę 
ir augę Amerikoje.

Parapijų parengimai. Dabar 
pažiūrėkime į septynių parapi
jų parengimus, jų programuo- 
se beveik išimtinai jaunimas 
dainuoja, groja. Todėl tie už
metimai kad Lietuvių jaunimas 
“nedalyvauja su Lietuviais” 
yra ne kas kita kaip įžeidimas 
tų žmonių kurie eina, dirba toj 
linkmėj kas liečia jaunimą, ir 
kartu neigimas jaunimo.

Prie šito noriu pastebėti kad 
kai kurie Lietuvos laikraščiai 
retkarčiais mums Amerikie
čiams prikaišioja kad Ameri
kos Lietuviu jaunimas “atsito
linęs nuo Lietuvių” ir tt. Man 
nėra noro mokinti Lietuvos 
laikraštininkus, bet butų vieto
je pastebėti kad Lietuvos laik
raštininkai patikrintų tokias
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Chicagcs Tautininkų 
Pasveikinimas Lietu
vai su Vasario 16-ta 
Shoreland hoteiio dalyviai 

vienbalsiai priėmė sekantį pa
sveikinimą Lietuvai ir Lietu
vos Prezidentui Antanui Sme
tonai (pasveikinimas pasiųstas 
tą pat Vasario 16 d.):

Mes Chicagos Lietuviai su
sirinkę Shoreland viešbutyje 
Lietuvos Nepriklausomybes 14 
metų sukaktuvėms paminėti 
siunčiame Lietuvai pasveikini
mus ir įvertindami žuvusių už 
Lietuvos laisvę didvyrių žygius 
prašome Lietuvos Vyriausybės 
dėti pastangas atgauti priklau
sančias Lietuvai provincijas su 
sostine Vilnium, iki Gedimino 
KaĮne neužplevesuos musų tri
spalvė.

14-kos Metų Paminėjimui 
Liet. Nepriklausomybės, 

Komisija.

“AGURKAI”. Choro “Pir
myn” pastangomis statyta Lie
tuvių auditorijoj operetė “A- 
gurkai” pereitą sekmadienį pa
vyko gerai. Publikos buvo pil
na auditorija. Artistai savo 
roles atliko puikiai. Publikoje 
upas buvo geras. ' Rep.

LAUKIA algų. Chicagoj 14 
tūkstančių mokytojų v ir apie 
4,000 mokyklų civilės tarnybos 
tarnautojų laukia savo algų, 
kurių miestas negali išmokėti, 
nes neturi pinigų. Manoma 
kad jie gaus algas už poros sa
vaičių, jeigu piliečiai sumokės 
taksus. Rep.

SOCIALISTAI skverbiasi Į 
SLA. Chicagoj pasklido gan
dai kad garsioje SLA. 36 kuo
poje socialistėlių grupė prade
da rūpintis kaip nors “nubaus
ti” tuos žmones kurie atsisako 
būti socialistų vergais. Pa
matysim kiek teisybės yra tuo
se paskaluose. Rep.

RADIO programas. Vasario 
14 d. “Dirvos”-“Liaudies Tri
būnos” radio programas buvo 
gražus ir pašvęstas paminėji
mui 14-kos metų Lietuvos Ne
priklausomybės. Progr amas 
susidėjo iš dainų, ir kalbų apie 
Lietuvos nepriklausomybę.

Programą sudarė Adv. A. A. 
Olis, Inž. Jonas Byanskas, Eli- 
nora Striupiutė, Bronė šaliniu- 
tė, Aldona Kirstukiutė, Julia 
Malakniutė, Felicija Nausėdai
tė, Kuzys Rugis, Bronius F. 
Simons-Simokaitis. Rep.

V. ČEPUKIUTĖS koncertas. 
Reporteriui teko nugirsti kad 
p-lė Valerija čepukiutė duos 
koncertą Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj Kovo 11 d. Valerija 
yra gabi smuikininkė ir dabar 
lanko Northwestern Universi
tetą. Nėra abejonės kad Chi- 
cagiečiai parems šios panelės 
koncertą, kuri yra daug kartų 
yra palinksminus musų publi
ką savo muzikaliu talentu.

“BIRUTĖS” sukaktuvės. Va
sario 20 d. Lietuvių auditori
joje buvo surengta “Birutės” 
Choro 25 metų sukaktuvių pa
minėjimas. Vakaras prasidėjo 
nuo 8 vai. ir nusitęsė iki 4 ry
to. Programa vedė Dr. Kliau
ga. Buvo kalbų, dainų, šokiai. 
Viskas ėjesi linksmai ir gra
žiai. Rep.

ROSELAND. šioje Chica
gos srityje viskas ramu, dar
bai sumažėjo ir nežinia kada 
jie pradės geriau eiti, čia ran
dasi Pullman vagonu dirbtuvė, 
bte ji labai mažai dirba, šios 
apielinkės biznieriai nusiskun
džia kad bedarbė kenkia labai 
žymiai. Visi tikisi kad pava
sarį darbai pagerės.

Roselando Darbininkas.

nieku neparemtas pasakas, ku
rias be abejo rašo tokie žmonės 
kurie visai nepažysta Ameri
kos Lietuvių gyvenimo arba 
nenori pažinti. Tėvynainis.

A. A. OLIS ir
R. A. VASALLE

ADVOKATAI
11 South La Salle Street 

Room 1934
Telefonas: RANDOLPH 0332

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

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

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

penktad. vakarais.
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kalboje. Tas jo veikalas į 
knygą dar neišspausdintas, 
bet iš jo ir iš kitų šaltinių 
panaudojo medegą šiam 
aprašymui Amerikoniškam 
laikraštyje. Dr. Stanislo- 
vaičiui tame darbe žymiai 
gelbsti jo žmona, Kristina/ 
taipgi Cornell Universiteto 
auklėtinė.

Lietuvos Vyriausybės 
Derybos su Bažnyčia

Lietuvos vyriausybei su-l 
sitarti su bažnyčios vyriau
sybe dar vis nesiseka, kaip 
rašo “Liet. Ūkininkas”.

Dvasiškija kovoja už teo
logijos-filosofijos fakultetą 
Lietuvos universitete, kurį 
vyriausybė pakeitė.

Derybas su Lietuvos vy
riausybe del bažnyčios ir 
valstybės santikių veda Va
tikano atstovas Arata.

Sakoma kad katalikų vei
kimui reguliuoti ir konkor-' 
datui vykdyti busiąs para
šytas statutas Italijos vy
riausybės sutarties su Va
tikanu pavyzdžiu.

—Doros jausmai krutinė
ję ne visuomet atitinka do
ros ženklams ant krutinės.

—Būdamas vienas, mąs
tyk apie savas ydas; būda
mas draugijoje — užmiršk 
apie savo artimo ydas.

Kovai su depresija Ame
rikoje komitetas, kurio cen
tras yra New Yorke ir ku
rio direktorium yra Henry 
L. Stevens, Jr., skelbia apie 
geras pasekmes savo pas
tangų gauti bedarbiams už
siėmimus. Kelių dienų bė
gyje, to komiteto pastango
mis, visoje šalyje surasta 
darbai del 52,583 vyrų ir 
moterų.

Komitetas veikia išvien 
su miestų tam tikrais ko
mitetais.

Suvienyta Akcija prieš 
depresiją ir bedarbę suda
ryta pastangomis Amerikos 
Legiono ir Legiono Priedė
lio, Amerikos Darbo Fede
racijos ir Nacionalės Skel
bėjų Asosiacijos, kurioms i 
talką prikviesta ir stojo vi
sos vietų organizacijos su 
tikslu kovoti visomis pas
tangomis prieš bedarbę ir 
surasti darbus milijonui ar 
daugiau darbininkų.

Pats Legionas turi 10,600 
skyrius per visą šalį, Ame
rikos Darbo Federacija tu
ri 30,000 unijų skyrių, ku
rių visų vienas tikslas dirb
ti suradimui darbo bedar
biams.

Skaičius bedarbių pasta
tytų į darbus tokiu budu, 
.skelbiama per radio kas
dien.

Paraginimu šio komiteto, 
visuose miestuose kur tik 
yra bedarbių, susispietė tų 
organizacijų vadai, sukvie
tė visų tautų visuomenės 
veikėjus ir nori kad visi, 
sujungtomis spėkomis, dir- 
tų prašalinimui bedarbės.

Yra tam tikrų vietų, js- 
taigų ir darbų kur galima 
Įsprausti po ar du darbi
ninku, bet depresiją pagim
dė tokių Įstaigų savininkų 
šykštumas, noras taupyti, 
atleidimas darbininkų da
lies. Kada darbininkai ta
po atleisti, savaimi jų biz
niai ir pramonės turėjo nu
stoti pelnų, nes likę be dar
bo žmonės nustojo pirkę.

Lietuviai taip pat priva
lo parodyti dvasią kovos su 
depresija, o bedarbiai turi 
neužsileisti kitiems — eiti 
ir reikalauti komitetų ir Įs
taigų sau darbo.

NUSTOJĘ LYGSVA
ROS SENIAI

Gaila kad musų buvę di
deli veikėjai, smarkus va
dai, į senatvę ima ir lyg iš
sikrausto iš savo.... sme
geninių (ar smegeninės ap
leidžia juos). Tokių pavyz
džių jau turėjom keletą, ir 
štai dar vienas.

F. Živatas, kitados dar 
net buvęs SLA. Prezidentu, 
jau dabar nusenęs žmoge
lis, baisiu “demokratizmu” 
apimtas, nusikraustė Į ci- 
cilikų laikraščius “patar
kuoti” tautininkus. Štai 
kaip tas dėdutė parodo sa
vo išmintį, papildydamas F. 
J. Budrio “fisolofiją” kad 
“fašistai” nenori Įsileisti Į 
SLA. Pild. Tarybą ne tik 
cicilikų bet ir sandariečių:

“Na, aš noriu paklausti 
p. F. J. Budrio kokie tauti
ninkai taip sako? Turbūt, 
jei neklystu, tai p. F. J. Bu- 
dris turi omenėje Brookly- 
no ‘Vienybės’ štabo gaidu
kus, nesubrendusius vaikiš
čius, kurie straksi, ir jų 
keletą pasekėjų, kaip ir 
‘Dirvos’ keletą. Na, ar tai 
p. F. J. B. visus tautininkus 
prie jų priskaito? Tos dvi 
grupės tai nėra tautinin
kai; aš manau, kaip ir dau
gelis anuos vadina ‘fašis
tais’, kad gali būti jogei tas 
vardas jiems ir tinka. Tie 
žmonės nežino ko jie nori. 
Jų nlieriu, kaip ir bolševi
kų, viską ardyti kas ne po 
jų noru, ir jie yra dar pa
vojingesni negu bolševikai,

Gražus Paminėjimas 
Lietuvos Sukaktuvių

Waterburio žymus laik
raštis, “The Sunday Repub
lican”, Vasario 14 d. laido
je pašventė suvirš puslapi 
vietos aprašymui apie Lie
tuvius ir Lietuvą, sąryšyje 
su Lietuvos Neprigulmybės 
14 metų sukaktuvėmis. Ne
degą patiekė Dr. J. Stanis
lovai tis, Waterburio tauti
ninkų veikėjas.

Aprašymas užvardintas: 
“Jauna - Sena Tauta Mini 
Gimtadienį”. Raštas api
ma beveik viską kas reika
linga Amerikonui susipa
žinti su Lietuviai — kil
mę, kalbą, senovės tikybą, 
istoriją ir atsisteigimą ne
priklausomybės po vergavi
mo kitiems per kelis šimt
mečius. Prie to, telpa sep
tyni atvaizdai, kurie vieni 
užima pusę puslapio.

Šitoks Amerikonų laik
raščio pasitarnavimas Lie
tuviams yra didelė reteny
bė Amerikoje, ir yra pir
mas toks dalykas Waterbu
rio spaudoje.

D)-. J. Stanislovaitis dar 
Cornell Universitete būda
mas daug laiko padėjo ir 
surinko medegą trumpai 
Lietuvos istorijai Anglų

DAINUŠKĖLĖ
Tūkstantis žingsnelių
Nuo mano namelių —
Aš aš nenueisiu
Pas savo mergelę?....

Ėjau pro klėtelę '
Ant galų pirštelių
Kad nepribudinčiau
Mergelės tėvelių....

Mergyte, Rožele,
Spaudžia man širdelę,
Ar tu nepriglaustum
Mane prie širdelės?....

Oi, oi, oi, berneli,
Ką dabar darysiu,
Kaip tavęs, nabago,
Aš atsiprašysiu?....

Neliustauk, mergele,
Aš ir pats išeisiu,
O jau kaip išeisiu
Daugiau neateisiu....

Aš jau iškeliauju
Į tolimą šalį,
Tave telankysiu
Per margą laiškelį....

Rašysiu laiškelį
Auksinėm’s raidelėms,
Spausiu antspaudėlę
Rūtų vainikėliu....

Skaityki laiškelį
Rytą, vakarėlį,
Dėvėk ant galvelės
Rūtų vainikėlį....

(Prisiuntė T. A.)

KO?....
Ko lanko mane nuliūdimas
Taip sopulingas ir dažnai?
Iš kur tiek skausmo sieloj imas
Dejuot ir verkt neliaujamai?....

Ko neapleidžia nei minutei 
Kankinęs sieną ilgesys?
Kas verčia mane jauną žūti
V ai niekas to nepasakys....

O tai išreiški, pasakyki
Berželi liūdintis, verksny, 
Ir mano sielą nuraminki.... 
Bet ir tu raudi pagiryj....

P. Tamošaitis.

dirva Vasario 26, 1932

nes, prisidengę tautininkų 
vardu, viską ardo.... ”

Ar tokie seniai, kaip p. 
Živatas, kurie save tauti
ninkais vadina, turi nors 
kiek vyriškumo? Ar jie tu
ri nors kiek minčių pasto
vumo ir bent kokį nusista
tymą? Vadindamiesi save 
“baisiais tautininkais”, eina 
ir laižosi, pataikauja cici- 
likams ir iš to didžiuojasi.

Ar jie gali tikėtis kad 
juos kas pagerbtų? Nors 
seniau dirbo rimtą tautinį 
darbą, dabar ima ir susiter- 
lioja save. Cicilikai jų ne
pagerbs, tik pasijuoks, nes 
mato kad žmogeliai be nu- 
sistovėjimo, puolasi šian ir 
ten. O už ką mes tautinin
kai juos turime gerbti: ar 
už tai kad jie mus dergia 
priešų spaudoje?

Tokie ponai Živatai kada 
buvo to amžiaus kaip “Vie
nybės” ir “Dirvos” redak
toriai, jie jau buvo visuo
menės darbininkai ir jų už 
jų darbus niekas nevaikė- 
zavo, jų idėjų taip po pur
vyną nemynė kaip dabar p. 
Živatas, nusenęs ir nusto
jęs lygsvaros, mindo.

Galiaus p. Živatas nupa
sakoja: “Neliko Jono Šliu
po, V. K. Račkausko, Juo
zo Šerno, neliko nei vieno 
inteligento kurį galėtume 
tikrai tuo vardu vadinti; 
nė tautininkų laikraščių re
daktorių nė vieno, tik pali
ko nesubrendę vaikiščiai.”

Kodėl jie “nesubrendę 
vaikiškiai?” Ar del to kad 
mokytesni už ponus Živa- 
tus ir nebuvo karčiamnin- 
kais ?

Jeigu p. Živatas nori bū
ti vienas inteligentas, mie
lai tą garbę jam atiduosim. 
Bet galime tikrai pasakyti 
kad Dr. Šliupas, Račkaus
kas ir Šernas (šis jau mi
ręs) tikrai raustų iš gėdos 
ir su tokiais kaip p. Živa
tas sarmatytųsi susitikti, 
nes jie nei vienas nepersi
mainė savo. idėjose, dirbo 
rimtą tautinį darbą ir dir
ba senatvės sulaukę, o p. 
Živatas nori “apsivainikuo
ti” nulysdamas į cicilikų 
spaudą jaunos gentkartės 
veikėjus išdergti. Ar ir p. 
Živatas tiki taip kaip p. Ge
gužis, kad Aik seniai turi 
būti visais vadovais, o jau
nesnei gentkartei nevalia 
nieko dirbti? Dar tokių 
idijotų musų tarpe nebuvo 
kokiais save persistato tūli 
praėjusios, bet dar gyvos, 
gentkartės “veikėjai” ir 
“inteligentai”.

Ponui Živatui tiks ši pa
sakėlė kurią mums teko 
nugirsti nuo vieno kunigo.

Tūlas kunigas buvo pa
šauktas į silpnapročių prie
glaudą pas ligonį. Inėjus, 
sutiko vaikščiojantį vieną 
vyrą. Toliau už grotų ma
tėsi daugiau vyrų. Kunigo 
sutiktas žmogus tuoj užkal
bino kunigą ir sako: “Ar 
matai ana va tą vyrą kuris 
už grotų uždarytas? Jis 
yra beprotis.” Kunigas at
sakė jog mato ir klausia sa
vo sutikto vyro kaip jis ži
no kad anas yra beprotis? 
Šis sako: “Jis turi būti be
protis, nes jis sakosi kad jis 
yra Dievo Sūnūs. Aš tik
rai žinau kad jis nėra Dievo 
Sūnūs, del to kad aš pats 
esu Dvasia Šventa.”

Gaila šitaip apie tokius 
“veteranus” išsireikšti, bet 
jaunoji karta turi gintis 
nuo tokių “perbrendusių” 
“veikėjų”. Jus su saule ne
išgyvensi t, kas vadovaus 
visuomenę, ar ne jaunos 
gentkartės veikėjai? Vie
toj tėviškai pamokyti, pa
tarti, jus lošiat klaunų ro
les, mėtydamiesi vieni prie 
komunistų, kiti prie cicili
kų, kiti dar kitur.

Jūsų pagerbimas priklau
sys nuo jaunosios gentkar
tės. O kaip tą pagarbą ža
date užsitarnauti?

GYDYMOJSTORIJA
Rašo

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

(Tąsa iš pereito num.)
Trys Monro šeimos nariai daug nau

jo išrado, ir pagerino Anatomijos mokslą. 
Taipgi, prisidėjo John ir Charles Bell, Ro
bert Knox, ir Henry Gray. Francuzijoje 
atsižymėjo Bichat; Vokietijoje Henle, ku
ris davė pradžią histologijos mokslui. Au
strijoje atsižymėjo Hyrtl, o Amerikoje 
Joseph Leidy ir O. W. Holmes.

Šchleiden ir Schwann paskelbė teori
ją apie celes apie 1830 m. ir tas privedė 
prie specialybės mikroskopiškos anatomi
jos. Wirchow padėjo pamatą celių pato
logijos mokslui; tas galų gale privedė prie 
bakteriologijos skyriaus, kurį įsteigė Pas
teur. Ir remdamasis šiais išradimais, Sir 
Joseph Lister įvedė chirurgiją su antisep
tikų vartojimu. (Antiseptikai yra tokie 
skystimai kurie užmuša bakterijas.)

Po Jonu Hunter, kuris buvo garsus 
18-to amžiaus chirurgas, patologas ir ana- 
tomistas, seka John ir Charles Bell, ir Sir 
Astley Cooper, kuris buvo garsus moky
tojas ir pirmas kuris mokino kaip užrišti 
didesnes arterijas. Coller aprašė ypatin
gą rankos kaulo perlaužimą ties čiurniu. 
Syme, kuris aprašė amputaciją užvardintą 
jo vardu, taipgi buvo mokinis Lister’io.

Gryžtant vėl į Francuziją, Larrey, Du
puytren, Velpeau, Malgaigne, ir Nelaton 
daug prisidėjo prie chirurgijos progreso.

Vokietijoje, abu Langenbeckai, Dief- 
fenbach, senasis Graefe, ir Stromeyer pa
statė akių gydymo mokslą 'ant kojų.

Rusijoje, Pirogoff buvo garsus vadas 
chirurgijos. ;-----

Amerikoje, Physick iš Philadelphijos 
yra gerbiamas kaipo tėvas chirurgijos šio
je pusėje Atlantiko. Dr. John Warren 
Bostone 1781 m. padarė keblią operaciją 
nuimdamas ranką ties petim. Jo sūnūs 
buvo taipgi garsus chirurgas. Daktarai: 
Wright Post, Valentine Mott, ir daug ki
tų atsižymėjo kaipo drąsus chirurgai. O 
Nathan "Smith įsteigė 3 medicinos mokyk
las ir turėjo labai geras pasekmes kaipo 
chirurgas. Marion Sims sutvėrė skyrių 
operativiškos gynekologijos. Jis turėjo 
labai garsius pasekėjus kaip: Emmet, Bat- 
tey, Thomas, Mott, Howard Kelly, ir kt.

Vėliau, 1847 m., įvyko didelė revoliu
cija chirurgijos moksle kada Morton įve
dė vartojimą eterio anesthesia (apmari- 
nimą) ir vartojimą antiseptikų išvalymui 
žaizdų, kas buvo padaryta Lister’io 1867 
m. Dr. Crawford W. Long buvo pirmas 
vartoti eterį apmarinti ligonį chirurgiš
kai operacijai. Kovo mėnesį 1842 m. jis 
išėmė krepšinį (cystic) guzą iš kaklo. Vie
nok Dr.. Long neišnaudojo savo išradimo 
ir nieko nedarė kad kiti gydytojai išplėto
tų tą išradimą. Todėl jis negauna tiek 
garbės kiek jam priklauso. Vėliau Mor
ton paėmė visą garbę, kadangi jis pranešė 
pasauliui ir visi gydytojai pradėjo varto
ti šią Svarbią gyduolę.

1855 m. Manuel Garcia išgalvojo tam 
tikrą prietaisą arba instrumentą per kurį 
buvo galima matyt galą gerklės net iki 
tos vietos kur balsas išeina. Šį išradimą 
praktiškai sunaudojo Czermakas ir' Turėk 
Austrijoje. Jie padarė specialybę iš ger
klės ligų.

Helmholz’o išradimas 1851 m. tam ti
kro instrumento su kuriuo galima buvo 
matyt užpakalį akies vidurio, davė naują 
paskirtį akių gydymo mokslui.

Perversmingi raštai Charles Darwin’o 
apie Evoliuciją, Naturališką Pasirinkimą, 
Atsiradimą Rūšies, ir Paėjimą Žmogaus 
sutvėrė dabartinę Biologiją, Antropologi
ją, Embryologiją, Palyginamą Anatomiją, 
ir Fiziologiją. Taipgi įvedė tyrinėjimo 
budus į visas mokslo šakas. Garsus pirm- 
takunai šioje srityje buvo Magendie, įs
teigėjas moderniškos eksperimentalės fi
ziologijos, ir Claude Bernard, sutvėrėjas 
eksperimentalės medicinos.

Fiziologijoje, Sir Charles Bell išrado 
veikimą šaknučių nervų. Tą patvirtino 
Magendie ir Mueller. Tyrinėjimai Viliaus 
Beaumont su Alexis St. Martin davė pra
džią dabartiniam mokslui apie fiziologiją 
valgių išdirbinio (digestion). Karolis Lud

wig daug nuveikė fiziologijoje cirkuliaci
jos.

PASTEUR padėjo pamatą bakterio
logijos mokslui ir tas privedė prie išsivys
tymo mokslo apie limpančias ligas. Tą pa
darė Robert Koch, kuris atrado bacillas 
kurios pagimdo džiovos ir choleros ligas. 
Roux ir von Behring įvedė gydymą difte- 
rijos ligos su pagalba “serum” arba vais
tų padarytų iš kraujo. Mečnikov, Wright 
ir kiti išrado būdą gydyti su “vaccines” 
(įčiepijimais).

Amerikoje taipgi atsižymėjo kai ku
rie gydytojai ir chirurgai pirmoje dalyje 
19-to šimtmečio.

Bostone, Dr. John Warren (1753-1815) 
atsižymėjo kaipo pirmtakunas chirurgijo- 
joje. Jis tarnavo Amerikos revoliuciniam 
kare ir buvo pirmas profesorius anatomi
jos ir chirurgijos Harvard Medicinos mo
kykloje. Jo sūnūs, John Collins Warren 
taipgi atsižymėjo šioje šakoje ir labai pa
sekmingai darė operacijas. Jis įsteigė 
Mass. General Hospital (1811) ir jis buvo 
chirurgas kuris sykiu su Mortonu įvedė 
eterio užmigdymą.

Philadelphijoje, Dr. Benjamin Rush 
(1745-1813) atsižymėjo kaipo garsiausias 
gydytojas, nuo Revoliucijos laikų iki savo 
mirties. Rush labai atsižymėjo draugiji
niame ir politiškame gyvenime. Jis pla
čiai rašė ir buvo pirmas kuris aprašė sis- 
tematiškai apie proto ligas. Jis taipgi yra 
plačiai žinomas istorijoje kaipo vienas iš 
pasirašiusių ant Nepriklausomybės Dekla
racijos.

New Yorke, buvo labai svarbi gydy
tojų grupė, kuri gyvavo pradžioje 19-to 
šimtmečio. Samuel Bard (1742-1821) bu
vo gydytojas Generolo Jurgio Washing- 
tono ir pagelbėjo įsteigti New York Hos
pital. Dr. David Hosack (1769-1835) bu
vo mokytas ir labai populiarus gydytojas 
Ne v/ Yorke. Jis pagelbėjo suorganizuoti 
Dispensarų Sistemą arba klinikas. Dr. 
Valentine Mott (1785-1865) buvo garsus 
kaipo chirurgas ir organizuotojas medici
nos mokyklų. Paskutinis iš New Yorko 
grupės buvo Dr. John W. Francis (1789- 
1861). Jis davė lekcijas mokykloje ir daug 
rašė, ypatingai apie New Yorko miesto 
žmones. Dr. Francis buvo chirurgas New 
Yorko Ligoninėje ir kartu su juo dirbo 
grupė žmonių, kurie labai atsižyfnėjo ta
me laike.

Dr. ,W. E. Horner (1793-1853) iš Phi- 
ladelphijos atsižymėjo kaipo mokytojas 
anatomijos ir rašė knygas.

Dr. Oliver Wendell Holmes (1809- 
1894) iš Bostono buvo anatomijos profeso
rius Harvarde ir jis pagelbėjo priparodyt 
kad uždegimas gumbo ir sistemos užnuo- 
dijimas po gimdymo paeina nuo nevarto
jimo antiseptikos ir švarumo.

Dr. Samuel D. Gross (1805-1884) iš 
Philadelphijos buvo garsus chirurgas ir 
mokytojas ir buvo autorius pirmo veika
lo apie patologišką anatomiją.

Dr. John K. Mitchell (1798-1858), taip 
gi iš Philadelphijos, buvo tėvas S. Weir 
Mitchell’io ir išgarsėjo kaipo nervų spe
cialistas, mokytojas ir poetas.

GALAS.
(Šis rašinis remiasi ant veikalų: “The 

Peaks of Medical History”, parašė Char
les L. Dana; ir “History of Medicine”, pa
rašė Fielding N. Garrison.)

S XI’X IX Y K AS
Didelė knyga, su šimtais pa
veikslų, išguldanti visokiau
sius sapnus. Tinka turėti vi

suose namuose. Kaina 75c.
Reikalaukit “Dirvoje”

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

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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(Tąsa iš pereito numerio)

Pradžia 1345-to meto. Merkys at
siunčiamas į Trakus su reikalu pas Keis
tuti. Su buriu vyrų atjoja. Bet Keistu
čio nėra namie. Tik kitą dieną pavakare 
Keistutis parjojo. Pajutęs Jaunučio žmo
nes savo pilyje, Trakų valdovas Įsako pi
lies sargybai neišleisti jų laisvai išvykti. 
Keistutis buvo labai atsargus ir gudrus. 
Nors dar nespėjo sugalvoti kaip, bet jau 
jam mintyje sukosi kad bus galima pa
naudoti paties Jaunučio žmones išdavimui 
jų valdovo. Tik prie to eiti reikia labai 
atsargiai.

Merkys tuo tarpu, nieko nenujausda
mas, su savo mylimąją smagiai leido lai
ką, nes Keistutis tuo tarpu vis neprisiėmė 
jo su reikalu kokiu buvo atvykęs, kaip 
štai, dar Keistučiu! nespėjus pradėti nei 
užbaigti su juo, Nerytė praneša jam labai 
linksmą — jos minčia — žinią. Aukštai 
pilies sienoje, nuošaliai nuo visų, jiedu 
stovi ir kalbasi:

— Nors man nevalia žinoti, bet paty
riau iš kunigaikštienės kad Keistutis su 
savo broliu Algirdu tuoj užims Vilniaus 
pili ir užvaldys viską, vietoj jūsų negabaus 
Jaunučio.... Tu galėsi pereit Į Trakus 
jeigu Vilniuje nepatiks....

Tą išgirdus, Merkį nupylė šaltas pra
kaitas. Pastiro vyras patyręs kad jo ku
nigaikštį — Gedimino paliktą valdyti jo 
vardu — žada išvyti, ir to, be abejo, sieks 
neatsižvelgdami į pasekmes.... Juk tais 
laikais tokie pasielgimai buvo paprasti ir 
nužudymas buvo madoje, ir niekas už tai 
nenukentėdavo: šimtas metų pirm to bu
vo nužudytas garsus Mindaugas, vėliau 
narsus Tranaitis, ir panašiai žuvo kiti Lie
tuvos valdovai; vėliau juk ir pats Keistu
tis buvo Krėvos pilyje Jogailos nusmaug
tas. ... Taigi....

— Ko tyli?.... — pajudino jį mer
gaitė. — Pagelbėsi kunigaikščiui užimti 
Vilniaus pilį, užsitarnausi paaukštinimų 
ir visokių malonių....

Šiuos žodžius girdint, Merkį apėmė 
apmauda: jis norėjo bėgti pas. savo valdo
vą persergėti jį ir rengt Vilniaus pilį gin
tis. Užmiršo laikinai savo meilę ir Nery
to. Bet kaip greit mintys sulakstė tarp 
Trakų ir Vilniaus, tuoj vėl jis prisiminė 
savo mylimąją kuri šalę jo stovi, ir jo šir
dis draudė jį nuo bėgimo, nes čia lieka 
ji....... Išbėgus, gali daugiau jos nema
tyti. Juk bus apgulimas pilies, karas, 
kerštas.... Galvojo jis kas daryti: likti 
Trakuose, veikti išvien su Keistučiu, pasi
tarnauti jam, gauti naują vietą ir ramiai 
gyventi, ar stengtis gelbėt Jaunutį?.... 
Baisi išdavystė ir draugiškos pareigos bei 
ištikimybė. siautė jo galvoje, stengdamosi 
nugalėti viena kitą.

Kaip Nerytė galėjo patirti apie Keis- 
tučio-Algirdo sąmokslą? Buvo šitaip.

Keistutis, nors paprastai sakydavo 
moterims negalima vyriškų reikalų išpa
sakoti, apie savo sutartį su Algirdu pasa
kė Birutai visai atvirai, pirm negu paty
rė kad Merkys yra jų pilyje. Ir kada tą 
patyrė, neapgailavo savo paslapties išda
vimo savo žmonai, dėlto kad su ja tankiai 
apkalbėdavo jog Jaunutis nėra tinkamas 
tai vietai kurią jis užima. Biruta gi, ži
nodama apie meilę tarp Nerytės įr Mer
ino, sau viena sumanė pasitarnauti Keis
tučiu!, prikalbėdama Nerytei priprašyti 
savo mylimąjį gelbėt Keistučio sumany
mui. Ta taip ir padarė, ir tik nelaimė kad 
Merkys nebuvo taip lengvai moteriškos 
perkalbamas, jis buvo tikras Lietuvis kar
eivis, o ne koks minkštadvasis vyriškis, 
deki ko ir pasekmės to visko bus labai 
painios ir jam pačiam nemalonios.

Visą tą naktį Merkys blaškėsi nera
mus, ir nors ilga buvo žiemos naktis, iš
buvo ištisai nemigęs. Rytą anksti jį susi
tiko Nerytė, kuri matydama jį užsimąs
čiusi ir susimaišiusį, klausinėjo:

— Kas yra, mylimasis, kodėl toks ne
savas ir manęs nei pažinti nenori? Ar ne
myli manęs daugiau ?....

— Myliu ir mylėsiu, brangute.... Tik 
man rupi mano kunigaikštis. Reikia jį 
gelbėti. Palaikys mane išdaviku jeigu ne
persergėsiu jo — to sau amžinai neatlei
siu.... — kalbėjo jis, glostydamas mer
gaitės galvą ir veidą, bet visai nejausda
mas ką darąs, nes jo mintys skraidė Vil
niuje, prie Jaunučio, prie savo tėvo, ir rū
pėjo Vilniaus gynimas.

— Tuščia rūpestis apie nieko never
tą žmogų. Keistutis ir Algirdas yra nar
sesni; pagelbėk jiem Vilnių užvaldyti, prie 
jų būdamas daugiau progų turėsi.... — 
įkalbinėjo Nerytė, kuri rūpinosi apie savo 
ir Merkio ateitį taip kaip ji geriausia su
prato.

— Jaunutis teisėtai Gedimino patvar
kymu paliktas Vilniaus valdovu ir didžiu 
kunigaikščiu. Laužyt Gedimino valią reiš
kia prasižengt dievams. Užpuolimą pra
dėjus, Jaunutis ginsis, įvyks kraujo pra
liejimas — aš turėčiau būti to viso kalti
ninku ....

— Galit apsieit be kraujo praliejimo: 
tu įvesi Keistutį į Vilnių nakties laiku, už
puolė Jaunutį nužudysit ir pasibaigs visi 
negerumai. Juk pats žinai kad kunigaikš
čiai nei vienas neklauso Vilniaus valdo
vo. — Aiškino jam jo mylimoji, kuri netu
rėjo jokio prijautimo Vilniaus kunigaikš
tį, o savąjį kunigaikštį laikė geriausiu už 
visus kitus.

Merkio galvoje siautė įvairios mintys: 
paklausyti Nerytės, pataikauti Keistučiu!, 
pasitarnauti, užimti Vilnių nakties laiku 
Trakų kariumenę užvedus irų pilį įleidus, 
paskui sau ramiai gyventi.... Tas butų 
galima padaryti jeigu reikalas eitų apie 
kurį kitą kunigaikštį, bet pamąsčius apie 
savo jaunų dienų draugą, užsidegė jame 
karingumas — kerštas persekiotojams Ge
dimino įpėdinio, ir Merkys gatavas buvo 
griebti kardą ir stoti prieš patį Keistutį 
kovoti už savo valdovo sostą ir garbę. 
Keistutis buvo žemesnis ir menkesnio su
dėjimo už Merkį, jeigu reiktų susikibti, 
musų karžygis jautėsi galėtų jį nuveikti.

Kitos mintys pasikeitė jo galvoje, ir 
vietoj kovoti su Keistučiu, jis stengėsi ras
ti visus budus išsprukti iš Trakų ir bėgti 
savo kunigaikščiui į pagalbą, nors reiktų 
prieš Keistutį ir klastą pavartoti.

— Tai ką, brangusis, ar negelbėsi 
Keistučiu!? — klausė Nerytė.

— Bijau dievų bausmės, nes būti iš
daviku savam yra didžiausias nusižengi
mas.... Kas ištiks Lietuvą, anksčiau ar 
vėliau, už sulaužymą Gedimino didžios va
lios?. ... — atsakė jai Merkys, kurio mei
lės jausmai pradingo ir jis buvo virtęs tik
ru Vilniaus pilies gynėju.

— Neširupink, mylimasis, nuo visko 
Lietuvą išgelbės Keistutis ir Algirdas, 
tiedu narsus karžygiai. O štai Biruta dar 
augina Vytautą, bus kariauninkų, niekas 
Lietuvių nenugalės! — Lyg pranašauda
ma, ’lyg norėdama įkalbėti Merkiui kad 
jam visai nėra reikalo taip daug savo įsiti
kinimo laikytis ir stovėti už kunigaikštį 
kuris neturi jokios galės.

(Bus daugiau)

PER TVORA
PASIDAIRIUS

Kiek aš patyriau, Čika
gos naktų komitetas visą 
savo inspiraciją agituoti už 
cicilikų kandidatus ima iš 
“mėnesienos” (moonshine).

O dabar aš jau suprantu 
ir žinau kodėl cicilikų iždi
ninkas Gugis jau metai lai
ko išsistorojo iš SLA. iždo 
po $15 į savaitę sekretorei. 
Dabar jo sekretorė dieną ir 
naktį pleškina S.L.A. na
riams laiškus kad balsuotų 
ir paliktų ^Gugį toje vieto
je kuri jam neša apie $300 
už kožną kelionę iš Čikagos 
į Najorką. Jeigu viena se
kretorė nespės apsidirbti, 
Gugis sako nubalsuos dar 
$15 iš SLA. iždo.

Poni Stella Handacourt, 
Chicagos gyventoja, sve
rianti apie 300 svarų, areš
tavo tūlą vyrą kuris dryso 
ją pavadinti “little baby”.

Amerikos Darbo Sekreto
rius del giliuko su savim 
nešiojasi bulvę.

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI 

30c
Su persiuntimu į kitus miestus — 30c.

šie Lietuvos žemlapiai yra labai aiškus, nu-
I rodanti visus miestus, miestelius ir bažnyt

kaimius; kelius, upes ir ežerus; taip kad tu
rėdami šj žemlapj galėsit puikiai apsipažin- 
ti su Lietuvos padėtimi: kurioje dalyje kas 
randasi, kur susieina rubežiai kitų šalių, 

ir viską kitą reikalingo jame rasite.
Kaina: vietiniams po 25c.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

BURBULAI
“Tėvynės” nr. 3 K. Bin

kis parašė kad Julė Žemai
tė gimė 1945 m. ir nepaaiš
kino kad tai metai prieš 
Kristaus gimimą, nes mu
sų gadynėj toki metai dar 
nebuvo.

SLA. nominacijose 75 iš
mintingiausi “draugai” no
minavo dr.-kvotėju Viniką, 
Stungį, Kasparaitį, Sarpa- 
lių, Strumskį, Pivaroną iv 
daug kitokių, o mane visai 
pamiršo.

Vokiečiai išrado naują 
karišką laivą, kuris visas 
savo pareigas atlieka — 
šaudo, nuo orlaivių pasi
slepia kamuflažo durnuose, 
skandina priešų laivus ir 
reikiant pasišaukia pagal
bą be jokio žmogaus. Reiš
kia, Vokietija daugina be
darbius.

Chicagoj vienas advoka
tas susekė kad Egipto žy- 
niai-astronomai, rašydami 
pirmutinį kalendorių, davė 
Angliškus vardus savaitės 
dienoms *(Sunday, Monday, 
Saturday). Tai, vyreli! Ar 
jis dar nesuras kad ir Ado
mas su Jieva rojuje Ang
liškai kalbėjosi!

Kaip tik Lietuvos Prezi
dentas parugojo “žurnalis
tams” už darkymą Lietu
viškos kalbos ir kad jie už
siima tik vertimais bever
čių brošiūrėlių iš svetimų 
kalbų, netverdami savo li
teratūrai originalų, tuojau 
Cvirka “Tėvynėje” parašė 
“originalą” apie katiną ir 
katę su Ratukais.

Ha! Sekretoriai kaip su
sitarę visi ir visur ėmė da
ryt finansinę “betvarkę”, o 
“prazidentai” ėmė rašyt 
sieksnines korespondenci
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PASTABA: Vardai šviesiomis raidėmis yra katalikiški; gi juodu- 
kėmis — Lietuviški-tautiški, vyriški ir moteriši.

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

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

Kovas-March
Sekmad. 28 I Romanas, šile, žvgimantas, Atvs
Pirmad. 29 Dausa, Pergula, Vaišnoris
Antrad. 1 Albina. Rusnė, Gražuolė, Ilgvaris
Trečiad. 2 Elena. Alnionė. Auglis
Ketv’tad. 3 | Kunigunda. Toleina, Daukantas, Tulė
Penktad. 4 | Kazimieras. Daina, Svetigailis
šeštad. 5 | Andrius. Adakris, Giedrė

jas šaukdami kas savo bal-i 
su: “Aš nekaltas!”

Pągal mano gyvulišką 
razumą, SLA. narių pasta
tymą kandidatais pirmose j 
eilėse visus cicilikus, nega
lima lygint Lietuviškai pa
tarlei: “Kas svietą valdo? 
— Didžiuma.... O ko svie
te daugiausia? — Kvailių.”1

Patarimai.
Nekaltink žmogaus jog 

jis nieko protingo nepasakė 
kuomet jo burna užimta.

Neišmetinėk vėžiui kad 
jis atbulas traukiasi. Ge
riau pasuk jį taip kad jis 
traukdamos atbulas eitų 
pirmyn.

■ ★ ★ ★ ★ ★i — ,

į ASTROLOGIJA i
| šio periodo ženklas yra: j

ŽUVIS i ' *Nuo Vasario 21 iki Kovo 22. į
Ypatos gimusios tarp Vasario 20 ir Kovo 

t 22 d. yra žuvies (Pisces) ypatos. Pisces yra
j pakulinis ženklas zodiake (saulės kelyje), šis
j ženklas perstatoma dviem sukryžiavotom žu- j
♦ vim.
* Vyrai gimę šiame periode yra linksmi, iš-
[ laidus, linkę prie paužimo, neatkreipiant atidos {
j j išmintį, ir yra populiarus tarp draugų ir sve-
I timų. Praktiškuose dalykuose yra svajotojai,
j nepastovus; per moteris Įpuls Į nelaimę; mylės
| kunigus ir ubagus ir jiems bus bus geri. • j

Mergaitės del gražumo turės nesmagumu,
| bet savo dorumu tai pergalės ir užsitarnaus pa-
j garbą; bus darbščios ir taupios. Laimingas bus {

tas vyras kuris tokią gaus. Jos sulauks daug j 
vaikų ir mergaičių, tik turi sergėtis piktumų,

! nes tas bus priežasčia negerovių. j

H ★ ★ ★ 'k

Aš rūkiau LUCKIES ištisus tris metus

Copr.. 1032.
The American Tobacco Co.

“Aš rūkiau LUCKIES ištisus tris melus. Aš išmėginau beveik visas cigarelų 
rūšis, tačiau patyriau, kad LUCKIES iš tikrųjų yra lik vieninteliai cigarelai, 
kurie nekenkia mano gerklei. Kalbamieji paveikslai verčia artistę užlaikyti 
savo gerklę sveikai ir gerame stovyje. Aš manau, kad naujas Celofaninis 
skvelelis labai gudrus sugalvojimas.”

UŽSUK RADIO LUCKY STRIKE PROGRAMAI—60 modemiškų minučių su geriausiais pasaulio šokių orkestrais ir Walter Winchell, kuri 
pasakojimai apie siandicjią tampa rytojaus žinios. Programos kiekvieną Antradienį, Ketvirtadienį, is Šeštadienį, vakarais per N D.C. radio linki.

prieš kosulį
Neperšlampamas Cellophane Užlaiko tą "Spraginimo" Skonį Visuomet Šviežiu

It’s toasted
Jūsų Gerklei Apsauga—prieš knitėjimus-



DIRVA Vasario 26, 1932

ŠIMKAIČIAI
KOKS YRA SKIRTUMAS TARP MUSU 

SOCIALISTŲ IR BOLŠEVIKŲ

Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Naujai įsikūręs miestelis su 
pernai pastatyta bažnyčia

Šimkaičiai randasi prie 
vieškelio Raseiniai-Jurbar- 
kas. Iki Raseinių 18 kilo
metrų, iki Jurbarko 28 kil. 
Pats miestelis kūrėsi išlen- 
gvo. Seniau, prieš didįjį 
karą, toje vietoje buvo tik 
smuklė ir valsčius. Vėliau 
smuklė buvo panaikinta ir 
pasiliko tik viena valsčiaus 
raštinė. Jau prieš didįjį 
karą apie valsčių ėmė bur
tis daugiau gyventojų ir iš- 
lengvo augo miestelis. At
sirado įmoniij ir krautuvių. 
Viena iš pirmųjų įmonių 
buvo Skudžinsko malūnas, 
įsteigtas dar prieš karą. 
Per karą, kai Vokiečiai 
daugelį malūnų sudegino, 
Skudžinsko malūnas aprū
pindavo miltais plačią apie- 
linkę. Šiaip miestelis nuo 
karo visiškai nenukentėjo.

Vėliau po karo, broliai 
Feisteinai įsteigė antrą ma
lūną su lentpjūve. Be to, 
dar įsteigė audeklų vėlimo 
bei pietavimo fabriką.

Ypatingai paūgėjo mies
telis per kelis pastarus me
tus. Dabar jame yra apie 
200 gyventojų, turi 10 par
duotuvių, keletą alinių ir 
monopolį. Iš įstaigų Šim
kaičiuose yra pradedamoji 
liaudies mokykla, savival
dybės įstaiga (valsčius), 
pašto, telegrafo ir telefono 
stotis, policijos nuovada ir 
vaistinė.

Bažnyčios šimkaitiškiai 
iki šiol neturėjo. Turėda
vo vaikščiot į Vadžgirio ar
ba Stakių bažnyčią. Pava
sarį ir rudenį, blogiems ke
liams esant, jie turėdavo 
daug nepatogumų. Taigi 
1931 metais ir Šimkaičiuo
se išstatyta bažnyčia ir įsi
kūrė atskira parapija. Da
bar ' Šimkaičiai virto tikru 
miesteliu.

Pats miestelis, kaipo ne
senai įsikūręs, gana gra
žus. Namai, nors mediniai, 
visi nauji ir gražus. Yra ir 
dviejų aukštų namų. Pa
lei namus padaryti gan er
dvus šaligatviai daro gražų 
įspūdį ir gyventojams di
delį patogumą.

Del patogios savo padė
ties — kadangi miestelis 
guli prie svarbaus vieške
lio —f Šimkaičiai sparčiai 
auga. Ir jeigu taip augs 
kaipo per paskutinius kele
rius metus, netrukus pasi
darys vienu didesnių ir gra
žesnių Lietuvos miestelių.

Senovės padavimais Šim
kaičiai nepasižymi. Pats 
vardas greičiausia bus ki
lęs nuo kurio vietinio gy
ventojo.

Šimkaičių apielinkės ga
na gražios. Laukai nepa-

Taisykit Savo Furnasus 
Dabar

Mes specializuojame 
TAISYME VISOKIŲ IšDIR-

BIMŲ FURNASŲ IR 
BOILERIŲ

Anderson Furnace Co.
1030 EAST 68TH ST.

HEnd. 5475

prastai lygus, o tuoj ųž 
miestelio tęsiasi nedideli 
bet gražus eglynai, kurie 
ypatingai, puikiai atrodo 
žiemą. ' P. P-tis.

SUPERIOR LUNCH
6901 SUPERIOR AVE.

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

P. KUBILIUS, Savininkas.

Speciale kaina šį Menesį
Cinavimas, Suliejimas, Stogų 

tiesimas — Furnasai 
Apskaitliavimą noriai duodam.

Bowman Sheet Metal & 
Furnace Co.

4704 Hough Ave. 
End. 0550

ATSARGIAU 
SU LENKAIS

Vieton į Klaipėdą — patek
sit į Danzigą ir į Lenkų 

nagus.
Į pavasarį, kaip papras

tai, daug Lietuvių važiuo
ja apsilankyt į Lietuvą. Ir 
kaip paprastai, Lietuviai 
mėgsta pirmiausia eiti pas 
svetimus laivakorčių agen
tus negu eina pas savus, su 
kelionės reikalais. Kuriose 
kolonijose yra Lenkų laiva
korčių agentų, Lietuviai 
nueina ir pas juos. Ir štai 
kas pasitaikė patirti iš to
kio Lietuvių vaikščiojimo 
pas Lenkus, o nėjimo pas 
savus agentus.

Nuėjus pas Lenką agen
tą, Lietuvis pirmiausia pa
tiria kad per jį laivakortė 
pigesnė. Faveizdan, Lietu
viai agentai pasako kad lai
vakortė kaštuoja parvažia
vimui $94.50 (trečios kle- 
sos), o Lenkas agentas pa
sako kad pas jį laivakortė 
tik $91.00. Paskui, Lenkas 
ima girti kokiu puikiu lai
vu keleivis bus vežamas, ir 
visokių nesąmonių prišne
ka, kad Lietuviui užeina 
noras pirkti laivakortę iš 
Lenko.

Bet musų paprastam Lie
tuviui žmogeliui visai ne
žinoma tas faktas kad Len
kai gabena visus savo pa- 
sažierius per Danzigą, per 
savo karidorių, ir savo lai
vais, kuriuos pora metų at
gal nusipirko.

Galima įsivaizduoti kur 
Lietuvis pakliūtų: vietoje 
į Klaipėdą, atsirandą Len
kijoj, ir vietoj'e gražaus, iš
kilmingo Lietuviško pasi
tikimo, sulauktų Lenkų ne- 
apikantos ir stumdymo kai
po “Litwinu”.

Danzigas yra arčiau ne
gu Klaipėda, taigi ir laiva
kortė trimis dolariais pi
gesnė. Bet iš Danzigo rei
kia dar važiuot traukiniu 
iki Lietuvos rubežių, taigi 
reikia paskui pirktis gelž- 
kelio bilietas, reikia mokėti 
už bagažo traukiniu veži
mą, reikia Lenkiškos vizos 
ir kitokių pabūklų, ko visko 
Lenkas agentas Lietuviui 
nepasako. Pagaliaus buna 
taip kad vietoj $91 už lai
vakortę, išsimoka apie $120 
ir prie to prisieitų panešti 
tiek nemalonumo kad už 
kita tiek neparduotum.

Lenkai, norėdami daryti 
savo linijai biznį užslepia 
tuos sunkumus su kokiais 
Lietuvis susidurtų važiuo
damas Lietuvon per Dan
zigą.

Kurie manot važiuoti į 
Lietuvą, laikinai ar apsigy
venti, kreipkitės pas savo 
vientaučius agentus, kurie 
jus aprūpins visais tikrai 
reikalingais kelionės doku
mentais, pasais, gryžimo 
leidimais, laivakortėmis, ir 
už viską paims tik tiek kiek 
yra nustatyta, nei vieną 
centą daugiau.

Lietuvių agentai žino ko 
Lietuviui reikia, kaip par
sivežti savo bagažą, kuria 
linija patogiausia parva
žiuoti ir kas reikia daryti 
ir kur kreiptis pasiekus 
Lietuvą.

K. S. Karpavičius, 
Liet. Laiv. Agentų Sąj-gos

Spaudos Kom. Narys.

Po šitokiu antgalviu ne
senai skaičiau “Dirvoje” 
tilp'usį straipsnį, kuriame 
nurodinėta kad tarp socia
listų ir bolševikų nėra jokio 
skirtumo. Straipsnio auto
rius nurodė kad žymiausiu 
socialistų partijos lyderiu 
buvo Kerenskis, bet kitas jų 
lyderis Leninas užėmė Ru
sijos caro vietą, tai diduma 
socialistų pasekė paskui 
Leniną ir šituos Lenino pa
sekėjus nuo tada visi pa
vadino “bolševikais” (kas 
reiškia didumą), o pasiliku
sius prie Kerenskio pavadi
no “menšekivais” (kas reiš
kia mažuma). Bet vieni, ir 
kiti kaip buvo socialistais 
taip ir šiandien abieji yra 
socialistais ir jų abejų tik
slas ir darbai yra vienoki. 
Ir štai ką straipsnio auto
rius apie jų tikslą ir darbus 
sako:

1. Bolševikai nepripažy- 
sta tautos, tiktai interna
cionalą, ir socialistai tautų 
nepripažysta ir agituoja už 
internacionalą.

2. Bolševikai vadina “fa
šistais” tuos visus Lietuvius 
kurie myli savo tėvynę Lie
tuvą ir gina jos reikalus, ir 
socialistai juos pravar
džiuoja “fašistais”.

.3. Bolševikai dergia Lie
tuvos valdžią, jos preziden
tą vadina kraugeriu, ir so
cialistai dergia tokiais pat 
vardais.

4. Bolševikai varė smar
kiausią agitaciją norėdami 
isibriauti į SLA. valdybą ir 
Susivienijimą užvaldyti, ir 
socialistai dabar varo tokią 
pat agitaciją stumdami sa
vo Bagočių su kitais socia
listais į SLA. valdybos kan
didatus norėdami užvaldyti 
Susivienijimą.

Todėl tai straipsnio ^auto
rius ir sako kad tarp socia
listų ir bolševikų nėra jokio 
skirtumo.

Pasirodo kad virš minėti 
faktai yra teisingi, nes jų 
nei socialistų “Naujienos” 
nei “Keleivis” neužginčijo.

Štai koks skirtumas
Kad socialistais ir bolše

vikai yra vienos ir tos pa
čios rūšies žmonės, buvę tos 
pačios partijos nariai, ir 
kad jų abejų tikslas ir dar
bai yra vienoki tai teisybė, 
bet kad tarp jų nebūtų jo
kio skirtumo tai straipsnio 
autorius klysta. Tarp socia
listų ir bolševikų yra žymus 
skirtumas ir štai kokis: 
Bolševikai susideda iš kvai
liausio žmonių sluogsnio, o 
socialistai iš gudresniųjų 
politikierių. Ir jeigu arčiau 
prisižiūrėsite veikimui bol
ševikų ir socialistų tai pa
tys persitikrinsite kad bol
ševikai yra už socialistus 
kvailesni. Štai paskutiniame 
SLA. seime, jeigu bolševi
kai butų buvę taip gudrus 
kaip socialistai tai jie butų 
atsiekę savo tikslo. Jeigu 
ten jie nebūtų pasirodę bol
ševikais, bet tiktai papras
tais eiliniais SLA. nariais, 
nekėlę lermo del mandatų 
komisijos, jie visi butų likę 
seimo priimti delegatais, 
gavę delegatų ženklelius ir 
tada butų galėję lygiai su 
visais kitais delegatais svar
styti ir diskusiuoti visus 
SLA. reikalus ir gražioje 
tvarkoje, iš eilės jie butų 
galėję iškelti aikštėn: Ažu- 
nario-Devenio $25,000 žuvu
sią paskola: $20,000 Maka- 
vicko nemokamą paskolą; 
$20,000 antro morgečio 
pirktus bonus kurie yra 
mažos vertės ar gal jau nie
ko neverti, ir kitus netiku
sius dabartinės valdybos in- 
vestmentus, ir tokiu budu 
jie butų radę didumos dele
gatų pritarimą, ir gavę di
dumą balsų savo pusėn, o 
turėdami didumą balsų savo

pusėje, jie butų pasmerkę 
dabartinę SLA. valdybą ant 
visados už tokius didelius 
nuostolius, ir vietoje, jos 
seimas butų išrinkęs naują 
valdybą, į kurią butų įėję 
vienas arba ir keli ir bolše
vikų nariai. Bet bolševikai 
vietoje paslėpti savo bolše
vizmą jie jį demonstavo, visi 
stoję stati rėkė, baubė, prie
varta statė, ir užtai niekas 
jų neklausė ir ant galo net 
iš seimo salės juos išmetė.

Socialistai slepiasi
Taigi “draugučiai” bolše

vikai, jeigu norėjote atsiek
ti savo tikslo, tai reikėjo 
pasimokyti politikos nuo sa
vo draugų socialistų, reikė
jo paslėpti savo bolševizmą 
taip kaip socialistai pasle
pia savo socializmą. Socia
listai nedemonstruoja savo 
socializmo, jie slepia jį po 
“demokratijos” skraiste ir 
prisidengę taje “demokra- 
tybės” skraiste varo savo 
propagandą tarp sandarie- 
čių ir tautininkų. Štai Chi- 
cagos socialistų organas 
nesigiria kad jos yra socia
listų organu, bet sakosi: 
“Pirmas ir Didžiausias Lie
tuvių Dienraštis Ameriko
je”. Bostono socialistų or
ganas taipgi nesisako esąs 
socialistų organu, bet sako
si: “Darbo Žmonių Laik
raštis”. Tai liaudis ir tikėjo 
kad šie du laikraščiai yra 
bepartyviai ir .užtai juos 
skaitė, platino, iš ko socia
listai tuko.

Prisižiūrėkite, bolševikai, 
kaip gudriai socialistai mo
kėjo pravesti savo kandida
tus dabartinėse nominaci
jose į SLA. Pild. Tarybą. 
Jeigu skaitėte šių metų 
“Sandaros” No. 2, tai matė
te kad 8 socialistai iš “Nau
jienų”,. štabo pasivadinę sa
ve “Vakarų SLA. Komite
tu”, savo slaptoje konferen
cijoje,- pastatė į SLA. Pild. 
Tarybą kandidatais savo 
draugus- socialistus: Bago
čių, Gugį, Viniką ir kitus. 
Ir kada diduma SLA. narių 
nežinojo kad šitas “Vakarų 
Komitetas” buvo tai “Nau
jienų” štabo tik 8 socialis
tai, tai nominacijose ir bal
savo už juos, ir tokiu budu 
socialistai laimėjo nomina
cijose didumą balsų. Mato
te kaip gudriai socialistai 
mokėjo suklaidyti didumą 
SLA. narių. Jie čia nepasi
rodė socialistais, bet kaipo 
“Vakarų SLA. Komitetas”, 
prisidengę “demokratybės” 
skraiste, suklaidino SLA. 
narius.

Ne visus suklaidys
Bet, ant nelaimės, ir so

cialistams nepasisekė visus 
SLA. narius suklaidyti. At
sirado ir tokių, kurie patė- 
mijo kad iš po tos “demo
kratybės” skraistės kyšo so
cialistų vuodegos, ir tą jų 
slaptybę atidengė. Per laik
raščius ir per Chicagos ra
dio pasakė kad tas “Vakarų 
Komitetas” buvo tai tie 8 
“Naujienų štabo socialistai, 
minėti jau “Sandaros” No. 
2, ir kad tiktai šie 8 socia
listai pastatė į SLA. Pild. 
Tarybą kandidatais Bago
čių, Gugį ir kitus jų drau
gus, o ne koks nors ten ko
mitetas. Atidengimas šitos 
paslapties per laikraščius, 
o ypač radio, matyti labai 
pakenkė socialistų sky-. 
mams, kad jie net bėgo' pas 
radio administraciją prašy
ti kad ši uždraustų per Ra
dio minėti socialistų vardą. 
O kada radio administraci
ja neišklausė jų prašymo tai 
socialistai sugalvojo naują 
triksą uždaryti SLA. na
riams burnas kad apie jų 
skymus nekalbėtų. Sekma
dienį, Sausio 31, buvo SLA. 
6-to apskričio konferencija. 
Tai pirm atsidarymo šios

konferencijos socialistai tu
rėjo savo slaptą konferen
ciją ir ten prirengę “rezo
liuciją” pasmerkimui Simo- 
kaičio, Semaškos, adv. Olio 
ir artisto Vanagaičio. Ir 
kaip tik atsidarė 6-to Ap
skričio konferencija, atėjo 
ir socialistai su savo “rezo
liucija”. Konferencijoje, 
tarp kalbėtojų buvo žy-
miausių socialistų šulas, 
adv. Gugis, kuris savo kal
boje prirodinėjo kad Chica
gos radio ardo Susivieniji
mą, šmeižia tos organizaci
jos valdybą, nubaido nuo 
SLA. narius, Gugiui pabai
gus kalbą tuoj socialistai 
pasiūlė konferencijai priim
ti jų prirengtą “rezoliuci
ją”, ir kaip tik ją perskaitė, 
tuoj kiti socialistai pasiuli- 
mą parėmė ir prašė “rezo
liuciją” leisti per balsus. 
Kadangi “rezoliucija” pa
smerki© Simokaitį, adv. Olį, 
Semašką ir art. Vanagaitį, 
tai smerkiamieji prašė bal
so pasiaiškinti kad konfe
rencija suprastų ar jie yra 
kame nors kalti ar ne, bet 
socialistai visi pradėjo ur
mu rėkti kaip kad bolševi
kai ant pereito SLA. seimo, 
kad diskusijas uždaryti, ir 
kaltinamiems nedavė balso. 
“Rezoliuciją” paleido per 
balsus. Konferencijoje buvo 
82 delegatai. Už “rezoliuci
ją” balsavo 36, prieš ją 19, 
kiti visai nebalsavo, nes ne
žinojo kuom kaltinami yra 
prasikaltę.

Ot ir vėl socialistai laimė
jo. Prisidengę “demokraty
bės” skraiste jie mokėjo 
taip gerai suklaidyti ir 6-to 
Apskričio delegatus kaip ir 
paprastus eilinius SLA. na
rius ir pervaryti savo so
cialistinę “rezoliuciją”. Da
bar jau matom “Sandaros” 
No. 6, kad socialistai, vardu 
“Vakarų Komiteto” siunčia 
net 20,000 egzempliorių tos 
“rezoliucijos” visiems SLA. 
nariams prašydami jų, var
du ’’Vakarų Komiteto”, bal
suoti už Bagočių, Gugį ir 
kitus socialistų kandidatus 
į SLA. valdybą. Ir jeigu 
jiems pasisektų įstumti į 
SLA. valdybą Bagočių su 
kitais jo sėbrais, tai visiems 
kitiems nariams, kurie ne
pritaria socialistams, butų 
“good bye” Susivienijime. 
Kas drystų pakelti balsą 
prieš socialistus tas negau
tų balso pasiteisinimui, kaip 
kad negavo balso Simokai- 
tis ir adv. Olis, 6-to Apskri
čio konferencijoje. Tokį

drąsuolį socialistai išbrauk
tų iš SLA. ir tada tegul jis 
eina su jais provotis. Prova 
kainuotų jam daug daugiau 
negu jo SLA. posmertinė ir 
klausimas ar jis ją išloštų. 
Socialistų cenzūra yra aš
tresnė už Stalino. Socialis
tams yra valia skymuoti, 
meluoti, visus kitus “fašis
tais” pravardžiuoti, o ki

tiems ne valia nei teisybęs 
pasakyti. Jie stengiasi už
dėti savo cenzūrą ant radio 
ir ant laikraščių, jei galėtų.

Tai ot jums, bolševikai, 
pavyzdis. Jeigu norite įsi
skverbti į SLA. valdybą tai 
pasimokinkite politikos nuo 
savo senų draugų-socialis- 
tų.

Ne bolševikas.
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SPAUDOS 
“TALKOS”

AKRONO NAUJIENOS
šešių valandų darbas. Good

year gumų išdirbystės viršinin
kai galutinai užtvirtino šešių 
valandų darbo dieną, su tikslu 
duoti darbo didesniam skaičiui 
darbininkų. Ta kompanija nor
maliu laiku turi iki 18,000 dar
bininkų. Patrumpinimas dar
bo valandų leis paimti i darbą 
apie 3,000 darbininkų daugiau 
prie dabar dirbančių.

SLRKA. 178 kp. šiems me
tams išrinko j valdybą šiuos 
narius: pirmininku Ignas Ja- 
siunas; vice-pirm. S. Rutkaus
kas ; užrašų rast. Antonette 
Bartkaitė; finansų rast. J. Se- 
bestinas; iždininku V. Sleso- 
raitis; iždo globėjai A. Palio
nis ir A. Bernotavičius; mar
šalka A. Barauskas.

Akrone su reikalais lankėsi 
p. Šeštokienė iš Clevelando, 
seniau buvus šio miesto gyven
toja, žinoma kaipo Venienė.

jonu gerumo. Lietuviai jiems 
reiškia užuojautos.

Del bedarbės, pasiskandino 
vienas Horvatas. Liko mote
ris su pulku vaikų.

Keliautojas.

E. 79th ST. GARAGE
PATARNAVIMAS SUGEDUS 

ANT KELIO
GENERALIS AUTO TAISYMAS

VISOKIŲ IŠDIRBIMŲ KARŲ
1238 East 79th Street

ENdicott 2887 
Otis Tullar, Prop.

Gaisras padarė kelis tūks
tančius dolarių nuostolių Syri- 
jonų bažnyčios viduje. Kiek 
aptaisius, laiko pamaldas. Ta 
bažnyčia randasi prie Wooster 
avė. ir Lietuviams gerai žino
ma, nes jie į tą bažnyčią lan
kydavosi iki dar savo bažny
čios neturėjo. Tos bažnyčios 
salėje tautininkai ir katalikai 
laikydavo mitingus, rengdavo 
prakalbas, čia buvo visų* Lie
tuvių pastogė. Ir po šiai die
nai Lietuviai nepamiršta Syri-

JEIGU SERGI
PARAŠYK KAS KENKIA.

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

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

t Ofiso Telefonai Namų t 
f MAin 1773 KEnmore 47J0W 4 
i P. J. KERŠIS i 
Ž1426-8 Standard Trust Bldg. | 
T Baigęs teisių mokslų Cumber- 4 
X land Universitete ir darbuojas į 
4 su Teisių ofisu advokatų 4 
A Collister, Stevens ir i 
$ Kurzenberger f 
J Su visais teisių reikalais Lietu- Ž 

viai, Slavai, Lenkai ir Rusai 4
J kreipkitės prie musų. f

Dienos į
LIETUVĄ

Greičiausi
Pasaulyje Laivai

Puikus geležinkeliu susisiekimas iš 
BREMERHAVEN I LIETUVĄ

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

Užsisakykit vietas pas vietinius agentus, 
reikalaudami Lloyd laivakorčių, kadangi 

gausit greiičausį patarnavimų.

North German Lio^b
Euclid Ave. Cleveland

Saules Karštis
Visada Gatavas

A

Gazinis Radiantfire duoda šilumą tuo pat budu 
kaip saule!—spinduliavimu. Tai yra moksliška 
jo puse.

Kožnas Radiantfire yra gerai subudavotas, stip
rus, išnašus ir atsakantis. Tai yra investmento 
vertybe iš Radiantfires.

Reikia tik pabandyti Radianfire patyrimui kaip 
jis yra naudingas, ypatingai nepastoviame ore to
kiame kaip turime šią žiemą.

Pasiskubinkit užsisakyti sau vieną, arba ir antrą, 
šiandien. Rasit žingeidų išstatymą Radianfires 
parodai Gas Office.

Kainos Žymiai Sumažintos!

THE EAST OHIO GAS CO.
Phone MAin 6640 East Sixth ir Rockwell

l------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ruoš didelę šei 
klę.

Darbėnai, Krt 
—Vaineikių 
miškuose yra c 
prįsiveisę. Vasai 
inkams ne maži 
pridaro. Labiaus 
nu nukenčia bu 
šiuose miškuose 
didelę šernų nled 
kiama tik paša 
pasnigs.

Daugiau valgys
Sintautai, Ša 

Šio krašto ukinii 
turi prisiauginę į 
su laikyti negali, 
truks, o parduoti 
smės, nes labai 
to mano galvijus 
vartoti, o kiau 
brangesnes, pard 
žinoma, ligi šiol 1

K. STO
Didžiausia ir Gi 

LIETUVIŠKA V
6824 Superic 

Taipgi užlaikau sav
1310 RusseH

V. GUDir 
6700 SUPERIOR

Užlaiko puikių krautu 
Saldainių ir visokii 
Lietuviams Gera
Kviečiame atsilank; 

patenkinti.

W. C. BUI
SUPER SERVICE 

65th Wade Par
Geriausias Gas inies
Veltui motoro suta: 

kožnu mainymu

G A R A
DYKAI PARVEŽEI 

taisymo darbo. P: 
kelyje. — Suliejam

Chester Cartai 
6513 SUPERIOR

J. J. LAZIC
JEWELER — R 

6407 Superior
Prie E. 66th S 
—ENdicott 46!

FURNASŲ
BOILERI!,
TAISYMĄ

VISOKIŲ IŠDIR

— Vėl S

Trade PA IP

“As kentėjau skausmus h 
dirbti ir darbas palaikyt, 
judint. Tuomet aš pasiur 
įtrynes jį kelis kartus ta dii 
anirytojaus aš vėl sugrįžau

Musų kainos vis 
žemos.

5825 SUPERIOR
HEnd. 2551

Lietuviai reikale kr 
singą patarnavimą, 
natiškas, mandagus, 
navimas. Vežimai 1 
sąžiningiausios, žt 
lėšos, ?150.00 ir aul
6621 EDNA AVE.

Adolpąs
ADC 

LIETU

Per suvirs 60 metų tik: 
PA1N-EXPELLER1S geli 
ninkams “sugrįžti vėl prie s 
Sustingę sąnariai, skaudam 
skausmai pečiuose, reumati: 
strčndicglis, neuralgija ir k 
skausmai greitai pasiduoda 
linimento dideliai gydančiai

Ką. PAIN-EXPELLER1 
kitiems, jis padarys tą patį
Kaina 35c. ir 70c. Parduot

• Tikrasis pažymėtas IN 
vaisbaženkliu.
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SPAUDOS BIURO 
“TALKOS” ŽINIOS

Ruoš didelę šernų medžio
klę.

Darbėnai, Kretingos aps. 
—Vaineikių girininkijos 
miškuose yra daug šernų 
prįsiveisę. Vasarą jie ūkin
inkams ne mažai nuostolių 
pridaro. Labiausia nuo šer
nų nukenčia bulvės. Todėl 
šiuose miškuose ruošiama 
didelę šernų medžioklę. Lau
kiama tik pašalo ir kada 
pasnigs.

kininkai daugiausia mėsai 
vartodavo kiaules, bet da
bar, kaip matyti, ši tradici
ni nustatymą keičia: Tenka 
pastebėti kad kitų kraštų 
ūkininkai taip pat galvijie
ną daugiau vartoja savo 
maistui, o kiaules parduo
da. Mat jos greičiau yra iš
auginamos ir brangesnės 
už galvijus.

ARAGE
SUGEDUS

JO
TAISYMAS

MV KARŲ

h Street
2887
Prop.

ERGI
KENKIA, 

okiasyžoles ir
Vokietijos ir 

rmas prisiučia- 
jkit 2c štampą. 
TANICAL CO. 
ay, Dept. P. 
[, MASS.
»- -T- -T. .t.
ai Namų į i 
inmore 4740W • • 

LRŠIS :: 
i Trust Bldg. L 

• • 
akslų Cumber- ; ’ 
i ir darbuojas i i 
su advokatų • ■ 
tevens ir !! 
perger ;; 
reikalais Lietu- i 
nkai ir Rusai - ■ 
nusų. ' į

Daugiau valgys galvijienos
Sintautai, Šakių aps.— 

Šio krašto ūkininkai daug 
turi prisiauginę galvijų. Vi
sų laikyti negali, nes pašaro 
truks, o parduoti nėra pra
smės, nes labai pigus. Dėl 
to mano galvijus mėsai su
vartoti, o kiaules, kaip 
brangesnes, parduoti. Kaip 
žinoma, ligi šiol Lietuvos u-

K. STONIS
Didžiausia ir Gražiausia

LIETUVIŠKA VALGYKLA
6824 Superior Ave.

Taipgi užlaikau savą mėsinyčią
1310 Russell Road

V. GUDINAS
6700 SUPERIOR AVE.

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

patenkinti.

W. C. BURCH
SUPER SERVICE STATION 

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

kožnu mainymu aliejaus:

GARAGE
DYKAI PARVEŽIMAS prie 

taisymo darbo. Patarnaujam 
kelyje; — Suliejam — Taisom

Chester Cartage Co.
6513 SUPERIOR AVE.

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

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

Daugiau skaito laikraščių.
Ramygala, Panevėžio aps. 

—Šios apylinkės gyventojai 
kasmet vis daugiau skaito 
laikraščių. Be laikraščio šei
mos jau nėra. Dažnai išsi
rašoma po keletą laikraščių. 
Daug ^yra šeimų kurių visi 
nariai išsirašo po laikraštį 
sau, žinoma ne tą patį, kad 
visi šeimos nariai galėtų 
pasinaudoti. Skolinti laik
raštį nėra papročio.

Neskaitymo agitatoriai.
Kaunas. — Esamos žinio

mis, daugumas Lietuvos pa
rapijų klebonų, kalėdodami 
agituoja ūkininkus skaityti 
tik krikščioniškus laikraš
čius, kuriuos katalikų vei
kimo centras yra užgyręs, 
o visais kitus smerkia. Dau
giausia tenka labiau išsipla
tinusiems tautiškas minties 
laikraščiams: “Musų Ryto
jui”, “Lietuvos Aidui”, 
Jaunajai Kartai” ir kitiems. 
Kunigai patys užrašo ūki
ninkams proteguojamus 
laikraščius, o kas pasiprie
šina, pagrąsina paveiksią 
įvairiom priemonėm, kaip: 
nekrikštysią, neleisią ka- 
puosna, ir prakeiksią. Be to 
daug kur kunigai vietoj pa
mokslo bažnyčiose, rėžia a- 
"gitacineš kalbas1 siūlydami 
savus laikraščius, o nepa
geidaujamus dergia kaip į- 
manydami.

FURNASŲ ir 5
BOILERIU
TAISYMAS

VISOKIŲ IšDIRBIMŲ i

Musų kainos visiškai ?
žemos. 1

5825 SUPERIOR AVE. t
HEnd. 2551 |

Vargas dėl bekelės.
Kazlų Ruda, Mariampo- 

lės aps.— Laukę žiemos 
žmonės visai neteko vilties 
jos susilaukti. Žiema labai 
reikalinga miškingų vietų 
gyventojams. Sušalus pel
kėms lengviau galima iš
kirsti pelkėtose ir šlapiose 
vietose esantį mišką ir su
vežti jį lengvu žiemos ke
liu. Nesulaukę rogių kelio, 
pradėjo dabar ratais me
džius iš miško vežti. Kelias 
labai sunkus: pašalo metu 
didžiausia gruodas, o ato
drėkių - purvas ir klampy
nė miške. Tačiau medžius 
vežti gyvas reikalas, dėl to 
pekliškai kamuojasi arkliai 
ir žmonės.

— Vėl Sugrįžau Darban
“Aš kentėjau skausmus kojose, tačiau nekreipiau daug domės j tai, nes reikėjo 

dirbti ir darbas palaikyt. Vieną dienų, tačiau,* atsibudęs rytmety negalėjau pasi- 
judint. Tuomet aš pasiunčiau nupirkti man bonką PAI X-EX PELLERIO ir 
jtrynęs jį kelis kartus ta dienų. į skaudamas kojas pradėjau jaustis taip gerai, kad 
antrytojaus aš vėl sugrįžau darban. Nėra nieko geresnio už Pain-Expellerj.”

(pasirašo) F. P., Brooklyn, N. Y.— PAIN-EXPELLER* Mark
[reg. J. V. Pat. Biure

)-

O

ip
o-

ą.
es

Per suvirs 60 metų tikrasis Enkcr 
PA I X-EX P.ELI.ER1 S gelbėjo darbi
ninkams “sugrįžti vėl prie savo darbo.’’ 
Sustingę sąnariai, skaudami muskulai, 
skausmai pečiuose, rcumališki gėlimai, 
strčndicglis, neuralgija ir kiti panašus 
skausmai greitai pasiduoda šio puikaus 
linimento dideliai gydančiai galiai.

Ką PAIN-EXPELLERIS padare 
kitiems, jis padarys tą patį ir jums. 
Kaina 35c. ir 70c. Parduodamas visur

* Tikrasis pažymėtas INKARO 
vaisbaženkliu.

ell

Adolpąs Jakubauskas 
adolph JAKUBS 

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

KANADOS 
NAUJIENOS
TORONTO, ONT.

MIZAROS NEVYKU
SIOS PRAKALBOS

Sausio 18 d. musų komunis
tėliai buvo surengę koncer
tą su prakalbomis, ir vis
kas išėjo sulyg programo: 
savus peikė, o Maskvą gy
rė susiriesdami. Iš kur tai 
buvo atsibeldęs R. Mizara 
su Lenino “evangelija” ir 
kad rietė tai rietė: pasigy
rė kad jis esąs iš Suv. Vals
tijų ir kad pustrečios die
nos išbuvo sovietų sąjungoj, 
ko patvirtinimui pasisakė 
kad moka ištart du Rusiš
ku žodžiu šitaip: Dan Baz. 
Ištikro gi reikia ištarti 
Donetsky Basein.

Mizara nupasakojo kaip 
gerai sovietų rojuje darbi
ninkams gyventi, kokie ten 
patogumai: kurortai, mau
dynės, daktarai, vaistai ir 
mokyklos — tas viskas dar
bininkams veltui. Vienu 
žodžiu, tik tu, darbininke, 
spjauk ant Amerikos arba 
Kanados ir skubėk, kol dar 
gyvas, į sovietų rojų....

Bet kodėl draugutis Mi
zara taip greit iš to rojaus 
pabėgai? Kaip iš jo kalbos 
išeina, ten visokias ligas 
gydo veltui, lyg ten dakta
rai ir vaistai auga ant sto
gų. Bet draugutis nepasa
kė kodėl ten taip brangiai 
(15 kapeikų) reikia mokėti 
už mažą bonkutę minerali
nio vandenio kuris teka iš 
kalno ir nieko nekaštuoja? 
Turbūt už tai kad jis geras 
del vidurių paliuosavimo, gi 
aš manau kad draugutis 
skubiai išbėgai iš rojaus to
dėl kad brangiai kaštuoja 
tas vandenėlis:1”--^’

Toliau draugutis Mizara 
apipasakojo kad rojuje vis
ko yra perteklius, tiktai nė
ra mėsos, pieno, draubužių 
ir gyvenimui namų. Reiš
kia, trūksta visko kas la
biausia reikalinga žmogui 
palaikyti dūšią kūne.... Ir 
imk tu man ir išplepėk pa
čią blogiausią sovietų ro
jaus ydą!

Pasakė jis kad ten ūki
ninkai buožės gyvulius iš
pjovė, užtai mėsos stoka. 
Bet kad miestuose namų nei 
ūkininkai ne buožės negrio
vė, kodėl jų trūksta? Nagi 
patys komunistai namus 
išgriovė, o dabar neturi kur 
gyvent.

Kaslink pieno ir mėsos 
tai buvo taip: jei ūkininkai 
arba buožės turėjo po ketu
rias karves, tai komunistai 
padarė lygybę: po dvi at
ėmė ir dvi paliko; atėjo ki
ti komunistai, jie irgi lygi
no: atėmė po vieną, ir vie
ną paliko. Trečia gauja ko
munistų atėjus atėmė ir tą 
paskutinę. Tai faktai ku
riuos aš savo akim mačiau 
Orlovskoj gubernijoj. Ten 
viename kaime komunistai 
del 300 ūkininkų paliko 4 
karves, o kitas sau išsivedė. 
Tokia tvarka buvo visoje 
sovietų Rusijoje. Aš ilgą 
laiką prie komunistų gyve
nau ir viską gerai žinau.

Draugutis toliau apsakė 
kad ten vienus darbininkus 
surašo ant raudonos, o ki
tus ant juodos lentos. Tai į 
koks likimas laukia tų dar
bininkų kurie surašyti ant 
juodos lentos?.... Toliau, 
kas do lygybė tame rojuje: 
kurie darbininkai dirba

lengviau, tie gauna mokėt 
iki 250 rublių ir poilsio du 
mėnesiu į metus; kurie gi 
dirba sunkiai tie uždirba 
nuo 50 iki 100 dolarių į mė
nesį ir gauna pailsio dvi sa
vaites. Tas parodo kad Ru
sija vėl eina prie kapitaliz
mo. ’ /

Mizara į paklausimą da
vė atsakymą kad Rusijoje 
tuomet pinigus panaikins 
kuomet prieis prie socializ
mo. Tai kodėl pirmiau sa
kei kad socializmas palaiko 
buržuaziją, o komunistai 
darbininkų pusę, o paskui 
sakai kad Rusija eina prie 
socializmo? Jeigu Rusija 
dar nepriėjus prie pinigų 
panaikinimo tai kam girtis 
kad ten yra lygybė ir dar
bininkiškas rojus?

Man rodos kad Mizara 
netiki pats savim ir neži
nia kas jis yra: komunis
tas ar socialistas.

Kitą kartą kaip važiuosi 
į Toronto, drauguti, pasi
mokink geriau savo* bala- 
baikų, kad koks Dzūkelis 
su savo klausimais nepada
rytų sarmatos ir kad nerei
ktų klaustis pas Bimbienę 
ką į tai atsakyt.... Tuo- 
mi tik padarai sarmatą vi
siems musų draugučiams.

Pažaislis.

Iš katalikų fronto. Vas.
7 d. Lietuvių parapijoje už
ėmė vargoninkauti p-lė O. 
Pikutis, kuri atvyko iš S. 
Valstijų. Nauja vargonin- 
kė labai patiko Torontie- 
čiams, kadangi yra gabi 
muzikoje ir dainų srityje 
ir gali vadovauti chorą.

Jai pradėjus chorą tvar
kyti, stojo į chorą Lietuviš
kas jaunimas, daugiausia 
Švyturiečiai. Choristai sa
vo streiką baigė ir darbą 
varo pirmyn. Laikui bė

gant, tikimasi čia ko žymes
nio negu buvo iki šiolei. 
P-lei O. Pikutis linkėtina 
pasekmingai darbuotis dai
nos ir muzikos srityje, mu
sų tautos kultūros labui.

Vakaras. Vasario 6 d. 
įvyko Šv. Jono dr-jos vaka
ras; publikos atsilankė ne
mažai. Programas buvo 
pakenčiamas. Draugijai at
liko šiek tiek pelno.

Ant rytojaus įvyko tos 
pačios draugijos mėnesinis 
susirinkimas. Susirinkimo 
negalima pagirti, kadangi 
musų žmoneliai nesipratina 
susirinkimuose kultūringai 
elgtis: barniai, kelionės be 
jokios tvarkos, net negra
žu. Reiktų prisilaikyt są
žinės ir gėdos.

Jaunimo kuopos švyturio 
vadai užsibrėžę šiais metais 
dirbti tarp jaunimo, sklei
sti vienybės obalsį, ir pra
tinti yeikti organizuotai

visose šakose: spaudoj, dai
noj, muzikoj, sporte ir tt. 
Bet tik tada bus galima kas 
nuveikti jeigu nariai ir na
rės turės tam noro ir pasi
šventimo. Butų malonu kad 
jaunimas suprastų savo 
pareigas ir reikalą prigulė
ti, o tėvai privalėtų para
ginti savo vaikus stoti Į or
ganizaciją.

Vasario 27 d. Kultūros 
Sąjunga rengia parapijos 
salėje vakarą su dainomis 
ir vaidinimu. Tos sąjungos 
chorą vadovauja svetimtau
tis, bet sąjunga mano Lie
tuviškiau veikt ir taikytis 
prie vietos Lietuvių. Reik
tų daugiau tautiškos vie
nybės dvasios kaip iš kata
likų taip ir iš kitų pažiūrų 
Lietuvių pusės, o viskas bu
tų kuogeriausia.

Taigi, visi į darbą ir vie
nybę darbininkiškoje musų 
klesoje! Šešupės Banga.

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

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

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

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

'i^’o km A Vytautas Didysis
1—Kokie buvo pirmi Lietuvos Kunigaikščiai? 2—Kiek kartų Vytautas buvo krikštytas? 3—Kodėl Vytautas išleido Jogailų Len
kams i žentus? 4—Ar graži buvo Jadvyga? Kaip didele buvo Lietuva ir kada? Kas ta “Liublino Unija”? Kada buvo Lietu
va? Taipgi pasakos ir padavimai apie Vytautų ir Birutę. DIDELĖ KNYGA 318 PUSL. Paskirai perkant — $2.00

■: TŪKSTANTIS IR VIENA
: NAKTIS

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

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

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

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

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

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

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

apie nežinomų Mergų atvykusių iš juros ir užkariavusia Žemaičius, ir apie vienų narsų Lietuvį, kuris ten nuvyko priešus naikin
ti. ŠI KNYGA DUODASI TIK POPIEROS VIRŠELIAIS; Už AUDIMO VIRŠELIUS REIKIA PRIMOKĖTI 50c.

ETHNOLOGIJA
Aprašymas apie žemes tautas —4 apie visas veisles, juodų, baltų, 
tų, raudonų ir geltonų. Parodo paveikslais visokių kraštų žmo
nių išvaizdas, tikėjimų, papročius. 117 pusi. Buvo $3........... $2.00

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

s

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

KAIP RAŠYTI LAIŠKUS LIETUVIŠKOJ 
IR ANGLIŠKOJ KALBOJ

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

LIETUVIU PRATĖVIAI MAŽOJOJE 
AZIJOJE

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

PAŽVELGUS ATGAL
Gražus socialogiškas romanas apie busintį ideališkų žmonijos gy
venimų, 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 bu\uio garsaus Kun. VI. Dembskio knyga — 183 p.
IR

$1.00

VIENUOLYNO SLAPTYBĖS
Labai įdomus aprašymas atsitikimų viename Kanados vienuolyne. 
Ši knyga su “Kankintojais” duodasi už vienų pilnų prenumeratų.

į

NEW PRICES
Men’s Suits or Overcoats

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

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

Big Reduction on Repairing.
No Delivering

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

■

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

£
(Priimame Lietuvos L aisvės Paskolos Bonų kuponus 1932 metų už pilną jų vertę)
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i Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais

NEPRIKLAUSOMYBĖS PA
MINĖJIMAS. Pereitą sekma
dienį buvo iškilmingas paminė
jimas Lietuvos Nepriklauso- 
myoės 14-kos metų sukaktu
vių. Lietuvių salėje įvyko pra
kalbos ir dainos. Atsilankė ga
na skaitlinga publika, nors ga
lėjo būti ir daugiau.

Rengimą vadovavo Kataliki
škų Draugijų Sąryšis, kuris 
nuo pat Lietuvos susikūrimo 
kas metai paminėjimus rengia.

Programa pradėjo no 6 vai. 
vakaro J. Urbšaitis. Liet. Vy
čių’ 25 kuopos choras, vadovau
jamas J. Luizos, sugiedojo Lie
tuvos Himną, publikai sustojus, 
ir paskui dar tris dainas. Po 
to buvo' perstatytas kalbėti 
Kun. A. Karužiškis iš Collin- 
woo'do.
paminėjo Lietuvos 
reikalą būti Lietuviais, mylėti 
savo gimtą šalį. Po jo p-lė 
Elena Grigiutė maloniai sudai
navo vieną dainą, ir buvo iš
šaukta "dar padainuoti. Sekė 
kalba chemijos inžinieriaus P. 
J. žiurio, kuris labai atvirai ir

ATSAKYMAS SLAPUKUI 
ICLIUI

“Sandaros” nr. 7-me kores
pondencijoj iš Clevelando pasi
rašo koks tai Iclius ir prirašo' 
visokių niekų. Nors nenorėda
mas užimti laikraštyje vietos 
ir bereikalingai aikvoti laiko, 
turiu duoti jam atsakymą, nes 
jis kišasi visai ne į savo rei
kalą ir daro man užmetimus. 
Jeigu Iclius 
slapivardžiu 
nežinau kas 
apgaudinėja, 
teisingo ir

Jei J. Brazauskas jaučiasi 
esąs užgautu mano korespon
dencija tai buvo vieta jam pa
čiam atsakyti. 7 
liui užsiimti naudingesnių dar
bu, o ne užsikabinėjimais prie 
žmonių ir kišimaisi ne j savo 
reikalus. Joifas Jarus.

Jis bendrais ruožais 
laisvę ir

Iš Collinwood sportas
MAŽINA ALGAS. P. šv. N.| 

P. parapijos komitetas laikė 
susirinkimą 17 d. Vasario* kle
bonijoje, aptarimui šių metų 
reikalų ir veikimo’. Apkalbėjus 
parapijos padėtį ir šiuos sun
kius laikus, prieita nutarimo, 
sulyg parapijos visuotino susi- 

apkapoti 
Taip 

algos 
nuoš.

nori pasislėpti po 
ir mano kad aš 
rašo tai pats save 

Jeigu norėjo ką 
vyriško pasakyti.
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energingai iškėlė obalsį reika-jū’ suprasti. x-
lingumo Clevelando Lietuviams j Icliaus svarbiausias užsipuo- 
vicnybgs ir patarė pasmerkti limas ant manęs buk aš nemy- 
vienybės ardytojus. Ta jo kal
ba pagavo publikos dvasią, nes 
Clevelandiečiams labai, labai 
vienybės ir patarČ pasmerkti 
kalbėtojo patarimą su geru upu 
ir net po prakalbų girdėjosi 
publikoj vienų į kitus kalbėji
mas kad tai labai sveikas ir 
naudingas patarimas.

Antra p. žiurio kalbos dalis 
buvo į Angliškai kalbantį jau
nimą Angliškai. Tiek kiek jų 
salėje buvo, gavo labai puikius 
įspūdžius ir naudingą pamoki
nimą.

Toliau 
Juozo ir 
dainavo 
dainelių, 
patiko.

Artistė Stasė 
gražino vakarą 
mis dainomis, 
rodos keturias.

sekė 
Petro 
duetu 
kurios

dainos brolių 
Luizų; jie su- 
keletą liaudies 
publikai gerai

Greičienė pa
savo malonio- 
kurių patiekė 

Užbaigė su: 
“Ar aš tau, sese, nesakiau?”
ši daina yra iš naujausių komp. 
Vanagaičio dainų. Poni Grei
čienė buvo apdovanota gėlėmis. 
Jai akompanavo Regina Grei
čiuje.

Paskutinis kalbėtojas buvo 
Adv. P. V. česnulis, kuris kal
bėjo apie Nepriklausomybę, a- 
pie Vilnių, apie Vilniečių sun
kią padėtį po Lenkais ir apie 
reikalą mums neužmiršti Vil
niaus, kovoti prieš Lenkus ir 
gelbėti saviems broliams atga
vimui savo sostinės.

Pat pradžioj ir tarpais grojo 
Lietuvių Tautiškas Benas, ku
lis išvien su choru pradžioje 
grojo Himną.

šio parengimo pelnas paskir
ta Lietuvių Darželiui. Darže
liui parinkta ir aukų — gauta 
$30.50. Gi nuo įžangos dar li
ko $13.50. Tokiu budu Darželis 
gauna gražią auką' $44.00.

Rep.

VAKARIENĖ. Vėliau vaka
re, inteligentų būrelis turėjo 
dar savo vakarienę Stonio res- 
taurante. Ten taip pat buvo 
gražių kalbų pasakyta apie rei
kalingumą vienybės ir kas su 
v’enybe galima dar padaryti. 
Visi išėjo su geru upu ir su pa
siryžimu darbuotis suvieniji
mui musų brolių-seserų su tik
slu padaryti juos Lietuviais.

Rep.

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
1370 E. 65 St., arti Wade Park 

av., saldainiu, cigarų ir mokyklos 
reikmenų, taip pat delikatesų. Ge
ra proga daryti pragyvenimui. Nuo
ma tik $25 į mėn. Parsiduos pi
giai. Informacijų iš Zimerman, 
■1'16 Pearl Rd., 11 iki 1 vai. (10)

PARSIDUODA
Barbecue-Gasolino stotis, pelnin

ga vieta. Ant Lorain ir Rocky River 
kelio, didelis vieškelis. Savininkas 
turi kita biznį, turi parduoti. Ma- 
. '.s įmokėjimas. Kreipkitės
Mrs. Charles Colman, 3843 River
edge Rd., cor. Lorain ave.

KAMBARIAI NUOMAI
G kambariai su maudyne, viršuje; 

pageidaujama senyva pora arba šei
ma su suaugusiais vaikais. Nuoma 
$20 į men. Kreipkitės

1440 E. 61 St., už White avė.

MIRĖ. Vasario 14 d. mirė 
Martinas Kartonas, 48 m., nuo 
9405 Prince avė. Palaidotas 16 
Vasario su bažnytinėmis apei
gomis iš šv. Jurgio parapijos, 
Kalvarijos kapinėse. Iš Lietu-

Lietuviams 
Artistams

Washington, D. C., Vasa
rio 8 d. — Šią vasarą Los 
Angeles, California, bus ei
linė 10-ta Olimpiada, kur 
Įvairių tautų jaunimas ro
dys savo vikrumą įvairiose 
sporto šakose.
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butu mandagiau pasielgęs jeigu |vos ŲaŲ?. 1S Marcinkonių kai- 
butų pasirašęs savo pilną pa-1 m3- Vilnijos. Amerikoj išbuvo 
vardę ir kitą nebūtų kandžiojęs] S1?10 ”, 1 
už pasirašymą pavardės. Jeigu! ,n 
kas rašo teisybę, tas niekuo- neoš 
met neslepia savo tikro vardo 
nuo visuomenės. Kitas daly
kas, tas ponelis visai nebuvo 
minėtas mano pirmiau rašytoj 
korespondencijoj, į kurią jisai 
savo nosį kiša. Mano rasinis 
buvo atsakymas J. Brazauskui, 
ne kam kitam, bet del ko lė
liui marškiniai užsidegė sunku

Patarčton T c 1 sul>'g P . „
. c rinkimo pavedimo,■lincrnc’niii Hm* į * " •

; algas, išskiriant klebono.
numažinta 10 nuoš. nuo 
klebono tarnaitės ir 40 
nuo algos vargoninko.

Po Velykų nutarta vėl pra
dėti rengti card partes antra
dienio vakarais.

Sekmadieniais bus laikomai Lietuva būva taipgi 
piknikai parapijos darže ištisą kviesta oficialiai šioje 
vasarą, prasidės su Balandžio............................ • • •
3 d., nuo 2 vai. po pietų. t

Komiteto valdyba pasiskirstė'v0 pnemus pakvietimą,

pa- 
O- 

limpiadoje dalyvauti ir bu- 
---------------- — foet

I lįs kai J. Brazauskas kalba su
sirinkimuose. TuTiu štai ką pa-

I sakyti: iki man vienam nepa
tiko Brazausko kalba tai aš vi
sai nieko nesakiau, bet kai jo 
kalbomis ėmė nepasitenkint vi
si nariai tai nei aš nei slapu- 
pas Iclius niekam burnos neuž- 
riš. Antras jo užmetimas kad 
ir aš parašąs į laikraščius po 
draugijų susirinkimų. Bet tas 
karštuolis negali prirodyti kad 
aš esu parašęs kokių melagys
čių. Aš tik rašau kas yra su
sirinkimuose nutariame.

Toliau sako buk aš per pur
vus ,bredu į garbę. Tas gal ir 
tiesa, nes reikia bristi per pur
vus drabstomus tokių Iclių. 
Tiek tik galiu pasakyti kad aš 
nęreikalauju tokios garbės ko
kios neužsitarnauju. Iclius gi 
reikalauja ne jam priklausan
čios garbės.

Kitas tam poneliui širdies už
degimas kad aš nemetu savo 
socialistinio nusistatymo ir ne
noriu remti p. Gegužio. To sa
vo nusistatymo aš neužsiginu. 
Bet kas darosi su tavim, drau- 
guti: kokį nusistatymą tamis- 
ta turi? Pirmiau vadinais tau
tininku, o dabar pradėjai joti 
ant juodo arkliuko ir nežinai 
kur atsidursi.

Iclius man primeta kad Bra
zauskas' mane perstatė Į Dr. 
V. Kudirkos pirmininkus. Ačiū 
už tai Brazauskui, bet mano 
tapimas pirmininku priklausė 
no didumos draugijos narių, ne 
nuo Icliaus.

Toliau, Iclius sako kad Bra
zauskas nėra kaltas SLA. 14 | 
kp. finansų klausime. Aš tokio į 
primetimo jam ir* nedariau, aš j 
tik sakiau kad Brazauskas at
sakė ne į klausimus jam, o sek-Į 
retoriui.

Dar kitas primetimas buk aš 
turiu už garbę matyti savo pa
rašytą vardą po koresponden-1 
ei ja. Tas gal ir tiesa, nes aš j 
jokių melagysčių nerašau ir 
nebijau susitikti žmogų po to 
kai mano korespondencija tel
pa, nes rašau tą ką pats matau 
ir patiriu. aš vis bandžiau 
pasilikti draugijose bešališku, 
nenorėjau daryti nei vieniems 
nei kitiems jokių užmetimų. 
Bet jeigu pradėjo mane užpul
dinėti tai turiu save ginti, ir 
jei reikės tai ateityje parody
siu pono Icliaus nekuriuos dar
belius.

Pabaigoje savo rašto Iclius 
sako kad ąš dar esąs naujas 
SLA. 14 kp. narys, o Brazaus
kas jau priguli apie 20 metų. 
Tas tiesa. Ir Iclius priklauso 
prie 14 kp. jau per eilę metų, 
o kokio pagyrimo jis užsitar
nauja, kokiais gerais darbais 
gali pasigirti? Verčiau nerei
ktų nei girtis, nes pasirodė ko
kie tie ilgų metų atlikti darbai 
yra. Ne tamista vienas bet ij- 
visi mato kokioje padėtyje da
bar kuopa stovi, ir ar tai mano 
kaltė kad kuopos nariai nori 
žinoti tikrą savo padėtį ? Aš 
tik naujas narys kuopoje, bet 
galiu prirodyti kad esu dau
giau susipažinęs politikoje, kaip 
Lietuviškoj taip ir Ameriko
niškoj, negu slapukas Iclius.

metus, Clevelande apie 
. Ilgus laikus buvo 

skaitytojas. Paliko 
žmona, Barbora, ir du sunai.

Tariame savo padėką Kun. 
Vilkutaičiui, Kun. Misijonieriui 
už palydėjimą į kapines, Dr. 
V. Kudirkos draugijai už gėles 
(buvo jos nariu), graboriui Ja
kubauskui, taip pat savo gimi
nėms ir draugams už dovanas 
ir pasitarnavimą šermenyse ir 
laidotuvių dienoje: Anelei Bal
čiūnaitei, P. žemutienei, Jonui 
Šukiui ir Elz. Šukienei, J. Bal
čiui, J, 
pienei, 
visiems 
tuvėse.

Rauduvei, M. Kučiaus-* 
K. Grigaliui; taip pat 

kurie dalyvavo laido-
Barbora Karlonienė 

1 ir sunai.

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

50c.
75c
75c

į• c & J BEAUTY SHOPPE <
į 7307 WADE PARK AVE. Cleveland. S

šitaip, pirmininku A. Dubaus-įdel pradėjusio pagalios, ir 
kas; protokolų raštininku J. Lietuvoje reikštis ekono

minio krizio yra galimybės 
kad del didelių iškaščių su
rištų su kelione, Lietuvos 
Sporto Sąjunga gal ir bus 
priversta atsisakyti nuo da
lyvavimo.

Prie šios Olimpiados yra 
taipgi Sporto Dailės Paro
da. Jos pirmininku yra ge
nerolas Charles H. Sherrill.

Luiza: finansų rast. A. Ivins- 
kas.

Komiteto nustatytu veikimu 
šymet galima tikėtis geresnių 
pasekmių naujoje parapijoje.

Clevelando ir apielinkės Lie
tuviams .šią vasarą nereikės to
li į piknikus važinėti, kadangi 
čia bus kaip namie, gražioj vie
toj. tarp žydinčių gėlių, ir nie
kad nebus pavojaus nuo lie
taus. Parapijonas.

Brazauskai atidaro Krautuvę ši Šeštadieni 
18320 Lake Shore Boulevard

šiuomi ištariu ačiū visiems 
savo draugams ir kostumeriams 
už praeitą nuoširdumą ir pra
šau ant toliau 
rais rėmėjais.

Kaip žinote, 
metų tarnavau 
ten būdamas daug kartų nuo 
savo gerų prietelių girdėjau 
sakant kodėl, neatsidarau savo 
nuosavos krautuvės. Tai dabar, 
patyręs kad galiu atidaryti ir 
turėdamas pilniausį supratimą 
tame 
gerų 
rom 

Su juo suimta ir jo sugu-jNĘ.
Bus pargabentas į Cle- čios

I chain store.

NAUJA pilietė. F. J. Žirnio 
žmona Lucija Vasario 23 d. 
susilaukė gražios dukrelės. Abi 
jos randasi Huron ligoninėje,' 
jaučiasi gerai.

būti mano ge-

aš per apie 15 
chain store, ir

, SUGAVO Lenką plėšiką. Va
sario 24 d. New Yorke tapo su
gautas Lenkas Joseph Filkow- 
ski, 32 m., pragarsėjęs Cleve
lande ir kituose miestuose sa
vo plėšikiškais darbais. Cleve- 
lande kaltinamas žmogžudystė
je. _ 
lovė.
velandą teismui. , v,.......

Filkowski buvo gaudomas tie kurie pirmiau atvažiuoda- 
Clevelande, bet vis išsprūsdavo vote, ir dabar esat prašomi ne-1 
iš policijos nagų, nors apsuptas, pamiršti mušu,-'atsilankyti. I. .

biznyje, paklausęs savo 
draugų patarimo, atida- 

savo krautuvę GROSER- 
Musų kainos bus tos pa- 
kaip viskas parsiduoda 

Todėl ypatingai

taip pat užkviečiam ir tuos ku
rie neatsilankydavote seniau. 
Užtikrinam kad pas mus atsi
lankę pirkti busit patenkinti, 
jūsų atsilankymas daug gero 
padarys mums, o jums visvien 
reikia pirkti.

Bet štai dar svarbus prane
šimas :
daug pinigų pirmą atidarymo 
dieną, nes turėsim daug gerų 
Specials.

Atidarymas bus šį šeštadie
nį, Vasario-Feb. 27 d.

Taigi mes Jonas ir Ona Bra
zauskai užprašom visus savo 
draugus ir pažystamus ant ati
darymo ! Atminkit, -Lietuviai, 
visada SAVAS PAS SAVĄ!

I 18320 LAKE SHORE BLVD. 
Iri J. ir O- Brazauskai.

mes sutaupysim jums

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

BIRŽELIO-JUNE 1
LAIVU L A XC A STRIA'

(Be persėdimo iš New Yorko i Klaipėdą)
Ekskursantus i laivą palydės pats “Dirvos” Red. Karpavičius. 

r&Pvengkitės, važiuokit su šia Ekskursija, su daugybe Ameri
kos Lietuvių, tuo laivu kuriuo pernai važiavo SLA. Ekskursija. 

------------------------------- iiiiiiiiiigiHiiii!! miiLii-------------------------------- 

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

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

B“Statendam” •— Gegužes 21 d. per Holandiją 
“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

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

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

Kreipkitės informacijų Į:

“DIRVOS” AGENTŪRA
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

Šiomis dienomis Gen. Sher
rill, atsilankęs Pasiuntiny
bėje, Įdomavosi ar Lietuvos 
dailininkai dalyvaus šioje 
parodoje. Atsakymas buvo 
kad to tikėtis negalima. 
Tuomet kilo sumanymas ar 
negalėtų joje dalyvauti čia 
gyveną Lietuviai artistai. 
Pasiuntinybė tam pritarė, 
jeigu tas galima butų ivyk- 
dinti.

Sąlygos dalyvavimo šioje 
Sporto Dailės parodoje, 
kaip paaiškino Gen. Sherrill 
yra sekančios:

1. Paveikslas ar skulp
tūra turi būti iš Sporto sry- 
ties temomis surištomis su 
visų rūšių Sportu.

2. Jis neprivalo būti dirb
tas ankščiau negu 1928 me
tais.

3. Artistas gali būti ir A- 
merikos pilietis, gali būti 
čia mokslus baigęs, bet jei
gu jis gimęs Lietuvoje’, tai 
jo darbai bus Įstatyti Lietu
vos skyriuje ir Lietuva gaus 
už tai kreditą.

4. Už išstatytus paveik
slus bus premijų ir jeigu 
savininkas panorės, jie ga
lės būti ir parduoti.

5. Iš Los Angeles, kaip 
nuomatoma, ši paroda ke
liaus po didesnius Amerikos 
miestus ir bus “American 
Federation of Art” globoje.

6. Kalbamoji “American 
Federation of Art” apsiima 
padengti visas paveikslu ar 
skulptūrų persiuntimo,* ap
draudimo (insurance) ir ki
tas su paroda surištas išlai
das, bet tik nuo Washing
ton, D. C.

Butų gerai, jeigu Lietu
viai artistai, gyvenantieji 
šioje šalyje, galėtų daly
vauti. Jeigu tinkamų pa
veikslų neturi, tai jie galėtų 
dar jų pagaminti, nes pa
roda prasidės tik Birželio 
mėn. Šie paveikslai, skulp
tūros, architektiški jjlanai 
etc. gali būti atsiųsti Lietu
vos Pasiuntinybei! Wash- 
ington’e, o ji atliks visa ki
ta su “American Federation 
of Art.”

Reikalui esant, Pasiunti
nybė mielu noru suteiks ir 
platesnių žinių.

NAUJAS TEATRAS
Atsidarė naujas filmų, teatras Cle- 

velande, Engineers Auditorium, St. 
Clair avė. ir ' Ontario st. Šis teat
ras rodo tik importuotas filmas iš 
Vokietijos, Francuzijos ir Danijos. 
Programai mainosi kas‘savaitė, per
statymai buna nuo 8:15 kas vaka
ras. Įžanga 35c. ir 50c. Buna pa
aiškinimai Angliškai.

JIEŠKAU Igno Bartuškos, paei
na iš Ukmergės ap. Amerikoj gy
vena senas laikas. Pirmiau gyveno 
Mainett, Mass., nuo 1918 m. nesi- 
mačiau. Labai norėčiau susirašyt su 
juo. Prašau atsiliepti šiuo antrašu:

Veronika Vaičiukevičienė
448 Celtic St. So. Akron, Ohio

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

UŽKVIEČIAM VISUS.
JAMES Restaurant

1410 East 66th St.

LIETUVIS BASKETBALL 
LOŠĖJAS SU PENNZOIL 

TYMU

‘‘BffiVF
(1

The only Lit 
Published V

Ohio Lithi
Year?;

In the United 
Canada and 
Lithuania and

Advertisi 
u

6820 Superio

No. 10

basket- 
basket- 
mieste

Tony Adomites

Cleveland Pennzoil 
ball tymas, kurie buvo 
ball čampionai visame
pereitą .metą, dabar vėl deda 
pastangas laimėti miesto čam
pionatą. 
yra tarp 
A lygos

Iki šio 
zoil basketball tymas laimėjo 
42 lošius ir pralaimėjo 6.

Tony Adomites, vienas iš ge
riausių Lietuvių basketball lo
šikų šiame mieste, yra didelė 
atspara Pennzoil tyme. Ado
mites, 6 pėdų ir 4 colių aukš
čio, yra vienas iš geriausių de- 
fensivių lošėjų. Adomites pir
miau buvo žvaigždė Trenton, 
N. J., American Backetball 
Lygos tymo. Jisai turi ben
drai po dešimts punktų kiek
vienam lošiui.

šiose dienose Pennzoil tymas 
gryžo iš kelionės rytinėse val
stijose, kur lošė Bridgeporte, 
New Yorke, Bostone, Washing
tone, Dover, N. H., Harrisburg, 
Baltimore ir Hoboken, šioje 
kelionėje Pennzoils laimėjo 13 
ir pralaimėjo tris lošius.

Cleveland Pennzoil basketball 
tymas stoja į kompeticiją In- 
ter-City Basketball turnamen- 
te kuris bus po globa Cleve- 
lando Recreation Departmento. 
Turnamentas bus laikoma Cen
tral Armory Vasario 26, 27 ir 
28 d. 
miestų: 
Detroit, urnie, loieao, AKron, i 
Canton, Ashtabula, Painesville, ■ 
Lorain,

Dabartiniu laiku jie 
pirmaeilių už klesos 
čampionatą.
laiko Cleveland Penn-

Dalyvaus tymai iš šių 
Pittsburgh, Buffalo, 
Erie, Toledo, Akron,

Elyria, Freemont.

Parduodam gerą Anglį 
pigiai — kuri duoda 

malonią šilumą.
Pocahontas (tonas) $6.90 
W. Virginia Lump .. $5.50 
Kentucky Lump .... $6.25 
ir kitokių—pristatom greitai ir saugiai

Petras C. Komeras
Lietuvis Anglininkas 
1201 East 80th St. 
Telef. GArfield 3956-M

Engineers Auditorium s^en"
Art Cinema Association t- Importuotos Vokiškos Filmos 

Puikus nauji kalbanti paveikslai, skirtingi nuo visų. 
Vakaras nuo 8:15. Tikietai Orch. 50c., Bal. 35c.

PENKTADIENI ir ŠEŠTADIENI
Per dvi žymias dienas tęsis šis musu

PASKUTINIS DIDŽIAUSIAS VISKO
IŠPARDAVIMAS

Visos žieminės Prekės turi būti Išparduota!
Pirkit dabar ir taupykit pinigus!

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

^Illllllllllllllilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllliliiiiiillliiililllilllllllliii1'

Į 8 VAKARE SUBATOJ
Jacoby’s Mysteriški Speciališkumai

= Kalbant apie sensacijas, palaukit iki pamatysit ką
= tas reiškia. Šeštadienį nuo 8 vakare išdėsim par-
— davimui apie 200 dėžių* puikiausių prekių parinktų 
E iš visų skyrių, bus reikalingiausisų vyrams, mote-
E rims ir vaikams, ir visos dėžės parsiduos po___

1 JOHN JACOBY & SON
= 7036-38 Superior Ąvenue. . |
RillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllHHIHne

IR DARBINI

ŽUVO 36 AN
Pocahontas, 

sevain kasyki 
d. sprogime 
angliakasius, 
gelbėtojai siu 
nu nelaiminga 
kuriuos pasiė: 
palaidojimui, 
ko jimas kitų

Ohio valstij 
se miestuose i 
tės pradžia pa 
1,500 darbiniu

Maistas dar 
Vasario menes 
pigyn. Bendi 
nėšio laiku i 
nupigo 41-3 n

Bosten, Mas, 
kavo apie 3.51 
delei darbdavii 
padaryti su un 
tarčių.

Newelll, W. 
mer Laughlin 
tės darbams 
darbininkų dai 
kompanijoj dirl 
darbininkų.

Washington, 
tas Hoover siūk 
džios rankas ( 
pės išvystymą, 
mui elektros va 
to ir irigacijos s 
bus priimtas, ta 
kaštuos apie $81

Bucyrus, O. — 
Central gelžkelii 
pašaukta atgal 
ninkai. Kiek pii 
paimta toks sk; 
dirbtuvę.

Per Sausio m 
žiavo iš Amerikc 
tų šalių piliečių, 
kaipo imigrantų' 
Be savanorių iš1 
dar deportuota 1 
budu per mėnesį 
neteko 10,771 sve

Plieno industri 
koje, bendrai imi 
operuoja tik su ’ 
vii tdaliu savo noi 
ko, taip nupuolus 
tiki kad j pavasž 
gerėti.

Meksikoje, Įvedi 
kymą kad 90 nuoš 
dustrijų darbiniu 
Meksikos piliečiai 
sario pabaiga 10C 
šalių ateivių netel 
Neteko daug darbi 
rikonai aliejaus in

Anglijoje, su K 
džia, prasidės vali 
davojimo darbai, 1 
traukta Rugsėjo m 
stokos pinigų. Apu 
darbininkų 'bus pai 
bti. ,


