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Rusijoj Visi Verčia 
mi Dirbti W

KAUNE NUSIŽUDĖ S. 
NARUTAVIČIUS

IR DARBININKŲ ŽINIOS

ANGLIAKASIŲ kova at
sinaujino. Taylorville, Ill. 
Kovoje tarp streikerių ir 
dirbančių angliakasių prie 
Kincaid Sausio 3 d. nušau
ta vienas vyras ir viena mo
teris. 12 kitų sužeista.

Sumišimo vieton pasiųsta 
valstijos milicijos kuopa su
žiūrėjimui tvarkos, ir tapo 
uždrausta radikalų sutver
tai Progressive unijai laiky
ti susirinkimus. Šios unijos 
nariai daro užpuolimus ant' 
United Mine unijos darbi
ninkų.

MAISTO STOKA IŠ
JUDINO VISUS RŪ
PINTIS SAVĘS PA- 

SILAIKYMU

JAPONAI VĖL MUŠA 
KINUS

ŽUVO 54 angliakasiai. 
Moweaqua, Ill. — Shafer 
kasykloj, kur pereitą savai
tę ištiko sprogimas, galuti
nai išrinkta visi užmušti ir 
užtroškę darbininkai. Viso 
išimta 54; lavonai. Tarp ne
gyvų buVo vienas 16 vaikų 
tėvas.

PADEGA miškus. Suv. 
Valstijų miškų užžiurėjimo 
viršininkas Maj. Stuart sa
ko kad 1932 metais miškų 
tyčiom padegtų miškų gai
srų buvo 21 nuoš. prieš ki
tų metų 6 nuoš. Sakoma 
kad gaisrus sukelia bedar
biai kad paskui gautų dar
bo ugnį gesinti.

DIRBANČIŲJŲ skaičius 
Įvairiuose industrial! u o s e 
darbuose S. Valstijose 1929 
m. buvo 8,838,743, o 1932 m. 
buvo 6,511,647. Algos taip
gi nupuolė 37 nuošimčiais.

UŽMUŠTĄ 13 angliakasių, 
Vengrijoj, Nagymanyok an
gliakasy kloję ištikus spro
gimui Gruodžio 29 d. už
mušta 13 darbininkų.

Maskva. — Milijonai Ru
sų susidurs su badu, Įvedus 
valdžiai naujus patvarky
mus kad iš didmiesčių gy
ventojai išsinešdintų kitur 
ir kožnas sau bandytų užsi
dirbti duoną. Kaip dabar 
yra, didmiesčiuose stokuoja 
maisto, nes perdaug gyven
tojų.

Nuo Sausio 1 d. prasidė
jo sovietų antras penkmetis 
industrializavimo visos Ru
sijos. Desėtkai tūkstančių 
valdžios tarnautojų palei
džiama iš darbų ir siunčia
mi Į kitas vietas į darbus 
ukėse ir dirbtuvėse.

Šiaip gi sovietų politinė 
policija pasiėmus išvaikyti 
iš didmiesčių milijonus ūki
ninkų kurie turi savo ukes, 
“armijas” vagių, ir kitokių 
nenaudėlių, kurie yra senos 
tvarkos liekanos ir nėra pi
liečiai, taipgi visokius “pa
razitus”, kurie išrodo pavo
jingi raudonai tvarkai.

Kas su jais atsitiks ir ką 
jie veiks išvyti iš miestų lie
kasi pamatyti.

Miestų gyventojos šeimi
ninkės moterys kurios galė
jo nusipirkti sau maisto 
reikmenų krautuvėse, nuo 
Sausio 1 dienos tos teisės 
nustoja: jos turės eiti dirb
ti i fabrikus ir tokiu budu 
užsidirbti sau maisto reik
menų. Visos sveikos mote
rys iki 56 metų amžiaus tu
rės eiti dirbti ir maistą ga
lės pirktis tik su dirbtuvėje 
gauta kortele. Tarp tų in- 
eina ir žmonos daugelio so
vietų komisarų, kurios iki 
šiol ponavo ir sėdėjo namie.

Viskas tas daroma delei 
to kad Rusijoje stoka mais
to ir maistas vis mažėja.

Peiping, Kinija. — Sau
sio 4 d., po mūšio Kinų su 
Japonais už šanhaikwan ir 
po to miesto išgriovimo, Ja
ponai jį paėmė. Mūšyje už
mušta Į 500 Kinų.

* * ❖
Peiping. — Tolimuose ry

tuose karas vėl užsiliepsno
jo kada Sausio 2 d. Japonų 
kariumenė susirėmė su Ki
nais už svarbų Kinų mies
tą Sanhaigwan, į pietus nuo 
didžiosios Kinų sienos.

Iš abiejų pusių praneši
mai sako apie savųjų lai
mėjimą. Miestas padegtas.

Susikirtimo priežastį Ja
ponai aiškina kad jiems rei
kia ginti nuo Kinų puldinė
jimų Mandžuriją, kurią Ja
ponai nori tvarkyti, ir pa
laikyti gelžkelio linijos vei
kimą, kam Kinai tramdo.

Chicago Herald and Exa
miner Sausio 1 d. praneša 
žinią iš Rygos kad Kaune 
nusižudė žinomas juristas- 
advokatas Stasys Narutavi
čius, 80 m. amžiaus. Jis 
buvo brolis Narutavičiaus. 
Lenkijos prezidento, kuris 
tapo nušautas Varšavoje 
1922 metis.

Narutavičiai yra kilę iš 
Telšių. St. Narutavičius bu
vo didelis Lietuvos patrio
tas ir keliais atvejais buvo 
atsakomingose valdžios vie
tose. Tuomi patim kartu 
jo brolis buvo pirmas Len
kijos prezidentas.

Sakoma kad jo nusižudy
mo priežastis esanti ta jog 
Lietuvos ir Lenkijos santi- 
kiai buvę blogi. Bet tai bus 
greičiausia išmistas Rygos 
korespondento, kuris 
me riša Lietuvius su 
kais.

SAUSIEJI DAR REN
GIASI “PARODYT” 

SLAPIESIEMS

LIETUVOJE

va-Amerikos “sausųjų 
dai skelbia kad jie dar “pa
rodys” tiems kurie neger
bia prohibicijos Įstatymo!

“Mes dabar tik pradedam 
kovoti, ir mes pirmu kartu 
vedam ofensivą prieš Sla
piuosius penkiolikos metų 
bėgyje”, sako sausųjų va
dai.

Sausieji šaukia savo kon
venciją Vasario 19-21 nu
statymui savo kovos būdų. 
Jie sako jų kova pasieks 
reikalingų pasekmių 1934 
metų kongreso rinkimuose.

visa-
Len-

PAĖMĖ 600 darbininkų. 
Chicago. — The Chicago & 
Northwestern gelžkelio li
nija pašaukė į savo dirbtu
ves 600 darbininkų neapri- 
botam laikui.

SKIRS 8 NAUJUS 
KARDINOLUS

Vatikano Miestas. — Šių 
metų pradžioje Popiežius 

- šaukia konsistoriją, kurio- 
je bus nominuoti aštuoni 
nauji kardinolai į Šventąją 
Kolegiją. Dabartiniu laiku 
.yra 53 kardinolai, iš kurių 

į 27\vra kitataučiai ir 26 Ita- 
iMai. Naujus naminuojant 

sako penkis skirs Italus, o 
tris kitokius, kad Italų skai- 

W čius butų didesnis.
Kardinolai iš savo tarpo 

renka popiežių kada tas nu- 
.miršta. Pastarais keliais 

- ■ metais keli kardinolai mirė.

PAŽEMINTAS KAREI
VIS NUŠOVĖ KETURIS
Fort Huachuca, Ariz. — 

Negras kareivis,, kuris ta
po pažemintas iš saržento 
į eilinius kareivius, iš susi
graužimo nušovė du kapi
tonus ir jų žmonas ir vieną 
leitenantą sužeidė. Tą neg
rą pagaliau nušovė vienas 
kariškis.

SOVIETAI NUTEISĖ UK- 
RAINUS SUŠAUDYMUI
Maskva. — Trys aukš

čiausi komunistų partijos 
vadai ir sovietų valdininkai 
Krekhovsky distrikte Uk
rainoje nuteisti sušaudymui 
ir aštuoni kiti Įkalinti už 
tai kad jie buk veikę prieš 
sovietų vyriausybę, nepri
tardami sovietų grudų ko- 
lektavimo planui. Matyt jie 
nenorėjo smaugti Ukrainus 
kaimečius atėmimui pasku
tinės saujos grudų.

Ukraina yra svarbiausia 
sovietų grudų pristatytoja, 
bet 1932 metais visa ta šalis 
labai mažai pristatė grudų. 
Tie vyrai buvo apkaltinti 
pridavime sumažintų saikų 
grudų, aiškinant kad der
lius buvo prastas.

Tai tau ir “darbininkų ro
jus”: jeigu nori but ištiki
mas carams tai lupk nuo iš
badėjusių mužikų iki krau
jų, o jei paliksi žmonėms 
kelis grudus tai pats busi 
sušaudytas.

KARO DEBESIAI 1933 
METU DANGUJE

Washington. — Prade
dant 1933 metus, ant visos 
žemės kabo karo debesiai.

Bėgyje šių metų turės iš
sispręsti daugelis tarptau
tinių klausimų, gražiu budu 
ar karo lauke.

Nors yra T&vtij Sąjunga 
ir Kellogg’b Sutartys, vie
nok jos išrodo bejiegės.

Tolimuose Rytuose, Japo
nija pasiryžus toliau plėšyt 
Kiniją.

Pietų Amerikoje jau ei
na du karai ir dar daugiau 
valstybių įsivels i karą.

Europoje, Vokietija ir 
Lenkija viena prieš kitą ge- 
landa dantis už Danzigo 
karidorių.

Jugoslavija ir Italija gali 
bent kada susipešti už sa
vo ginčijamas sritis.

Karščiavimasi eina tarp 
Italų ir Francuzų ir Pran
cūzų ir Vokiečių.

Rusija taip pat neliauja
mai kursto visus prie revo
liucijų ir yra gatava verž
tis Į bent kurią šalį kur tik 
matytų galės pagelbėt į vy
kini proletarišką revoliuci
ją.

Amerika gi turi žiūrėti ir 
laukti ką darys Europa, ku
ri išvien rėkia kad negali 
mokėti karo skolų. Jeigu 
Amerika nieko nedarys, ga
li pasijusti kad jos prekėms 
durys į visas šalis uždary
tos.

KENČIA UŽ KRUEGERO 
NUODĖMES

New York. — Aštuoni 
Amerikos kapitalistai kurie 
davėsi suvilioti Švedų deg
tukų karaliui (kurs nusižu
dė Paryžiuje Kovo m. 1932) 
dabar traukiami atsakomy
bėn ir iš jų reikalaujama 
bendrai $350,000,000 atlygi
nimo už Kreugero padary
tas klastas.

PRANCŪZIJA PASIRO
DĖ LABAI NEVY

RIŠKAI
Prancūzija, kuri turi au

kso antra daugiausia po S. 
Valstijų, atsisakė sumokė
ti Amerikai $19,000,000 ka
da Gruodžio 15 d. reikėjo 
mokėti karo skolų dalis.

Dviem savaitėm nepraė
jus Prancūzija pasiskelbia 
kad skolina Austrijai try
lika milijonų dolarių.

Toks Prancūzijos pasiel
gimas pasirodo kad ji neno
ri skaitytis su savo duotu 
žodžiu, o ten kur gali įkiš
ti savo kojas ir stipriau at
sistoti, lenda visu greitumu.

Kada reikės kokios pagal
bos, Prancūzija vėl šauksis 
Amerikos užtarti “seserį” 
respubliką. .. .

RASTA LAVONAI 
DVIEJŲ VYRŲ

Monroe, Mich. — Auto
mobilyj netoli Newton plie
no dirbtuvės rasta lavonai 
dviejų nežinomų vyrų, ku
riem ant kaklų buvo virvės 
ir rubai buvo aptaškyti 
kraujais. Detroito ir Tole
do policijos buvo pašauktos 
tyrinėti, nes tikima kad jie 
bus aukos savitarpinių ko
vų to ar to miesto gaujų.

SUDEGĖ 19 ŽMONIŲ
Midland, Tex. — Užside

gus namui sudegė penki as
mens. Gaisras kilo nuo ne
atsargaus kūrimo ugnį, už
pylus gąsdino.

Shelby, O. — Čia sudegė 
šeima iš 7 narių, užsidegus 
namui nuo kerosino, kuris 
bandyta užpilti ant malkų 
ugnies Įkūrimui.

Vallejo, Cal. — Sausio 1 
d. užsidegus Elks Club na
mui sudegė septyni žmonės.

ROOSEVELT JAU DAR
BUOJASI RUOŠDAMI- 

SIS VALDYT
Hyde Park, N. Y. — Nau

jai išrinktas Prezidentas 
Roosevelt rengiasi prie ta
rybų su Demokratų parti
jos vadais nustatymui val
džios politikos kurios turės 
laikytis po užėmimo vietos 
Kovo 4 d. ir sutvarkymui 
savo kabineto.

ALUS SUSIDURIA SU 
KLIŪTIMIS

Washington. — Nors At
stovų Buto nariai pervarė 
3.2 stiprumo alų, Senate jo 
legalizavimas sukliudyta ir 
vargu bus galima kas pada
ryti. Sausieji sako kad alus 
yra svaiginantis gėrimas ir 
iki prohibicija nepanaikin
ta negali būti legalizuotas.

Jeigu alus butų pervary
tas, sausieji kreiptųsi į auk- 
ščiausį teismą sulaikyti jo 
pardavinėjimą, priro d a n t 
jog tai laužymas konstituci
jos.

Tik naujas Kongresas po 
Kovo 4 dienos galės išnaujo 
balsuoti už prohibicijos at
metimą ir tada alus galės 
gauti progą pasirodyti vie
šai.

Kalbos Tyrumo Reikale. 
Skaitytojų Medžiojimas 
Kaimas ir Radio* * *

Ilgus metus būdami sve
timųjų “globoje” prisiėmėm 
daug jų papročių, gi savo 
gražią, skambią ir turtingą 
kalbą praskiedėm jų kalbos 
“perlais”. Nors musų kal
bininkai, k. a. Jaunius, Jab
lonskis, Būga, Balčikonis ir 
kiti yra ištyrę musų kalbą, 
nurodę josios vystymosi ei
gą, tačiau toli gražu ne vi
si jų paklausėme, ne visi jų 
balsą išgirdome. Tiesa, dar 
musų kalba tebėra tiriama, 
rašyba dar tebėra vystymo
si stadijoje, tačiau kai ku
rie dalykai jau nusistovėję. 
Nėra ko norėti kad musų 
kalba butų visiškai išvysty
ta, kadangi kitos tautos, 
amžius laisve naudojusios, 
dar nesijaučia savo kalbą 
ištyrusios ir išmokusios. Jų 
kalbotyrai esą dar daug 
medegos. Musų kalbotyrai 
medegos yra dar daugiau.

Musų kalboje prigijo la
bai daug barbarizmų, t. y. 
svetimų kalbų žodžių, posa
kių ir išsireiškimo formų. 
Daug vartojame rusicizmų, 
polonizmų ir kitokių “gra
žumynų”. Amerikiečiai Lie
tuviai labai daug vartoja 
anglicizmų. kuriu reikėtų 
vengti. Pakanka pasiskai
tyti Amerikos Lietuvių lai
kraščio korespondencijas, ir 
šitų svetimybių rasime kaip 
mėšlo. Visokie “pryčeriai”, 
“kyperiai” ir kitokie “gra
žumynai” puošia Amerikos 
Lietuvių kalbą ir jų laik
raščių skiltis. Tuo gi tar
pu turime pakankamai ir 
savo kalbos žodžių. Reikia 
pasakyti, musų kalba žo
džiais labai turtinga: daž
nai vienas daiktas turi net 
keletą pavadinimų. Šitai la
bai trūksta kitoms kalboms. 
Musų kalba yra labai susi
domėję viso pasaulio kalbi
ninkai. Tar ir mums derė
tų labiau dėmėtis sava kal
ba. ,

Ypatingai turėtų labiau 
mokytis kalbos laikraščių 
bendradarbiai ir korespon
dentai. Juk tai jie yra kal
bos mokytojais. Juk jų 
straipsnius ir koresponden
cijas skaitydami, skaityto
jai pasisavina ir jų išsireiš
kimus, 'išmoksta jų posa
kius. Tatai didelė atsako
mybė puola ant jūsų pečių, 
gerbiami kolegos rašytojai, 
bendradarbiai ir korespon
dentai. Tatai jus pirmiau
sia turėtumėt sekti musų 
kalbininkų darbus kalboty
ros srityje, skaityti dailia, 
taisyklinga kalba rašomus 
straipsnius ir kurinius, kad 
pasisavintumėte jų posa
kius, formą. Visa tai jums 
teks Įlieti Į savo rašinius ir 
korespondencijas, kurias 
skaitys nutautusios masės 
ir pasisavins jūsų mintis.

Lietuvos laikraščiai jau 
stengiasi rašyti labai taisy
klinga kalba; barbarizmų 
vengia lyg ugnies. Tačiau 
kalbininkai nusisku n d ž i a 
kad musų dienraščiai dar 
knibždėte knibžda kalbos 
(etimologijos ir sintaksės) 
klaidomis. Žinoma, dien
raščiui ir sunku išvengti 
klaidų, kadangi redakto

riams nėra laiko nuodugniai 
išnagrinėti straipsnių ir ko
respondencijų posakius; o 
tos korespondencijos reikia 
talpinti Į laikraščio skiltis 
kartais labai skubiai. Kas 
kita žurnalai. Jiems tai yra 
laiko visus straipsnius kal
bos žvilgsniu ne vien per
žiūrėti bet net pergromu- . 
liuoti. Užtat musų žurna
lai ir išeina labai taisyklin
ga, gražia, skambia Lietu
vių kalba. Noriu atkreipti 
gerbiamų kolegų, laikraščių 
bendradarbių dėmesį į se
kančius Kauno žurnalus: 
“Vairas”,, “Židinys”, “Švie
sos Keliai”, “Ateitis”, “At
eities Spinduliai”, “Naujoji 
Romuva” ir kitus. Jų re
dakcijose yra asmenų “iš
čiulpusių” Jablonskį, Būgą, 
Balčikoniį.... Todėl šitų 
žurnalų straipsnių kalba 
yra labai Lietuviška: net ir 
spaudos riktu labai mažai 
tepasitaiko. Todėl laikraš
čių bendradarbiai ir kores
pondentai (ypatingai Ame
rikiečiai kolegos) turėtų ši
tuos žurnalus skaityti

▼ ▼ ▼

Lietuvos laikraščiai pra
dėjo skaitytojus medžioti, 
ruošdami jiems visokias lo
terijas, premijas, žadėdami 
jiems net “dangiškų migdo
lų”. Tain “Ūkininko Pata
rėjas’'’ žada savo 
jus apdrausti nup ugnies; ■ ‘ 
sakosi išmokėsiąs savo skai- ’ 
tytojui pinigus jei kurį nors 
skaitytoją ištiksiąs gaisras. 
Kadangi “Ūkininko Patarė
jas” kitais metais duotus 
pasižadėjimus ištęsėjo, rei
kia manyti kad ištęsės ir 
dabar. Reikia pasakyti, šis 
laikraštis savo straipsniais 
ir duodamomis knygomis 
(skaitytojai gauna po kele
tą knygų iš žemės ūkio ir 
namų ruošos srities) labai t 
daug prisidėjo pakelti mu
sų žemės ukiui. “Ūkininko 
Patarėjas” yra nepartinis, 
apolitinis visų ūkininkų sa- y 
vaitraštis. Savo skaityto- 
janis duoda labai Įdomių ir 
brangių žemės ūkio ir na
mų ruošos srities knygų.

“Musų Rytojus” jau pra
dėjo eiti du kartu į savai
tę. Pernai “M. R.” žadėjo 
skaitytojams išdalinti lote
rijos keliu 275 moderniškas 
žibalo lempas, tuo labai pa
didindamas savo skaitytojų 
skaičių. Tačiau vėliau skai
tytojai tegavo tik po porą 
paveikslų, gi lempų “M. R.” 
visai nepirko ir jokios lo
terijos nedarė.

Musų žmonės mėgia' pasi
skaityti ir Amerikos Lietu
vių laikraščių, tik nusiskun
džia negalį suprasti juose 
pasitaikančių amerikoniz- 
mų. Mat mes Anglų kalbos 
visai nemokame. Musų se
nesnėj! karta moka Rusų ir 
Lenkų kalbas.

Lord Croaker.
PALIUOSUOJA INDIJOS 

KOVOTOJUS
Londonas. —Anglijos vy

riausybė Indijoje pasiryžo 
su naujų metų diena pa- 
liuosuot ramius Indijos lai
svės kovotojus, apie 20,000 
žmonių, su jų vadu Mahat
ma Gandhi.

Mahatma Gandhi buvo 
laikomas kalėjime Poona 
mieste.

Indija Labai Tamsi Šalis
1931 metų gyventojų su

rašąs parodė kad iš Indijos 
352,837,778 gyventojų 91% 
yra bemoksliai, negali nei 
rašyt nei skaityt. Bemoks
lių vyrų buvo 156,243,305; 
moterų — 165,384,698.

Pačioje Indijoje surasta 
suvirš 200 įvairių skirtingų 

| kalbų.

parda-AUTOMOBILIŲ
vimas 1932 metais buvo žy
miai mažesnis negu metai 

cigaretų išdirbystės nupigi- pirmiau. 1931 metais par- 
no cigaretų kainą: 1,000 ei- duota per 11 mėnesių viso 
garėtų kaštuos $6, pirmiau 1 830.577, o 1932 metais per 
kaštavo $6.85. ,11 mėnesių — 1,050,716.

ATPIGINA CIGARETUS
Dvi didžiausios Amerikos
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KORESPONDENCIJOS BALTIMORE, MD.

PITTSBURGH ,
LAUKIAMA PANAIKINI- ’ 

MO “MĖLYNOJO” 1
ĮSTATYMO ;

Sausio 3 d. Harrisburge ! 
prasidėjo Pennsylva n i j o s ’ 
valstijos seimo posėdžiai. 
Vienas iš svarbiausių šių 
posėdžių tarimų bus tai su
manymas panaikinti “mėly
nąjį” įstatymą draudžiantį 
sekmadieniais pasilinksmi
nimus.

Kitas svarbus klausimas 
tai išsprendimas bedarbių 
šelpimo.

Panašų posėdį turėjo šios 
valstijos seimas 50 metų at
gal, kada 1883 metais su
važiavo aptarti bedarbių 
klausimą. Bet tada buvo ki
tokia padėtis: tada valsti
joj radosi daug nenorinčių 
dirbti, tiesiog valkipdamiesi 
ir prašinėdami nuo" žmonių 
pinigų. Buvo išleista įsta
tymas kad tie kurie valkio
sis ir prašys maisto ar pini
gų, o atsisakys dirbti, gali 
būti areštuoti.

Dabar klausimas kitas — 
dabar yra norinčių dirbti, 
bet darbų nėra.

Dabar valstijai reikia pa
sirūpinti kuo šelps 
dengs apie milijoną 
bių kurie neturi iš 
venti.

NUSIŽUDĖ. Mononga
hela, Pa. — Čia savo na
muose gazu užsitroškino 
58 m. amžiaus krautuvės 
savininkas, J. Rebholtz. Jo 
žentas, manydamas kad se
nis' serga, pasivadinęs dak
tarą inėjo į kambarį, ir ka
dangi buvo tamsu, užsidegė 
degtuką. Nuo to gazas ek- 
splodavo, apdegino dakta
rą, išdaužė langus ir apga
dino namą.

KAIP VITAITIENĖ j 
BAIGĖ 1932 METUS ] 
Zosė Vitaitienė ’.(“Tėvy

nės” redaktoriaus žmona) 
“Sandaros” nr. 51 išdidžiai 
pasakė:

“Reliko vos kelios dienos 
j šių metų, tad reikia juos už

baigti, kad galėjus 1932 me
tų knygas uždaryti su žo-

I ed well’. ...”
i Hm.... toks išdidus pa

se švarkas" (coat) jau buvo sakymas kad knygas galima 
pasiuvamas už $1.15, o už išdaryti “su žodžiais’ aiš- 
$2.00 aukščiausia, iki ko ki- pina mums Vitaitienės svei- 
tų miestų siuvėjai dar ne- patą terminologijos žvilgs- 
buvo daėję. Jeigu jau už 0 ‘done well ir fi- 
$1.15 buvo pasiuvama švar- pished well’ mums primena 
kas tai skaitytojas kad ir ne pd dieną Liepos 1931 metų, 
siuvėjas gali suprasti kiek kada Zose Vitaitienė įsilau- 
siuvėjai galėjo uždirbti ir pus į SLA. Centro sekreto- 
kiek valandų reikėjo i;__
bti kad užsidirbus nors po- mu^e sekretorę, už ką ji pa
rą dolarių į dieną. Dirbt pui tapo Pild. Tarybos pra- 
reikėjo begalo ilgas valau- balinta iš SLA. ir šiandien 
das, nes darbo sezonas la- R nėra SLA. nare. Tai tik
rai trumpas, didesnę metų r0d huvo done and finished 
dali prisieina būti be darbo. weh • Bet tai par ne vis- 

Gal svarbiausia to prie- kas ką ji pasakė. Štai dau- 
žastis yra tai kad Baltinio-piau' 
rėj nėra dideliu rubsiuvyk- 
lų-firmų kurios užlaikytų kelias dienas geriems tiks- 
didelius užvedimus; didelė- lams”....
se vietose, dirbant dides- o tie “geri tikslai” tai S. 
niam skaičiui darbininkų, l. A. Centro sekretoriaus 
uos lengviau butų galima vakansija, kurios užpildy- 
lalaikyti prie unijos ir su muj yra labai daug aspiran- 
unijos pagalba butų galima kų, tarp kurių betgi yra ir 
iškovoti geresnes darbo są- kandidatų. Štai tie kandi- 
lygas. Mažose rubsįuvyklo- datai:
se tas atsiekti nelengva. “Teisėtu kandidatų yra tik 

Kiek didesnės rubsiuvyk- trys: ....Vinikas, Miliaus- 
los Baltimoreje darbo už-| k*_s ir Čekanauska3”j/j’. 
tektinai negauna ir jos įieš
ko sau darbo kituose mies-1 Kandį; 
tuose, ypatingai New Yor- ta^^ 
ke. Tų rubsiuvyklų darbi- I 
ninkai, kaip ir mažiukių, bu- k?.----
vo neorganizuoti ir bijojo viršininkų rinkimuose į sek- 
apie kokią ten organizaciją retoriaus vietą buvo parin- 
ir išsitarti, nes bosas tokiam kti trys kandidatai: Jurge- 
tuoj parodo duris, ir neduo- liūtė, Čekanauskas ir Mi- 
davo kalbėt kad alga per- liaųskas. I§ tį trijų kandi- 
maža. O kur nėra unijos, datų SLA. 37-tas 
nėra vienybės, ten baimė rinko sekretorių, ir 
netekti darbo palaiko darbi- išrinko Jurgeliutę.

SUNKI RUBSIUVIŲ 
PADĖTIS

Nors šiuo depresijos metu 
ir kitų kolonijų rubsiuviams 
ne pyragai, tačiau palygi
nus kitų kolonijų to amato 
darbininkus su šio miesto, 
rasime didelį skirtumą, ku
ris gali siekti nuo 30 iki 501 džiais f‘Done well’ ir ‘finish- 
nuoš. Mat, Baltimorėj tūlo
se atsiprašant rubsiuvyklo-

Kurių prenumerata už “Dirvą”

PASIBAIGĖ
Prašome nelaukiant paraginimų siųsti pinigus at
naujinimui, kad nereikėtų sulaikyti jums siunti
nėjimo “Dirvos”. Padarykit tą šiandien, nelau
kit rytojaus. “Dirvos” Administracija.

“Liaudies
Savaitinis

Le

Ameriko
Liaudie:

“Liaudies
2437 V

CHICA
Telef. Gr

SPROGO parako dirbtu
vė. Altoona, Pa. — Atlas 
Powder Co. dirbtuvės dalis 
prie Horrell sprogo Gruo
džio 31 d. Tuo tarpu dirb
tuvėje darbininkų nebuvo. 
Sprogimas buvo girdimas ir 
jaučiamas per 20 mylių.

kaip ji toliau nuriečia:
“Kontrolės Komisija irgi 

nori figūruoti, ypač p. Račiū
nas, kuris deda daug pastan
gų pats j tą vietą įsipiršti 
... .šis žmogus norėjo būti 
prezidentu, o dabar pasida
rius tuščiai vietai, skverbia
si į sekretorius”....
Deda daug pastangų.... 

peršasi.... skverbiasi... . į7L1 11 ; f . JJUI&ČIOI. . . . Ulčlbl . ... į

išdir- r®s ten kruvinai su-(sekretoriaus vietą! Kas p.

DAYTON

ir ap- 
bedar- 

ko gy-

šel-Valstijos darbininkai 
pia bedarbius. Pennsylva- 
nijos įvairių valdiškų įstai
gų viršininkai ir tarnauto
jai per penkis mėnesius lai
ko sudėjo į bedarbių šelpi
mo fondą $146,550. Viso 
valstijai dirba į 13,000 dar
bininkų.

GAISRAS. Gruodžio 28 
d. Pittsburge užsidegė Se
venth Avenue hotelis, ku
riame sudegė vienas senas 
žmogus, trys kiti sužeista, 
o apie 100 svečių laiku iš
vesta laukan.

Sakoma kad gaisras kilo 
kambaryje vieno svečio ku
ris buvo girtas. Jis apdegė 
ir buvo paimtas į ligonbu- 
tį.

ATLEIS 900 DARBININ
KŲ. Pittsburgo majoras 
Kline pasiryžo atleisti iš 
įvairių miesto raštinių ir 
šiaip darbų apie 900 darbi
ninkų, sutikdamas ant mie
sto tarybos nustatyto suma
žinto lėšų biudžeto. Pir
miausia paleis tokius kurie 
jau turėtų išeit ant pensijų.

NEERZINKIT SENIŲ. 
Greensburg, Pa. — Gruo
džio 31 d. Bell priemiesčio 
vaikinas paerzino 72 metų 
senį, savo kaimyną, už jo 
nepasisekimą meilėje. Se
nis įširdęs del to, griebęs 
šautuvą vaikiną nušovė. Se
nis suimtas.

Seni metai palydėti be 
entuziazmo. Nei dirbtuvių 
nei gelžkelio garvežių dū
dos nešvilpė, nei bažnyčių 
varpai negaudė palydint se
nus metus. Atrodytų kad 
visi buvo susitarę ignoruo
ti 1932 metus už jų atneš
tus blogus laikus. Gal nau
ji metai bus geresni, taip 
bent tikisi visi.

Mirė. Šiose dienose mi
rė Paulinos ir Jono Kubi
lių maža dukrelė. Reiškiu 
užuojautą Kubiliams jų nu
siminimo valandoje. Laido
tuvių pareigas atliko gra- 
borius A. J. Keydoszius.

Girdėjo du radio progra- 
mus. Daytoniečiai Lietuviai 
Naujų Metų dienoj, Sausio 
1, nuo 1:30 iki 2 po pietų 
girdėjo radio programą iš 
Clevelando stoties WJAY. 
Programas buvo gražus, ir 
tai yra tęsinys radio pro
gramų “Dirvos” pradėtų 
pereitą rudenį, su pagalba 
Clevelando Lietuvių biznie
rių.

Palaukėję iki 3:45 vai. ir 
vėl klausomės, ir iki 4:50 

, vai. girdėjom puikų Lietu
višką programą iš Chicagos 
stoties WJJD, kurį duoda 
“Margutis” po vadovyste 
komp. A. Vanagaičio.

Už tai mes visi klausyto
jai privalėtume prisidėti su 
parama. Kurie dar neskai
to! “Dirvos” ar “Margu
čio” pasistengkit užsirašy
ti. Daytono Lietuviai ga
lit kreiptis pas J. A. Urbo
ną, kuris pasitarnaus užsi- 
rašyme šių laikraščių.

“D.” Rep.

kas ir Čekanauskas”....
Ką reiškia “kandidatas”?

’įdatas yra tas kuris 
tanejgjįminktu iš daugelio 

liekas galutiniems rin
kimams. Pastaruose SLA.

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras 
“Dirvą”, “Vienybę” ii 
tautinius laikraščius

Užrašo 
kitus

CONGRESS AVE.130
WATERBURY. CONN
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LIETUVIŲ AMERIKOJE

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

Kolonijose. =

Turtas: $1,404,038.14 |
E S. L. A. turi keturis apsaugos skyrius: $150; $300; $6C0, ir $1,000. s

Ligoje pašalpos savaitėje moka: $6.00; $9.00; ir $12.00. s
Jeigu jautiesi geru Lietuviu, jeigu tau apeina tavo šeimos Ii- = 

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

Informacijų kreipkitės į S. L. A. Centrą aukščiau paduotu “ 
= antrašu arba į vietinių kuopų valdybas. =
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seimas 
juomi 
Tokiu 

ninką lyg kokiu vergu ir jislbudu teisėtų kandidatų atli- 
dirba nuolankiai darbdaviu ko tik du: Čekanauskas ir 
nusilenkdamas. Miliauskas.

Darbdaviai gerai žinoda- Tai iš kur dabar šita Zo- 
mi kad siuvėjai neorgani- sę panda tris teisėtus kan- 
zuoti ir matydami jų ver- didatus, kad jų atliko tik 
gišką nuolankumą, be pasi-pu? Nu tai tada Vitaitienė 
gailėjimo graužė jų ir taip ?a^ hut nesupranta ką reiš- 
menką užmokestį, o kon- pia kandidatai.
traktoriai lenktyniuodanfi , ne; J* yra labai išmin- 
vieni su kitais gelbėdavo tinga ir gerai supranta 
darbdaviui graužti siuvėjų kandidatų reikšmę. Ji net 
mažutį uždarbį. Kontrak- išmano ką reikia padaryt 
toriai kurie gaudavo iš New Neigu kandidatų trūksta. 
Yorko darbą, labai akyvai °pavyzdžiui, kandidatų 
tėmydavo unijos kad ir ma- reikia trijų, o jų yra tik du. 
žiausį pasijudinimą ir tuojpada. ji negaišuodama laiko 
paskubėdavo perspėti savo išrenka Viniką, padaro 
nuolankius darbininkus ne- H teisėtu kandidatu ir pa
sirašyti prie unijos, nes ta stato pirmoj vietoj, ir tokiu 
padarius, New Yorko fir- budu atsiranda reikalingas 
mos atims iš musų darbą ir kandidatų skaitlius.
mums reikės vaikščioti be , ! Vinikas.... dakta- 
darbo. Kiti vėl sakydavo: |*’as^et ps jokiu kandida- 
jeigų mes nedirbsim už pi
giau tai kiti dirbs, ir mums 
visiems nebus darbo.

Tokiais nuolatiniais gąs
dinimais iš bosų pusės, siu
vėjai ir dirbo už tiek kiek 
jam darbdavis davė.

Bet pagaliau neteko kan
trybės, vieną dieną išgirdę 
unijos trimitą stoti į kovą 
už geresnes darbo sąlygas 
ir didesnį atlyginimą už 
darbą, metę darbą visi kaip 
vienas išėjo į streiką. Bė
gyje dviejų savaičių laimė
jo streiką ir gryžo atgal į 
darbą.

Tai buvo pradžia siuvėjų 
organizavimosi į uniją.

(Bus daugiau)

Bačiuną pažysta, žino jo ge
rą vardą, jo prakilnumą, 
sąžiningumą ir jo gyveni
mo aplinkybes tas labai abe
jos kad gerb. Bačiunui šis 
Vitaitienės “pranašavimas’’ 
kada nors sapnavosi. Grei
čiausia šita Zosė tą “pra
našavimą” pasiėmė iš savo 
locno sapnininko. Jeigu jai 
galima subvert “teisėtus” 
kandidatus kada ji nori ir 
iš ko nori, tai kodėl nebūtų 
galima ir pranašaut nesa
mus ir negalimus daiktus?

Na, ačiū dievams, einame 
jau prie pat pabaigos 1932 
metų, kurią Vitaitienė pa
šventė “geriems tikslams”. 
Štai jos paskutinis posmas 
ir jo paskutiniai “akordai”:

“Kuomet rinkimai ėjo, p. 
Račiūnas žadėjo paaukauti 
savo pusę ūkės genelių prie
glaudai. Dabar gal pasiža
dės dykai sekretoriauti”....
Ir čia be sapnininko ne

apsieita, ir tai tikrai “fi
nished well”. Gerb. Bačiu- 
nas, rinkimams einant, nie
kad niekam ir nieko neža
dėjo. Jis žadėjo aukauti 
žemės plotą 36-me seime, 
kada visi rinkimai buvo jau 
praėję, ir tai žadėjo savo 
žemės dešimtį akrų, ne pu
sę savo ūkės. Jo ūkė susi
deda iš 160 akrų, ką pusiau 
dalinant butų 80 akrų, ne 
10, kaip savo sapnų aiškin
toja matuoja. Butų labai 
bloga jeigu ji butų inžinie
rium, arba “kamarninku”, 
ir žmonių ukes matuotų!

Iš vienos pusės, labai gai
la to laikraščio kuris talpi
na savo skiltyse tokias pai
kystes ir aiškias melagys
tes, tuomi tyčia save stato 
į žemiausią kategoriją savo 
konfratrų, tuomi daryda
mas gėdą Lietuviškai spau
dai. Iš kitos betgi pusės 
gerai kad tas laikraštis vie
šai parodo kaip Vitaitienė 
baigė 1932 metus “geriems 
tikslams”. J, V. S-s.

GERB. SPRAGILAS

GERB. SPRAGILAS 
APIE LAIKRAŠČIŲ 

“VAJUS”

Ar jau išrašet “Dirvą” 
| saviškiams j Lietuvą? — už 
i S3.C0 metuose pralinksminsi! 

visą kaimą!

tu niekad nebuvo ir nėra. 
P a s ta ruošė balsavimuose, 
parenkant tinkamesnius as
menis iš kurių butų galima 
kandidatus rinkti, Vinikas 
gavo daugiausia balsų, bet 
į kandidatų rinkimų sąsta
tą patekt jis negalėjo, nes 
neturėjo konstitucijos rei
kalaujamų kvalifika c i j ų : 
nebuvo šios šalies paliečiu, 
ir kuopoje buvo suspenduo
tas. Užtai Pild. Taryba, 
pildydama konstitucijos rei
kalavimus, jį diskvalifikavo 
ir į kandidatų rinkimus jį 
neleido. Tą patvirtino ir 
37-tas seimas. Tai iš kur 
dabar tokia Vitaitienė ga
vo teisę skelbt Viniką “tei
sėtu kandidatu”, net pati 
nebūdama SLA. nare?

Taip tai taip, bet. . . . Ne
sulaukdami atsakymo į šitą 
paklausimą, pažiur ė k i m e

Lietuvos Atstatvmo 
B-vės Seimas

Kaip Lietuvos Atstatymo 
B-vės sekretorius praneša, 
šios bendrovės seimas bus 
Sausio 10 d., New Yorke 
(Cornish Arms Hotel, 311 
W. 23rd St.). Prasidės 10 
vai. ryto. Kurie turi šėri- 
ninkų įgaliojimų (proxies) 
raginami prisiųsti į raštinę 
iškalno, kad butų galima 
pertikrinti ir suklasifikuo
ti, nes tą pačią dieną susi- 
vežus bus sunku tas pada
ryti.

Šis bendrovės suvažiavi
mas yra su tikslu ją likvi
duoti ir turtą išdalinti ,še- 
rininkams. Nors daugybė 
šėrininkų atsiliepė į paragi
nimus pristatyti savo įga
liojimus, bet kažin ar atsi
liepė reikalingas skaitlius.

Kaip aš Esu visokių Da
lykų Žinomas ir viską Ma
tau ir Girdžiu, tai ir Žinau 
kas dabar Pasaulyje deda
si. Dabar visame Pasauly
je viešpatauja gerb. Depre
sija, apie ką jus turbut dar 
negirdėjot. Depresija yra 
tai toks Slogutis kuris vi
sus Žmones užgulė, iš Kiše
nių išspaudė Litus ir Dola- 
rius ir Markes ir Frankus 
ir Zlotus. Kitų Kišeniai net 
prakiuro Bejieškant kokio 
nors Sudžiuvusio Cento.

Kai gerb. Depresija užsė
do ir ant Laikraščių spran
dų, iš visų Pusių pasigirdo 
Šauksmai: Vajus, Vajus ir 
dar kartą Vajus!

Ale kai kiti Visi gulėdami 
po gerb. Depresijos Pantap- 
lių sako kad jie Kenčia di- 

’delį Ekonomišką Slogutį, iš 
Laikraščių girdim visai ką 
Kitą. Jie siūlo mums Ap- 
švietą, o apie savo Kišenių 
Krizį — nei gugu.

Aš gaunu Laikraščius iš 
Lietuvos, iš Amerikos ir iš 
visų kitų Karalysčių. Visi 
jie siūlo Žmonėms tą gerai 
žinomą ale visų nelabai pa
geidaujamą ponią Apšvie- 
tą. Supažindint Žmogų su 
gerb. Apšvieta yra labai 
Sunkus Darbas. Reikia ir 
Gerkle rėkt, ir Triubomis 
triubyt, ir Straipsniais kal
bėt, ir Radio birzgint, ir 
kitaip Agitaciją varyt.

Ale aš Misliu kad labai 
Gerai kad Žmonės nesigrie- 
bia tos Apšvietos ir nesi
pučia prie Laikraščių. Kas 
butų jeigu visi Lietuviai im
tų skaityt Laikraščius? Jie 
Pralenktų kitų Tautų Žmo
nes savo Apšvieta ir Kul
tūra, Lietuviški Laikraščiai 
gerai Gyvuotų, Redaktoriai 
Automobiliais važinėtų, na 
o Skaitytojų Razumas ga
lėtų Plyšt iš skaitymo jeigu 
imtų kožną LaikąštĮ kokį 
kožnas Vajus siūlo.

Tai tiek aš galiu pasakyt 
apie Laikraščių Vajus, nors 
gerb. Redaktorius rugoja 
ant Manęs kad per visą Va
jų aš jokios Agitacijos ne
padariau kad mano Skai
tytojai dirbtų del Vajaus. 
Sako, kaip po visokius Tur- 
namentus tai turi laiko Asi
lais jodinėt, o kur reikia už 
Apšvietą Žodi tart tai Ta
vęs nėra.

Aš mat Gudresnis: aš ži- 
: nau kad Žmonės nenori gir

dėt nei skaityt nieko apie 
■ Pinigų davimą. Jeigu aš 
. imsiu varyt Agitaciją už 

Vajų tai ir mano Raštų nie-

kas neskaitys. Šią Gadynę 
reikia but Razumnam ir 
prisitaikyt prie Žmonių rei
kalavimo, sakau aš Jam.

Ale Jis man štai ką Pa
sakė:

— Gerb. Spragile: jeigu 
Tu neagituosi už Vajų ir 
jeigu Niekas Laikraščio ne
rems ir neskaitys tai nebus 
kur nei Tavo Gudriai išgal
votų Raštų patalpinti. ...

Pamisliau sau: jeigu ne
būtų “Dirvos”, nebūtumėt 
Jus apie mane Žinoję, ba 
nebūtų Kur mano Raštus 
Jums parodyt ir mano Gar
bė nusmuktų nuo Koto.

Taigi dabar Atsišaukiu 
visa Gerkle kad Visi skai
tytume! “Dirvą”, kad At
naujintume! Prenumeratas 
ir kad Ragintume! savo 
Vaikus ir Mergaites, savo 
Vaikinus ir Merginas, savo 
Vyrus ir Moteris, savo Die
dukus ir Bobutes skaityt ir 
platint “Dirvą”.

Štai aš Jums pasakysiu 
Kelis labai svarbius ir dar 
Negirdėtus Obalsius:

“Dirva” dabar yra Pi
giausias Darbininko liuos- 
laikio Draugas kada kito
kiems Pasilinksminim a m s 
Pinigų mėtyt Nėra.

Už Tris Dolarius metuo
se pralinksminsi! visą Kai
mą — išrašyki! Saviškiams 
į Lietuvą “Dirvą”.

Su No. 1 Prasidės “Dir
voje” eiti Istoriška Apysa
ka “Merunas”, skaitymo už
teks Porai Metų.

Iš priežasties Bedarbės, 
Kanados Lietuviams “Dir
va” atiduodama už Du Do- 
lariu Metams.

Kalbinki! savo Draugus 
skaityti “Dirvą” — joje tel
pa daug Gražių Skaitymų.

Atnaujinkit savo Prenu
meratas; atnaujinkit Pre
numeratas Saviškių Lietu
voje.

Kurie Neišgalit mokėti 
už visus Metus, prisiųskit 
Vieną Dolarį pusei Metų.

Duokit Žmonėms Šviesą 
ir Jie patys Atras sau Ke
lią.

Kas Platina “Dirvą” tas 
Platina

No. 1

GRUODŽK

Apšvietą.
Jeigu gerb. Redaktorius 

iš šitos
“Dirvą” nebus Patenkintas 
tai tegul Jis pats Išsigalvo
ja ir Pasirašo geriau.

mano Agitacijos už

Pastabą Skaitytojams
Kuomet negaunat kurio 

“Dirvos” numerio tai pra
šydami Administracijos jį 
prisiųsti nerašykit “nega
vau pereito numerio”, bet 
parašykit: “Negavau nr. 2 
arba 10, arba 31”. Tada 
greitu laiku tikrai gausit 
tą numerį kurio neturit.

ši pastaba ypač svarbi 
visiems tiems kurie rengia
si skaityti “MERUNĄ”.

“Dirvbs” Admin.

JAU PRIIMAM 1933 
M. BONU KUPONUS

“Dirva” jau priima Lie
tuvos Bonų 1933 metų ku
ponus už jų pilną vertę. 
Siųskit savo 1933 metų 

į Bonų kuponus už “Dirvą” 
I arba už knygas.

(Tąsa iš p

KAIP KARII 
RIOTINGI V 

GĖ PEE

Taigi, buvo 
keisti pragaišt 
pirmiausia tok 
džiusią valdžią, 
du valdžią pak 
įsteigė, nes 
partijos negi ; 
kinis pat pažac 

i žumas, o pačio: 
kuoti daugumi 
mentarizmas re 

( roji demokratė 
save vadino) 1 
toje marmalynė 
ne prasidėjo v 
demonstracijos, 
tininku ir tau 
kazokiškomis 
tos šventėje i 
sode), senu 8 
daužymas; Ne 
kare pasižymėj 
vo atleidžiami 
Gen. Galvydis, 
nas-Glovackis, 
nas Rusas ar I 
kariumenės pal 
galiunas-Glovac 
rytas kalėjime, 

. dos laisvei”, o 
ėius taip pat 
“Tikrosios dei 
pai sekė tauti 
daugeli kariniu 
įstaigų buvo a 
viai, o Rusai k 
“ištikimi” Li< 
kai, buvo paliel 
imami. Iš da 
buvo atimta v; 
mė ir perduota 
šalininkams, 
aprašyti tam 
metų pabaigoje

Kas gi gale 
atitaisyti ir a] 
nuo tų pavojų 
je ji atsidūrė 
teisėtai išrinkt 

Lietuvių visi 
dyje jautė kad 
gelbėtojai, neg 
do savo patric 
kam Nepriklai 
Visuomenė tik 
susilaukti ne k 
iš savos kariu 
pasitikėjimu ž 

Taip, karium 
tė pavojus L 
kai ir matė v; 
kamumą. Ats 
ninku kurie ry 
tivos Tėvynei 
bėti. Kariume 
nės meilę pra 
pašaukimą už 
tautos pastaty 
vei ginti. Jei; 
Nepriklausomy 
ku, butų susi 
tos nrakeikimt 
nė ir ryžosi ru 
tos.

I
 Perversmą 

si: Gen. Lady p 
skis. Pulk. P 
Mačiuika, Mat 
ir Steponaitis.

Muzikos, I 
su karikatur 
nevį rasite I 
gyvenimo nu 
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KAIP CHICAGOS LIETUVIAI 
ŠVENTĖ NAUJUS METUS
Chicaga yra žinoma kaipo

BANDITAI NUŠOVĖ
LIETUVĮ

No. 1 Vol. (Metai) 5 Amerikos Lietuvių centras ir

GRUODŽIO 17 PERVERSMO REIKALINGU
MAS IR JO REIKŠMĖ

M U SU*

PASTABOS

todėl bus įdomu bent trumpais
Gruodžio 30 d./ penktadienį,

Rašo P. Jurgela (Jurgelevičius).

(Tąsa iš pereito num.)

KAIP KARIUMENĖS PAT- 
RIOTINGI VYRAI SUREN

GĖ PERVERSMĄ

Taigi, buvo aiškus reikalas 
keisti pragaištingą politiką ir 
pirmiausia tokią politiką vyk
džiusią valdžią. ;Bet legaliu bu- 
du valdžią pakeisti seimas ne
įsteigė, nes tautinės grupės 
partijos negi galėjo vilioti to
kiais pat pažadais tautines ma
žumas, o pačios negalėjo sublo
kuoti daugumo, kurio parlia- 
mentarizmas reikalauja. O “tik
roji demokratija” (taip valdžia 
save vadino) klimpo vis giliau 
toje marmalynėje. Net ir Kau
ne prasidėjo viešos komunistų 
demonstracijos, studentų atei
tininkų ir tautininkų mušimas 
kazokiškomis nagaikomis tau
tos šventėje (Karo Muziejaus 
sode), senų [Lietuvių veikėjų 
daužymas; Nepriglausomy bes 
kare pasižymėję karininkai bu
vo atleidžiami iš kariuriTenės: 
Gen. Galvydis, Gen. Grigaliū
nas-Glovackis, ir kt. Nei vie
nas Rusas ar Lenkas nebuvo iš 
kariumenės paleistas! Gen. Gri
galiūnas-Glovackis buvo užda
rytas kalėjime, veikiant “spau
dos laisvei”, o Pulk. Plechavi
čius taip pat buvo suimtas! 
“Tikrosios demokratijos” šni
pai sekė tautinius veikėjus ir 
daugelį karininkų! Iš valdžios 
įstaigų buvo atleidžiami Lietu
viai, o Rusai bei Lenkai, kaipo 
“ištikimi” 'Lietuvos respubli
kai, buvo paliekami ir nauji pri
imami. Iš daugelio savanorių 
buvo atimta valdžios duota že
mė ir perduota raudonųjų idėjų 
šalininkams. Trūksta vietos 
aprašyti tam kas darėsi 1926 
metų pabaigoje.

Kas gi galėjo tokią padėt! 
atitaisyti ir apsaugoti Lietuvą 
nuo tų pavojų kurių akivaizdo
je ji atsidūrė pairusio, betgi 
teisėtai išrinkto seimo dėka?

Lietuvių visuomenė savo šir
dyje jautė kad turi atsirasti iš
gelbėtojai, negi Lietuva prara
do savo patriotus, negi nebus 
kam Nepriklausomybė gelbėti! 
Visuomenė tikėjosi išgelbėjimo 
susilaukti ne kur kitur kaip tik 
iš savos kariumenės. Į ją su 
pasitikėjimu žiurėjo.

Taip, kariumenė taip pat ma
tė pavojus Lietuvos respubli
kai ir matė vyriausybės netin
kamumą. Atsirado buris kari
ninkų kurie ryžosi imtis inicia- 
tivos Tėvynei antrą kartą gel
bėti. Kariumenė nebuvo Tėvy
nės meilę praradus arba savo 
pašaukimą užmiršus. Ji yra 
tautos pastatyta Lietuvos lais
vei ginti. Jeigu ji butų leidus 
Nepriklausomybei žūti tai, aiš
ku, butų susilaukus savo tau
tos Drakeikimo! Tat kariume
nė ir ryžosi neapvilti savo tau
tos.

Perversmą organizuoti ėmė
si: Gen. Ladyga, Pulk. Skorup- 
skis. Pulk. Petruitis, Majorai 
Mačiuika, Matulevičius, šlapšys 
ir Steponaitis. Tai buvo patys

vyriausi perversmo organizato
riai. Jie parengė planą perver
smui įvykdyti ir kariumenę 
slaptai parengė tam atsakomin- 
gam darbui. Ir, kaip vėliau 
paaiškėjo, labai vykusiai viską 
parengė ir įvykdė.

Perversmas buvo labai tvar
kingas padarytas naktį į Gruo
džio 17 d. 1926 m. Tai nebuvo 
jokia revoliucija su kraujo pra
liejimu. Buvo suimti tik minis
terial ir Lietuvos komunistų 
partijos centro vaidyba, kuri 
rengėsi įvykdyti skerdynes ir 
pavesti Lietuvą sovietų Rusi
jai. Bet Lenkai tikėjosi pirmi 
pasinaudoti komunistų revoliu
cijos proga ir “išgelbėti” Lietu
vą nuo to komunizmo pavojaus, 
prijungiant ją prie Pilsudskio 
valstybės. Lietuvos komunistų 
partijos vyriausi vadai buvo 
atiduoti karo lauko teismui, ku
ris turėjo visą revoliucijos pla
ną. Jie buvo nuteisti mirti. 
Bet netikę Lietuvos ministerial 
nebuvo atiduoti jokiam teis
mui: jie tik buvo atstatyti nuo 
savo pareigų ėjimo ir patys su
siprato atsistatydinti. Jų at
sistatydinimą Resp. Prezidentas 
Dr. Grinius priėmė ir pavedė 
Prof. A. Voldemarui sudaryti 
kabinetą. Dokumentai tai liu
dija. Vadinasi, vyriausybė le- 
gališkai pasikeitė.

Ar kariumenė, padarius per
versmą, pasiėmė pati valdyti 
kraštą? Ne. Ji faktiškai pa
ti valdė tik dvi dienas. Laiki
nai suėmus ministerius, ji tuo
jau pakvietė buvusį pirmutinį 
Resp. Prezidentą A. Smetoną 
laikinai pabūti Valstybės Vadu, 
kol viskas susitvarkys ir pra
eis visi pavojai. A. Smetona 
buvo tautai gerai žinomas vei
kėjas, daugiausia pasidarbavęs 
Lietuvos valstybę atstatant ir 
kuriant jos politiškas, diploma
tiškas ir kariškas jiegas. Ka
riumenė juo daugiausia pasiti
kėjo. Juo daugiausia pasitikė
jo ir visos penkios tautinės Lie
tuvių partijos: krikščionys de
mokratai, ūkininkų sąjunga, 
darbo federacija, tautininkų są
junga ir ūkininkų partija (ar
tima liaudininkams). Pervers- 
mo organizatoriai buvo atsi
klausę šių partijų vadų ar jie 
pritartų perversmui ir ar apsi
imtu susitarę kraštą valdyti. 
Perversmo organizatoriai buvo 
atsiklausę ir A. Smetonos ar 
jis apsiimtų pabūti Valstybės 
Vadu tuojau po perversmo. No
riu čia pastebėti kad A. Sme
tona kurį laiką svyravo ar ver
ta vyriausybė versti; ir kai pa
matė kad tas žygis neišvengia
mas ir neatidėtinas, pritarė. 
Taigi kariumenė nenorėjo da
ryti formalią revoliuciją ir val
dyti kraštą. Ji ryžosi tik pa
šalinti visų pavojų priežastį, t. 
y. netikusią vyriausybę, ir pa
vesti tam pačiam seimui valsty
bę gelbėti ir tvarkyti. O minis
terius buvo suėmus tik tam kad 
jie greičiau atsistatydintų, t. y. 
pasitrauktų nuo savo aukštų 
pareigų.

(Bus daugiau)

Muzikos, Dainų ir Juokų Žurnalas, 
su karikatūromis, gaidomis ir kitokiais raštais, 
nes) rasite Pustapčdiškų Kalendorių su oro 
gyvenimo nuotikiais.

“Margutis” pusei metų kainuoja $1.00.
Lietuvąą metams $3.00. Adresas:

“MARGUTIS”
2437 West 69th Street

Redaktorius-Leidėjas: Romp. A.

Išeina du kartu j n ėnesj 
Kiekvieną mė- 

spčjimais ir Lietuvių

Metams $2.00.

Chicago, Ill.
Vanagaitis.

Iš Washington!) ateina ži
nios kad Amerikos valdžia 
pradeda koncentruoti savo 
kariumenę prie didžiųjų 
miestų, išvengimui raudo
nųjų sukilimų. Toliau, sa
koma kad Washingtone bu
sią sukoncentruota kariu
menės apsaugojimui sosti
nės nuo maršuotojų, kurie 
ten eina ir daro įvairius 
reikalavimus kongresui ir 
vyriausybei.

Ta visa baime ir kariu
menės koncentravimas prie 
didmiesčių paremta ant ko
munistų “baubo”, kad rau
donieji gali kelti sumišimus.

Tačiau ta pasaka kad lie
čia komunistų yra labai sil
pna. Faktas yra kad Ame
rikoje yra milijonai bedar
biu kurie badauja, ir tik to
dėl kad kai kurie turi per
daug, o kitiems nieko nėra.

Kalbant apie bent kokią 
revoliuciją Amerikoje, rei
kia turėti mintyje kad revo
liucija gali kilti tik tada 
kada Amerikos žmonėms 
nusibos badauti. Jeigu be
darbė didės taip kaip didė
jo per pastarus keturis me
tus tai su laiku visko gali
ma sulaukti. Dabar gi, di
delė dalis skurstančiųjų ke- 
no nors šelpiama, dar yra 
iš ko šelpti. Revoliucijos ta
da kyla jeigu jokių vilčių 
pagalbai nesimato.

Žinoma, viską galima su
mesti ant komunizmo, bet 
alkano žmogaus kova var
gu galima vadinti kokiu tai 
komunizmu. Nėra abejonės 
kad dabar Amerikoje yra 
apie dvidešimts penki mili
jonai bedarbių ir mažai te
dirbančių. Ta bedarbių ar
mija atsirado tik todėl kad 
godus fabrikantai paleido 
žmones iš darbų ir jų vie-) 
toj. mašinos atlieka darbus.'

Tiesa, šiandien tie dola-i 
■iu garbintojai kurie palei
do darbininkus iš darbo ir 
jų vietoj pastatė mašinas, 
jau ir patys pasijuto keblio
je padėtyje. Produktai pa-1 
dirbti mašinomis nėra kur 
padėti, nes' žmonės neturi 
pinigų, nes neturi kur už
sidirbti.

Nežiūrint kad šalis atsi
dūrė keblioje padėtyje, kad 
tūkstančiai žmonių badau
ja, Washingtone ponai sau 
juokus daro iš to viso — 
bent taip atrodo.

P r o h i bicijos klausimas 
Washingtone diskusuojama 
jau kelios savaitės, ir galų 
gale kai kurie užsimanė pa
ragauti alaus ir sužinoti ar 
galima pasigerti nuo 3.2% 
alaus! Ar tai ne komedi
ja? Juk alus ir dabar par
davinėjamas, ir lyg jie nie
kad alaus neragavo?

Visi kurie turi nors kiek 
sveiko proto aiškiai mato 
kad prohibicija yra didžiau
sia kriminalizmo motina ir 
del to valstybė visapusiai 
kenčia. Tik dėka prohibici- 
jos atsirado visokiausių kri
minalistų, plėšikų, Įstatymų 
laužytojų ir šmugelninkų.

Visi gerai pamena kad 20 
metu atgal jeigu kur žmo- 
jgų užmušdavo, buvo dide- 
jliausią naujiena laikraščiuo
se. Šiandien žmogaus nužu

THINGS THAT NEVER HAPPEN
By GENE BYRNES

“LIAUDIES TRIBŪ
NOS SUKAKTĮ 

MININT
/ ------ !---
(Tąsa iš pereito num.)

Kas gero atlikta per tą 
laikotarpį ,

Pirmoj vietoj reikia pasakyti 
kad sulaužyta Chicago  j frakci
nės neapikantos retežiai kurie 
buvo ant tiek žiaurus Chicagos 
Lietuvių gyvenime kad jokio 
kultūrinio darbo nebuvo gali
ma dirbti be persekiojimo kaip 
iš socialistų taip ir bolševikų 
pusės. Antra, “Liaudies Tri
būna” vienintelis Chicagoj sa
vaitraštis kuris patiekia gražių 
raštų Angliškoj kalboj apie 
Lietuvą ir bendrai Lietuvių tau
tos darbus ir praeitį. Trečia, 
“L. Tribūna” pasmerkė visus 
tuos kurie vienaip ar kitaip tik 
išnaudoja Lietuvius, ir “Liau
dies Tribūna“ už tuos pasmer
kimus neatgailauja. Ketvirta, 
“L. Tribūna” pirmą kartą A- 
merikos Lietuvių gyvenime ėmė 
aktivią dalį Amerikos politikoj 
teikiant progos visiems bendrai 
veikti. Faktas yra kad nei vie
nas Chicagoj Lietuvių laikraš
tis to nevykdė, ar nenorėjo vyk
dyti, kas yra į naudą Ameriko
je priaugančios musų kartos.

Penkta, “Liaudies Tribūna” 
rašo apie Lietuvių gyvenimą, 
biznierius ir profesionalus ne
atsižvelgiant jų pasaulėžiūros 
nei tikybos, bi tik Lietuviai. 
Musų obalsis “Lietuvis pas Lie
tuvį”. šešta, “L. Tribūna” ak- 
tiviai rėmė ir rems" Lietuvių 
tautinį kulturinį darbą, paren
gimus, programas ir tt. Nors 
kartais atsiranda ir tokių kurie 
bando mus izoliuoti, bet tas ne 
kaip jiems vyksta, tankiausia 
išeina jų pačių nenaudai. Sep
tinta, Am. Lietuvių Liaudies 
Sąjunga auga narių skaičium 
ir pritarėjais diena iš dienos ir 
jau veikia keletas kuopų gana

rimtai. Aštunta, Mes dirbdami 
Amerikos politikoj įsigijom ne 
tik Lietuvių veikėjų pritarimą 
bet kartu gražų skaičių Ame
rikos žymių politikų. Tas dar
bas bus ir toliau tęsiamas ne
atsižvelgiant kai kurių iš pavy
do daromų mums priekaištų.

Taigi, per tą laikotarpį buvo 
tai visa padaryta kaip geriau
sia buvo galima ir mes galime 
pasididžiuoti savo pastangomis 
bei darbais.

Kas toliau

Kiekvieno Lietuvio šventa 
pareiga turi būti prisidėti prie 
to musų darbo. Darbas nėra 
pelningas. Bet gyvenime vien 
tik pelnu tenkintis butų tuščia 
ir neįdomu.

Chicagiečiai Lietuviai kurie 
pritaria kad toks darbas butų 
ir toliau tęsiamas, privalo lai
kyti sau už pareigą remti mus. 
Ypatingai šiais krizio laikais, 
kada visiems sunku, sunku yra 
ir spaudos palaikymas. Prisi
dėkite kurie galite.

Kiekviena Lietuviu šeima tu
rčių būti “Dlrvos”-“Liaudles 
Tribunes” skaitytoja's. Būda
mi skaitytojais jus duosit pro
gos savo jaunuoliams susipa
žinti su Lietuva ir musų tau
tos istorija Anglų kalboje, ir 
kartu rasite gražių apysakų 
“Dirvoj”. “Liaudies Tribūnoj” 
rasit žinių iš Chicagos.

Todėl mes kviečiame jus pri
sidėti prie musų ir kartu padė
ti dirbti tą darbą kuris bus į 
naudą jums ir visiems Ameri
kos Lietuviams. Mes užtikri- 
nam jus kad “Liaudies Tribū
na” išlaikys savo poziciją ir ne
paisys jokių “didvyrių” kurie 
sugebėjo tik durnus leisti vi
suomenei į akis, o neparodė jo
kio rimto darbo per daugelį 
metų savo gyvavimo.

Mes esam Lietuviai, mes tu
rim būti Lietuviais, veikti ben- 
jdrai, užmiršti tuos kurie sėja 
'neapikantą musų tarpe!

ruožais pastebėti kaip toj Chi
cagoj Lietuviai sutiko 1933 me
tus. Paprastai pas Lietuvius 
Nauji Metai sutinkama su įvai
riomis ceremonijomis, muzika, 
dainomis, šaudymais ir kitokio
mis prašmatnybėmis.

Kadangi 1932 metai Ameri
koje, kaip ir visame pasaulyje 
buvo vieni iš tų kurie nedavė 
nieko gero, todėl įdomu ar suti
kimas 1933 metų turėjo kokio 
skirtumo nuo pirmiau Įvykusiu 
Naujų Metų švenčių.

Trumpai sakant, 1933 metus 
sutikusių žmonių masėse mato
si kas tokio nepaprasto, nelauk- 
tino, netikro jų bėgyje. Ar ir 
naujieji metai duos ką gero ar 
ne tai klausimas, bet vistiek 
žmonės nors nedrąsiai iš jų la
bai daug ko tikisi.

Chicagoj kitados, kuomet bu
vo laikai geri, tekdavo pastebė
ti visi baliavodavo, visi turėjo 
daug draugų, visokių pažysta
mų ir tt. Bet šiuos metus su
tinkant viskas buvo skirtinga. 
Tie kurie seniau turėjo draugų, 
jų dalinai arba visai neteko. Se
na patarlė teisinga: “Turėk pi
nigų, turėsi draugų”. O kas- 
link tikrųjų draugų, kita patar
lė irgi gražiai sako: “Tik nelai
mėje pažinsi savo tikrus drau
gus”.

Taigi, vieni Chicagiečiai per
daug linksmai sutiko naujus 
metus, kiti paskendę sielvartos 
bangose. Daugybė gi taip sau 
vidutiniškai, blaivai, rimtai pa
laukė iki suėjo 12 valanda, ir 
nuėjo gulti.

i 1933 metai tėra vilties me- 
jtai. Ar jie tas viltis išpildys 
Isunku pasakyti. Bet visi lau
kia ko nors geresnio.

Bukime ramus, geri laikai 
atėjo neprašyti, blogi laikai iš
eis visai netikėtai ir gyvenimo 
eiga prasidės normali.

Laimingų Naujų Metų Vi
siems !

Vargo Lakštingala.

du banditai užpuolė Kazimierą
Laučių, 58 m. amžiaus, 2542 W. 
46 place. Jin suvarė kelias 
kulkas, ir jis mirė vežamas li
goninėn. Kuomet bandidai jį 
mušė, jo žmona ir duktė nebu
vo prileidžiamos jam jokios pa
galbos suteikti.

Sakoma kad vienas iš bandi
tų yra jaunas Lietuvis, kuris 
jieškornas už policijanto nušo
vimą.

LIETUVIŲ KALBOS 
KURSAI

Buvęs ‘Draugo” redakcijos 
narys Kapt. P. Jurgela įsteigė 
Chicagoj Lietuvių kalbos kur
sus. Jau atsirado būrelis stu
dentų, visuomenės veikėjų ir 
net profesionalų, kurie nori iš
mokti taisyklingos, gražios mu
sų kalbos. Labai gražu kad 
musų inteligentai ir ypač uni
versitetus lankąs jaunimas rū
pinasi gerai išmokti savo tėvų 
kalbos-rašybos. Tuo turėtų su
sirūpinti ir kiti musų daktarai, 
advokatai, jaunimas ir ypač 
Lietuvių visuomenės veikėjai, 
kuriems sava gryna kalba-ra- 
šyba būtinai reikalinga. Juk 
Lietuvybės palikymas jokiu bu- 
du neįmanomas nemokant Lie
tuvių kalbos.

“Liaudies Tribūna” pataria 
Chicagiečiams pasinaudoti ta 
progra. P. Jurgela yra nese
nai iš Lietuvos ir pilniausia pa
žysta musų naujausią kalba- 
rašybą. Pamokas duoda už la
bai mažą mokestį.

Informacijų apie tai kreipki
tės į “Liaudies Tribūnos” re
dakciją/

SVEČIAS. Per Kalėdų šven
tes Chicagoj lankėsi svečias iš 
Washingtono, Dr. M. Bagdonas, 
Lietuvos Pasiuntinybės sekre
torius. čia aplankė savo gimi
nes ir pažystamus. Buvo apsi
stojęs rodos pas Kun. Albavi- 
člų. Praleidęs Chicagoj apie 
savaitę laiko gryžo Washing- 
tonan.

Taipgi Chicagoj lankėsi pp. 
Bachunai iš Tabor Farmos. Te
ko nugirsti kad jie neužilgo iš
keliauja į rytines valstijas, da
lyvaus Atstatymo Bendrovės 
suvažiavime,

MELROSE PARK, ILL.
A. L. L. Sąjunga rengia pra

kalbas Sausio 22 d., 3 vai. po 
pietų, Vaichiuno salėje.

Itališki Akordionai
Visokių rusių ir 
rankų darbo, už 
pigiausias kainas. 
Patenkinimų ga- 
Tąntuojam. Mes 

taipgi taisom. Se
ni imami mainais.

ITALIAN ACCORDION CO.
1014 Blue Island Ave. Dept. F44

Chicago, Ill.

“BIRUTĖS” Koncertas Sau
sio 1 d. Lietuvių auditorijoje 
pavyko vidutiniškai. žmon’ų 
buvo apie 400. Užteks ineigų 
lėšų padengimui.

SAKOMA kad Chicagoj esa
ma 82,400 tuščių namų. De
presija privertė daugelį' šeimų 
keltis į mažesnius namus arba 
kelios šeimos suėjo gyventi į 
vieną, palikdami kituš namus 
tuščius. Savininkai nuo to la
bai nukenčia.

Labai sumažėjo Chicagoj ir 
gyvenamų namų statyba, be
veik niekas jau nebudavoja na
mų išnuomavimui.

DEPORT A VIM AI. I ,u igr? c i- 
jos Inspektorius Chicago.?, d s- 
triktui sako kad 1933 meta s iš 
šios teritorijos deportavo 2,279 
asmenis. Dar turi kelis šim
tus asmenų kurie bus depor
tuojami trumpoje ateityje.

Kalbinkit savo draugus skaity
ti “Dirvą” — jie turės sau di

delio pasitenkinimo iš jos.

ADVOKATAI
A. A. OLIS ir
R. A. VASALLE

100 North La Salle Street
Room 2211

Telefonas: RANDOLPH 0332
Valandos: nuo 9 ryto iki 5 vak.

3241 South Ho'-ted Street
Telefonas VICTORY 0562

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

šeštad. vakarais.
VASALLE: Pirmad , Trečiad. ir 

pehktad. vakarais.

Galit Pamatyti visą Lietuvą tik už $2.00

dymas yra paprastas die
nos nuotikis. Kriminališkų 
gaujų vadai žudosi vieni ki
tus už pirmenybes kiekvie
noje plėšikiškoje šakoje, o 
policija pasidarė bejiegė su 
jais kovoti.

Washingtone ponai turė
tų be atidėliojimo panaikin
ti prohibicija ir sutvarkyti

svaiginančių gėrimų parda
vimą su pelnu valdžiai, o ne 
šmugelninkams.

Tolau, turėtų pasirūpin
ti kad bedarbių armija su
mažėtų, o tą lengvai galėtų 
padaryti jeigu tik norėtų ir 
jiems rūpėtų šalies gerovė.

Tada nereikės bijoti jo
kių sukilimų nei komuniz
mų.

Skaitydami Dr. Margerio knygą

AMERIKIEČIO ĮSPŪDŽIAI LIETUVOJE
Tai didelė, graži ir begalo įdomi knyga apie Lietuvą. Ji tu
ri 429 puslapius ir daug paveikslų. Įrišta į stiprius Lietu
viško audeklo apdarus. Jk skaitydami tikrai jausitės Lie
tuvoje esą, viską matą, su nuoširdžiais Lietuvos žmonėmis 
besikalbą ir švelniu Lietuvos oru bekvėpuoją. Tiesiog šven
tas jūsų privalumas įsigyti ją; dar daugiau—nupirkti ją sa
vo giminėms bei draugams kaip rečiausią ir labiausia bran
gintiną dovaną. Knyga kaštuoja tik $2. Pinigus siųskit 
money orderiais arba registruotame laiške. Adresuokit:
DR. MARGERIS, 3325 So. Halsted St. Chicavo, III.
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riausybe padėties pagerini
mui, prekybos atnaujinimui 
ir kainų sustiprinimui.

Gruodžio d. gerb. Balu
tis sumokėjo S. V. Iždo Se
kretoriui $92,386.01.

KAS Iš TOS RUSIJOS IŠEIS?

jie iš žemės kastų maistą ir 
duotų proletariatui kuris 
suvarytas dirbti bergždžius 
darbus — statyti fabrikus 
kurie nereikalingi.

Ūkininkų neprivers pada
ryti maisto daugiau negu 
jie, nemokyti ir be jokios 
pagalbos, gali iš žemės gau
ti. Negelbės ištrėmimai ir 
šaudymai nužiūrėtų “kalti
ninkų” kurie bando “sulai
kyti” tų carų įsisapnuotą 
burbulą.

Sovietų carai su pabaiga1 
1932 metų užbaigė savo taip 
pramintą “penkmetį” Rusi
jos industrializavimo: pen
kių metų bėgyje paversti 
vi^ą. šalį mašinų šalimi, kad 
galėtų visą pasaulį išvaryti 
iš biznio ir kapitalistus su- 
bankrutytJ Norėjo parodyt 
kitų šalių darbininkams kad 
štai va Rusija turi darbų, 
dirbtuvių kaminai rūksta, 
dirbtuvės ūžia, o pas jus 
viskas stovi.

Bet štai ko sulaukė: šian
dien Rusija susidūrus su di
džiausia stoka maisto negu 
kada buvo kelių metų bėgy
je. Dabar griebiasi visokių 
priemonių išsigelbėti nuo 
bado, bet tie gelbėjimosi bu
dai gali užnerti virvutę ko- 
monizmui ant kaklo.

Kaip Lietuva, pradėdama 
savo laisvą gyvenimą pada
rė klaidų, taip padarė klai
dų ir Maskvos carai. Mat, 
kūdikis • iš mažų dienų ne
pataikys nieko padaryti 
taip kaip reikia atlikti su
augusiam, patyrusiam žmo
gui.

Bet Lietuvos klaida lygi
nant su sovietų carų klaida 
buvo mažiukė. Lietuva ma
nė kad įkurus universitetą, 
gimnazijas, kunigų semina
rijas, priedui dar įsteigus 
kelis vienuolynus (prie kr.- 
demokratų, kurie pradėjo 
šalį tvarkyti) ir to jau už
teks. Bet Lietuva ūkio ša
lis, ir tuoj paaiškėjo kad ne
bus naudos iš akademikų, 
reikia tokių kurie nusimano 
apie žemę. Na ir pradėjo 
klaidą taisyti. Lietuva del 
savo klaidos nenukentėjo.

Bet Rusija — net kaip.
Rusijai reikėjo to paties 

kaip ir Lietuvai: pradėt iš 
apačios, gerint žemės ūkį, 
kad turėjus ką pavalgyt, 
o kada pilvai pilni, gali dur- 
navot, daryt visokius “so
cialius eksperimentus”.

Bet Maskvos carų sapnai 
buvo pradėti viską iš debe
sų, ir viskas tas iš debesų 
nupuolė ir sunkiai Rusiją 
prislėgė: prislėgė ne tik 
carus ir jų gizelius, bet visa 
šalį.

Štai pav. ką sovietų carai 
padarė: jie sutvėrė Rusijoj 
šimtą naujų miestų, kaip 
Magnetogorsk, plieno cen
trą (kam Rusijai reikia tiek 
plieno ?), Dnieprostroy — 
kur turi būti didžiausia pa
saulyje elektros gamykla 
(kam Rusijai tiek elektros 
reikia?). Ir tt. ir tt.

Jeigu tik pusę tiek pini
go butų išdėję ant pagerini
mo ūkių ir aprūpinimo kad 
žemė duotų geresnį derlių. 
Rusija, kur žemė labai der
linga, butų turėjus maisto 
net perdaug. Amerikoje ir 
depresijos laikais maisto* y- 
ra perdaug, nes ūkiai gerai 
pastatyti. Ūkininkai turi 
beveik dykai viską atiduo
ti arba kiaulėms šerti (ir 
kiaulės pigios) ir čia badas 
iš maisto pusės niekados ne- 
gręsia. Tegul tik valdžia 
paima viską taip kaip sovie
tuose daro, visiems išteks. 
O sovietuose ir prievarta 
atima ukėse išaugintus pro
duktus ir vistiek maža.

Taigi, Rusijos industria
lizacijos manija nors atsie
kė didelių vaisių, nieko ge
ro nedavė, tik padarė žmo
nes alkanesniais.

Dabar sovietų carai visa
me kaltina kaimiečius mais
to gamintojus, ir vietoj pa
gelbėt jiems (pradėt iš apa
čios) dar su didesniu žiau
rumu atsisuko prieš ūkinin
kus, norėdami priversti kad

taitį sekretorium iki Kovo 
mėnesio.

Išrodo kad Gegužis, Gu- 
gis ir Vitaitis turi kokį tai 
išrokavimą laikytis įsikibus 
į Susivienijimą, nors Gegu
žis jau dešimts metų kaip 
“žada nekandidatuoti”....

Gegužis vis tas pats 
Žemas Politikierius?

Pereitam SLA. seime Ge
gužis nusižemino tautinin
kams iki kulnų kada matė 
jog gali pralaimėti prezi
dentystę. Net sakė kad Vi
tai tis jį su vylė ir kad jis su 
Vitaičiu daugiau nesibičiu- 
'iaus. Bet štai įvyko rinki
mai SLA. sekretoriaus. Ge
gužis rėmė Vitaičio kandi
datą Viniką, nors žino kad 
prieš Viniką yra skundas 
už suklastavimą mokesčių 
knygelės. Gegužis eina iš
vien su Gugių, socialistu, ir 
sandarietis Mockus irgi re
mia Viniką.

Iš to paaiški kad kaip Ge
gužis taip ir Mockus nepa
rodo tautininkams gerų no
ru, nors tik per juos buvo 
išrinkti.

Ar tai vis ne tąsa tos pa
čios “komedijos” kuri įvyko 
SLA. centre kada Vitaitie- 
nė norėjo padaryt raštinė
je “savo tvarką”?

Sekretoriaus neišrinkta, 
nes balsai stovi trys už Vi
niką, trys prieš.

Gegužis tada paskyrė Vi-

Lietuvos Pasiuntinybės 
Memorandumas

Kaip didžiosios valstybės 
kurios skolingos Amerikai, 
taip ir mažutė Lietuva pra
šė Suv. Valstijų vyriausy
bės atidėti mokėjimą išpuč
iamos skolų dalies Gruodžio 
15 dieną. Tuo reikalu Lie
tuvos Ministeris gerb. B. K. 
Balutis įteikė S. V. Valsty- 

i bes Sekretoriui Henry L. 
j Stimson atitinkamą Memo
randumą. Žinoma, Lietuva 
buvo pasiryžus mokėti sko
lą kad nesusitepti savo ge
ro vardo ir nepasirodyti jog 
laužo padarytas sutartis. 
Jei mokėjimas butų atidė
ta, ant tiek musų šaliai bu
tų buvę lengviau.

Memorandumas datuotas 
Gruodžio 9 d. Jo kopiją 
Angliškoje kalboje redakci
ja turi, bet del jo ilgumo 
talpinti negalima, prie to, 

• jis skaitytojams neįdomus, 
nes jį skaitant reiktų stu
dijuoti.

Gruodžio 15 d. gerb. Ba
lutis gavo iš S. V. Valstybės 
Sekretoriaus atsakymą į tą 
Memorandumą, kuris kalba 
labai apgalvotais žodžiais 
ir pasako kad skolų mokė
jimo atidėjimas negalimas, 
nors visame kitame, sako 
Suv. Valstijos stengsis ko
operuoti su Lietuvos Vy-

DUOKIT
Duokit man gėlynų plotus,
Duokit gėlių vainikus,
Vargu mano jaunai širdžiai
Jų glėbyje linksmiau bus!

Duokit man sidabro kalnus,
Duokit auksą ir perlus,
Bet vargu mano širdužei
Tuose turtuos’ linksmiau bus.

Duokit man gražiausius rurnus,
Duokit vilas ar pilis,
Vargu jų šaltam glėbyje 
Džiaugsis sužeista širdis.

Jus prikelsit man iš kapo
Meilę mirusios širdies
Ir jai duokit nors šešėlį
Šventos meilės—jos ugnies!

Jonas Morkūnas.

Kodėl Lietuviški Rašy
tojai Vargsta

Šiaip ar taip, Lietuvos ra
šytojams reikia kovoti — ir 
kovoti dikčiai — už tauti
nės literatūros įgyvendini
mą visuomenėje. O gal ne
reikia kovoti, gal tik reikia, 
palikus senąją gentkartę 
j šalį, imti mokinti jaunuo
sius mylėti savo literatūrą.

Senieji, kuriuose dar at
siduoda sena Rusiška kul
tūra, sunku perdirbti skai
tyti Lietuviškai, arba tikėti 
kad savi rašytojai yra geri. 
Pas Lietuvius per laikus 
buvo paprasta skaityti gera 
tą kas svetima, o neigti vis
ką sava.

Mes nors ir iš toli užjū
ryje, padėsime jums kovoti 
už platinimą tautinės lite
ratūros. Mes tuo labai su
interesuoti, nes “Dirva” pa
švenčia daugiausia vietos ir 
pastangų tautinę literatūrą 
platinti ir skiepyti žmonė
se jos svarbą.

“Dirva” turi daug skai
tytojų Lietuvoje, turi daug 
jaunosios kartos literatų, 
kurie “Dirvą” seka ir patys 
joje pasireiškia savo tauti
nėje, Lietuviškoje kūrybo
je. “Dirvoje” nėra vietos 
jokiems verstiems iš kitų 
kalbų romanams, kurie gal 
but taip pat skaitytojams 
patiktų kaip ir tautinė li
teratūra, jeigu šios nebūtų 
duodama.

Jau vien tik “Dirvą” sek
dama Lietuvos jaunuomenė 
pripras prie tautinės litera
tūros ir kaimas dalindama
sis kas savaitė gaunamą 
“Dirvą”, ją skaitydamas jau 
nenupirks kokio nors “ro
mano” versto iš Vokiečių, 
Rusų ar Lenkų kalbos. Jei 
neturėtų ką skaityti, tikrai 
imtų anuos.

Amerikos Lietuviai irgi 
gali pagelbėt Lietuvai įgau
ti daugiau noro laikytis sa
vos literatūros išrašant sa
vo giminėms “Dirvą”. Tie
siog skandalinga kada Lie
tuvos žmonės nuodijami ko
kiais ten svetimais ‘raštais’ 
ir daugiau žino apie kitas 
šalis, jų žmonių “gyveni
mą”, miestų apsiėjimus, ne
gu apie pačius Lietuyius.

Taigi, Lietuvos jauni ra
šytojai, nenusiminkit bet 
dirbkit, o ateis laikas kad 
visuomenė į jus atkreips 
iki ir jūsų kurinius skaitys.

SUDIE
Ir tu, širdie, šiandien nubudus 
Sugniaužta ilgesio gilaus, 
Nebeklausai dainų jaunimo, 
Nei juoko skambančio linksmaus.

Ir tau šiandieną liūdna yra, 
Nerimsti ilgesio audroj, 
Kai man vien ašaros tik byra 
Ir skausmas daužosi sieloj....

Jei tu, širdie, taip nemylėtum, 
Ir aš nejausčiau tų skausmų 
Kurie del meilės man supynė 
Vainiką draskančių jausmų.

Ir tie jausmai meilės pašėlę, 
Tave pravirkdė jie, širdie!
Tai tu raudok. . . . raudok kaip jura. 
O aš sakau jau jai — Sudie!

Jonas Morkūnas.

BUČYS PAS HOOVERĮ
Washington, D. C., Gruo

džio 19 d. Lietuvos Minis
teris p. B. K. Balutis per
statė Suv. Valstijų Prezi
dentui p. Hoover’iui Mario- 
nų Generalį viršininką Vys
kupą Petrą Bučį. Audien
cija truko apie 15 minutų.

Gruodžio 20 d., Vysk. P. 
Bučiui pagerbti, Lietuvos 
Ministeris p. Balutis suren
gė Pasiuntinybėje pietus, 
kuriuose be garbės svečio 
Vysk. Bučio dalyvavo Apaš
tališkas Delegatas Arkivys
kupas Biondi, Suomijos, Ai
rijos, Albanijos ir Čekoslo
vakijos atstovai, Katalikų 
Universiteto Washingtone 
Rektorius Msgr. James H. 
Ryan, Georgetown Univer
sity Washingtone Preziren- 
tas Rev. Coleman Nevils, 
S. J., Msgr. Bernardini, Se
natorius D. Walsh ir eilė 
kitų svečių.

Sausio 6, 1933

KAIP SVETIMTAUTIS APRAŠO 
LIETUVA

(Vertė V. S. Jokubynas)

(Tąsa iš pereito num.)

Lietuvos Kunigaikščiai
Ir nedaug tuomi kas laimėta 1230 m. 

kada Kryžiaus Vyčiai, kitaip žinomi kai
po Teutonų Ordenas Prūsijoj pradėjo kru
viną krikštą, užtiesiant pamatą Vokiškai 
valstybei, ant nelaimingų žmonių kapų ir 
namų griuvėsių. Apie ketvirtdalis šimt
mečio ėmė susilpninimui pagonų narsumo 
ir stiprybės, net kol 1256 m. Teutonų Or
denas įsiveržė į “sukrikščionintą” šalį, už
klotą rūkstančiais griuvėsiais ir nesuskai
tomomis nelaimėmis. Dabar pergalėto
jams liko liuosas kelias tęst kampaniją 
proselitizmo prievartai į vidurinę Lietuvą.

Lietuviai šiaurėje turėjo savo kaimy
nus Lėtus, kurie buvo apgyvenę tokį plo
tą žemės kaip ir šiandien. Ir čia Popie
žius siuntė kryžeivius, panaudodamas kai- 
po-savo įrankį, Livonijos Ordeną, kuris dar 
buvo žinomas kaipo Kristaus Kareivių 
Brolija ir vėliau Kardo Vyčiai. Letai kaip 
ir Borusai, tapo sukrikščioninti kardu ir 
apkrikštyti krauju;'be to dar kryžeiviai 
čia pasiplėšė žemiško turto daugiau negu 
pasirūpino naujų krikščionių dūšios išga
nymu. Su 1235 metais Livonijos Ordenas 
užkariavo visą Lėtų žemę kartu su dides
ne dalimi Estonijos ir Kuršės dalimis.

Rusijos Kryžiaus Vyčiai susitarė su 
Teutonų Vyčiais uždaryt vidurinei Lietu
vai išėjimą į jurą per Klaipėdą. Dabar 
Lietuviai užpuldinėjami Vokiečių vakaruo
se, Rusų rytuose ir Lenkų pietuose, buvo 
priversti užmiršt visus savitarpinius bar
nius ir vienyt savo spėkas gynimuisi nuo 
užpuolikų. Sutikimui šito krizio atsirado 
gabus vadas, ypatoje Didžio Kunigaikščio 
Rimgaudo, kuris sugebėjo pasekmingai su
traukti iškrikusias gentis ir suliet jas į vie
ną bendrą tautą. Jis sulaikė užpuolikus 
pietuose, vakaruose ir rytuose, ir juos iš
vijo iš savo šalies rubežių. Jam mirus jo 
įpėdiniu likosi Ardvilas, kuris iš Totorių 
jungo išliuosavo Rutėnus įr Ukrainus.

Ardvilo Įpėdinis Mindaugas Lietuvą 
valdė su virš 20 metų. Jis buvo pirmas Lie
tuvos valdovas priėmęs krikštą; jis ir jo 
dvaronys tapo apkrikštytais 1252 m. kuo
met Lietuviai abelnai tepriėmė krikštą apie 
šimtu metų vėliau. Atžymėjimui Didžio 
Kunigaikščio krikšto, Popiežius atsiuntė 
jam karališką vainiką ir viešą, raštišką 
pripažinimą Karalium.

Mindaugas mirė žudystos auka. Jo 
mirtis buvo priežastimi naminių karų, ku
rie padrąsino Teutonų Ordeną vėl veržtis 
į Lietuvą. Ir Lietuviai vėl turėjo vienytis 
gynimuisi nuo užpuolikų, vadovaujant jau 
naujam vadui, vardu Vitenis, kuris pasek
mingai nugalėjo Kryžiaus Vyčius Treidos 
paupiuose. Vitenio Įpėdiniu buvo Gedimi
nas, gal but vienas iš gabiausių Lietuvos 
valdovų. Jis pats krikšto nepriėmė, bet 
jo valdžioje buvo pavyzdinga tolerancija 
ir išmintinga tvarka. Įsteigdamas savo 
sostinę Vilniuje, šitas išmintingas valdo
vas visoje savo šalyje paskleidė Vakarų 
civilizaciją. Vienuoliai, dailininkai ir kiti 
specialistai buvo pakviesti žmonių lavini
mui ir švietimui. Prekyba su išlaukiniu 
pasauliu buvo praplėsta. Krikščionių baž
nyčios dygo greta pagonių šventinyčių. Ne
sulaukdamas pasekmių iš savo atsišauki
mų į Popiežių kad tas sudraustų Teutonų 
Ordeną nuo puldinėjimų Lietuvos, Gedimi
nas pats išsirengė į karišką žygį ir Teuto
nus sugrumė. Savo valstybę jis praplėtė 
rytuose iki Dnieprui ir pietuose iki Juo
dųjų jurų. Mirė mūšio lauke, 1341 m.

Algirdas ir Keistutis
Gediminui mirus, jo du sūnus, Algir

das ir Keistutis, susitarė šalį valdyt bend
rai. Vyresnysis, Algirdas, pasiėmė valdyt 
rytinę valstybės dalį, su sostine Vilniuje, 
gi Keistutis pasiėmė valdyt vakarinę Lie
tuvą, nuo Kauno. Keistučio žmona Birutė 
pirmiau ištekėjimo buvo vaidilutė, prižiū
rėjus Šventą LTgnį. Valdoma dviejų bro
lių, Lietuva gyveno auksinį amžį. Iš ma
žos, miškuotos valstijos ji išsiplėtė į pla
čią valstybę, siekiančią nuo Baltijos iki 
Juodųjų jurų ir nuo Nemuno iki Maskvai.

1377 m. Algirdui mirus, jo sūnūs Jo
gaila užsimanė liktis pats vienas visos Lie
tuvos mistru, prie ko jį gundė pelnagodis 
ir buklus Teutonų Ordenas. Tat jis savo 
dėdę Keistutį ir jo sūnų Vytautą suėmė ir 
uždarė Krėvos pilies kalėjime. Po kelių 
dienų Keistutis buvo urve nusmaugtas. Ši
tos žudystos žinia sujudino visą Lietuvą, ir 
Jogaila buvo priverstas pats lydėt savo dė
dės lavoną Į Vilnių, kur lavonas, sulyg tau
tos papročių, sėdintis ant šarvuoto žirgo, 
buvo sudegintas.

Vytautas pabėgo iš kalėjimo ir iššau
kė Jogailą derėtis del Keistučio nužudymo. 
Jogaila tapęs jau Lenkijos karalium, ves
damas Lenkijos karalaitę, 15-metinę Jad
vygą, vengdamas Vytauto keršto, pavedė 
jam valdyt pietinę dalį Lietuvos, kaipo at
lyginimą už jo tėvo nužudymą.

Jogaila vesdamas Lenkijos karalaitę, 
buvo prižadėjęs Lenkams prijungti Lietu
vą prie Lenkijos, padarant taip vadinamą 
Uniją, kaip kad tokia Unija apie per šim
tą metų buvo tarp Švedijos ir Norvegijos, 
ir šiandien kad yra tarpe Danijos ir Islan
dijos. Lenkijos Įtekmė į Lietuvą veržtis 
per jauną karalienę Jadvygą, dievobaimin
gą Romos katalikę, kuri nuolat gundė savo 
vyrą platint krikščionybę, priverstinai nai
kinant pagonų šventenybes. Ta jos įtek
mė vienok neįveikė greitai Žemaičius, ir 
žemaičiai dar ilgai garbino savo senuosius 
dievus.

Tuomkart Vytautas išnaudojo savo 
progas. Jis prisitaikė prie tinkamos pro
gos, užėmė Vilnių ir iš jo išvijo Lenkijos 
kareivius su kuriais jo broliunas valdė mie
stą, ir pasiskelbė save visos Lietuvos val
dų vu. Kelių metų bėgyje jis pasidarė ga
lingiausiu kunigaikščiu visoj Europoj.

Kada Teutonų Ordenas vis dar nesilio
vė veržęsis Į Lietuvą iš vakarų pusės, Vy
tautas pasiryžo padaryt tam galą. 1410 
metais jis Žalgirio (Gruenwald) laukuose 
sumušė Vokiečių kariautojus ir tuomi ga
lutinai sunaikino jų obalsį ’’Drang nach 
Osten”. 1421 m. Žemaičiai atsižadėjo pa
gonystės, ką Aukštaičiai buvo padarę jau 
30 metų pirmiau, ir dabar jau visa Lietu
va buvo krikščioniška valstybė, ir “tiky
bos platinimas” jau negalėjo būti gundy
mu Lietuvos piktiems kaimynams kad ver
žtis į. Lietuvą.

(Bus daugiau)

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

suose namuose. Kaina 75c.

VADGIU 
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimas 
KAINA TIK $1.00.

Didelė, 170 puslapių knyga nurodanti kaip 
gaminti visokius valgius: sudėta daugybė 
receptų ir paaiškinimų kaip paruošti valgius 
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokilių. 
Visokį kepsniai, pyragai, virti ir kepti val
giai, mėsos, ir tt. Kuri šeimininkė turi ru
pesnio ir vargo su gaminimu valgių, priva
lo įsigyti šią naudingą knygą. KAINA $1.

Reikalaukit “Dirvoje”
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Gerbiami Skaitytojai ir Skaitytojos Amerikoje, Lietuvoje ir kitose šalyse kur 
tik “Dirva” pasiekia: Su šiuomi prasideda senai žadėta ir plačiai skelbta K. S. Kar- 
piaus-Karpavičiaus legendarė apysaka “MERUNAS”, iš garsių Vikingų laikų. Ši 
apysaka apims laikotarpi 825 iki apie 860 metų — taigi apie 1050 metų atgal, ka
da Įvyko garsus — bet užmirštas — anų dienų mušis prie Apuolės (arti šių dienų 
Skuodo, Mažeikių apsk., nepertoli Baltijos pajūrio). Įžanga Į tą apysaką padaro
ma smulkesnėmis raidėmis, o pati apysaka eis paprastomis stambiomis raidėmis ir 
bus lengva skaityti. Prašome būtinai pašvęsti laiko paskaityti atidžiai šią įžangą, 
kuri jums palengvins supratimą pačios apysakos. Šekit “Dirvą”, šekit “Meruną”, 
nes skaitymo bus mažiausia porai metų. Šiame veikale autorius sudėjo didžiausią 
savo kūrybos vaizduotę, ir kadangi dalykai kokie šiame kūrinyje eisis, dėsis jums 
žinomose vietose, po plačią Lietuvą, o ne vienoje kurioje dalyje, skaitymas tuo bus 
įdomesnis. Plačiau apie šio veikalo tikslą rasite skaitydami Įžangą.

MERUNAS 
Juodo Karžygio Sūnūs.

Įžanga
Pažvelgkime į Istoriją. Barbarai iš mažai 

žinomos šiaurės, vadinamos Skandinavija, ir iš 
Danijos, tarp penkto ir dešimto amžių patapo 
garsųs savo žiauriais žygiais; jie, it kokia plėga, 
pasiekė net tolimiausius pasaulio kraštus. Tie 
plėšikiški žmonės buvo žinomi vardu Vikingų, 
kurių svarbiausias tikslas buvo bastytis juro
mis — ir jie jurų pakankamai turėjo — po vi
sas pasiekiamas šalis ir plėšti, retai užvaldyti. 
Tarp jų pačių, tais laikais plėšimas buvo laiko
ma garbingu darbu, ir narsieji jurų plėšikai li
ko apdainuoti jų skaldų kaip kokie karžygiai. 
Svetimiems gi jie buvo žinomi kaipo “plėšikai”, 
“užpuolikai”, “grobikai iš juros”.

Jie lankėsi ne tik šalyse skersai Baltijos ju
rą — Žemaitijoje, Kurše ir kitur, — bet per Ru
siją pasiekė Juodąją jurą ir garsų Byzantiumą, 
o į vakarus vykdami nusiirė į Frankų, Anglų, 
Airių, Ispanų žemes ir net j Afriką ir Italiją to
limuose pietuose. Jie šiaurės vakaruose atrado 
salas Islandiją, Grenlandiją, ir pasiekė Amerikos 
pakraščius, bet ir ten kodėl tai neįsigyveno, kaip 
neįsigyveno kitose savo užpultose šalyse. Visur 
jie lankėsi tik plėšti ir žudyti.

Nors Vikingų vardu vadinosi Danai, Norve
gai ir žuvėdai (švedai), tačiau jau ir anuose se
novės laikuose jie neveikė išvien, bet kas sau. 
ir tankiai kariaudavo vieni prieš kitus.

Danai ir Norvegai laimėjo dideles kolonijas 
Anglų ir Frankų žemėse, gi švedai Lietuvoje, 
Prūsuose, Pomeranijoj, Vendijoj, Kurše, ir to
lyn į rytus Rusijoje. Bet tas nereiškia kad Da
nai ir Norvegai neapsilankydavo Lietuvių žemė
se: jau tik pabaigoje Vikingų galybės dienų, 
Danų-Anglų valdovas Kanutas Didysis buvo at
plaukęs užkariauti Lietuvą, ir keliais metais po 
jo — Norvegų karalius -Olavas šventasis, kurį 
Kanutas, užvaldęs Norvegiją išvijo iš jo šalies, 
buvo atplaukęs į rytinį Baltijos kraštą pagonų 
krikštyti, bet irgi išvytas (apie tai aprašau sa
vo apysakoje “Baltijos Aras”).

Per Daniją, devintame amžiuje, pradėjo at
eiti iš pietų į Skandinaviją krikščionybė. Ji 
Skandinavuose vietos rado panašiai kaip ir tarp 
Lietuvių: su vargu ir palengva. Nors vienas 
valdovas ją priėmė, po jo kitas užstodamas at
mesdavo ir grąžindavo pagonybę, išgriaudamas 
kas krikščioniško buvo pastatyta. Toks tik skir
tumas kad dar per kelis šimtmečius Lietuviai at
kakliai su krikščionybės skleidėjais kariavo kuo
met Skandinavai jau buvo apsikrikštiję.

Einant prie Lietuvių santikių su Vikingais, 
įvairių kaimyniškų tautų istorijose randame pa
minėjimų ir apie Lietuvius tais laikais. Jau sep
tintame amžiuje, kaip sako musų istorikas Sima- 
nas Daukantas, vienas žuvėdų karalius, įvaras, 
atplaukęs pavergė visus žemaičius, kurie vėliau, 
viešpataujant kitam žuvėdų karaliui, smarkiai 
sukilę prieš atėjūnus ir jų atsikratę.'_

Aštuntame amžiuje kitas pragarsėjęs Danų 
karalius Vikingas, Ragnar Lodbrok, buvo nuke
liavęs į tolimą Rusiją, į Biarmiją (dabartinė 
Permija), bet užėjus blogiems orams kareiviams 
išsirgus ir išmirus, netekęs arklių, pats vos gy
vas išlikęs, gryžo link Baltijos juros. Parėjęs į 
Žemaitiją ir Kuršą, kur buvo apsigyvenusių jo 
vientaučių ir kur vis naujų atplaukinėjo, surin
kęs naują kariumenę vėl gryžo į Biarmiją ir ją 
užkariavo.

Stiprias savo “sislas” arba sodybas Vikin
gai palaikė įvairiose dalyse Baltijos pajūriu; vie
na tokia buvo Rusnės srityje, prie ištakos Ne
muno į Kuršių jurą, kita buvo toliau į šiaurę 
šių dienų Klaipėdos srityje, kitos dar šiauriau, 
Kurše, Estijoje ir Suomių užlajos pakraščiais.

Rusnės Vikingai Slavų buvo vadinami Rus- 
Variagais. Iš tos srities pas juos nuvyko Rori- 
kąs su savo broliais valdyti Slavus. Rorikas bu
vo Danas, kaip liudija Dr. T. D. Kendrick, M.A., 
Britų Muzejaus padėjėjas prie senoviškų lieka
nų, savo knygoj “A History of the Vikings” (iš
leista 1930 m.). Rorikas galėjo būti vienas iš 
vadų, ar paskiau pragarsėjęs tokiu, kuomet iš 
Danijos būriai jaunimo turėjo išeiti svetdr duo
nos jieškoti, ir apsibuvo Nemuno-Kujįsių juros 
srityje.

štai ką istorija sako apie tą Danų išsidangi
nimą svetur: Valdant Danijoje Harde-Knudui 
(kiti istorikai sako Lothe-Knudui), pirmoje pu
sėje devinto amžiaus, Danijoje kilo badai, ir bu
vo nuspręsta traukti burtus, kad iš trijų suau
gusių sūnų vienas iškeliautų į Ostrogartiją (taip 
tada Danai vadino žemes rytinėje Baltijos pusė
je). Dr. J. šliupas sako: “Tie žmogžudos, at
vykę į Prusus, žemaičius ir Kuršą, plėšė, žudė 
tenbuvius, ir galiaus apsigyveno.”

Simanas Daukantas tą Danų žygį apsako 
romantingiau: “Trečia dalis Danų bernų susi
tarus išsidangina į žemaičių kraštą ir tenai gy
ventojus užpuola, pasalomis vyrus išžudodo ir 
su jų žmonomis apsipačiavę, įsigyvenę, nutaus
ta ir užmiršta savo pirmesnius namus.”

Taigi matome kad šimtmetis po šimtmečio 
be paliovos ėjo Danų ir žuvėdų Vikingų plauki

mas į Lietuvių žemes, į rytinį Baltijos kraštą, 
ir Lietuviams su jais nuolat reikėjo įvairus rei
kalai ir net smarkios kovos pernešti.

APUOLĖ ISTORIJOS ŠVIESOJE
Apie 853 metą į Žemaitiją atplaukė kitas 

Danų karalius, Horikas, kuris nors paėmė pen
kias pilis, bet tas žygis jam buvo nelaimingas, 
nes žemaičiai susituokę smarkioje kovoje jį su
mušė, išnaikindami jo visus kareivius ir paim
dami veik visus jų laivus, tik pats karalius vos 
gyvas paspruko.

Vos spėjus Danams pasišalinti, ant privar
gusių gyventojų užpuolė šiaurinės žuvėdijos ka
ralius Olavas iš Birkos. Olavas atplaukė su dau
gybe laivų, užėmė didelę pajūrio pilį Gruobyną 
ir su dideliu grobiu paleido daug laivų atgal į 
Birką. Pats gi su likusiais kareiviais leidosi į 
krašto gilumą iki atsibastė prie kitos stiprios pi
lies, Apuolės, netoli dabartinio Skuodo, ir po aš- 
tuonių dienų apgulimo, tą pilį paėmė.

Olavas buvo pagarsėjęs savo plėšikiškais 
žygiais Kurše ir žemaičiuose. Tuo pat laiku 
Upsaloj valdė kitas žuvėdų karalius, Erikas, ir
gi žinomas savo žygiais ir užpuolimais Baltijos 
rytinių kraštų, bet šis daugiau veikė žemgali- 
joj, Estijoj ir Suomijoj.

Jau pirmiau buvo paminėta apie Vikingų 
keliones ir užkariavimą Biarmijos su Žemaitijoje 
surinktais kariauninkais. Taigi, Vikingai nau
dojosi Lietuva kaip tiltu savo kelionėms į pieti
nę Rusiją, nors kiti ten vykdavo per Suomių 
užlają. Vikingai-Variagai buvo išmušti iš Ru
sijos, bet Slavai nesusitaikydami tarp savęs vėl 
pakvietė kelis Vikingus vadus atgal į savo žemę 
ir leido jiems būti valdovais ant savęs. Taip už 
aštuonių metų po Apuolės sunaikinimo (862 m.) 
Vikingai įkūrė Rusijos valstybę. Tai buvo trys 
broliai: Rorikas, Sineus ir Truvoras.

Kad Vikingai nebuvo pastovės užkariauto
jai—ar iš savo nenoro ar iš neišlaikymo ir pra
laimėjimų, — liudija ir tas jog jie pakartotinai 
vyko į Sambių-Lietuvių-žemaičių-Kuržių žemes 
(kaip ir į kitas juromis pasiekiamas šalis) ir vis 
išnaujo jas užpuldavo ir užkariaudavo.

LIETUVIAI IR JURA
Keistas išvadas galima daryti iš to istorinio 

fakto kad nors Lietuviai-žemaičiai ilgus-ilgus 
šimtmečius pajūryje gyveno, su juros priešais 
kovojo, ir nors neleido jiems užsilikti savo že
mėse, patys sau juroje nieko neužkariavo, neli
ko jūriniais žmonėmis ir net užmiršo apie jurą 
savo pasakose....

Kiek galima ir reikalinga, ši apysaka pa
remta ant istorijos, ypač kas liečia Vikingus. 
Gaila kad apie pačių Lietuvių vadus niekur ne
radau nieko paminėta; niekur tų laikų istorija 
nepamini jokio Lietuviško vado vardo, išskyrus 
atsitikimus kokie Lietuvių žemėse tuo metu dė
josi. Vikingų istorijos medegos yra įvalias, nes 
Skandinavų praeitis gausiai buvo užrekorduota 
įvairiose sagose-padavimuose ir kaimyninių kul
tūringesnių tautų raštuose. Musų pusei, savo 
apysakos asmenis turėjau sutverti savus, kas 
apysakai pavelytina, o skaitytojui sudaro įdo
mumo.

Lietuvių istorijos medegą imu iš Dr. J. šliu
po “Lietuvių Tauta” ir Simano Daukanto “Lie
tuvos Istorija”, Jie abu paduoda musų bočių 
santikius su Vikingais ir pažymi tam tikrų lai
kotarpių didesnius nuotikius. Tą patį ką pasa
ko šiedu musų istorikai, užeinu ir Skandinavų 
tautų istorijose, tik daug, plačiau ir net su vietų 
nurodymais-žemėlapiais kaip savo kraštų taip ir 
Lietuvių ir kitų, su kuriais tik Vikingai reikalų 
turėjo.

Viskas ką radau knygose, ir dadėjus atradi
mą Apuolės griuvėsių, sudaro gerą-turtingą pa
grindą šiai legendai-apysakai subudavoti. šios 
apysakos tikslas yra iškelti Lietuvių narsumas, 
nes be to mes butume buvę išnaikinti, o ir šian
dien esam nepriklausoma, gryna tauta, be jokių 
žymių anų laikų Vikingų likučių savyje. Tų lai
kų žmonių laimėjimas buvo pamatu ant kurio 
vėliau susikūrė Lietuvių-žemaičių galinga vals
tybė, prieš kurią drebėjo Lenkai ir Rusai, kuri 
atlaikė didžiausius visų laikų žiaurunus Totorius 
ir geriausia išlavintus Vakarų Europos ritierius 
kryžeivių rūbuose.

# ' * *

Istoriškai apysakai užtenka tik nuotikių ii 
nuoveikių, ir nereikia tikrųjų asmenų, ar jie is
torijoje paduodami ar ne. Istorinei apysakai lei
sta autoriui sutverti savus asmenis ir pastatyti 
juos šalę tikrųjų istorinių asmenų, kur yra toks 
reikalas, arba sutvertieji asmens gali veikti vi
sai savistoviai, nors istorijoje ir butų (arba yra) 
tam tikri žinomi asmens.

šioje apysakoje tik tas ir liko daryti. An
glai turi pasaką apie “Karalių Artūrą” (iš 6-to 
šimtmečio) ir Frankai turi “Rolandą” iš laikų 
Karolio Didžiojo (iš pabaigos 8-to šimtmečio). 
Studijuojant tuodu veikalu, įgavau mintį sutver
ti ką nors panašaus Lietuvių literatūroje, nepa- 
mėgdžiojimas kitų tautų tokių kurinių. Pamėg
ins bus; kitokis tuomi kad anos dvi apysakos su
kasi apie garsius žinomus valdovus karalius, 
kaip pav. butų jeigu rašyčiau iš laikų ir prieti-

PER TVORĄ
PASIDAIRIUS

Naujos Bėdos
Labai didelė nelaimė

Spykyzėj nutiko: 
Vos už drinksus užmokėjau 

“Sausieji” atvyko.

Gerų žmonių galima ras
ti tik kapuose.

Žmogau! Pažiūrėk blai
vom akim į smuklę — ir pa
matysi pragarą!

Įsimylėjęs vyras panašus 
degtukui: kai tik užsidega, 
galvos netenka.

A/

Ponios Zosės “raštai” vėl 
užteršė “Sandarą”.

Ale aš dabar noriu pa
klaust ar ta Zosė moka ra
šyt? Kiek aš gavau nuo 
jos raštų, visi buvo rašyti 
jos diedo, Stasio Vitaičio 
(gerbiamo “Tėvynės” red.).

Jeigu taip tai aš noriu pa
klausti kodėl gerb. redakto
rius pasilindęs po savo bo
belės šlebute varo savo pur-

kių musų Mindaugo, Gedimino, ar Vytauto. Bet 
apie laikus kuriuose šie minėti musų tautos val
dovai gyveno yra ir taip daug prirašyta ir tie 
laikai yra mums perdaug žinomi.

Mano tikslas yra iškelti senovę -— tolimą 
praeitį, nors savais sutvertais karžygiais, kadan
gi tuose laikuose, kaip jau sakiau, istorija nepa
mini nei vieno kurį galima butų vardu pavadinti 
ir prie jo kitus asmenis pristatyti.

Jeigu musų tautos istorija butų skurdi-ne- 
turtinga, negalima butų pagaminti to ką užsi- 
briežiau. Pritaikymas “Arturo” arba “Rolan
do” musų tautai butų tuščia pastanga ir butų 
kalba apie nebūtą dalyką. Tada geriau tiktų 
tuos veikalus išversti tiesiog kaip jie yra, nes 
tai yra savaimi puikus kuriniai romantiškos li
teratūros srityje. Pamėgdžioti jų karžygius ir 
ių istoriją mums butų bergždžias dalykas, nes 
ių buvo kitoks gyvenimas ir kitoki reikalai.

Mes turime užmirštus Vikingi] laikus su jų 
garsiais ir kruvinais žygiais, kuriuos tyrinėda
mas ir pasiėmiau apie juos rašyti.

šis mano kurinis yra grynai savas, Lietuviš
kas, tik tos pačios rūšies legendarės romantikos 
veikalas. Kaip vienai tautai buvo galima pasi
gaminti sau Tautos Himną ir yra leistina kitoms 
tautoms pasigaminti sau himnus, neprimetant 
iog tai yra pamėgdžiojimas anos tautos, taip ir 
šį kurinį imant nebus pamato sakyti kad tai pa
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Sekmad.
Pirmad.
Antrad.
Trečiad.
Ketv’tad.
Penktad.
šeštad.

8
9

10
11
12
13
14

Severinas. Nemira, Velotas, Aleksotą 
Marei jonas. Algis, Angonita, Gabija 
Vilimas. Ragailė, Ginvilis, Jorigis 
Veronika. Gryžulis, Gintė, Audris 
Anastazas. Abaris, Sklodė, Langynas 
Benediktas. Basmata, Ilgaudas, Budė 
Feliksas. Laimutis, Auksė, Pabonė

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

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

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

viną politiką? Toliau pa
klausiu Zosės kodėl ji taip 
duoda daryti, o į pabaigą 
paklausiu “Sandaros” pišo- 
rių kodėl jie, žinodami kad 
Vitaitienė pati nemoka ra
šyt, leidžia savo špaltas ter
šti kitam jos vardu, drums

mėgdžiojimas kitų tautų tokių kurinių. - Pamėg
džiojimas skaitytųsi tada jeigu kuri nors tauta 
paimtų sau kitos tautos himno žodžius arba gai
dą ir panaudotų sau. Pamėgdžiojimas butų jei
gu aš perdėčiau “Rolando” arba “Arturo” nuo- 
veikius į Lietuviškus rėmus.

šitą pastabą darau todėl kad skaitytojas su
prastų jog ir mums svarbu turėti ką nors iš sa
vo karžygystės nuotikių, kaip turi kitos tautos, 
nors nesakau kad mano kurinis turi būti toks ir 
už tokį priimtas. Tai yra tik mano pastanga.

Kitos tautos turi gausią literatūrą iš savo 
prietikių ir nuoveikių juromis bei santikius su 
Vikingais. Mes gi, nors per šimtmečius Lietu
viai gyvena prie juros, nieko neturėjome apie 
jurą, išskyrus trumpą gražų mitologišką pada
vimą apie Jūratę ir Kastytį, bet tai yra iš prieti
kių dievų su žmonėmis, o ne iš pačių žmonių 
darbų. Turiu nors pats pasisakyti jog pasta
rais tik laikais aš viso labo pirmutinis sukuriau 
du tokius: “Juros Merga” ir “Baltijos Aras”. 
Ši — “Merunas” — yra trečias.

Kažin kodėl, kaip tik su pradžia 11-to am
žiaus iš Baltijos rytinio krašto išnyko Vikingai, 
Lietuviai-žemaičiai lyg nutolo, nusisuko nuo ju
ros ir net užmiršo pasakas apie tuos laikus, o 
pasakų turėjo būti, nes Skandinavų tautos to
kių juros pasakų turi labai daug.

(Bus daugiau)
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timui Lietuvių gyvenimo?
Už tokį darbą kalčiausi 

“Sandaros” pišoriai, kurie 
žinodami Zosės ir Stasio 
purvinus šposus, be jokios 
gėdos duoda jiems mulkini
mo darbą savo laikraštyje 
vąryti. Supa Garba.

KODĖL LAPĖ VADINA
MA “GUDRIA”

“Gudrus kaip lapė” yra 
net patarlė žmonėse, ir la
pė skaitoma gudriu žvėre
liu. Bet kodėl?

Štai viena iš lapės gudry
bių: Lapė nujausdama kur 
esant zuikius, pradeda loš
ti komediją: ima ratu vytis 
pati savo uodegą pagauti ir 
visaip išsivartelioja, kas pa
traukia zuikelių nabagėlių 
atidą ir jie sutupę sau ato
kiau žiuri, lyg maži vaikai.

Lapė, sukdamasi ii* vyda
ma savo uodegą, daro ratą 
artyn ir artyn prie zuikių, 
ir tada staiga permaino sa
vo komediją ir puolasi į 
zuikius, kurie pabėgti ir 
nespėja.

Jau PRASIDEDA!
APYSAKAMERUNAS

Juodo Karžygio Sūnūs
I^ĮDabar yra pats geriausias laikas išra
šyti “Dirvą” 1933 metams savo gimi
nėms ir draugams nežiūrint kur jie gy
vena. “Dirva” linksmins juos per visą 
metą, o jums pigiau kaštuos negu duo
dant kokią kitą dovaną. Dar ir todėl 
svarbu išrašyti “Dirvą” kadangi joje su 
pradžia 1933 metų pradės eiti įdomi ir 
niekad musų literatūroje nepajudinta tos 
rūšies Istoriška Apysaka “MERUNAS,

JUODO KARŽYGIO SŪNŪS”. Kurie 
iki šiol “Dirvą” prenumeravot, apie tai 
jau žinot, bet mes norime kad jus pa
tiektume! progą kuodidesniam skaičiui 
Lietuvių tą svarbų dalyką perskaityti. 
“MERUNAS” tęsis “Dirvoje” apie po
rą metų. W Taipgi prašome pagalvoti 
apie atnaujinimą savo prenumeratų ir tų 
jūsų giminių kuriems iki šiol buvot “Dir
vą” išrašę. Jeigu neišgalit metams, pri- 
siųskit tik už pusę metų.

- PRIIMAMA LIETUVOS BONŲ KUPONAI 1933 METU^

DIRVA” 6820 Superior Ave. Cleveland, O.
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PAJAVONYS
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

(Pabaiga iš pereito nr.)

Puzinų koplyčia *
Eilėraštyje minima “rytų 

šalyje Puzinų koplyčia” bu
vo aštuonkampė, mūrinė, 
iš lauko pusės apibaltin
ta. Viduryje buvo altorius, 
po lentinėm grindim išmū
rytas rūsys, kurin kitados 
Puzinai laidodavę savo šei
mos narius. Mano močiutė 
atmena kai atlydėjo iš kur 
tai labai toli, — nes jau tuo 
laiku jie buvo išvykę ir ki
tur apsigyvenę, — panelę 
Puzinaitę palaidojo. Neuž
ilgo laiko atlydėjo ir Puzi- 
ną. Puzino grabas buvęs 
taip platus jog negalėję per 
duris koplyčion įnešti ir 
prisiėjo atveri jos išimti.

Koplyčios išlaukinėj pu
sėj, abiejose durų šalyse, 
buvo įmūrytos pilko mar
muro lentos su išpjautas už
rašais. Užrašai nuo oro at
mainų tiek pagadinti jog 
negalima įskaityti. Neku- 
rios lentos nuo sienų atpuo- 
lę ir susidaužę. Vienoj len
toj dar buvo žymu skaitlinė 
iš aštuoniolikto šimtmečio 
pabaigos, ir kita iš 1801 m. 
Koplyčios vidus buvo be
tvarkiai priverstas senais 
lentgaliais ir kitais grioz
dais.

Apart Puzinų, Pajavonyj 
ilsisi ir daugiau senovės 
turčių šeimų. Šiaurinėj da- 
lyj šventoriaus yra du dar- 
žiukai. Viename, senoviš
kas rudinis kryžius, parašą 
neatmenu; kitame graniti
nis paminklas su angelo 
statula ant viršaus. Pamin
klo pavidale parašas išpjau
tėm raidėm: “Gaįler”. Seni 
žmonės sako buk ten irgi 
yra išmūrytas rūsys ir ilsi
si Galiorių šeimos nariai. 
Nekurie atmena, vaikai bu
vę, kai, taip pat iš kur tai

PARSIDUODA FARMA
47 akrų farma parsiduoda arba 

mainymui ant miesto nuosavybės. 
Tik 35 mailės nuo CIevelando, į va
karus, Gera vieta, 12 kambarių 
namas su miesto parankumais. Yra 
gasas. Sužinoti pas (2)
P. Jasulaitis Melrose 1805W

2151 West 61 Street.

Sutaupysit 20 iki 40 '° 
ant Radio ir Muzikalių Instr. 
Aukštos rūšies muzikos mokykla. 

50c privatinės lekcijos. 
HOEDL’S MUSIC HOUSE 

7412 St. Clair Ave.

PAJIEšKAU draugą Praną 
Dirvelį, kuris gyveno Chica- 
goj. Jau antras metas nieko 
apie jį nežinau. Prašau žinan
čių parašyti arba lai pats at
sišaukia, turiu labai svarbų rei
kalą.

Pranas Darnusis
Liausiu k. Kidulių pašto 
šakių apsk. Lithuania

toli, atlydėję Galioriutę. Sa
ko rūsys buvo praardytas 
ir matėsi keli grabai. Kuo
met palaidoję panelę, tąsyk 
susirinkusius žmones, kaip 
suagusius taip ir vaikus, 
gausiai kokia tai saldžia 
degtine vaišinę.

Kaip Pažinus taip ir Ga- 
liorius seni žmonės labai 
dažnai minėjo, garbavojo, 
bet kas jie toki buvę, kuo 
atsižymėję neteko patirti. 
Net neaišku tas ar jie Pa- 
javonio dvarą kada valdė 
ar kitus dvarus, kurių Pa- 
javonio apielinkėj netruko. 
Tiek tik apie juos žinoma 
jog buvo ponai, ir tie, mat, 
jau seni laikai.

Mažyčiai nameliai
Į šiaurę prie Puzinų kop

lyčios, nuo senovės, šimtme
tinių pušų pavėsyje niukso 
mažutė grintukė. Kada ir 
kokiu tikslu ji buvo pasta
tyta neteko patirti. Man 
tiek tėra žinoma kad Lietu
vių spaudos uždraudimo lai
kuose retkarčiais tuose na
meliuose buvo galima gau
ti nusipirkti iš Prūsų atga
bentų Lietuviškų maldakny
gių, elementorių ir šiaip 
knygučių. Kas ten tuomi 
prekiaudavo, ar tų namelių 
gyventojai ar tik knygne
šiai sekmadieniais jų čia 
atsinešę pardavinėdavo tas 
buvo nesvarbu žinoti, bi tik 
gavai ir džiaugkis! Dar ii: 
geriau būdavo kad nusipir
kai, o nežinai iš ko....

Kaip eilėraštyje minima 
“radastų krūmeliai”, rožės, 
lelijos ir tt., tai nei kiek nė
ra perdėta, nes Pajavonys 
iš man žinomų Lietuvoje 
bažnytkaimių buvo gražiau
sias, ypač vasaros laiku. 
Aplink bažnyčią medžiai, 
medeliai, krūmai, krūme
liai, gėlynai ir tt. Eilėraš
tis tik paliudija jęg tas pa
gražinimas yra buvęs jau 
iš senų laikų.
Padavimas apie bažnyčios 

atsiradimą
Apie atsiradimą Pajavo- 

nio bažnyčios padavimas y- 
ra maždaug to kis: Kada 
tai, toje vietoje buvęs ka
ras. Kariavę kokis tai ka
ralius su karaliene (vyras 
su savo žmona). Karalius 
buvęs stabmeldis, o jo žmo
na katalikė. Susirėmime, 
šioje vietoje karalienės ka- 
riumenė galutinai sumušus 
karaliaus kariumenę. Vieni 
sako buk ir pats karalius 
buvęs ten užmuštas, kiti, 
kad tik pirmas jo pagelbi- 
ninkas ten gyvastį padėjo ir 
toj vietoj karalienė pasta
čius bažnyčią.

PAJIEšKAU Zosės Sekrec- 
kaites-Knizelienės, Laukuvos p. 
Kudaičių k. Gyvena Pittsbur- 
gho apie linkėję. Prašau atsi
šaukti.
Paulina Labokaitė-Kulbickienė 
3302 Woodbridge Avenue

Cleveland, O.

PAJIEŠKAU Marės Olekaitės, iš 
Lietuvos paeina Jurgeliu kaimo, 
Pažeriu vai., Vilkaviškio ap. Apie 
12 m. atgal gyveno Brooklyn, N. Y. 
Kas apie ją žino malonėkite pra
nešti šiuo antrašu:

M. Podolskis
R D No. 1 Hunlocks Creek, Pa.

Kiek čia yra tiesos neži
nia/ bet toks padavimas už
silikęs tarp žmonių. Sako
ma, senojoj bažnyčioj buvęs 
koks tai balkis su daugeliu 
gal svarbių istorinių užra
šų. Per atlaidus suvažiavę 
ponai tankiai susirinkdavę 
prie minėto balkio ir su žin
geidumu skaitydavę, ką tai 
tarp savęs rimtai besikalbė
dami.

Kad ten kada nors įvyko 
karas, abejonės apie tai bu-

Aptaisome-Įrišame Jūsų 
SENAS MALDAKNYGES, BIBLIJAS

ir kitas knygas kurių viršeliai apsinešioja;
F. F. Prihoda Book Binding Co.

Atveškite arba prisiųskite, klauskit kainų. 
1714 Woodland Avenue Cleveland, O.

ti negali, nes tą liudija keli 
užsilikę piliakalniai ir šiaip 
žymių kuriuos tik kariume- 
nė vartoja (įvairus sukasi- 
nėjimai, pylimai).

Vienas piliakalnis randa
si nuo bažnyčios į pietry
čius, apskritus, supiltas sa
le upelio, dauboj. Viršus jo 
plokščias, kaipir įdubęs. Va
karinė dalis viršaus supilta 
gerokai aukščiau ir sudaro 
kaip briauną, aukštyn išsi- 
davusią.

Daug senų žmonių apie 
Pajavonį, kaip ir mano die
dukai (motinos tėvai), ku
rie yra gimę ir augę Paja- 
vonio parapijoj, Eglupių k., 
prie pat Kunigiškių (taip 
dažnai vadinama Pajavonio 
bažnytkaimis) pasakodavo 
kad prie upelio Javonies ir 
kito kuris ten pat teka pa
sitaikydavę dažnai atrasti 
vandens iš krantų išplautų 
žmonių kaukolių, rankų ir 
kitokių kaulų. Taip pat 
rasdavosi senovės metali
nių pinigų ir kitokių seno
viškų daiktų. Sakoma jog 
upelis ir kalnas Javonim 
tapo pavadinti nuo to kad 
senovės laikuose jų pakran
tėse augę daug jievų me
delių.

Padavimai ir liekanos liu
dija apie buvusius čia pra
eityje karus. Taip pat ne
aplenkė šios apielinkės ir 
paskutinio pasaulinio karo 
audra. Pasekme to, tapo 
visiškai sunaikinta čia api
pasakota ' bažnyčia, kurią 
galima buvo priskaityti prie 
aplink esančių vienos iš 
gražiausių: ji patrankų šū
viais tapo sulyginta su kal
no viršūne.

Kun. Senkus savo eilėraš
tyje sako jog 1863 m. “vėt
ra sujudino pačius palaido
tus kapus” (nes čia įvykę 
keli susikirtimai tarp regu- 
liarės Rusų armijos ir su
kilėlių), bet pastarojo di
džiojo karo, ne tik tapo ka
pai sujudinti, bet, kaip gir
dėti, daug tapo grabų oran 
išmesta. Kažin ar pats au
torius minėto eilėraščio pa
liko ramybėj savo amžino 
atilsio vietoje?

Misviečių piliakalnis
Į šiaurryčius nuo Pajavo

nio nelabai toli, Misviečių 
laukuose, randasi kitas pi
liakalnis, panašus kaip Pa
javonio, taip pat prie upe
liuko. Seni žmonės pasako
ja buk viršus jo įdubęs nuo 
to kad kada tai, Kaukokal- 
nio dvarponiui kas tai pri
sisapnavę ir jis mėginęs pi
liakalnį atkasti, tikėdamas 
daug brangenybių jame at
rasti. Bet atkasti nesida- 
vę. Girdi, kiek per dieną 
atkasdavę tiek nakčia vėl 
užsilygindavę. Per tai ir 
paliovė kasinėjęs. Prie upe
lio, tame šone, pirmiau bu
vęs nedidelis griovelis ir 
matydavosi plytinė siena. 
Dabar griovelis užžėlęs žo
lėmis ir nieko nesimato. Ki
tą syk, sako, prie jo niekas 
nakčia negalėdavę prisiar
tinti, nes kažin kas nuo jo 
akmenimis, geležgaliais ar 
taip kuomi mėtydavę. Da
bar jau esą ramu.

Kalniukas nedidelis, gra
žus, apskritas. 1909 m. pa
vasarį man teko iš Alvito 
einant pro jį praeiti. Pasu
kau iš kelio ir užėjęs jo vir
šun, žingsniais kryžiavai jo 
viršų išmatavau ir, tik ro
dos dviem žingsniais radau 
skirtumą. Reiškia, iš pietų 
į šiaurę dviem žingsniais 
paviršius yra platesnis ne
gu iš rytų į vakarus.

J. Mikolaitis.

DIRVOS’ VAJAUS EIGA
“DIRVA”’

6820 SUPERIOR AVE. CLEVELAND, OHIO

PADĖKA VAJAUS 
DARBUOTOJAMS
Brangus “Dirvos” ben

dradarbiai, rėmėjai ir skai
tytojai: Šiuomi pranešame 
kad “Dirvos”-“Liaudies Tri
būnos” naujų skaitytojų va
jus, kuris buvo paskirtas 
trijų mėnesių laikui, užsi
baigė. Bet tas nereiškia 
kad mes jau perstosim vei
kę ir platiną “Dirvą”. Tas 
buvo išbandymas kaip at
silieps į musų paraginimus 
musų skaitytojai ir visuo
menė, skaityti ir platinti 
šį laikraštį. Pasekmės pa
sirodė labai geros. Nors 
del blogų laikų mažai buvo 
prisiųsta naujų skaitytojų 
pluoštais, bet buvo ir tokių, 
kaip pav. J. A. Urbonas iš 
Dayton, užrašęs 11 naujų, 
o daugiausia tai patys skai
tytojai išrašė “Dirvą” savo 
draugams ir giminėms čia 
ir Lietuvoje. Dikčiai atsi
šaukė naujų patys išsirašy
dami “Dirvą”.

Tie kurie pastojote “Dir
vos” skaitytojais per tą va
jų, pilnai tikime kad busite 
jos rėmėjais ir platintojais. 
Daugelis iš naujų skaityto
jų atsiliepė ir išreiškė savo 
nuomones, pasakydami kiek 
“Dirva” yra naudingas laik
raštis, kaip tik jie gavo pro
gą su ja susipažinti.

Šiuomi išreiškiame ačiū 
visiems kurie kuo nors pri
sidėjo! padarymui to vajaus 
daug pasekmingesniu negu 
mes tikėjomės, kadangi da
bar yra blogi laikais. Su 
jūsų pagalba ir visuomenės 
užuojauta gavom didelį bū
rį naujų skaitytojų kaip 
Amerikoje, Kanadoje taip 
ir Lietuvoje.

Linksma matyti kad mu
sų tautiečiai gyvai atsilie
pia į kultūrišką darbą ir 
matydami kad yra užves
tas naudingas darbas stoja 
į eiles ir padeda varyti tą 
darbą tolyn.

Mes žinom kaip praeity
je buvo sunku gyventi be li
teratūros : negalima buvo 
paskaityti ir sužinoti, patir
ti kito minčių. Šiandien tą 
lengvai galime patirti skai
tydami laikraštį arba kny
gas. O tas viskas labai pi
giai apsieina.

Dabar jau ir Lietuviai be 
laikraščio nenori namuose

būti. Kiti turi net po kelis 
laikraščius. Bet visgi dar 
yra daug ir tokių kurie jo
kio laikraščio neskaito. Jie 
turėtų pasistengti užsirašy
ti “Dirvą”. Kurie tokius ži
not, paraginkit skaityti, pri- 
siųskit mums jų antrašus, 
mes pasiųsim “Dirvą” su
pažindinimui.

“Dirvos” knygyne galima 
gauti visokių naudingų kny
gų pasiskaitymui. Dabar 
jos yra žymiai atpigintos ir 
yra geriausias laikas įsigy
ti.

Šiam vajui užsibaigus, 
mes ir toliau varysime dar
bą “Dirvos” platinimo ir 
kviečiame jus visus į talką. 
Už prirašymą naujų skaity
tojų bus duodama knygos 
dovanų, knygas gaus ir pa
tys sau išsirašantieji.

Apie tai pranešime savu 
laiku. Tuogi tarpu nenulei
skite rankų dirbkite “Dir
vos” platinimo darbą, o iš 
to bus musų vientaučiams 
didelė nauda.

Jonas Jarus,
Vajaus Vedėjas,

“Dirvos” Redakcija ir 
Administracija.

DABAR ŽMOGUS NEŽI
NAI KĄ GAUNI, NORS 

IR SKANAUS
Viena užsienio firma pa

reiškė kad nori pirkti iš 
Lietuvos arklių žarnas. Esą 
užsienyje iš jų daro skanės
tus, kurie turi neblogo pa
sisekimo. Lietuvos pirkliai 
šiuo pasiulymu susidomėjo. 
—“L.U.”

FARMA IŠSINUOMOJA
11 akrų farma, netoli CIeve
lando, vakarų pusėj, geras pri
važiavimas. Yra penki budin- 
kai. Susižinokit “Dirvoje”.

Oskar Genšel
KAPAMS PAMINKLAI
Granito, Marmuro, Bronzos 

Kapams akmenys nuo $15 aukštyn. 
17 metų patyrimo. Tūkstančiai pa

tenkintų kostumerių.
6108-12 Lorain Ave.

EVergreen 0725 (25)

K. STONIS
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA
6824 Superior Ave.

Taipgi užlaikau savą mėsinyčią
1310 Russell Road

Nebrangus Vaistas
Apsaugojo Vyrui Darbą

“Mano vyras kankinosi su neapsako
mu skausmu kojose ir jų ištinimu. 
Jis jau negalėjo dirbti. Daktarai pa
tarė eiti į ligoninę operacijai. Tuo
met aš nutariau išbandyti Inkaro 
Pain-Expellerj ir ištrynus sutinusias 
vietas tris kartus j dieną, tuojaus 
Sutinimas pranyko ir mano vyras 
galėjo eiti darban. Pain-Expelleris 
ji išgydė.“

A. S.
Manchester, Conn.

PAIN-EXPELLER

Parsiduoda visose Vaistinėse.
Naudokit WELDONA Tablets 

Reikalaukit DYKAI, pilnai iliustruo
tos 24 pusi, knygelės, “History of 
RHEUMATISM’, su nurodymais ir 
aprašymais reumatizmo nerų, į

WELDONA CORPORATION I
Desk 7, Atlantic City, N. J.

L Ofiso Telefonai Namu • 
jMAin 1773 KEnmore 4740W ■ 

į P. J. KERŠIS j 
j. 1414 Standard Bank Bldg. • 
;J Baigęs teisių mokslą Cumber- J Į 
.. land Universitete ir darbuojas • ■ 
: ’ su Teisių ofisu advokatų J Į 
: I Collister, Stevens ir • • 
; J Kurzenberger 1 1 
: I Su visais teisių reikalais Lietu- • ■ 
■ • viai, Slavai, Lenkai ir Rusai J !

; kreipkitės prie musų.

J. J. LAZICKAS 
JEWELER — RADIOS 

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

T--------------------------------------------------

ĮGALIOJIMAI
< reikalingi Lietuvoje pirki- i| 
! mui, pardavimui, valdymui H 

žemių ir kitokio turto. g

• K. S. Karpavičius Į
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
! Rašykit laiškais arba atsi- ; 

lankykit ypatiškai.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. 
Cleveland, Ohio.

U—  -------------------------------jująjĮ

GLOBUS
Kiekvienas vyras sutvertas bū

ti laimingu ir jieško sau smagu
mo. Dauguma žmonių randa lai
mę apsivedime. Apsivedimas yra 
didžiausia laimė. Kožnas žmogus 
yra laimingas kuris turi gerų 
draugų, o geriausias draugas yra 
vyras arba žmon. Mes turime di
džiausi surašą ypatų kurios nori 
rasti sau tinkamą gyvenimo drau
gą. Daugelis yra turtingos ir yra 
dori ir tinkami žmonės. Visos in
formacijos užlaikomos paslaptyje. 
Kam laukti? Apsivesk ir gyvenk 
laimingai. Rašyk tuojau dykai in
formacijų. Pridėk 5c štampą at
sakymui. (2)

“GLOBUS”
Dept. 54-B

382 Bathurst Street 
Toronto, Ont. Canada.

I
KS O ROSEDALE
N| Dry Gleaning Go,::

C. F. PETRAITIS, Prop, j • 
6702 Superior Ave., < •

i 'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'J, 

I AR TURITE PILES? |
Jeigu kenčiate nuo PILES, ši KLINIKA jums suteiks E

Ę pagalbą. Taipgi gydome visas kitas žarnų ligas. HEM- =
= ORRHOIDS (Piles) gydomos be sugaišimo laiko nuo dar- =
= bo. Fissure, Fistulae ir Ulcer skauduliai gydomi papras- E
E tu Amoulant ofiso metodu. =

Už pasitarimą nereikia mokėti. Lenkvos ' išsimokėjimo 
išlygos darbo žmonėms.. Mes negydome Vėžio Ligos.

RECTAL CLINIC
= G. W. Thompson, E. T., 716 Schofield Bldg. E. 9 ir Euclid E 
E Valandos: 11 iki 6. MAin 8634—Namų GLen. 6944 E
E Antradieniais ir Penktadieniais vakarais iki 8.
i imniHiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuu

į DANTYS IŠTRAUKIAMI po QQc nuo :Į 
< visiškai be skausmo I;
% - 7 gantntuotos tikti) j'

;■ Užpildymai sidabro ar porcelino nuo ;■ 
5 (ATSINEŠKIT ŠI SKELBIMĄ) ji
1 DR. C. KANTER Ž 
| DENTIST j:
■I 10415 St. Clair Ave. GLenville 7352 ■;
AVAW.WAWY.W.SW.V.YAW.VAV.'.V.'AW.-.'.WA'.V 
ŠĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEIIIIIIIIIIIIIIIIUII*!!' £ 

| THE KRAMER & REICH CO.
E 7002-04 Superior Avenue Kampas Giddings Rd. E
1 SAUSIO APTUŠTINIMO IŠPRADAVIMAS 1 

DABAR PILNAME SMARKUME! į
E Visi musų krautuvėje esanti vyrų ir vaikinų E 
| SIUTAI — OVERKOTAI — SKRYBĖLĖS | 

ir kiti apsirengimo reikmenys į
TURI BŪTI IŠPARDUOTI! |

= Dabar jums geriausia proga apsipirkti ir su- = 
E taupyti dolarius.
g,unmniiiiHiiiuiiii|niilh»iiH!Hi!tiiniiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii»iniiiiimiiii^ 

SILVERS FLOR A L ŠHOPPF 
Tel. ENd. 4932 1308 E. 68th Street

GĖLĖS VISOKIEMS REIKALAMS
Randasi Lietuvių Banko Name.

ATSITIKIME MIRTIES, VESTUVIŲ 
ir kitokiuose reikaluose kur reikia gėlių, 

kreipkitės pas savo vientautį Lietuvį.

REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra.

P. P. MULIOLIS
6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729

£Įllllllllll||||||||||||||||||||||||l|||||||||||||||||||||ii|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  ̂

I MRS. A. JAKUBS I

(A. JAKUBAUSKIENĖ) į
Lithuanian Funeral Home

Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų E
kambarius leidžiame dykai. =

Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit 
E teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- 
= tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo

nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin
gos. žemiausia kaina laidotuvėms visos lėšos $150 
ir aukštyn be apribojimo. Reikak telefonuokit.

E 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 =
?niiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiinjiMiiiiiiiiiLiiiiiimiiiiiiiirc
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$ ii LIETUVOS
LIETUVA ŽENGIA PRIE 

PATRIOTIZMO
“Viešpatie! Nusiplausiu 

rankas ir prieisiu prie Ta
vo švento altoriaus, 
posakis 
viams.

Jau, 
tauta 
rankas ir artinasi prie tau
tiško altoriaus. Musų in
teligentija, veikėjai savo 
raštais ir apsilankymais 
garbino kitas šalis. Ato
stogauti važiavo į užsienį.

Tokią baisią klaidą pir
miausia patėmijo žurnalas 
“Musų Vilnius” ir didis Vil
niaus patriotas Vincas Už- 
davinis. Tapo surengta trys 
ekskursijos Į okupuotą Lie
tuvą. Taigi atostogaujanti 
veikėjai, profesionalai ir 
valdininkai buvo sutraukti 
po Vilniaus vėliava ir visi 
bendrai gavo pamatyti pa- 
dermarkacinę liniją, bran
gią pavergtą ir Lenko ne
vidono mindžiojamą Vilni
jos žemelę. Gavo pamaty
ti daugiau Lietuvos kampe
lių.

Gi savo apsilankymu ga.- 
vo pamatyti kad Lietuvos 
kaimas nėra taip tamsus, 
kad jie gerbia inteligentiją, 
tik žinoma tą kuri verta 
gerbti. Ekskursantai visur 
buvo sutikti žmonių be ke
purių, apiberti gėlių žiedais 
ir pavaišinti kaimo skanu- . 
mynais. Visi ekskursantai 
patenkinti, ir kuris dar 
svyravo tautiškume, po to
kios ekskursijos tas svyra- .]

Šis 
tinka mums Lietu-

ačiū Dievui, musų 
plaunasi suterštas

■ Tiems broliams išeiviams 
kurie svyruoja apie Lietu
vą, kuriems ne iš blogos va- 

■ lios apmirė, tąutiškti jaus
mai, patartina atvykus į Tė
vynę paprašyti “Musų Vil
niaus” vadų kad jie suren
gtų 
kad 
mą, 
savo
naudą.
reikia tas pamatyti ir pa
žinti. Taigi tokia organiza
cija kaip Vilniui Vaduoti 
Sąjunga turi būti visomis 
tautiškomis jiegomis re
miama. P. Kriukelis.

ekskursiją. Užtikrinu 
turėsite didelį džiaug- 
amžiną atminimą, ir 

sielai neišsemiamą 
Jei nori ką mylėti

ŽMOGŽUDYSTĖ MAŽO
JOJ LIETUVOJ •

Tilžė. — Gruodžio 11 d. 
Domeikių kaime, Stalupėnų 
apskrityje, Įvyko žiaurus 
vieno ūkininko užpuolimas. 
Keli banditai užpuolė, visų 
pirma, ūkininko dukterį ku
ri šėrė karves. Keliais šū
viais ji buvo nudėta. Iš čia 
banditai Įsibriovė į gyvena
mus namus, nušovė ūkinin
ką, kuris buvo tik išlipęs iš 
lovos. Buvo nušauta taip 
pat ir ūkininko žmona, ku
ri mėgino pabųgti. Visas

namas buvo banditų iškra
tytas, jieškant paslėpto tur
to.— “L.A.”

Rusijoje, 
pradėję 

turi būti

KAIP BEGĖDIŠKAI LEN
KAI NUŽUDĖ VILNIAUS 

LIETUVĮ
“Liet. Aidas” rašo:
Pavėluotai gauta' žinia 

kad Spalių 14 d. Vilniuje 
buvo sušaudytas energin
gas Vilniaus krašto Lietu
vis Juozas Bakanauskas, iš 
Molių k., Valkininkų v.

Šių metų pavasarį jis bu
vo pašauktas atlikti karinę 
prievolę. Jam bekareiviau- 
jant Vilniuje, pikti jo kai
mynai nutarė pražudyti jį. 
Štai Molių sodžiaus jo kai
mynė E. Lužytė įskundė 
Lenkams esą Bakanauskas 
šnipinėjęs Lietuvos naudai. 
Lužytės sužadėtinis Lenkas 
kariškis Levandovskis buk 
tai nuo Bakano atsiuntė tai 
merginai saldainių ir ant tų 
saldainių popieriukų prira
šė įvairių žinių. Kai tik 
Lužytė tą siuntinį gavo 
tuoj perdavė komendantū
rai, o toji savu keliu suareš- 
;avo Bakanauską ir užvedė 
bylą.

KANADOS
NAUJIENOS

Po Kanadą Darbo Be- 
jieškant

Sovietų-Lenkų Ginčas 
del Kauno Konferen

cijos
Maskva. — Sovietų “ro

juje” išleista naujas uka- 
zas: “Kas nedirbs neval
gys”. Jau iš pat pradžių 
sovietų rojaus kūrimo buvo 
toks patvarkymas, bet tik 
buržujams. Dabar jau ir 
proletarijošiams išleista įsa
kymas kad turi “dirbti ar
ba badu dvėsti”.

Tam priežastys yra šios: 
Didelė st.oka maisto, kuri 
apsireiškė visoje 
Antra, tie kurie 
nustoti ūpo dirbti, 
priversti dirbti.

Mat, sovietų carų žadė- 
:os gerovės “penkmetį” už
baigus nepasirodo ir darbi- Kadangi Lenkų įstaty- 
ninkai pradeda nerimauti, 
zurzėti. Vietoj gerovės po 
“penkmečio” darbų, prasi
dėjo badas ir vietoj didelių 
algų darbininkai gauna tik 
atmetamai po kelis bever
čius rublius.

Nuo Sausio 1 d. įvedama 
nauja maisto kortelių tvar
ka: jas dalins dirbtuvių ko
misarai. Kas norės padaryt 
kokią klastą su maisto kor
tele, bus baudžiamas mirti
mi. Reiškia, jeigu vietoje 
svaro duonos, su ta pačia 
kortele išgausi du svaru, 
busi sušaudytas....

Už neatėjimą Į darbą vie
ną dieną, gali prarasti dar
bą, būti išmestas iš gyvena
mo buto, atimta teisė važi
nėti tramvajum ir atimama 
maisto kortelė....

Džiaugkis, sovietų rojaus 
darbininke, savo komunis
tine tėvyne....

mais šiuo laiku eiliniams 
mirties bausmės neskiria
ma, Lenkai kalėjime sėdin
tį Bakanauską, judošiškai 
pakelia j puskarininkius ir 
teisme pareikalavo mirties 
bausmės. Karo teismas nu
teisė jį mirti, ir negelbėjo 
net malonės prašymas Len
kijos prezidentui. Spalių 
14 d. Juozas Bakanauskas 
Vilniuje buvo sušaudytas.

Tenka pažymėti kad Len
kams parsidavus Lužytė y- 
ra Lietuvių duktė.

pusmetį Lietuvoje iš- 
447 paskirais antgal- 
knygos, bendro skai- 

1,317,015 egzemplio- 
Tuo tarpu pernai tuo

SUMAŽĖJO KNYGŲ 
GAMYBA

Kaunas. — Krizis šymet 
neigiamai paveikė ir kny
gų gamybą. Per pirmą šių 
metų 
leista 
viais 
čiaus, 
rių.
pat laiku buvo išleista 579 
knygos, kurių skaičius sie
kė 1,961,537 egzempliorių.

Tuo budu šymet knygų 
gamyba yra mažesnė už 
pernykščių 132 knygom ar
ba 644,522 egz.

Kaune šymet knygų iš
leista ištisa 106 leidinių ma
žiau, kai kituose miestuose 
jų leidimas pranešė pernyk
štį.

Žiūrint leidinių kalbos, 
Lietuvių kalba jų mažiau 
išėjo 145 kaip pernai, kai 
kitomis kalbomis jų skai
čius žymiai pranešė pernyk
štį leidimą.—Tsb.

UŽDARINĖJA TIKYBI
NES ORGANIZACIJAS 
Vilnius.’— Vilniaus vys

kupo įsakymu, uždaryta 
Adutiškio Lietuvaičių tre
tininkių draugija. Uždary
mo vyriausias- kaltininkas 
yra Adutiškio vikaras, ar
šus Lenkas Kun. Voicekov- 
skis. Jis skųsdamas Lietu
vaites visokių šlykštybių 
vyskupui prirašęs savo raš
te. Tarp kitko jis jas kalti
no ir tuo kad jos iš litani
jos išmetusios žodžius “ka
ralienė Lenkų” ir jų dau
giau nemininčios.

Šitas kunigiokas nors ir 
nesenai Adutiškyje yra, bet 
tiek Lietuvių neapkenčia 
kad kartais išrodo kaip pa
mišęs. Jis. per pamokslą 
įsikarščiavęs kartais prade
da kalbėti tokius dalykus 
kurių klausant gėda darosi, 
arba kad jau pasileis keik
ti tai kaip vežikas keikiasi 
ir vis prašo kad Dievas tos 
parapijos Lietuvius išdau
žytų.—Tsb.

(Tąsa iš pereito num.)

Tai toks darbininkų liki
mas Kanadoje, toje "‘aukso 
šalyje”, kur Europos agen
tai vilioja važiuoti, pasako
dami apie gerus uždarbius 
ir puikų gyvenimą. Koks 
tas gyvenimas “puikus” pa- 
tyrėm tie kurie čia atvažia
vom. Žmonės irgi virtę ne
draugiški, be atjautimo, kač 
kartais kuris kuom ir galė
tų paduoti vargšui bedar
biui pagalbos ranką tai ša
linasi, sako, tegul storojasi. 
rūpinasi, o turės. Liūdna 
matant žmones tokiais.

. Buk šiandien kažin koks, 
bet turėk darbą, buk svei
kas, turėk pinigų tai turėsi 
ir draugų ir patarėjų kiek
viename reikale; tave kož- 
nas matys, gerbs. Bet kaip 
tik nustoji darbo, ekonomi
niai nusilpnėji, tuomet ta
vęs niekas nenori matyti, 
užkalbinti, patarti arba pa
gelbėti: visi sukasi nuo ta
vęs, it lieki žmogus atskir
tas nuo visų.

Taigi čia aiškiausias įro
dymas kad žmonės šiandien 
tik pinigui tarnauja, jį gar
bina, daugiau nieko nenori 
žinoti.

Jeigu tie vargšai kurie 
prekiniais traukiniais važi
nėjasi, parvykdami atgal 
parsivežtų po keletą šimtų 
dolarių, oi kaip tokių drau
gų lauktų visokiu organiza
cijų vadai, biznieriai ir ki
ti: stotyje pasitiktų, suren
gtų ‘ priėmimą, nežiūrėtų 
kad ir nuplyšęs. ■< O dabar, 
kai nuo vagono nulipęs pus
gyvis bedarbis parlenda j 
miestą, paprašo kur vieną- 
kitą naktį pergulėti, klau
sia ar iš darbo pareini kac 
suodinas. Pasakius kad ne 
iš darbo be nuobraukinių, 
tuoj duris uždaro ir nelei
džia į savo namą. Jokios 
mielaširdystės neparodys.

Jei atėjęs kambario pra
šysi pravėrus duris turės 
saujoje gatavai dolarį kad 
matytų jog turėsi, kuo užsi 
mokėti tai su tavim kalbė. 
ir ras tau vietos.

Tai atėjo laikai kad tos 
pačios darbo klasės žmogus 
darbininko neatjaučia, net 
kartais brolis broliui neno
ri rankos paduoti.

Kur ta žmogiška miela- 
širdystė, kur vienybė tarp 
darbininkų? Tai faktai iš

mano paties pergyvenimų 
esant bedarbių eilėse.

Kodėl gi negalima darbi
ninkams ir darbininkėms, 
ar dar dirbantiems ar be
darbiams, neatsižvelgiant į 
politinius nusistatymus bū
ti vienas kitam broliu, pa
rodyti užjautimo, paguo
dos? Jeigu mes vieni ki
tiems neužjausime, kas pa
duos mums ranką? Tur
čių klasė mus nepaguos, ! 
mus neatsižvelgs. Darbi
ninkams, o ypač Lietuviams 
kur negyventume, Kanadoj 
ar Suv. Valstijose, reikalin
ga laikytis vienybės, nesir
gti politinėmis bei religiji- 
nėmis ligomis, bet stoti vi
siems po savo Lietuviška 
tautine vėliava, kur tik ga
lima vienas kitam paduoti' 
ranką, o bus lengviau per
gyventi sunkieji laikai ir 
vėl visi galėsim linksmai ir 
draugiškai gyventi.

(Galas) J. K.

SUTRUMPINTA KELIONĖ 
Į LIETUVĄ

Rudnikas ir kit' 
puikų patarnavimų ir 

teikiamų agentams ko-

pietų Lloyd linijos re- 
painformavo Sąjungos 
p. Podlesski (vedėjas

'Tūlas laikas atgal North Germar 
Lloyd linija laike pietų vaišino Lie
tuvių agentų būrelį, kurie yra na
riais Amerikos Lietuvių Laivakor
čių Agentų Sąjungos. Pietus įvyke 
laive COLUMBUS. Tarp dalyvių bu
vo šios Sąjungos prezidentas J. Am 
braziejus, sekretorius E. Rudnika- 
Ir iždininkas A. S. Trečiokas. North 
German Lloyd Liniją reprezentavo 
Agentūrų departm'eiito manadžeris 
p. Pieper ir Lietuvių departmento 
vedėjas p. Podlesski.

Ponas Ambraziejus pasakė kalbą 
išgirdamas Lloyd linijos patarnavi
mą, taipgi ir p. 
nariai gyrė 
šios linijos 
operaciją.

Laike šių 
prėzentantai 
narius kad
Lietuvių skyriaus") bus siunčiamas ; 
Europą aprūpinimui pagreitinime 
pervežimo Lietuvių pasažierių. Tai
gi p. Podlesski, kuris dabar nesena! 
gryžo iš Europos, raportavo kad 
Lietuviai keleiviai keliaujanti North 
Gernpan Lloyd greičiausiais garlai
viais BREMEN ir EUROPA bus su
tikti linijos atstovų Lietuvių Breitie^ 
ne ir tuojau išvežti ekspresiniu trau
kiniu į Berliną, iš kur jie gaus pa
rankų tiesioginiu traukiniu nuvažia
vimą j Kauną ir Klaipėdą. Sulyg 
šios keliones tvarkos Lietuviai ke
leiviai pasieks savo namus tėvynėje 
i savaitę laiko nuo išyykimo iš New 
Yorko uosto.

Nereikalinga nei sakyti kad pa
tarnavimas garlaiviuose BREMEN ir 
EUROPA kaip lygiai ir kituose šios 
linijos garlaiviuose, yra kuopuikiau- 
bias ir kas tik keliauja per juras 

ios linijos aptarnavimu kiekvienas 
nudaro sau tokią kelionę kurią su 
nalonumu gales prisiminti visą sa- 
zo gyvenimą.

DĖ SAVO DARBININ-RICHMAN BROS. ĮVE 
KAMS SENATVĖS FONDĄ

Richman Brother Foundation — 
ai nuolatinė institucija apsaugai se

natvei atėjus, ligai arba susižeidi- 
mui darbininkų dirbančių Richman 
Brothers Company, vyriškų rūbų 
išdirbėjų. Ta Fondacija tapo inkor
poruota Columbus, Ohio. Tai yra 
asmeniška dovana nuo trijų Rich
man Brothers (Nathan G., Charles 
L., ir Henry C. Richman) dirban
tiems ir dirbusiems šiai kompanijai 
kuriems galėtų pasitaikyti nelaimė 
kurios patys darbininkai negali su
kontroliuoti.

Kas tik dirbo 12 menesių ar dau
giau šiai kompanijai, nežiūrint kokį 
darbą, bus skaitomas šios kompani
jos darbininku.

Globėjų Taryba bus puskirta iš 
Richman Brothers Company virši
ninkų ir darbininkų, kurie tarnaus 
be užmokesnio, sužiurėjimui šios 
fondacijos.

Aiškindamas tikslą įsteigimo šito 
naudingo dalyko ir kas prie to pri
vedė, Nathan G. Richman, seniausias 
š trijų Richman Brothers sako: 
įer suvirs pusę ‘imto metų, mano tė
vas, mano broliai ir aš subudavojo- 
ne organizaciją iš vyrų ir moterų 
kurių ypatišką gerovė mums visa
da buvo prie širdies. Neturėdami 
savo vaikų, mes savo organizaciją 
skaitėme savo šeima. Ir mums bu
vo nemalonu žiūrėti kaip pereitais 
keliais metais vyrai ir moterys kurie 
su mumis dirbo per eilę metų, per
nešė ligas, arba nuseno arba kitokių 
nelaimių buvo ' patikti. Mes daugelį

Nathan G. Richman

jų geibėjom, bet dabar sumanėm pa
likti nuolatinį fondą aprūpinimui jų 
kada jau musų neliks. Taigi mes 
įsteigiame Richman Brothers Foun
dation. palaikymui musų darbo gyvu 
ateityje.”

DANTŲ NAUJIENOS
Apsipažinimui su Lietuviais 

velando gyventojais Dr. Jos. 
po antrašu E. 82nd ir Wade 
avė. padarys Lietuviams 
dantų darbą už minimum

Ofisas atdaras kasdien
to ki 8 vakare, taip kad ‘žmonės ir 
dirbanti dienomis gali ateiti it 
ti patarnavimą vakarai^WBRU

Cle-
Roth 
Park 

geriausį

į Garantuotas BESKAUSMIS
į IŠTRAUKIMAS DANTŲ

I
 PLATES garantuotis tikti

ir išrodys natūraliai. Nuo
Užpildymai ir Danty n vualy mas

I)]?. JOS. ROTU

$į.oo

$|2/50

Cor. E. 82nd St. and Wade Park Ave.
ATDARA KASDIEN 9 ryto iki 8 vak. CEdar 4221
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j NIKODEMAS A. WILKELISI 
(Neverauskas)

5 . E
Licensed Funeral Director

: Visiems gerai žinomas jaunas Lietuvis, atidarė savo mo- E 
E dernišką laidotuvių- vietą ■ . " 2
| WILKELIS FUNERAL HOME
g • =

6522 Superior Avenue =
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.

■ Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgales ir noro. Vienok S
: musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems E 
; lygus, be tsižvelgimo į kaštus. =
• Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mu- =■
■ derniškas. E
: HEnderson 9292 =
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PRIIMK KALĖDINĖS DOVANAS NUO
“AMERIKOS LIETUVIO”

Kas dabar užsirašys “Amerikos Lietuvį” metams ir prisius $2., tas 
gaus LAIKRAŠTĮ ir DOVANAI $2.40 vertės ISTORIJĄ ŽYMIAU
SIŲ EUROPOS TAUTŲ KARIAVUSIŲ SENOVĖJE ir PASAULI
NĖJ KARĖJ su LIETUVOS KARIUOMENĖS PRIEDU, su ŽEMĖ
LAPIU, 193 dubultavi puslapiai—pavieniai su priedu, 456 puslapiai, 
134 paveikslai.

.Apie tos knygos vertę daug čia nekalbėsim, tik trumpai pažymė
sim, kad iš joje aprašytų kariškų baisinybių daug nepaprastų įspū
džių įgysit, daug nežinomų dalykų patirsit. Vien tos knygos padary
mas lėšavo virš $2,000.00. Bet norėdami “Amerikos Lietuvį” išpla- 
tint, atiduosim ją UŽ DYKĄ.

Tačiau jei kad tos knygos nenorėtų, o norėtų laikraštį — reikia 
prisiųst tik $1.50 ir Amerikos Lietuvis bus siuntinėjamas per ištisus 
metus. O prie to dar duosim KALĖDINIŲ DOVANŲ SIENINĮ KA
LENDORIŲ 1933 METAMS, su LIETUVIŠKAIS MĖNESIAIS IR 
ŠVENTĖMIS. Kalendorius labai gražus, papuoštas BIRUTĖS PA
VEIKSLU. Pasiskubinkit.

AMERIKOS LIETUVIS
If VERNON STREET WORCESTER, MASS.

KIEK LIETUVOJE KAŠ
TUOJA VALDININKAI
Liepos 1 d. Lietuvos val

stybė išviso turėjo 28,154 
tarnautojus. Visiems tiems 
valdininkams atlyginti šy
met numatyta 101,000,000 
litų. Pereitais metais tam 
reikalui išleista 104,000,000 
lt. 1930 m. — 100,000,000 
lt.; 1929 m. — 90,000,000 lt.

“L.U.’

ir

Aš Pasakysiu Veltui 
Kaip Gydyti

Kojų Ligos
Tiktai ištepkit ištinusias gyslas 

skaudamas vietas sū Epierald Oil,
apriškit kojas. Naudokit bandažą- 3 
colių pločio ir gana ilgą kad gerai 
apsivyniotų, vyniokit nuo' apačios į 
viršų iki kelio, kaip kraujas teka 
gyslose. Nebus daugiau trukusių 
gyslų. Nebus skaudamų atvirų žai
zdų. Nebus“ trukdančio skausmo. 
Tik pasekit nurodymus ir tikrai pa
gelbės. Jūsų vaistininkas nelaikys 
jūsų pinigų jeigu nepagelbės.

To Ai! Who Suffer Stomach 
Agony, Gas and Indigestion 
Money Back If One Bottle of Dare’s Mentha Pepsin Doesn’t Do 

You More Good Than Anything You Ever Used.
Why bother with slow actors when 

one tablespoonful of this splendid and 
pleasant liquid remedy will cause gas, 
bloating, heaviness, heartburn or any 
upset condition of the stomach to 
speedily vanish.

And why should any man or woman 
suffer another hour with indigestion 
or any stomach misery when the rem
edy that acts almost instantly can be 
easily procured?

But there is more to say about this 
remarkable remedy—something that 
will interest thousands of despondent 
people.

Dare’s Mentha Pepsin not only 
quickly relieves stomach distress, but 
it also conquers stubborn indigestion, 
dyspepsia and gastritis, and puts an 
end to dizziness, nervousness, head
ache, sleeplessness and despondency 
which distressing troubles are nearly 
always caused by chronic stomach 
disturbance.

Dare’s Mentha Pepsin is a supremely 
good remedy that druggists every
where guarantee—a fine tonic that 
builds you up and makes you work 
with vim, eat with relish and sleep 
soundly.

i
gelžkeliu 
BREMERHAVER į 
LIETUVĄ.

Informacijų kreipkitės:
1119 Euclid Ave. Cleveland

BREMEN
EUROPA

Greičiausi garlaiviai 
vandens.

L
Puikus
mas iš

ant
7 dienos į 

E T U V Ą 
susisieki-

«NORTH GERMAN

M. Loewenthal, M.D.
Specialistas 

NERVU IR VIDURIŲ LIGOS 
Reumatizmas, Skilvio ir vidurių ligos 

Lytiškos Vyrų ir Moterų ligos.
6007 Euclid Avenue 

Kasdien nuo 11 iki 5 po pietų. 
Sekmadieniais susitarus.

tatement of Condition
of the Society for Savings
in the City of Cleveland

TURTAS

Visas 
Pasaulis 
linkęs 
prie

in

GUle/4

Pinigai Randose ir kit. Bankuose____$ 16,781,313.93
United States Government Bonds____ 10,685,650.00
Municipal, State ir kiti B nds_;______ 44,945.441.86
Pirmo Mortgage Paskolos ant Namų.. 36,117,274.83 
Paskolos už Užstatus.._____... ________ 4,515,447.89
Real Estate, Banko Namas__ _______ 1,250,000.00
Kitas Nejudamas Turtas____________ 965,306.85
Suėję Nuošimčiai ir Kitas Turtas____ 1,114,445.03

Viso-----------------------------1 —.$116,374,880.39

ATSAKOMYBĖ
Perviršio Fondas -------------------------------- $ 8,000,000.00
Nepadalinti pelnai ----------------------------- 357,189.39
Rezervas Taksams ___________________ 271,844.94
Taupymų Depozitai -----------    107,539/219^60
Kitos Atsakomybės ___________________ 6,626.46

Viso------------------- ---------------- $116,374,880.39

thcorpomfeA 1849

for Savings
in the City of Cleveland

PUBLIC SQUARE

par savings in a savings bank
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Dr. Basanavičiaus Bius
tas jau Clevelande 

štai svarbi naujiena visiems 
Clevelandiečiams! Dr. Jono Ba
sanavičiaus biustas (stovyla) Į 
Sausio 5 d. jau atvežtas j Cle- I 
velandą. Tas biustas bus pa
statytas Lietuvių Darželyje at
einanti pavasarį, kada bus for-j 
malis Darželio atidarymas. Jau 
vedama pasitarimas su Lietu
vos Ministeriu gerb. B. K. Ba-| 
lučiu apie jo atsilankymą atida
rymui Darželio ir su miesto val
dyba apie prisiruošiamus dar
bus.

Apie biusto atvežimą į Anje- 
riką kitame numeryje bus 
rašyta plačiau.

Lietuviški Radio
Programai 

Sekmadieniais, I :30 vai. 
po pietų iš WJAY.

pa-

20 
jau

DIDELIS GREIČIAUS 
KONCERTAS

Didelis Vinco Greičiaus 
metų darbuotės koncertas 
įvyks trumpu laiku. Daininin
kai ir muzikantai ruošiasi su 
solais, duetais, trio ir kvarte
tais. Ant kiek galima, bus pa
tiekta naujos muzikos, kaip dai
nų taip ir instrumentalės. 
gramo išpildytojo eilėje 
gabios vietinės muzikalės 
gos, todėl galima tikėtis 
nors nepaprasto. Apart 
giamų musų kompozitorių 
nų bus sudainuota keletas V. 
Greičiaus dainų, kurios dar tik 
rankraštyje. Abelnai, bus len
gvesnio ir rimto turinio nume
rių programe. žodžiu, jei tik 
dalyvių sveikata ir oras pave
lys, šis koncertas bus publikos 
ilgai minimas.

Po programo bus šokiai prie

Pro- 
bus 
jie- 
ko 

mė- 
dai-

Luizos orkestro, kur ineis ir 
“Prize Waltz”. Neužmirškite 
sekmadienio, Sausio 15 d., ir 
Lietuvių salės. Rep.

IŠMUŠĖ langą. Naktį j šeš
tadienį prieš naujus metus ne
žinomas plėšikas išmušė Brazių 
rubsiuvyklos priešakinį langą ir 
pasigriebęs iš lango žieminį 
ploščių pabėgo. Matyt žmogui 
labai reikėjo.

DIRVA Sausio 6, 1933

KNYGA “Klajūnas” jau ga
tava. Kurie užsiprenumeravo
te galit ateit ir atsiimti.

že- 
už

šiodvi jaunos mergaitės yra 
M. šeštokiutė ir M. Feldcamp. 
Jcdvi dalyvaus kaipo šokikės 
V. Greičiaus 20 metų darbuotės 
koncerte, Sausio 15 d. Lietuvių 
salėje.

LIET. DEM. KLUBO nauja 
valdyba. Gruodžio 29 d. įvyko 
susirinkimas Liet. Demokratų 
Klubo. Tarp kitko išrinkta val
dyba 1933 metams. Jon ineina:

Jonas DeRighter — Prez. 
Chester Zuris — I Vice Prez. 
P. P. Muliolis — II V.-Prez. 
J. Verbela — III V.-Prez.
S. G. Laučis — Sekr.
A. M. Praškevičius — Ižd.
J. Urbšaitis, J. Debesis — 

Iždo Globėjai.
Ch. Praškevičius — Maršal

ka.
Klubo Tarybon išrinkta šie 

12 narių: Ona Mihelichienė, 
K. S. Karpavičius, P. V. Čes- 
nulis, Jonas Jarus. Ant. Mont- 
ville, P. A. Šukys, Dr. J. T. 
Vitkus, N. Wilkelis, Jonas Žau- 
nis, F. J. Zuris, K. Taraškevi- 
čia, A. Grigienė.

Reiktų kad nauja Klubo val
dyba butų veiklesnė, šin tai ki
tų tautų i žmonių gauna miesto 
ir apskrities darbus, dabar ka
da valdžios mainosi, o ar gaus 
nors kokią vietelę nors vienas 
Lietuvis? Rep.

LIET. KULTŪRINIO DAR
ŽELIO svarbus metinis susirin
kimas Įvyks kitą penktadienį, 
Sausio 13 d., nuo 7:30 vakare, 
Lietuvių salėje. Draugijų at
stovai, nauji arba senieji, pra
šomi šitą Įsitėmyti ir atsilan
kyti. Taipgi atstovai prašomi 
atsinešti savo duokles į Darže
lio Sąjungą (po $2 nuo draugi
jos kurią atstovauja). Bus rin
kimas naujos valdybos.

DENTISTAS kur kainos 
mos. Nėra reikalo mokėti 
dantų darbą brangiai. Dr. 
Kanter, 104J5 St. Clair avė., 
atliks jums garantuotą darbą 
už .prieinamas kainas. Dantis 
ištraukia visai be skausmo už 
50s. Sidabru ir porcelinu užpil
do tik už $1; visas darbas ga
rantuotas ir išrodo natūralūs. 
Kaštai už gerai pritaikytus vi
są eilę dantų tik 615. Geriau
sios platės už tik $25. Dr. C. 
Kanter’s ofisas randasi pato
giai, 10415 St. Clair avė. At
daras ir vakarais. Telefonas 
GLenville 7352 susitarimui.

Sekr.

Savi- 
susi-

CL. LIETUVIŲ NAMŲ 
ninku Sąjungos, 
rinkimas reikale 
mo įvyks Sausio 
salėje nuo 7:30 
me visus narius 
ninkus pribūti ir įsirašyti į šią 
organizaciją. Visi išvien rei
kalaukime kad butų nupiginta 
taksai, už vandenį, gazas, ir tt. 
Tai yra musų visų reikalas. At- 
sineškit paskutines tris taksų 
blankas platesniam ištyrimui 
jūsų taksų reikalo.

Prisirašymui ir kitais reika
lą s kreipkitės i sekretorių

J. Shimkus, 697 E. 101 St.

svarbus 
taksų mokėji- 
10 d. Lietuvių 
vak. Kviečia- 
ir namu savi-

GAVO
tus per “Dirvą” šios 

ypatos:
Marė Bubniute ..... Lt. 100
Marijona Tiškienė . . ... . 120
Antanas Mačys ......... .... 500
Ignas Rusteika ......... ......... 60
Jieva Giedraitienė . .. ......... 50
Jieva Juostaitytė . .. .... 190
Antanina Gedvilienė . . . . 100
Dr. Jonas šliupas . .. .... 120

TRUMPOS ŽINELĖS
PIRMUTINIS 1933 metais gi

męs kūdikis Clevelande buvo 
berniukas. Girųė miesto ligo
ninėje 15 minutų po 12, tik už
stojus naujam metui. Jis yra 
sūnūs - George Stinelli.

SLA. balius. Nors ir 
vistiek atsilankiau SLA. 
339 kp. bendrame baliuje

vėlai, 
14 ir 
Gruo-

ŠIOMIS dienomis pasidaugi
no vienas Lietuviškas biznis — 
Ona Pečkaitienė nupirko kep
tuvę kuri yra jų namuose, po 
numeriu 1J1122 Superio'r avė. 
Ten kepama geriausia duona 
ir pyragaičiai; kepėjas turi 20 
metų patyrimo. Ona Pečkai
tienė tikisi kad jų draugai ir 
pažystami parems ir reikalui 
esant kreipsis j jos keptuvę, o 
užtikrina kad jos duona ir py
ragais bus pilnai patenkinti.

Kreipkitės vėl:

“Dirvos” Agentūra
Tel. Endicott 1378

Dr. S. T. TAMOŠAITIS
(THOMAS)

LIETUVIS DENTISTAS

6902 Superior Ave.
Skersai gatvės nuo Lietuvių 

Salės.

SARPALIUS IMSIS 
penktadienio vakare, Sau- 
d., miesto auditorijoj at- 
didelės imtynes, kuriose 

imtikų.

Šio 
šio 6 
sibus 
dalyvaus kelios poros 
Jų tarpe imsis Karolis Sarpa- 
lius su Katan. Jim Londos, da
bartinis čampionas, imsis su 
McMillen.
iiiiiiiiiiiiiiiHiinniiiiiiiiiiiigiiiiiiiiiiiiiiii

HEnd. 8442

F. M. LAIT, M.D.
LIETUVIS GYDYTOJAS

6040 Superior Ave.
Ofiso valandos: 12 iki 2 

6 iki 8 vakare.
iiiiillilliilliiiiliiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

PARSIDUODA NAMAI
Ant E. 79 St., kampas Cornelia 

avė, 2 šeimynų namai, 2 krautuves 
ir garaclžius; tinka kepėjui arba mč- 
sinyčiai. Pigiai arba galima mainyt 
i pavienį narna. Smulkmenų klaus
kit pas Zimerman, 11717 St. Clair 
avė. 9 iki 11 ryto.

EKSTRA!
LIETUVIŲ DEMOKRATŲ KLUBAS 

rengia didelį ir smagų

Balių ir Card Party
ŠEŠTADIENĮ, SAUSIC-JAN. 7 D.

6835 Superior Ave. Pradžia nuo 8 va].

Įžanga tik 25c. visiems. Gera Muzika.

Kviečiame visus vietos Lietuvius į šį linksmą 
vakarą, kur galėsit visi pasišokti ir pasilinksminti; 
kurie nešokat galėsit smarkiai pasikortuoti su ge
rais kortininkais. Kviečiame Demokratus ir ne-
dekomratus, Klubo narius ir nenarius — vietos ir
gerų laikų užteks visiems. Komisija.

AR NORIT SVEIKATOS?
Ligos kaip galvos skaudėjimas, sinus, akių, ausų, nosių, 

veido (paraližis, skausmai, etc.), gelklės, kvėpavimo, šir
dies (jaunų ir senų), plaučių, kepenų (Gall stones, ulcers 
etc.), skilvio (įvairių rūšių), panerea, inkstų (užsisenėju- 
si Bright liga, etc.), žarnų (užkietėjimas, diarrhea, appen
dix, ulcer, etc.) pelviškos (moterų ligos), kojų (sciatic, 
neuritis ir kiti skausmai) pagydyta arba gydoma mano 
sveikatos patarnavimu kokį aš suteikiu. Nereikia jums 
sirgti kuomet galima atgauti pastovią sveikatą. Greita 
pagalba gaunama daugelyje_ atvejų. Pasitarimas dykai. 
Jeigu negaliu žmogui pagelbėt aš tą pasakau. Kainos pri
einamos. Einu į namus ant pašaukimo.

DR. VINCENT C. THOMAS, Chiropractor
823 Prospect Avenue, 4-tas aukštas Cleveland, Ohio
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VIEŠA PADĖKA, šiuomi iš
reiškiu savo širdingiausią ačiū 
visiems kurie taip skaitlingai 
atsilankė šermenyse mirusios 
mano mylimos žmonos Kastan- 
cijos. Niekados nesitikėjau kad 
bučiau turėjęs tiek daug užuo
jautos ir simpatingumo nuo sa
vo giminių, draugų, pašystamų 
ir šiaip Lietuvių. Podraug iš
tariu ačiū Kun. Zaikauskui už 
patarnavimą jai prieš mirtį, a- 
čiu groborei A. Jakubauskienei 
už prielankų ir malonų patar
navimą, kuri velionės kūną pra
leido j gelžkelio stotį. Tiktai 
vienas klebonas, Kun. Vilkutai- 
tis, atsisakė ateiti į mano na
mus atlaikyti maldas kaip kata
likiškas tikėjimas reikalauja, 
nežiūrint mano prašymo. Vie
toj Kun. Vilkutaičio pribuvo 
Collinwoodo klebonas Kun. A. 
Karužiškis, kuris atliko apeigas 
ir pasakė gražų pamokslą. Už 
tai ištariu jam širdingiausi a- 
čiu.

Dar kartą ačiū visiems, ir 
tiems kurie, dalyvavo laidotuvė
se Shamokin, Pa., kur velionė 
buvo palaidota Gruodžio 10 d. 
iš šv. Mykolo Lietuvių bažny
čios, klebono Kun. S. Duobimo 
patarnavimu.

džio 31 d. Lietuvių salėje. At
rodė kad buvo dailus būrelis or
ganizacijai atjaučiančių Lietu
vių, tarp visų matėsi ir keletas 
profesionalų. Prie progos ga
vau susipažinti su nauju Cleve- 
lando Lietuvių daktaru, F. M. 
Lait (Matulaičiu), kurs dar ne
senai čia apsigyveno. Dr. Lait 
yra linksmo budo žmogus ir 
giras Lietuvis, tai ir Lietu
viams reiktų jį paremti krei
piantis su savo ligomis.

MIESTO majoras Miller pa
reiškė kad nuo naujų metų vi
siems miesto darbininkams nu
raus algas, prie to dar tie ku
rie uždirba virš $75 į mėnesį 
visi turės imti 26 dienas ato
stogų be užmokesčio, taip kad 
visiems per metą išeis darbo 
po 5 dienas į savaitę. Miller ir 
sau sumažino algą 15 nuoš.

NAUJŲ Metų dieną po pietų 
buvo pirmutinis Lietuviškas ra
dio programas po vadovyste 
Clev. Liet. Vaizbos Buto. Pro
gramą atidarė K. S. Karpavi
čius, pasakydamas labai pritin
kamą kalbą, toliau perstatė ki
tus Vaizbos Buto narius, P. P. 
Muliolį, kuris pasakė gražią kal
bą, ir paskiau programą vesti 
perstatė Adv. P. V. česnuh. 
Prie viso programo tiek turiu 
pastebėti.kad buvo perdaug mu
zikos o permaža dainų, nes vi
sa pusvalandį laiko vos viena 
mergelė padainavo dvi trumpas 
dainas. Lietuviai labai myli 
liaudies daineles ir mes Cleve
lande turime gana talentingo 
jaunimo, tik reikia juos pri- 
kviesti prie programo prisidėti.

Jonas Jarus.

LIET. VYČIŲ S. D. 25 kp. 
valdyba 1933 metams:

Walter Krasauskas — Pirm. 
Pranas Mačėnas — V.-Pirm 
Adele Rakauskas — Rašt. 
Marė Jaudegiutė, Pagelb. 
Alvina Salasevičiutė — F. R. 
Agnes Keever — Pagelb. 
Jurgis Kuzas — Ižd.
Petras Luiza ir Jurgis Tras- 

kauskas — globėjai.
Jonas Vitkauskas ir Albert 

Wilkelis — maršalkos.

KLINIKA. Kuriems yra rei
kalinga, kreipkitės į George W. 
Thompson Rectal Kliniką. Jis 
specializuoja tiktai ant žarnų 
ligų. Naudoja vėliausius elek
triškus metodus gydymui ir 
gydantis nereikia sugaišti nuo 
darbo. Toje klinikoje už gydy
mą nereikia mokėti iškalno, bet 
dalimis. Jeigu kas nedirba, ga
lima susitarti išsimokėti visai 
prieinamai. Kaštai. visiems ne
aukšti.

The George W. Thompson 
Rectal Clinic randasi 716 Sco
field Bldg., prie Euclid ir E. 
9th St. MAin 8634. Ofisas at-

Kaj. čirvinskas. daras nuo 2 iki 5 po pietų.

DABAR PATS LAIKAS!

REXGKITES SKAITYTI 1933 M. CLEVEIAXDO 
SAVAITRAŠTĮ

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

SU NO
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RENGKITES PRADĖTI SKAITYTI Di^’ *" No 1 
1933 metų. Su 

tuo numeriu pradės “Dirvoje” eiti K. S. Karpavičiaus Istoriška Apysaka 
MERUNAS JUODO KARŽYGIO SŪNŪS. Skaitymo bus dveje

tui metų. Išrašykit “Dirvą” saviškiams, kalbinkit savo 
draugus ją skaityti, ir kurių prenumerata pasibaigė, pasistengkit atnaujin
ti savo prenumeratas. Kurie buvot paraginti, o neatsiliepsit, jums toles
nis siuntinėjimas “Dirvos” bus sulaikytas. Prisiųskit laiške $1 už Vz metų.

KAINUOJA METAMS
Galima išsirašyti tik pusei metų 

Pusei metų — Pusė kainos

AMERIKOJE
KANADOJE - -
LIETUVOJE ir

$2.00 9
$2.50 |
$3.00 J

DIRVA” DABAR YRA PIGIAUSIAS DARBININKO PASILINKSMINIMAS, KA-^ 
DA VISOKIEMS KITIEMS PASILINKSMINIMAMS PINIGŲ MĖTYT NĖRA. ®

WPR1IMAMA LIETUVOS BONŲ KUPONAI 1933 METŲ"®
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