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| DARBAI Į IR DARBININKŲ ŽINIOS

UŽSIDARĖ FORDO AU
TOMOBILIŲ DARBAI
Detroit, Mich. — Sausio 

paskutinėse dienose sustrei
kavo didelė Briggs automo
bilių viršų išdirbystė, kur 
dirbo apie 6,000 darbinin
kų. To pasekmėje Fordo 
automobilių darbai visoje 
šalyje tapo sulaikyti, nes 
negaunant viršų negalima 
automobilių gaminti. Apie 
100,000 darbininkų neteko 
darbo.

Šios savaitės pradžioje 
nekurie darbininkai pradė
jo gryžti j Briggs dirbtu
ves. Tuo tarpu streikeriai 
rengia demonstracijas ir 
atkalbinėja einančius dirb
ti, norėdami padaryt strei
ką pasekmingu. Algų ka
pojimas privertė darbinin
kus streikuoti.

Eina kalbos kad Ford ža
da Įsisteigti savo dirbtuves 
automobilių viršams dirbti.

Pranašauja darbininkų 
sukilimus. Amerikos Dar
bo Federacijos prezidentas 
Green rašo kad Amerikos 
darbininkai pradės smar
kius sukilimus prieš kapi
talistus atsiekimui savo bū
vio pagerinimo, kurį kapi
talistai dabar visai nuneigė.

Toledo, O. — Automobilių 
ir jų reikmenų išdirbystės 
veikia pusėtinai gerai. Šiuo 
laiku jose dirba darbininkų 
daugiau negu kada dirbo 
nuo 1930 metų. Savaitės 
pabaigoj Sausio 27 d. 50 tų 
išdirbysčių turėjo 16,676 
darbininkų prie darbų.

Youngstown, O. — Plie
no išdirbystės gauna šiek- 
tiek daugiau , užsakymų ir 
didina darbus. Carnegie 
plieno išdirbystė pradėjo 
veikti Sausio 30, paimdama 
dirbti 2,000 darbininkų. Ke
lios kitos Mahoning slėny
je esančios plieno išdirbys
tės žada tuoj pradėti veikti 
didesniu saiku.

Dabar plieno darbai eina 
apie 20 nuoš. normalio. Pa
kilo apie 3 nuoš. nuo Sau
sio pradžios.

Padidėjo plieno išdirbys- 
tėse darbai Pittsburgo, Chi- 
gos, Birmingham ir rytinės 
Pennsylvanijos srityse.

Užgyrė darbo trumpini
mo bilių. Washington. — 
Atstovų Buto darbo komisi
ja užgyrė penkių dienų, še
šių valandų darbo bilių, ku
ri turės atstovai perbalsuo- 
ti.

Belfast, Airija. — Šiauri
nėje Airijoje sustreikavo 
5,000 gelžkelių darbininkų, 
kas sutramdė visą gelžkelių 
judėjimą. Streikas kilo del 
sumažinimo algų.

RENGIASI PERTVAR
KYTI VISĄ VALDY

MO TVARKĄ

Washington. — Už ketu
rių savaičių laiko Franklin 
D. Roosevelt bus Įvesdintas 
Prezidentu. Jo administra
cijos išsilaikymas arba puo
limas priklausys kokį Įspū
dį ji padarys ant šalies bė
gyje pirmų mėnesių savo 
valdymo.

Bėgyje pusės metų šalis 
ir kongresas jau galės sprę
sti ar tos viltys kokias į ji 
balsuotojai dėjo išsipildys 
ar tik bus taip kad Roose
velt yra kitas prezidentas, 
o dalykų padėtis vis ta pati.

Šalis reikalauja vadovy
bės ir naujam prezidentui 
ir jo kabinetui reikės kuo 
nors pasižymėti.

Roosevelt darbuojasi
Roosevelt jau rengiasi 

prie valdymo. Jau renka 
kabinetui žmones. Sakoma 
kad jis panaikins tokią val
dymo formą kokia buvo iki 
šiolei. Roosevelt žada Į vi
sas atsakomingas vietas pa
sodinti atsakomingus žmo
nes, kad jie žinotų ką daro 
ir kad darytų patys Į gerą, 
o ne lauktų kada kas jiems 
ką palieps. Ant tų atsako- 
mingų valdininkų jis pats 
turės kaip ir diktatorišką 
viršenybę.

Roosevelt pirmiausia ža
da sutvarkyti išmėtytą val
džią transportacijos — že
me, vandeniu ir oru — ir 
žada įvesti biurą kurs kon
troliuos komunikaciją — 
vieląs, radio ir reikmenis.

Žinovai sako kad Roose
velt, kartą Įkėlęs koją į val
džią, imsis milžįniško per
organizavimo valdžios biz
nio aparato ir galės įvesti 
savo prižadėtą, laike rinki
mų ekonomiją, atsakantu- 
mą ir pagalbą.

100,000 Žmonių gaus 
darbų

Permainant naują admi
nistraciją, į Įvairias valdiš
kas vietas pateks apie 100,- 
000 Demokratų. Žinoma, 
tiek Republikomi bus pada
ryta bedarbiais.

KALĖJIMŲ RIAUŠĖS 
SUMAŽĖJO

Bėgyje pastarų 5 metų 
Amerikos kalėjimų gyven
tojų skaičius padidėjo veik 
trečdaliu, bet kalinių riau
šės žymiai sumažėjo. Sako
ma kaliniai gauna geresnį 
maistą ir priežiūrą. Kiti 
džiaugiasi į kalėjimą pate
kę ir kenčia ramiai.

New Yorko miestas įieš
ko $75,000,000 paskolos, ku
rie pinigai reikalingi atmo- 
kėjimui pirmesnių paskolų 
ir bedarbių šelpimui.

IR PAČIUOTIS RUSI- 
_ JOJ SULAIKYTA

Maskva. — Sovietų val
džia tūlam laikui sulaikė 
vedybų registravimo biurų 
veikimą, vykdant savo bai
sų “sijojimo” darbą. Sovie
tų carai sugalvojo kad ne
kurie “nenaudėliai” gali ap
sivesti arba ištekėti už ge
rų komunistų ir tokiu budu 
ištrukti komunistinio perse
kiojimo ir ištrėmimo iš mie
stų. Kurie komunistų par
tijai yra “ne košer” tie ne
gaus pasportų ir negalės 
miestuose gyventi.

Maskvoje, persijojus 10,- 
000 elektros darbų darbi
ninkų, 790 asmenų tapo su
imta.

Sebastopolyje, suimta še
ši finansų departmento ve
dėjai komunistai ir nuteis
ti sušaudymui už vogimą.

Komunistai net Rusijoje 
tiki į lygybę....

DE VALERA LAIMĖJO
Dublinas, Airija. — Per

eitą savaitę Įvyko Airijos 
Laisvos Valstijos seimo rin
kimas. Varžytinė ėjo tarp 
dviejų stipriausių partijų: 
De Valeros, kuris stovi už 
atsiskyrimą nuo Anglijos, 
ir Cosgrave, kurs nori kad 
Airija butų prisijungus prie 
Anglijos.

Laimėjo De Valeros pu
sė. Šis De Valeros laimė
jimas yra antras išeilės. 
Pernai jis buvo išrinktas 
prezidentu. Dabar laimė
jęs didumą, vėl bus prezi
dentu.

NUŽUDĖ PAČIĄ, DUK
TERĮ, NUSIŽUDĖ

Erie, Pa. — John Shaf
fer, 64 metų, nušovė savo 
žmoną, dukterį, ir pats nu
sišovė. Sūnūs, kuris irgi 
buvo namie, išgirdęs šuvius 
išbėgo laukan ir pašaukė 
policiją. Policija rado vi
sus tris negyvus. Vaidai 
kilo del to kad tėvas norėjo 
parduoti namą, o motina 
tam priešinosi.

ATSISAKO PIRKT 
FARMAS

Amerikoje ūkininkai pra
dėjo kovot , prieš farmų iš- 
taksavimą. Kaip kur pri
buvus valdininkui ūkę par
duoti iš varžytinių, kaimy
nai suėję pardavėją nuveja. 
Kitur gi susitarę už viską 
siūlo tik centais ir nupirkę 
už kelis dolarius, panaikina 
ūkininko skolą ir ūkę ati
duoda jam atgal.

SERGA MILŽINAS
San Francisco, Cal. —Čia 

susirgo John Aasen, 35 m., 
filmų milžinas. Jis yra 9 
pėdų aukščio ir svečia 406 
svarus. Reikėjo 12 vyrų 
išnešti jį į ambulansą.

HITLER LIKO VOKIE
TIJOS KANCLERIU

Seimas Paleistas
Berlinas, Vasario 1 d. — 

Prezidentas von Hindenburg 
paleido Vokietijos seimą, ku
ris nesutinka su Hitlerio po
litika. Naujj rinkimai bus 
Kovo 5 d. Hitler nori gauti 
diktatūros teises. Kalba apie 
gelbėjimą darbininkams ir 
ūkininkams, tuomi norėda
mas prisivilioti juos j savo 
pusę. * * *

Berlinas. — Sausio 28 d-, 
atsistatydino Vokietijos mi- 
nisterių kabinetas, su kanc
leriu von Schleicher. Jisai 
norėjo gauti diktatoriaus 
teises, bet prezidentas von 
Hindenburg jam to nepa
velijo. Kita priežastis bu
vo nepaliaujamas priešta
ravimas fašistų vadi Hit
lerio, kas nedavė valdžiai 
jokių darbii pradėti.

Prezidentas von Hinden
burg pavedė kabinetą suda
ryti Hitleriui, kuris tokiu 
budu gavo kanclerio vietą, 
atsiekdamas savo keleto 
metų troškimą.

Hindenburg užsileido fa
šistų spaudimui. Hitler įsi
gavo Į valdžios viršūnę.

Tuomi pasibaigė Hinden- 
burgo su Hitleriu ilga ko
va.

Ministerių kabinetas ta-' 
čiau susidės ne iš Hitlerio 
paties parinktų žmonių, bet 
iš prezidento Hindenburgo 
išrinktųjų, su kuriais Hit
ler turės skaitytis.

Kanclerio page Ibininku 
liko pirmiau buvęs kancle
ris Franz von Papen.

VOKIETIJOJ SUMIŠI-
■ MAI

Atkakliausi fąšistų prie
šininkai komunistai, Hitle
riui užėmus valdžią, pra
dėjo šaukti visus darbinin
kus Į streiką, su tikslu iš
versti Hitlerio vyriausybę.

Visose dalyse Vokietijos 
prasidėjo karštesni fašistų 
ir komunistų susirėmimai. 
Užmušta keletas asmenų ir 
daug sužeista.

Pačiame ministerių kabi
nete iš pirmos dienos pra
dėjo karšti ginčai už tvar
ką ir darbus kuriuos reikia 
pirmiau imti.

Nekurie politikai sako 
kad fašistų užėmimas val
džios yra priruošimas su- 
gryžimui į sostą buvusiam 
kaizeriui.

Pereitą savaitę Saksoni
joje komunistų riaušėse už
mušta devyni žmonės. Su
mišimas kilo kada komunis
tai surengė protestą prieš 
fašistus.

NUŽUDĖ 4 Iš PAVYDO
Ardmore, Okla. — Vienas 

bedarbis vyras, susitikęs 
savo žmoną su kuria buvo 
pasimetęs, nušovė ją, tris 
kitas ypatas ir paskui pats 
nusišovė.

300 UŽMUŠTA
Bolivijos kariumenės mū

šiuose su Paraguajaus ka- 
riumene šiose dienose už
mušta 300 Boliviečių. Tos 
dvi valstybės yra Pietri A- 
merikoje ir jau ilgas laikas 
kaip palengva kariauja.

SOCIALISTAS PREM
JERU PRANCŪZIJOJ

Paryžius. — Sausio 28 d. 
atsistatydino P r a n cuzijos 
ministerių kabinetas, kuris 
buvo premjero Paul-Bon- 
cour vadovybėje. Turėjo 
atsistatydint del seimo ne
pritarimo Įvesti naujus di
delius taksus’ biudžeto su
vedimui.

Sausio 31 d. tapo suda
rytas naujas kabinetas, ku
rio premjeru liko Daladier, 
radikalis socialistas.

ŪKIAMS PASKOLŲ SU
MA $373,750,000

Washington. — Kongre
sas paskyrė 1933 metams 
ūkiams $90,000,000 sumą 
paskolų gelbėjimui grudų 
kainų. Nuo 1921 metų, ka
da pradėjo tokios paskolos 
daryti, sunaudota jau $373,- 
750,000 suma. Per tą laiką 
atgrąžinta tik $46,560,000.

“ŠLAPIEJI” VĖL LAI
MĖJO

Washington. — Atstovų 
Bute 174 balsais prieš 165 
tapo pervaryta sumanymas 
sulaikyti valdžios agentams 
pirkimą svaiginančių gėri
mų iš nužiūrėtų vietų, kad 
paskui tą panaudojus kai
po įrodymą ir apkaltinti 
pardavėją laužyme prohibi- 
cijos Įstatymo. Taipgi už
draudžia laikyti specialius 
šnipus kurie prisilenda i 
pardavimo vietas ir paskui 
pardavėją pagauna.

Dabartiniam kongrese dar 
yra 103 Republikonai ir 62 
Demokratai “sausi”.

EUROPOJ MIRĖ 3000 
GRIPU

Geneva, Šveicarija. —Sa
vaitės bėgiu iki Sausio 14 
d. Europoj nuo gripo (flu) 
mirė Į 3000 žmonių.

Influenza prasidėjo Su
vienytose Valstijose Kan
sas valstijoj Gruodžio mė
nesį ir Sausio mėnesį jau 
pasiekė Europą, paliesdama 
labai smarkiai.

KINAI PRAŠO SOVIETŲ 
PAGALBOS

Peiping, Kinija. — Kini
ja negaudama Tautų Są
jungos užtarimo peštynėse 
su Japonija, sako kreipiasi 
į sovietų Rusiją išrišimui 
nesusipratimų del Mandžu- 
rijos.

Bolševikams dabar ateis 
proga suteikti garsų tikrą 
Rusišką meškos patarnavi
mą.

Londone, Anglijoje, ark
liai dar neišėjo iš mados — 
Londone dar yra 2,000 kal
vių, kuriose dirba po kelis 
darbininkus.

LAIŠKAS IŠ KAUKO
Rašo A. ARGUS.

šalta Žiemužėlė.... 
Bendra Nuotaika.

Kaunas. — Prisimeni pa
sakas: Kalėdų senelius, kaž 
ką romantiško, svajingo. 
Ir ta žiema tokia nepapras
ta, artima. Tartum malo
nesnė už Šveicarijos. Vi
sur savi rūpesčiai, savo 
nuotaika. Svetur luksus, 
prabanga.... gal tik iš lai
kraščių atvaizdų.... Skel
bia laikraščiai, deda gra
žiausias nuotraukas iš St. 
Morico, Davaso, ten susi
renku milijonieriai, ten žai
džia sniego bangose Ame
rikiečiai. Ten aukšti sidab
riniai kalnai, ten tūkstan
čiai linksmai nusiteikusių 
turtuolių, ten paskiausi žie
mos sporto patobulinimai, 
išradimai, ten geriausi vieš
bučiai. Ten, ten.... kaip 
toj pasakų šalyje. ...

Nesutinkame! Musų žie
ma, musų lėkščios pakal
nės, balti laukai — kaip pa
sakų šalyje. Savo, nenu
perkama : sultingos pušies 
aromatų niekas neatstos, 
nei Italijos kiparisai.

Gal skurdus vaizdas žie
mą Lietuvoje? Gal alka- 
nų gaujos?

Oi, ne! Jeigu pasikūpri
nęs senelis, kuriam besibai
giantis šimtmetis kuprą su
krovė, neša žagarų glėbį, ar 
tai skurdu? Toks musų 
gyvenimas, toks musų rei
kalas. Krutame, dirbame, 
braidžiojame sidabru nu
klotus laukus, džiaugiamės, 
patenkinti nešilta saule, pa
tenkinti gamtos perversmu.

■ Niekur taip nėra kaip 
Lietuvoje: sultingos pušys 
apsikaišiusios sniegu, Ne
muno ledas blizga tartum 
deimantas; pers p ektivoje 
sniegas, sniegas. Tik kele
tas minutų kantrybės, kiek 
gero noro ir paklysite ten 
kur Kauniečiai linksmina
si, kur švilpia rogės, tarška 
motorcikliai, kur Kauno 
pulsas žiemą. Geležinio, ar 
žaliojo tilto, kurį raižo kas 
pora valandų traukiniai, 
jus palydi žali, geležiniai 
balkiai, nejučiomis perneša 
jus per Nemuną, prieš jus 
išauga, kurį laiką medžiuo
se pasislėpęs, kalnas. Štai 
rogių pulkai išsirikiavę tar
tum kareiviai, štai Kauno 
pulsas. Iš jaunų krūtinių 
išsiveržus maloni garsų ju
ra, sutinka kiekvieną nau
jai atėjusį. Pro akis švil
pia rogės, linksmi veidai. 
Aleksoto, Fredos kalnas ap
gultas sporto mėgėjų. Iš 
žaidimo aikščių, iš aržuoly- 
no visas gyvenimas perke
liamas čia.

O koks poetiškas saulėly
dis sustingusiame Nemune! 
Deimantų jura jus atgaivi

na, pripildo naujų jiegų, su
stingę kaulai pajaunėja.

Įdomu žiemą Kaune.... 
Kviečiu....

■v -v -v

Bendra nuotaika. Gal kai 
kas pasakytų kad apie ben
drą nuotaiką neverta rašy
ti, visvien krizis ir tiek. Vi
sur krizis, ir Lietuvoje kri
zis. Ir ką daugiau rašyti?

Bet žmogaus kaip siela 
taip ir prigimtis nemari. 
Vis j ieškojimai, palygini
mai, nauji išradimai, kas 
nors nauja.

Kaune nepaprastai krito 
visų produktų kainos, kai 
kurių po 75'-. Krautuvių 
vitrinos blizga: išpardavi
mai, kainų numušimai, ga
lutiniai išpardavimai ir taip 
be galo. Prie dabartinio už- 
dabartinio uždarbio, ir su 
mažiausia alga galima išsi
versti. Maisto produktai 
be galo pigus. Kviečių cent
neris 6 litai! Neparasto pi
gumo epocha.

Importas siaurinama, ap
saugo jama savo gamyba. 
Savos įmonės pigiau gami
na, geriau prisitaiko rinkos 
reikalavimams. Jeigu im
portuotas kalnierukas 1.50, 
2 litai,1 savą galima neblo- 
gesnį nusipirkti už 75c.

Ką bekalbėti apie ukius: 
žemė nepaprastai atpigo. 
Už 15,000, 20,000 litų gali
ma nusipirkti vidutiniškai 
įrengtą 25—30 hektarų ūkį. 
Visur tie nelaimingi pini
gai, pinigai....

ISPANIJA NESUSITVAR
KO; NORI ĮVESTI AŠ

TRIUS TEISMUS
Madridas. — Ispanija iš

vijus karalių tikėjosi gero
vių, bet to neatsiekia. Šalis 
taip pat vargsta ir žmonės 
nerimauja. Dabar ruošia
ma įvesti griežti teismai 
ir bausmės, kad privertus 
piliečius pildyti įstatymus.

Prie kitko valdžia nori 
griežčiau tvarkyti bažny
čias ir dvasiškiją, nes sako 
kunigai dar turi labai dide
lę įtekmę į tikinčiuosius.

TAKSUS REIKĖS MO
KĖTI NUO VIRŠ $1,000
Įvedus didesnį aptaksa- 

visą padidinimui valstybės 
iždo, Amerikos gyventojai 
Šymet turės mokėti taksus 
nuo mažesnių sumų. Pav., 
pavienis vyras uždirbantis 
$1,500 į metus nieko nemo
kėdavo, dabar turės mokė
ti už uždarbį virš $1,000.

Vedę žmonės nemokės už 
uždarbį iki $2,500 į metus. 
Tokiu budu taksai palies 
turtingesniuosius.
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KORESPONDENCIJOS
PITTSBURGH PHILADELPHIA, PA.

ŠIS-TAS APIE ŠĮ-TĄ
Pittsburgiečiai pasigenda 

žinučių iš Pittsburgo pa
dangės. O jų čia yra viso
kių, tik niekas nepaduoda.

Nors daugelis fabrikų 
vos kruta ir kiti visai sto
vi, bet gyvenimas vistiek 
eina savo keliu. Vieni de
juoja, kiti dar turi iš ko pa
silinksminti.

Draugijos rengia vakarus 
viena už kitos, lyg geriau
siais laikais. Ypač pasižy
mi Radio Klubas, kiti jau 
ir pyksta ant jo, sako ki
toms draugijoms nėra nei 
kada ką parengt. Visokių 
parengimų net perdaug.

Taipgi tveriasi ir naujos 
organizacijos. Vienos kad 
tik pasirodyt, tik turėt var
dą, o kitos su plačia pažiūra 
j ateitį. Prie tokių reikia 
priskirti Lithuanian Coun
try Club. Šis klubas nupir
ko farmą netoli miesto, ma
no pastatyt naują salę šo
kiams, kad vasaros laiku 
turėjus nuosavą vietą pasi
linksminimams. Tuo dau
giausia rūpinasi Lietuvių 
Vaizbos Butas, kuris turi 
77 narius, taigi gana dide
lis buris. Tokia įstaiga tai 
jau bus ant visados.

Šiais metais daugiau su
sirūpinta ir Pittsburgo U- 
niversiteto Lietuvių Kam
bario įrengimu. Visos di
desnės draugijos rengia va
karus ir pelną skiria Lietu
vių Kambario fondui.

Lietuvių Studentų Klubas 
su kitų tautų studentais 
rengia didelį balių Pitts
burgo didžiausioj salėj, Sy
ria Mosque. Balius bus Va
sario 27 d. Pelnas nuo ba
liaus bus lygiai padalintas 
Tautii Kambarių fondams, 
kurių tautų studentai prie 
rengimo prisideda.

Negalima praleist nepa
minėjus musų raudonukų 
burbulą. Po L. M. D. val
dybos rinkimo jie per “Lai
svę” sukliko kad vienas re- 
akcijonierius iššluotas. O 
po teisybei tai tik L. M. D. 
pirmininkas tapo išrinktas 
naujas, J. Pociūnas, kuris 
tačiau niekas nėra buvęs 
komunistu ir turbut nebus. 
Tai koks skirtumas tarp jo 
ir buvusio pirmininko Gu
tausko. Ot kad raudonu
kai galėtų prašalint J. Vir
bicką, žinomą tautininkų 
sandariečių darbuotoją, tai 
galėtų pasigirti. Jie statė 
savo žmogų prieš Virbicką, 
bet Virbickas gavo 92 bal
su, o raudonas kandidatas 
tik 15. Tas parodo kokios 
spėkos raudonukų L. M. Dr- 
joje, bet per savo laikraš
čius tai leidžia burbulus.

Negeriau jie laimėjo ir 
Lietuvių Tautiškų Kapinių 
susirinkime, kur per meti
nį susirinkimą buvo priim
ta nauja konstitucija ir ko
munistai pažaboti.

Pittsburgietis,

Prakalbos. Sausio 22 d. 
L. T. K. B. Šv. Marijos pa
rapijos komitetas surengė 
prakalbas Lietuvių tautiš
koje salėje. Įžanginę kalbą 
pasakė J. Krasauskas, api
budindamas vietos parapi
jos bėgančius reikalus ir L. 
T. K. B. Sinodo darbuotę. 
Baigęs savo kalbą perstatė 
Kun. J. Liūtą. Kun. Liū
tas kalbėjo apie L. T. K. B. 
Sinodą, kurs yra musų tau
tinių idėjų ir tikybinės kul
tūros centras. Jo kalba bu
vo aiški ir vaizdi ir publika 
gyvai domėjosi. Jis savo 
kalboje pajudino daug iš 
Lietuvių gyvenimo tokių 
atsitikimų, kurie giliai su
judino klausytojus. Kun. 
Liūto graži kalba ir reikš
mingos mintys giliai įsme
go į žmonių širdis, iš kurių 
akių matėsi dvasiškas atgi
mimas. Jis ragino žmones 
negarbinti svetimų dievų, 
kuriuos įvairių “izmų” taip 
dvasiniai, taip svietiški va
dai įaugino į musų žmonių 
pasąmonę. Publika jaut
riai pritarė kalbėtojui.

Po trumpos pertraukos 
puvo perstatytas kalbėti 
Ąrkiv. Geniotis. Jo kalba 
nivo jautri, turininga ir įs
pūdinga. Jis ištikro įdo
miai kalbėjo, bet juk visko 
čia nesutalpinsi. Tik noriu 
pabrėžti vieną Ark. Genio- 
čio pareiškimą, kad, anot jo, 
visi kokie tik musų gyveni
me blogumai yra, paeina 
nuo “pragaro kunigaikščio” 
Plutono.

Nors pranešimai apie šį 
susirinkimą paskleisti tik 
diena pirm įvykimo, vienok 
publikos pastebėtinai daug 
nusirinko ir visi ramiai ir 
geroje nuotaikoje klausėsi 
prakalbų. Šios prakalbos 
liks Philadelphiečiams ilgai 
atmintyje. J. Krasauskas.

Pennsylvanijoje 1932 me
tais minkštos anglies iškas
ta apie 75,000,000 tonų, ar
ba mažiausia negu kurį ki
tą metą nuo 1900 metų.

Lapkričio mėnesį buvo iš
kasta 6,525,000 tonų; Gruo
džio mėn. — 6,418,000 tonų.

Apdovanojo medaliais už 
narsumą. Pittsburge, Car
negie fondas išdalino meda
lius už atsižymėjimus 1932 
metais gelbstint kitų žmo
nių gyvastis. Medalius ga
vo 30 asmenų iš 16 valsti
jų, kurie buvo tam fondui 
rekomenduoti. Iš apdova
notų devyni yra patys žu
vę kitus gelbstint. Dova
nos pinigais duota jų šei
moms. • -

WILKES BARRE, PA.
Atidaryta Liet. Taut. Kata

likų Bažnyčia

Kaip patys parapi jonai 
;aip ir ne-parapijonai ne
kantriai laukė atidarant L. 
Tautos Kat. Bažnyčios. Jų 
tas laukimas išsipildė Sau
sio 7 dieną — bažnyčia iš
kilmingai atidaryta.

Atidarymas atsibuvo su 
iškilmingais mišparais šeš
tadienį, Sausio 7 d., vaka
re. Apeigose prie vietinio 
klebono Kun. J. Brazio da
lyvavo Kun. V. Vaicekaus
kas, Kun. Dimša ir dar vie
kas, kurio pavardės neteko 
sužinoti. Per apeigas pri
sipildė pilna bažnyčia žmo- 
sėmis ir visi klausėsi su įdo
mumu kaip atidarymo apei
gų taip ir mišparų Lietu
vių kalboje. Pirmą pamok
tą pasakė Kun. Vaicekaus

kas iš Scrantono. Antrą sa- 
Kė vietos klebonas Kun. J. 
Brazvs. Pamokslai plačiai 
išaiškino tautinės bažnyčios 
tvarką ir Lietuvių kalbos 
galimybę bažnyčioje pamal
doms.

Per sekančius du sekma
dienius žmonės bažnyčią 
lankė gausiai, nes kiekvie
ną kartą buvo bažnyčia pri- 
sipildžius žmonėmis.

Linkėtina kad naujai pa
rapijai viskas sektųsi.

‘ K. D.

JAU PRIIMAM 1933 
M. BONŲ KUPONUS

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

DAYTON Į
Svarbus parengimas. Va

sario 5 d. LRKSA. 191 kp. 
rengia vakarą parapijos sa
lėje. Vakaras tuo svarbus 
kad bus paminėjimas Lie
tuvos nepriklausomybės 15 
metų sukaktuvių. Progra
mas bus gražus, iš dainų ir 
muzikos. Taipgi atvyks žy
mus svečias, p. Sutkus, to 
Susivienijimo centro prezi
dentas, kuris pasakys pra
kalba. Patartina geros va
lios Lietuviams atsilankyti 
ir apvaikščioti musų tau
tos reikšmingą šventę.

Susirgo dvi Lietuvės. An
tanina Augustauskienė gy
dosi Miami Valiev ligoninė
je; Paulina Kubilienė gy
dosi St. Elizabeth ligoninė
je. Jom daryta operacijos. 
Linkėtina jaunoms ir ge
roms Lietuvėms greitai pa
sveikti.

Smarkus k u m štininkas. 
Vincas Čepulionis (Sim. Če- 
pulionio sūnūs) labai smar
kiai kumščiuojasi, ir dau
giausia laimi numušimais 
(nokautais). Tos rūšies 
oponentų čia jam besiran
da. Sporto žinovai numato 
jaunam Vincui gerą ateitį.

Reikalauja įvesti bedar
bių apdraudę. Čia kalbėda
mas, Prof. W. M. Leiser- 
son pareiškė kad būtinai tu-i 
rėš būti įvesta bedarbių ap-: 
drauda. Ohio valstijoje. To
liau, sako, bedarbių apdrau- 
da neužilgo liks federališ- 
ku įstatymu. Naujas Pre
zidentas Roosevelt, sako, y- 
ra tos nuomonės, ir Demo
kratų platforma to reika
lauja.

Ištikro kitokios išeities 
nėra pagerinimui bedarbių 
būklės kaip tiktai įvedant 
bedarbių apdraudę.

Laiškas iš sovietų. Čia 
Daytone vienas Slavas gavo 
laišką nuo savo buvusio 
Iraugo Ruso, kuris metai 
atgal iš Cincinnati, O., iš
keliavo su šeima į bolševi
kiška rojų. Laiškas rašy
tas labai atsargioj formoj 
ir pasako štai ką:

Mes dirbam gerai, bet gy
venimą turim labai skurdų, 
labiausia kad to valgio ne
duoda gana, o dirbti reikia. 
Šį pavasarį turbut sugry- 
šim atgal į Ameriką. Mano 
žmona net iš proto kraus
tote, o sūnūs, kuris yra in
žinierium, irgi nepatenkin
tas tokiu sunkiu gyvenimu 
ir nori kuogreičiausia gryž- 
:i į Ameriką.

Reiškia, bolševikiškas ro
dis darbininkui patol gra
žus pakol pats negauna pa
tirti ypatiškai to rojaus gy
venimo gerybių. “D.” Rep.

LAKUNU PRISIREN
GIMAS KELIONĖN

Lakūnai Darius ir Girė
nas Sausio 19 d. pasirašė 
sutartį su Laird Aircraft 
Co., žinoma aero kompani-| 
ja Chicagoje, parengimui jų 
lėktuvo skridimui Į Lietuvą 
pabaigoje Gegužės mėnesio 
šią vasarą. Laird Co. ap
siima padirbdinti jų lėktu
vui naujus sparnus, įdėti 
naujus gazolinui bakus del 
"00 galionų, sustiprinti va
žiok}, įdėti naują vairavi
mo prietaisą ir bendrai at
naujinti visą lėktuvą, kad 
butų galima pakilti su 7300 
svarų sunkumos. Už pa
rengimą lėktuvo tolimam 
skridimui, bet neįskaitant 
nei instrumentų nei moto-į 
ro, Laird Co. ima $3,250. 
Skridimo Fondo Globėjai i 
sutartį rado prieinamiausią 
ir ją užtvirtino.

Laird Aircraft Co. yra 
žinoma žymiais pasižymėji
mais ore nuo 1912 metų. Jų 
išdirbti lėktuvai padarė di
delius rekordus skraidyme.

Sprendžiant iš tos kom

panijos gamintų lėktuvų irj 
jų atsiektų rekordų, kurie; 
yra tik dalis Laird’o nuo
pelnų, reikia tikėti kad mu
sų lakūnai gaus rimtą pa
tarnavimą, ir bendrai su
dėjus lakūnų bei konstruk
torių prityrimą reikia lauk
ti gerų pasekmių.

Kapitonas Darius sako, 
jeigu pasiseks sukelti už-!

pirkti didesnio pajiegumo! 
motorą, kuris kainuoja, se
ną motorą įmainant, $2,750. j 
Su nauju motoru bus leng-i 
vesnis pasikėlimas. Nauja-' 
sis motoras yra didesnės 
kompresijos, tuo budu to-į 
bulesnis, ekonomišk e s n i s 
degamos medegos atžvilgiu. 
Vartojant didesnės kompre
sijos motorą padidės veiki
mo radius nuo 5000 iki 5500 i 
myliu, arba nuskridus Kau
nan liks dar 900 mylių skri
dimui gazolino. Tai nema
ža atsarga. K-tas.

Už $3 metuose pralinksminsit 
visą kaimą — išrašykit saviš-1 

kiams į Lietuvą “Dirvą”. I

NEW YORK, N. Y.
RUOŠIA MENO PARODĄ

Lietuvių dailininkų gru
pė New Yorko apielinkėje, 
Lietuvių Meno Ratelis, ren
gia trečią Dailės Parodą, 
kuri atsibus Hotel Victo
ria, prasidedant Vasario 6 
d. iki Vasario 20 d. Ši bus 
antra paroda Victoria ko
telyje.

Bus išstatyti dailės kuri
niai Lietuvių Meno Ratelio 
narių ir šiaip Lietuvių dai
lininkų. Tarp dalyvaujan
čių parodoje menininkų ra
sim: J. P. Sabaliauskas, He
len V. Wise-Vyziutė, J. Su
bačius, Mary Cralick, J. A. 
Paškauskas (iš Gary, Ind.), 
T. J. Mažaika, W. J. Vit
kus, E. Vasiliauskaitė (iš 
Baltimore, Md.) ir kiti.

Visi Lietuviai yra prašo
mi paremti šią parodą sa
vo atsilankymu. Kvieskit 
savo draugus ir pažysta
mus atsilankyti.

Lietuvių Meno Ratelis 
dirba nenuilstančiai Lietu
vos ir Lietuvių naudai ir jo 
visi žygiai vis toliau veda] 
bendrą Lietuvių vardą į di

desnį tautišką nušvietimą 
svetimų tautų akyse.

Tat visi Lietuviai nepa
mirškit šį istorinį dailės 
žingsnį. Atsilankykit ir pa
rodykit kad mokat įvertinti 
Lietuvių Dailininkų kuri
nius. Ne Dailininkas.

UŽ MELAVIMĄ NUDEGI
NO LIEŽUVĮ

New York. — Pleasant 
Plains miestelyje tapo su
imta motina kuri norėjo 
padaryti iš savo dukters, 9 
metų amžiaus, teisingą ir 
nemelagę. Sugavus mergai
tę meluojant, motina nusi
tempė ją į virtuvę, liepė at
kišti pirštus, ir kožną jų 
padegino, paskui įsakė iš
kišti liežuvį ir tą padegino 
degtuku. Kadangi apie tai 
patyrė policija, motina bu
vo areštuota už kankinimą.

Nužudė keturis vaikus. 
St. Perpetue, Que., Kana
da. — Pamišęs tėvas savo 
ūkeie nužudė keturis savo 
kūdikius, kurių seniausis 
buvo keturių metų. Tėvas 
suimtas.

Ką Kiekvienas Turėtų
Žinoti Apie Lytiesfe;

Silpnumus
Tankiai Taip Vadinamas Pamestas Vikrumas arba 
Pamestas Vyriškumas nėra Ypatos Pasiteisinimas 

-—Jauno arba Seno-—Vyro arba Moteries
Iš visu negalėjimų kuriuos žmonija turi .paprantamas mėdikalei profesijai.

nas nelaimingiausių, ir gali būti mažiausia suas, inkstų ir pūslės ligos ir prostatiškų liaukų 
Patžagystė, jtempmas pajėgų, nenuosaikummo. Mieganti nervai, dabar žinomi kaipo kai- 

suirimas yra tiesioginė priežastis lyties silpnu svarbi priežastis. Viena iš paprasčiausių pria
po Neurocoma, kuri yra kita tiesioginė ir labaiamos moterų ligos, nesveikavimai.
žasčių tarp moterų yra ovarian arba taip vądinlatinio lytiško susierzinimo arba kitokių lytiškų

Nevrocoina labai tankiai yra pasekmė nuo likimuose buna pasekmė susižeidimo arba ligos, 
nepador ų pasielgimų. Tik labai retuose atsitipo pasekmė gamtiško jausmų atbuk ino. 
Taipgi buna kaip visiems gerai suprantama kamones, kurie neišrodo geroj sveikatoj ir lytiš- 

Labii tankiai mes randame visai jaunus žlėmis arba Neurocoma.
kai nus.lpę, ką mokslas vadina miegančiomis gilaimingej ir apgailėtinoj padėtyje, n.žiūrint del

Bet kas nori pasilikti tokioj daugiausia nesivaizduoti daugiau nelaimingą ir apgailėtmą 
kokios it eš-.stles lai neatsitiktų? Sunku sau jos yra sumenkėjusios. Suprantama, viskas ga- 
žmogų kaip toki nelaimingą kurio lytiškos jiegok’o padėjimo, kas ir patariama padaryti d.l 
I:mo ba -.(loma panaudoti kad išsigelbėjus nuo tiri labai svarbią įtekmę į musų fizišką ir pro- 
daugelic priežasčių.

Mes dabar gerai žinome kad lytiškas gilės trvai kontroliuoja kiekvieną musų veikmę, kiek- 
tišką gerbūvi. Yra senai žinomu faktu kad ne raumenis, ak's, burną — ir todėl visai natura- 
veną musų kuon organą — net rankas, delnus,ytis neaktiviškais — kaip sakoma užmiega. Jie 
lu kad jie kontroliuoja taipgi ir giles.

Besartnant senatvei,, nervai pradeda darkas nepagelbės, bet jeigu nervai tiktai užmigę 
nėra dar mirę. Jeigu jie butų mirę, jiems nie pradeda senti, jie gali būti atgaivinti. 
(Neurocma) kaip atsitinka su daugelu kuometnešti, lytiškas nepaėgumas be abejnės yra vie-

Nugalėti toki padėjimą, preparacija vadinama Nu •.atone buvo surasta ir pavartota ‘išbudinimui’ užmigusių lytiškų gilių nervų, ir tuo be
du atgaivinama ne tik gilės, bet ir visa ypatos sistema. . .

Gilių aktiviškumas, raumenų akcija ir visas kūno ve.k mas atsiliepia atgijusems nervams.
Tai yra principas ant kurio Neurotone yra paremtas. I-------- - -

gsta, neturys apetito ir abelnai silpnai jaučiasi — yra tai jūsų gilių
Kuomet kūno vekimas nėra normalus — kuomet jis yra nusilp-s, lengvai pavarg- 

nervai užmigę — jus sergate nuo Neurocoma.

NUŽUDĖ PAČIĄ. New 
Kensington, Pa. — Rusas 
Teodoras Kornowski Sausio 
25 d. nušovė savo pačią ir 
paskui pats nusišovė. Liu
dininku buvo tik jų penkių 
nietų vaikutis. Kada par
ėjo iš mokyklos vyresnis 
vaikas, policijai tyrinėjant 
paaiškėjo kad levas nedir
bo virš metą laiko ir kad 
jo žmona tankiai jį kaltin
davo neištikimybėje.

LAIŠKAS Iš LIETUVOS
Aš Ona Račytė, iš Kybartų, 

pajieškau savo broli Antaną 
ir sesutę Anelę Račius. Jie iš 
Lietuvos išvažiavo su mamyte 
prieš karą, tėveliui mirus. J'e 
gyveno Vilkaviškio apsk., Būd
viečio kaime, kilę nuo ūkės. 
Amerikon nuvažiavo į Baltimo-I 
rę. Prašau gerb. skaitytojų jei 
žinote apie juos man pranešti 
laišku, už ką busiu labai dėkin
ga. Mano antrašas:

Lithuania Kybartai 
Pilėnų gal. 14, Onai 'Račytei.

KĄ SAKO NAUDOJANTIEJI
‘Neurotone’ sirnčiamas į kiekvieną Amerikos valr.t ją, taipgi 

į daugelį kitų šalių. Daugelis naudotojų jaučiasi dėkingi už tai 
jis jiems yra padaręs, jie mums tašo didžiai užganėdini.', bet mes 
nevartojant visų j” vardus, nes tai yra jų ypatiškas eikalas. Čia 
paduodame tik keletą:

Mr. J. D. B. iš Wilson, No. Caro., sako: ‘Man einasi labai ge
rai. Neurotone be abejo tikrai pagelbsti, taip kaip jus sakot.’

Mr. E. J. H. iš Battle Creek, Mich., rašo: ‘Aš jaučiuosi labai 
gerai ir pasirengęs vaikščioti. Jūsų vaistai tikrai pa ’.arė ste
buklus del manęs.’

F. S. L. iš Roxzury, Mass., rašo: ‘Man padarė begalo dau ■ ge
ro. Tai yra viena tų žiemų kad aš neturiu skausmų ir gėlimų 
Tai yra pirma žiema kad aš neturėjau sciatica per visą žiemą.’

Vyrus iš Illinois rašo: ‘Aš vartojau jūsų Neurotone ir drąsia 
galiu pasakyt kad man padarė begalo daug gero. Aš beveik esi 
tikrai ‘tvirtas vyras’ ir vėl.’

Jeigu jūsų lytišks spėkos nusilpnėjusio, viskas ką mes jūsų 
prašome, pamėginkite Neurotono, ir tai padarykit tuojau. Jei 
gu jus jaučiatės nusilpę taip kad jums sunku bet pavilkti kojas 
pamėginkite Neurotone ir pažiūrėkit ką jis del jūsų gali pada 
ryti.

Atsiminkite, jus galite padaryti šį išmėginimą bė mažiau 
sios rizikos. Pamėginkite Neurotone, ir jeigu pasekmės bus ne 
užganėdinančios, pasakykite mums apie tai, ir jūsų pinigai bm 
sugrąžinti. Bet pamėginkite Neurotone ir duokite mums progi 
'jums pagelbėt, taip kaip mes pagelbėjcme daugeliui kitų.

Neurotone neparduodamas vaistinyčiose, bet tiesiog per 
mus, ir prirengiamas specialiai del kekvienos ypatos sulyg pa
duotų atsakymų užklausimo laiške. Jeigu nebus visi klausimai 
atsakyti, mes vaistų nesiųsime. Yra labai svarbu kad atsaky
tumėt į visus kl-iusimus, taip kad mes galėtume pasiųsti jums 
vaistus kokie geriausia tiks jūsų padėjimui. Tuo bulū mes ga
lime duoti kiekvienam kuris į mus atsikreipia pilną atidą, ir 
pritaikyti vaistus kurie pilnai atitiks reikalui.

SFECIALIS PASIŪLYMAS
Reguliarė Neurotone kaina yra $2.CO už dešimts dienų gy

dymą. bet del tų kurie atsiųs greitai, mes pasiųsime reguliari 
$2.00 pakelį už $1.00.

Taigi jeigu jus esate nuslnęs lytiškai, atsakykite į visus 
klausimus su didele atida, pridėkite vieną dolarį ir tuojau pri- 
s'uskitc. .......

Šis pasiūlymas yra pilnai parantuotas, taigi s ųskitė šian
dien, neatidėliodami.

LYELL H. CARVER & CO.
2057 Leo Bldg. Kansas City, Mo. *

PADARYKIT ŠĮ BANDYMĄ NERIZIKUODAMI CENTO
Atidžiai atsakykite į visus klausimus, nes Neurtone yra prirengiamas 
jums specialiai, ir parduodamas jūsų pilnam užganėdinimui, arba grą
žinsime pinigus atgal.

Pilnas Vardas-Pav.: ................................................................................................... ..
Gatvė arba R. F. D. Adresas ..................................................................................
Miestas ............................................................................... Valstija ........................
Koks jūsų amžius? .................................... Kiek aukščio? .................................
Kaip veikia jūsų viduriai? .....................................................................................
Kiek kartų per dieną einat šlapintis? ........... Nakčia, kiek sykių?.........
Ar skauda kaip šlapinatės? ................... Ar sunku pradėti? ....................
Ar degina arba peršti? .............................................................................................
Ar pūslė pilnai išsituština? ..................................................................................
Ar kas nors kito nuvarva? .....................................................................................
Kiek maždaug puskvorčių prašalinai i 24 valandas? .................................
Kiek sverate? ........................ Kudėjat ar riebėjat? .......................................
Kiek jūsų pulsas muša? ........................ Ar turite karštį? ........................
Ar turite skausmus tark scrotum ir rettum? (TIKTAI DEL VYRŲ). 
Paženklinkit ant apačioj telpančio paveikslo tikrai kurioj vietoj skauda 
arba kur turite kkį dieglį arba nesmagų jausmą.
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“Liaudies Tribūna” 
2437 W. G9th St. 

CHICAGO, ILL.
Telef. Grovehill 2242

No. 5

GRAŽUS LIETUVIŠKI RADIO PROGRAMAI KADA IR KAIP PA- NEW YORK TO KAUNAS
IR JV KŪRĖJAS KOMP. VANAGAITIS 

Ar Klausotės Chicagos stoties WJJD?
Nepajutom kaip prabėgo 

ketvirtdalis metų tų sek
madienių kurių popietėmis 
plačios Amerikos Lietuviai 
turėjo daug malonumo iš
girsti gražias musų liaudies 
dainas, kurios budina mu
myse tėvynės meilę. Girdė
jome ne tik dainas bet ir 
žavėjančią muziką, puikų 
orkestrą, gražiai skamban
tį chorą, kas priminė Lietu
vos laukus ir tas dainas ku
rios daugeliui buvo užmirš
tos.

Sumanytojas šio gražaus 
darbo yra musų gerbiamas 
kompozitorius Antanas Va
nagaitis, kuris yra ne tik 
sumanytojas bet ir didelis 
darbininkas. Jis pasiėmė 
sau tą užduotį, rado budus' 
ir galimybes paskleisti Lie
tuvių dainas per radio po 
plačią Ameriką. Tos dai
nos, Lietuviška ‘muzika, tie 
radio programai pasiekia 
desėtkus tūkstančių Ame
rikos Lietuvių, o kiek visų 
kitų tautų žmonių klausosi 
Lietuviškų programų, kurie 
yra tokie įdomus ir tikra 
naujenybė svetimiems klau
sytojams. Prie to dar pri
sideda ir. Lietuvių jauni-

Itališki Akordionai
Ask far

Visokių rūšių ir 
rankų darbo, už 

ZiUL—: įę i pig>aus>as kainas.
I'sM Patenkinimų ga-

R JjSr rantuojam. Mes 
fj == b taipgi Vaisom. Se- 

llifcjl ni' imami mainais.

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

Chicago, Ill.
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= Profesionalai ir
= Biznieriai =
1 SKELBK1TĖS
| “Dirvoje” ir E
= ‘Liaudies Tribūnoje’ E
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SKAITYKIT IR PLA
TINKI!1 “DIRVA IR 
“LIAUD. TRIBŪNĄ” 
“Dirva”-“Liaudies Tribūna” visuomet atvirai rašo tiesą, 

rūpinasi visais tautos reikalais, neatsižvelgia į partijas bei 
grupes. Yra geriausi draugai ir patarėjai kiekvienam. Už 
kelis centus atneša milžinišką naudą savo skaitytojams.

Tenelieka nei vieno Lietuvio kuris neskaitytu “Dirvos”- 
“Liaudies Tribūnos”. Prisidėkite visi prie platinimo jų.

Kaina metams tik $2.00. Pusei metų — $1.00.
(Du laikraščiai tik už $2.00 metams)

Užsirašant arba šiaip reikalais kreipkitės adresuodami:
“Dirva” “Liaudies Tribūna”

6820 Superior Ave. 2437 W. 69th Street
Cleveland, Ohio Chicago, HI.
ąiiiimiimiiiiiiiiimiimimiiiimmmimiimiiiimniimiiimiimiiiimiiiiiiimiiim ’j;' 

I susivienijimas! 
= LIETUVIŲ AMERIKOJE g

= Didžiausia Lietuvių Organizacija |

| 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; $000, ir $1,000. E 

Ligoje pašalpos savaitėje moka: $6.00; $9.00; ir $12.00.
E Jeigu j’autiesi geru Lietuviu, jeigu tau apeina tavo šeimos Ii- E 
E kimas kuomet tu iš šio pasaulio pasišalinsi, jei rupi paties padėtis E 
E nelaimei ar ligai ištikus — prisirašyk prie S. L. A. Prie šios or- = 
E ganizacijos priklauso visi prakilnus Lietuviai. Buk ir Tamsta tų = 
S prakilniųjų tarpe! Prirašyk ir savo mažamečius — berniukus ir ĮE 
s mergaites prie Susivienijimo. s:
’■E Informacijų kreipkitės į S. L. A. Centrų aukš.čiau paduotu = 
E antrašu arba j vietinių kuopų valdybas. E
KiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniš
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GERĖS AMERIKOJ
LAIKAI

(Tąsa iš pereito num.)mas, kurs ne tik muzikos 
ir dainų atidžiai klausosi, 
bet ir turi kuo pasididžiuoti 
kad Lietuviai, maža tauta, 
gali atlikti tokius kultūri
nius darbus kaip ir didėsės 
tautos.

Kad tai Vanagaičio sun
kaus darbo vaisius galima 
pastebėti iš jo žilos galvos. 
Ne tai]) jau senai komp. A. 
Vanagaitis atrodė jaunas 
vyras, šiandien jau žilas 
kai obelis. To didelio dar
bo rūpesčiai jį pražilde. Bet 
neturės ko gailėtis, tas jo 
nuopelnas paliks istorijos 
puslapiuose.

Jo vadovaujami radio 
programai, žinomi kaipo 
‘Margučio” programai, ei
na iš stoties WJJD Chica- 
goje, 2:45 po pietų Chica
gos laiku, 3:45 rytinių val
stijų laiku.

Teko girdėti kad “Mar
gučio” programų vedėjas 
gerb. Vanagaitis labai pa
geidauja kad tie kurie gir
di jo programos parašytų 
jam laiškelį, atvirutę. Tas 
jums mažai kaštuos, o pa- 
rodysit savo užjautimą ir 
įvertinimą to didelio darbo. 
Parašykit WJJD Chicago, 
arba “Margutis”, 2437 W. 
69 St., Chicago, Ill. Tą ga
lėtų atlikti ypatingai jauni
mas, parašydami Angliškai 
arba, Lietuviškai. Taigi pa- 
sistengkite tą padaryti.

Reikia prie progos pa- 
ačiuoti Adv. A. A. Oliui, 
kuris per tą pačią WJJD 
stotį gražiai nušviečia visų 
tautų klausytojams Lietu
viu tautą, ir Adv. R. A. Va- 
salle (Vasiliauskui), kuris 
apipasakoja apie Lietuvius 
sportiningus ir jų pasižy
mėjimus. Tai vis yra ir tu
ri būti pagirtinas darbas. 
Visos tos pastangos yra ne 
kas kita kaip nasišventi- 
mas Lietuvybės labui!

Aras.

Kas atsitiko pradžioje 
1929 metų

Pabaigoje' 1928 ir pra
džioje 1929 metų pradėjo 
slūgti visa pramonė, indus
trija; birža sumažėjo, ak
cijos, bondsai pradėjo pulti 
kainoje. Mat, jie buvo iš
kilę dėka specialių mašinų 
išdirbystės padidinimo, nes 
kož-na .. kompanija, inžinie
riai, architektai turėjo di
delius uždarbius ant nau
jai išrastų mašinų. Pavyz
džiui buvo išrasta tokia ma
šina kuri viena atlieka visą 
dirbtuvės ar įstaigos knyg- 
vedystės darbą vietoj desėt- 
ko ar daugiau darbininkų. 
Todėl kas išrado tokią ma
šiną, dirbo jai dalis ir tt., 
gavo gerą užmokestį.

Visi turėjo pinigų, statė
si namus, pirkosi automo
bilius, bet tuo pat kartu 
darbininkų skaičius fabri
kuose vis mažėjo, o nedir
bančiųjų eilės didėjo ir di
dėjo. Tos kompanijos ku
rios turėjo moderniškas 
mašinas, pridirbo produk
tų staiga labai daug. Bet 
tuoj pamatė kad pradėjo 
trukti rinkų kur tuos pro
duktus parduoti.

Gatavų išdirbinių atsira
do dar daugiau ir “efficien
cy sistema” dar buvo la
biau kunijama ir kitos dirb
tuvės viena už kitos įsive- 
dinėjo mašinas, o darbinin
kai visur turėjo dirbti taip 
kaip mašina, be progos at
sikvėpti laike darbo.

Rezultatas buvo toks kad
1930 metais pasireiškė be
darbių minios. Nors Prezi
dentas Hoover iškarto ne
norėjo pripažinti kad be
darbių yra, kad firmos, pri
dariusios perviršius, pradė
jo uždarinėti duris, betgi,
1931 metais to jau negalėjo 
nematyti, nes Amerikoje 
bedarbių eilės skaitėsi mi
lijonais. Dirbtuvės rinkos 
savo skubiai pridarytiems 
produktams nerado, nes pas 
žmones sumažėjo pinigai 
tūlą laiką nedirbant, ir pir
kimo galia sumažėjo. Jieš- 
kant rinkų kitur irgi nera
do, nes kitos šalys kenčia 
nuo pokarinių pasekmių.

Tuoj prasidėjo puolimai 
ant bankų, nes krintant vi
sokioms vertybėms suma
žėjo bankų investmentai, ir 
bankai vienas po kito užsi- 
darinėjo, uždarydami žmo
nių dar turimus pinigus.

Netrukus visi bizniai pra
dėjo pulti dideliais šuoliais.

Tos pačios firmos kurios 
prisipirko mašinų sumaži
nimui darbininkų skaičiaus 
pasijuto keblioje padėtyje; 
jų įplaukos sumažėjo. Galų 
gale visus darbininkus tu
rėjo paleisti iš darbo.

Pagelbėjo Geliamai Rankai, 
Sako Ponia Nowakowska

“Per suvirs du metu turėjau neapsa
komai geliamą ranką. Naudojau įvai
rius linimentus, plasterius ir inostis. 
Tačiau niekas nepagelbėjo. Paga
liau išnaudojus dvi bonkas Inkaro 
J’ain-Expellerio visi skausmai prany
ko. Aš dabar esu visiškai sveika, 
ačiū stebėtinai geram vaistui Pain* 
Expelleriui.”

CspyrijU,

S. LAURAITIENĖ užvedė 
BYLĄ

Sausio 23 d. Cook 'apskrities 
teisme S. Lauraitienė • užvedė 
bylą prieš Dr. Lauraitį (jos 
mirusio vyro B. Lauraičio bro
lį), A. Pocienę, šv. Kazimiero 
Akademiją ir šv. Antano pa
rapiją Cicero, Ill., del $30,000 
B. Lauraičio palikimo.

S. N.
Philadelphia, Pa.
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THINGS THAT NEVER HAPPEN
By GENE BYRNES

MARBLE

fpntHNATioNAt. Cartoon Co n v

HALL

■at least in some way associated 
with farm life, but I never 
pictured him as a scholar and 
a soldier.

In his quiet way he narrated 
some of his plans for a trans- 
Atlantic flight with his com
rade, Pilot Stanley Girėnas, in 
their single-motored Bellanca 
plane, which, by the way, is 
painted a most colorful orange. 
With a new motor and special 
compartments to be built into 
the wings and the fuselage of 
the plane, to store the enor
mous amount of gasoline nec
essary for a 4000 mile flight, 
he believed, and of course still 
believes, that their planned 
trans-Atlantic flight would be 
a success.

The new alterations in the 
plane and various other supplies 
do not sprout out of the ground 
just to be picked conveniently 
by those who need them. That 
is why Captain Darius, his 
friend, Stanley Girėnas, and a 
National Flight Committee 
headed by Captain Jurgėla, for
merly in the Lithuanian army, 
are striving hard to raise the 
necessary funds which will ob
tain the desired equipment. The 
various benefit dances and 
banquets which are being given 
in all parts of Chicago are only 
one way in which the two fliers 
can obtain the money they 
need.

Undoubtedly other cities 
containing sizable amounts of 
Lithuanian-Americans are do
ing their share to send the boys 
over to Kaunas. The aid which 
is being given to the fliers here 
in Chicago is worthy of com
mendatory mention. If all the 
other Lithuanian-Americans of 
other cities and towns respond 
as readily as the Chicagoans 
are doing, the flight from New 
York to Kaunas will be a real
ity. Anthony A. Stehnok.

Each time a new affair is 
given for the benefit of the two 
Lithuanian-American fliers, 
Captain Darius and Pilot Girė
nas, I am reminded of one 
eventful night when I first 
made the acquaintance of Capt. 
Darius while we both searched 
for a telegram office that was 
open and would send our mes
sages. We had spent a cam- 
panionable event at “Margutis” 
office and since he was going 
where I wanted to go, he in
vited me to accompany him in 
the search. So we embarked 
from the office and climbed in
to a Ford roadster which pa
tiently carried us around the 
city while we looked for an 
elusive open-for-business tele
gram office.

Neither of us had realized 
before how many telegram of
fices there are in this compli
cated city of Chicago, and 
neither of us would have ever 
believed that so many of them 
could be closed at 2 A. M. But 
maybe because someone said 
“Perseverence brings results” 
or something like that, we were 
able to find what we were 
looking for after touring the 
whole of the South Side and a 
good portion of the downtown 
district.

While riding, we were able 
to better our acquaintance by 
exchanging histories; persona] 
biographies, one might say. I 
was quite surprised to know 
that he was as much a Chica
goan as I, that he attended one 
of the high schools here, and 
that he was an aviator who 
had seen service in the Great 
War as a flier in the Lithua
nian Air Corps. His quiet and 
unassuming manner, his ruddy 
complexion, and his slightly 
foreignly accented speech led 
me to think that he was pro
bably a gentleman farmer or

1
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Velionis B. Lauraitis paliko 
žmoną ir 14 metų sūnų. Prieš 
mirtį jis bylinėjosi su žmona 
ir jis matomai paliko savo tur
tą įvairioms įstaigoms priežiū
roje savo brolio, Dr. Lauraičio. 
Kada byla prasidės gal paaiš
kės dalykai; iš dabartinio skun
do sunku pafeakyti kas ir kaip 
bus padalinta. Rep.
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| Chicagos Lietuvių |
| žinios |
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“SANDARA” JAU 
PRALENKĖ IR KO

MUNISTUS
“Sandaros” Nr. 2 tilpo beveik 

pusė puslapio rašalinės antgal- 
viu “žodis Lietuviško Gyveni
mo Rakytieriams”. Visas raš
tas pašvęstas “L. T.” red. B. 
F. Simons-Simokaičiui ir žino
ma komp. A. Vanagaičiui. Nors 
Simok.iitis nei komp. Vanagai
tis plėšimais neužsiima, bet 
“Sandaros” redaktorius turi 
sau uz didelę garbę pasirodyti 
žemiausios rūšies žmogučiu.

Negana to, Vaidyla rado sau 
smagumo tuos asmenis ir “ju
desiais" išvadinti. Ką tie “ju- 
došiai” Vaidylai pardavė ar iš 
jo pirko jis nepasako.

Tai tau “apšvietus” platini
mas “Sandaros”, organo A. L. 
Tautinės Sandaros, kuri yra p. 
Narvydo vardu leidžiama, nes 
“organizacija” nepajiegia.

Ponas “Sandaros” redakto
rius, pritrukęs kolionių kokių 
net kaimo davatkėlės nenau
doja, toliau stengiasi išsime- 
luoti, pateisinti savo Rusiškos 
kultūros elgesį. Mat, “L. T.” 
buvo pastebėjus kad būrelis 
jaunų Lietuvių vaikų yra mo
kinama Rusiškų šokių ir dėvi 
net “kacapiškus” rubus. Tai 
yra faktas, bet p. Vaidyla sura
do gana ištižas) pateisinimą, 
buk tuos vaikučius mokinąs 
Ukrainietis.

Argi gražu per akis meluo
ti? Gal p. Vaidyla turi trum
pą atmintį. Bet ne taip senai 
įvykusioje Tfansportacijos Pa
rodoje, kur tas jaunuolių būre
lis buvo ir šoko, štai ką tas Ru
sas pasakė: “Mano mokiniai y- 
ra Lietuviai, aš esu Rusas i>- 
dabar aš jums parodysiu kaip 
Rusai šoka”, žinoma, jis pa
šoko “kozačką”, iš ko Lietu
viai labai pasipiktino, kad jų 
jauni vaikučiai turi būti mo
kinami Rusiškos kultūros. Tai 
kaip dabar jis galėjo pavirsti 
“Ukrainiečiu”? Gėda p. Vai
dylai taip meluoti!

Kitas melas, kad ‘Jaunoji Bi
rutė’ išlaimėjo “kelių šimtų do- 
larių dovaną taurę” už šokius. 
Ta taurė Transportacijos Pa
rodoj buvo įteikta Lietuviams 
kurie dalyvavo tame programe, 
ir įteikta ne “Jaunajai Biru
tei”, bet Lietuvos Konsului A. 
Kalvaičiui. Tik už pusės va
landos, iš Lietuvių parodos 
kambario p. Vaidyla pasigrie
bė tą taurę ir išbėgo su ja na
mon.

Tai kam čia taip meluoti ir 
neapgalvotai tikrint? Ką ben
dro taurė turi su “kacapiškais” 
šokiais kuriuos p. Vaidyla pri
sispyręs mokina Lietuvių jau
nimą, dumdamas jų tėvams 
akis, kurie turi gerus norus ir 
nori kad jų vaikai butų Lietu
viai ?

Tiesa, p. Vaidyla yra kilęs iš 
Vilniaus krašto ir kaip dauge- 
gelis musų brolių buvo surusė
jęs, ir jam Rusiška kultūra dar 
neišgaravo.

Bet blogi papročiai taipgi iš
veda žmogų iš kelio, todėl rei
kia atleisti jam . už piktžodžia
vimus, kuo jis vaišina “Sanda
ros” kelis likusius skaitytojus.

Gal tie keli likę sandariečiai 
ir jaučiasi patenkintais kuomet 
p. Vaidyla taip bjaurioja ge
rus Lietuvius, bet užtai jam tik 
keli skaitytojai ir liko. Gaila 
kad “Sandara”, kuri turėtų bū
ti tautiškas laikraštis, šiandien 
jau pralenkė net bolševikų 
spaudą. Bet tie kurie yra Lie
tuviais del p. Vaidylos šmeižtų 
rankų nenuleido ir nenuleis. 
Komp. Vanagaitis dirba Lietu
vybės darbą, “L. T.” red. Si- 
mons-Simokaitis dirba tiek kiek 
gali, ir p. Vaidylos piktžodžia
vimai, išjuokimai jų nei kiek 
nešaldo.

KAS NAUJO UNIVER
SAL STATE BANKE

Nelabai senai Chicagiečiai 
girdėjo didelius šauksmus so
cialistų dienraščio apie kokį tai 
“depozitorių komitetą” ir ko
kius prižadus tas “svieto gel
bėtojų” komitetas darė (kain 
jiems paprasta).

Dabar pasirodo kad tie ku
rie . sekė socialistų nušutusią 
politiką pelnė tiek kiek “Zab- 
lackas už muilą”. Tie vargšai 
kurie sekė socialistus ir liko 
tik papenėti jų nonsensais. Ei
liniai depozitoriai ir po šiai die
nai nieko negavo.

Keli mėnesiai atgal mes sa
kėm kad iš to “komiteto” bus 
tiek naudos kiek iš žuvies pie
no. Tie kurie netikėjo dabar 
turi progą persitikrink Rep.

AREŠTUOTA 124
DEMONSTRANTAI
Sausio 28 d., šeštadienį, Chi- 

cagoj komunistai surengė de
monstraciją prie Japonijos kon
sulato raštinės. Suėjo daugy
bė žmonių, pribuvo policija jų 
vaikyti, 124 areštuota. Paaiš
kėjo kad 51 asmuo iš demon
stravusių yra svetimų šalių pi
liečiai.

Imigracijos Biuras sako ga
vęs iš Washingtono instrukci
jas kad butų padaryta tinka
mos investigacijos ir tie kurie 
nėra Amerikos piliečiai butų 
deportuoti.

Suimtas ir “Vilnies” redak
torius V. Andriulis, jis nesąs 
Amerikos pilietis, ir todėl jam 
gręsia deportavimas.

Reporteriui pasikalbėjus su 
Imigracijos biuro nariais nie
ko aiškaus nesužinota apie Spe
ciales instrukcijas iš Washing
tono, greičiausia tai bus tik pa- 
bauginimas.

Gaila musų Lietuvių kurie 
imasi tokių dalykų kaip rūpini
mosi Kinijos ar Japonijos rei
kalais. Komunistai tik drum
sčia Amerikos Lietuvių gyve
nimą. Butų geriau kad Lietu
viai nesektų jų aklai, pagalvo
tų ką darą. Rep.

Svečias. Sausio 27 d. lankėsi 
svečias Kun. Klimas iš Mt. Car
mel, Pa. Jis čia svečiavosi pas- 
savo draugus.

Pasakojo kad Mt. Carmeiyje 
nesenai įvyko didelės iškilmės, 
kuriose dalyvavo Lietuvos Mi- 
nisteris B. K. Balutis, Vysk. P. 
Bučys, Kun. Baltutis iš Chica
gos ir tt.

Kun. Klimas pasakojo kaip 
Lietuviai gyvena Pennsylvani- 
joj, dalinai nusiskundė kad ten 
kaip ir visur kitur bedarbė 
siaučia.

Dr. Karį Norkat (Norknitis) 
gerai žinomas akių daktaras, 
atsidarė ofisą mieste, 5 South 
Wabash avė., butas 300. Ten 
jis bus nuo 9 ryto iki 6 vak. iš- 
skirant sekmadienius. Laiki
nai jis dirbs vakarais Prans- 
kiečio krautuvėje, 2439 W. 69 
st., greta “Margučio”. Rep.

Marquette Parko kapeljonas 
ir Melrose Parko Lietuvių kle
bonas Kun. Urbanavičius Sau
sio 26 d. minėjo 18 metų kuni
gystės sukaktuves. Jis yra ge
ras Lietuvis patriotas.

NUŠOVĖ J. MARTINKŲ.
Naktį į Sausio 25 d. prie na-( 

mų įvažiuojant automobilį į 
garadžių, 3315 Auburn avenue, 
buvo nušautas J. Martinkus. Iš
kart manyta kad jis turėjo ne
susipratimų su unija, nes jis 
užlaikė laidotuvių automobilius, 
bet vėliau paaiškėjo, sako poli
cija, kad jis pardavinėjo svai
ginančius gėrimus ir matomai 
turėjo priešų. Rep.
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HITLERIS - IR KAS VOKIETIJOS LAUKIA LIETUVOJE
Vokiečių birbynė, fašistų 

vadas Adolf Hitler, užėmė 
Vokietijos kanclerio arba 
ministerio pirmininko vie
tą.

Jeigu Hitler butų tą vie
tą užėmęs du ar trys metai 
atgal, kada jis tiktai buvo 
pradėjęs rėkauti ir baugin
ti visus, gal kas butų nusi
gandę. Dabar gi jo laimė
jimu visi tik nusišypsojo.

Per kelis metus savo aud
ringo veikimo jis pasirodė 
tik barškalas-birbynė, kuri 
Į save atkreipė nerimtų Vo
kiečių atidą, bet nieko gęro 
nežadėjo. Tokie vadai ku
rie daug šneka-barška, ma
žai nudirba.

Hitler moka pozuoti kaip 
Italų Mussolini, bet jis ne
turi to sumanumo ir gabu
mo rimtą darbą dirbti.

Senas Vokietijos prezi
dentas von Hindenburg su
tiko išpildyt to užsidegelio 
garbės trokštančio norus: 
davė jam kanclerio vietą. 
Bet nedavė jam pačiam pa
sirinkti savo ministerius, o 
apstatė ji savais parinktais 
vyrais. Hitler, kur rėkavo 
kad nori “viską arba nie
ko”, nieko daugiau negavo 
kaip tik vietą sau vienam.

Dabar jam lieka gauti 
sau pasekėjų Vokietijos sei
me tiek kad užtektų balsų 
užgyrimui to ką jis darys. 
Jeigu tų pasekėjų nesuda
rys, turės pasitraukti. Tai
gi Hitler’io karjera kaipo 
kanclerio gali greitai per
degti. Tiesa, jis su dideliu 
buriu pasekėjų trukdė ir iš
vertė dabartinį kabinetą. 
Bet ir pats neturi gana rė
mėjų savęs palaikymui.

Hindenburg pavedęs Hit
leriui kanclerio vietą, pa
rinko jam ministerius ir vi
sus suvadinęs, pareikalavo 
audringo fašistų vado pri
siekti jog pildys šalies kon
stituciją, kuri reikalauja 
tarp kitko kanclerio atsi
statydinimo jeigu seimas 
nerems jo darbų.* ♦ *

Michelsonas Išbrauktas 
iš SLA.

Socialistų apaštalas St. 
Michelsonas, “Keleivio” re
daktorius, tapo išbrauktas 
iš Susivienijimo kada jisai 
atsisakė pristatyti savo tik
ro amžiaus paliudymą. Jis 
yra senesnis negu aplikaci
joje pasidavęs.

Pereitame seime jis da
lyvavo kaipo delegatas ir 
net savo kuopą sudaręs kad 
galėtų į seimą Įsigauti.

Tai buvo viena iš socia- 
’istiškų gudrybių padaugin
ti savo delegatų skaičių.

Jeigu Michelsonas tą da- 
•ė klastuodamas galas nuo 
galo tai pasirodo kaip so- 
ualistų vadai buvo pasiry
žę SLA. užgrobti.

O Prezidentas Gegužis ir 
labar dar remia socialistų 
'?usę ir jų kandidatą į cen- 
’ro sekretorius....

Po $83 nuo Galvos
Išskaitliuojama kad Suv. 

Valstijų balsuotojui kiek- 
zienam kaštuoja $83 į me
ns išlaikymas šalies vy- 
■iausybės.

Iš tos sumos, $24 eina iš- 
nokėjimui nuošimčių ir at
pirkimui paskolos bpndsų; 
122.50 užlaikymui karo ve
teranų ir jų pensijoms, o 
M3 šalies apsaugos reika
lams, laivynui ir kariume- 
oei. Gi visi kiti reikalai, 
pradedant su prezidento al
ga iki žemiausių tarnautojų 
algų, raštinių ir įstaigų vė
limas, padengiama su $12.

Nesutikimai.
Dabar pas mus Lietuvoje 

tik rietenos, rietenos.... 
Vieni kitus pravardžiuoja
mos masonais, klerikalais, 
cicilikais, davatkomis, be
dieviais, Romos bernais ir 
tt. Vieni kitus šmeižiame, 
vieni kitiems kojas kišame. 
Jei vienas sumano ką staty
ti, tuojau kiti suskanka 
griauti. Prasimanome vie
ni prieš kitus visokiausių 
nebūtų daiktų ir plepalų ir 
dumiame jais sau ir kitiems 
akis. Apie vienybę ir kal
bos negali būti. Labai nu
stebtų Daukantas, Valan
čius, Basanavičius ir kiti 
amžinu miegu bemiegą vy
rai jei jie galėtų pratrinti 
sau akis ir išvysti musų 
tautos ašarų pakalnę. Ir 
stebiesi žmogus kuriems 
galams visos tos klastos ir 
užkulisinės pinklės. O gal 
tai daroma vardan tautos 
gerovės, jos ateities, labo?! 
Gal visa tai musų žmonių 
laimei? Gal tai idėjų var
du?

Šiandien krikščionis de
mokratas pamatęs skęstan
tį tautininką, nepaduos jam 
rankos, bet mes akmeniu 
kad tasai nugarmėtų dar 
giliau. Tautininkas pama
tęs alkstantį krikščionį de
mokratą, neduos jam duo
nos trupinio, bet pakiš jam 
akmenį. Ir vis tai daroma 
Daukanto, Valančiaus, Ba
sanavičiaus ir kitų tautos 
vyrų vardui pagerbti, jų 
atminimui....

Išseko pas mus nuoširdu
mas, Lietuvis Lietuviui jau

Lietuviai čia ir Lietuvo
je ant greitųjų gal nusigan
do išgirdę jog Hitler tapo 
Kancleriu. Juk jis žadėjo 
atimti visas Vokiečių kolo
nijas ir prijungti atgal Vo
kietijai.

Taigi, pavojus Klaipėdos 
kraštui!

Bet baugintis nereikia. 
Taip kaip dabar Vokietijo
je dalykai eina, Vokiečiai 
patys save susies, nebus ka
da kitus kąsti.

Vokietija oficialiai pulti 
negali nieko, nes Prancūzai 
ir Anglai prie to neprileis.

Pavojingesni yra savi na
miniai priešai — Vokiečiai 
ir jų šalininkai pačiame 
Klaipėdos krašte. Lietuva 
turi būti prisirengus prieš 
juos kovoti ir panaudoti tą 
patį ginklą kokį tik jie pa
sikėsins prieš Lietuvius pa
kelti.

JOSIU, JOSIU
(Adomas Lastas)

Juodą žirgą pabalnojęs 
Aukštu tymo balneliu, 
Aš sau vienas josiu-lėksiu 
Amžių užmirštu keliu.
Josiu lygų, platų lauką, 
Josiu snaudžiančias girias — 
Ten su ragana sudaužiu 
Burtų sklidinas taures.
Kai įjosiu gi į kalnus, 
Kur skrajoja vien arai, 
Ten aušros vartus pasieksiu, 
Ten ir .mirti bus gerai.

Pronskus Parvažiavo — 
ir Tyli

Buvęs “Naujienų” antra
sis redaktorius J. Pronskus 
parvažiavo į Lietuvą, gavo 
“fašistiškoj” šalyje šiltą 
prieglauda, ir tyli. Nepa
rašo nei “Naujienoms” apie 
“fašistų” “smurtus” ar ki
tokius nebūtus dalykus, ku
riuos Amerikoj e būdamas, 
socialistams laižydamasis, 
prieš Lietuvos vyriausybę 
drabstė.

Reiktų ir kitiems apsigal
voti pirm negu į savo lizdą 
nori dergti.

ILGU ŠIRDŽIAI
(Jurgis Baltrušaitis) 

Nenupieši kas čia dedas! 
Švilpia, pusto — visur ledas. . . . 
Begalinės lygmės baltos — 
Kaip šios, mano mintys — Šaltos.... 
Tankiai, tankiai Baimė lankos.... 
Nenuleidžia stiprios rankos — 
Gniūžta — kad ir drąsios — širdys. 
Lyg ant amžių žino žmonės 
Kad nei viltys nei svajonės 
Jų troškimo nepagirdys....

ne brolis bet greičiau am
žinas priešas. Savo širdy
se gaminam vienas kitam 
giliausio keršto ir neapi- 
kantos nuodus, kuriais nuo- 
dijamės ir patys. Ir visa 
tai tautos meilės ir tautie
čių gerovės vardan.

Tai, sakau, yra tik nesu
sipratimas. Nejau šitoje 
žemelėje mums maža vie
tos kad mes tarp savęs pe
šamės? Kapuose visi lygiai 
gausim po kvadratinį siek
snį žemės ir mums visiems 
šitiek užteks. Busim visi 
sotus.

Jei taip, tai kuriems ga
lams visos šitos rietenos ir 
klastos? Kodėl mes vienas 
kitam jau esame priešais, 
nors mus riša bendra kal
ba, tautybė, tikyba? Mus 
riša bendra musų tautos 
praeitis, jos kultūra, kry
žiaus keliai. Musų sentė
viai bendrai ir su pasišven
timu kovojo def tėvynės lai
svės; jie jos nesulaukė. Ta 
laimė teko mums. Tai ko- 
delgi nesidžiaugiame taip 
brangiai atkovota laisve ? 
Kodėl bendromis jiegomis 
nekeliame musų tautos kul
tūros ir gerovės, o aikvoja
me geriausias jiegas tarpu
savio ginčams? Taipgi ir 
lėšų labai daug išmetam be
reikalingoms tarpus avio 
rietenoms.

Ir kamgi visa tai? Ar 
bus šilčiau, ar geriau? Už
mirštame kad priešai tik ir 
laukia musų tarpusavio peš
tynių. Sovietai, Lenkai ir 
Vokiečiai milijonus išleidžia 
sėti tarp musų ųeapikan- 
tai. Reikia pasakyti, jie 
savo pasiekė. Jie jau su
laukė kad mes vienas ant 
kito šunis karstytume. Mes 
taip darome, gi jie iš to tik 
džiūgauja ’ ir laukia pato
gaus momento užgrobti ir 
išnaudoti musų nuvargintą 
šalelę.

Musų tautiečių tarpe tiek 
Lietuvoje, tiek užsienyje 
yra daug tokių kurie sąmo
ningai ar nesąmoningai ko
voja prieš savo šalį. Juk, 
:ei kas nerodo geros valios 
:arpusavio nesu tikimam s 
sulaikyti yra ne kas kita 
kaip tautos priešas. Tas 
:as sėja tarpe musų neapi- 
kantą ir ją palaiko, taipgi 
/ra musų tautos priešas. 
Tokių tipų musų tarpe yra 
kiek nereikiant. Jie iš pa
salų trukdo kiekvieną ku
riamąjį darbą, jie naudoja
si asmeniška neapikanta ir 
sukelia ją pas tautiečius 
prieš kiekvieną kuriamojo 
darbo iniciatorių. Sakau, 
tokių judošių yra labai 
daug tiek Lietuvoje, tiek 
Amerikoje, tiek visur ki
tur, kur tik yra įžengus 
Lietuvio koja, kur tik pasi
girsta Lietuviškas žodis. 
Jie išjuokia, išniekina kiek
vieną einantį savo pareigas 
Lietuvį. •

Visi turim būti pirmiau
sia Lietuviai ir savo šalį 
remti. Privalom remti kiek
vieną kuriamąjį darbą, su
manymą, jei tik pramato- 
ma šiokia ar tokia nauda 
musų tautai bei jos gero
vei. Visi privalom arti tau
tos dirvonus, šalinti piktžo
les, o ne šeti jas.

Jei taip elgsimės, galėsi
me vadintis teisėtais Dau
kanto, Valančiaus, Basana
vičiaus ir kitų musų tautos 
vyrų įpėdiniais ir garbin
gų sentėvių garbingais ai
niais. Lord Croaker.

KAIP SVETIMTAUTIS APRAŠO
. .į- * ri ! '..*•>■_ . t • .<J-

monė Karaliaučiaus pirklių vedama jau
LIETUVĄ

(Verte V. S. Jokubynas)

(Tąsa iš pereito num.)

IŠDYKĘS VAIKAS
Prie vartų švento vienuolyno 
Neregys elgeta stovėjo, 
Nuo speigų kūnas jo sutino, 
Jį vėrė aštrios jėtys vėjo.
Jam dėjo išmaldą retai kas, 
Į delną atkištą, kaip lanką. 
Štai akmenį išvydęs vaikas 
Neregiui įbruko į ranką.

Degtinėlę Susilpnina
Lietuvos žmonės bus 2° 

blaivesni išgėrę pusbonkį 
1 degtinės. Lietuvos laikraš
čiai praneša kad Telšių ir 
Vilkaviškio degtinės gamy
klose jau pradėta išdirbti 
degtinė 38° stiprumo vie
toje kaip iki šiol 40°. Kai 
išsibaigs senoji degtinė, jos 
vietą užims nauja,

Pasilsiui tinkamos vietos
Klaipėdos miestas stovi prie siauros 

kojos, žinomos kaipo Kurische Haff, kurią 
nuo Baltijos juros atskiria smiltyno ruo
žas, suvirš dviejų mylių platus, kuris Vo
kiškai vadinamas Kurische Nehrung, o 
Lietuviškai Kopos. Floridos pakrantėse 
tas butų vadinama Raktu, skiriančiu prės
ko vandenio ežerą nuo Baltijos.

Didesnė Kopų dalis seniau buvo tan
kiai apaugus medžiais, bet Septynių Metų 
Karo laikais Rusai medžius išnaikino ir 
smiltynas ėmė plėstis taip kad 70 metų bė
gyje smiltys palaidojo penkis sodžius. Ir 
dabar smiltynas vis plečiasi į rytus vis la
biau, kasmet užimdamas nuo 15 iki 20 pe
lų. Sulaikymui smiltyno plėtimosi Lietu
vos valdžia išleido dideles sumas pinigų 
•sėjimui vienos rūšies Bermudos žolės, kad 
ta augdama sulaikytų smiltis. Tas duos 
progą ataugint buvusią girią, kurioj vėl 
galės apsigyventi išbaidyti paukščiai ir 
žvėrys, kurių dar yra užsilikusių pelkių 
beržynuose netoli Nidos, kuri tai vieta yra 
žinoma kaipo “Tylos Klonis”, kuriame gy
vena būriai retai kur Europoje užeinamų 
briedžių, panašių Amerikos gyvuliui vadi
namam “moose”. Aleksandras Humboldt, 
kuris galėjo pasakot apie tokius dalykus 
autoritetiškai, kartą rašė kad šis svetimas 
ir tamsus Kopų pasaulis su savo kalneliais, 
baltomis smiltimis ir giriomis žalių pušų, 
besitęsiantis iki mėlynajam vandeniui, bu
vo įspūdingas ir vertas pamatymo, taip 
kaip kas nors Italijoj ar Ispanijoj.

Ar nori praleisti vasarą prie jurų, ga
vęs patogų kambarį, šaunų valgį, judan
čią maudynę, laivelių plaukiojimą, šokius 
su gera muzika, už pusantro dolario į pa
rą? Jeigu nori tai vargiai rasi kur geres
nę vietą kaip Palanga. Tai gražus rezor- 
tas prie Baltijos, apie dešimts mylių į šiau
rę nuo Klaipėdos keliaujant motorbusu, 
kur daug prakilnių Lietuvių, įskaitant ir 
Valstybės Prezidentą, turi savo vasarines į 
rezidencijas. Palanga buvo svarbus uos
tas Lietuvos auksiniuose amžiuose; tai 
yra prasta, sveika, ne sofistiška vieta, pa
naši kai kuriems kaimeliams prie Cape 
Cod, kaip jie buvo pirmiau,, kol nupuiko ir 
pabrango. Yra keliatas patogių viešbučių, 
daug vasarnamių ir namelių, paviljonas 
šokiams ir koncertams kurie atsibuna kas 
vakaras, tinkamas maudymuisi pajūris ko 
niekur kitus nerasi taip puikiai išimant 
Waikiki. Jei nori prasišalint nuo pasauli
nių trukšmų ir rūpesčių, jei nori užsiganė
dini saule ir smiltimis, jura ir sveiku mai
stu ir tyru oru, nežinau geresnės vietos va
saros praleidimui.

Gintaro šalis
Nuo Lietuvos pakraščių ir nuo Sam- 

lando rytinėj Prūsijoj pareina didžiausis 
pasaulio aprūpinimas gintaru. Gražus 
gintariniai karoliai atrasta Tutankhameno 
kape, Egipte, paeina iš Lietuvos visais at
žvilgiais, pasiremiant faktu kad Egiptė- 
nai savo kalboj gintarą vadina “sakai”, ir 
Lietuviai sakais vadina iš medžio tekančią, 
iš brazdų susidariusią masę. O kad gin
taras yra susidaręs iš pušų sakų, kas be 
abejonės jums žinoma, tai ir Egiptėnai gin
tarui vardą gavo Lietuvoj, kartu su gin
taru. Priešledinėj gadynėj, kur dabar yra 
Baltijos jura, buvo didelės pušų girios, ir 
iš pušų sakų ten susidarė gintaras, kuris 
dabar tik tuose plotuose ir randamas.

Gintaras gaunama įvairiais budais. Iš
imamas iš jurų dugno ir renkamas seklu
mose. Kartais gintaro rinkėjai leidžiasi 
į juras ir su tam tikrais tinklais ant ilgų 
kotų, gintarą išgriebia iš jurų žolių, lyg. su 
grėbliais, taip kaip kad Chesapeake užla
joj žvejai gaudo oisterius. Gintaro pra-

nuo daugelio šimtmečių operuojant vadi- 
nąmo Kurische Haff, kur šiandien ginta
ras daugiausia kasamas iš žemės. Pirk- 
liavimas šituo “šiaurės auksu” yra labai 
pelningas.

Keliaujančiam per Lietuvą, į akis me
tasi ūkininkų sodžiai. Tai gera sistema 
gyvenimui, ypatingai žiemos metu. Iš ki
tos pusės betgi toks gyvenimas nepraktiš
kas, nes labai nepatogu ir daug laiko rei
kia išaikvot bereikalingai. Prie tokios sis
temos Lietuvos ūkininkų žemė suskirsty
ta į siaurus šmorus ir toks šmoras priklaus 
so atskiram individualui. Tokia sistema 
paeiną iš Rusijos laikų kada sodžiuose gy
venusių ūkininkų žemė buvo kolektiviška. 
Prie tokios sistemos, sakysime, ūkininkas 
turi plotelį kviečių, apie už mylios į šiau
rę nuo sodžiaus kuriame jis gyvena; plo
telį miežių į rytus; plotelį daržo į pietus, 
ir savo gyvuliams ganyklą į vakarus. Ap
ėjimui šitų išdraikytų savo žemės plotelių 
ūkininkas priverstas praleisti laiko tiek 
kiek jų apdirbimui ima. Matydamas tokį 
nepraktiškumą Lietuvos Agrikultūros De
partamentas raginą ūkininkus pakeist so
džius į kaimų formą, sudarant ūkininkų 
žemę vienoduose plotuose, tik žemės savi
ninkai Lietuvoje kaip ir Amerikoje nela
bai greiti priėmimui naujų idėjų.

(Bus daugiau)

LIETUVOS ĮDOMYBĖS
Trakų ežeras yra plačiai Lietuvoje iš

garsėjęs. Turi jis apie 7 kilometrus ilgu
mo, du kilometru platumo ir iki 53 metrų 
gilumo. Ežere yra arti 40 salų, kurių 12 
yra didesnių. Vienoje šitų salų ikišiol iš
liko Lietuvos kunigaikščių rūmų griuvė
siai, kurių pažiūrėti dažnai atvažiuoja ne
mažai žmonių, kurie domisi senovės lieka
nomis. Tai Trakų kunigaikščių pilies griu
vėsiai. Trakų ežeras taip pat yra žuvin
gas.

Naročies ežeras yra pačiuose rytuose 
(Lenkų okupuoto  j dalyje). Tai nemažas 
ežeras, nes ilgumo turi iki 20 kilometrų, 
platumo iki 15 kilometrų, ir apie 53 klm. 
aplinkui. Ežere yra sala, nuo kurios, su- 
lyg žmonių pasakojimų, ėjęs ilgokas pyli
mas, kurio liekanos ir šiandien dar žymu.

ASTROLOGIJA
Ką sako žvaigždes apie jūsų likimą

Šio periodo ženklas yra:
VANDENINKAS

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

yra Įtekmėje Vandeninko (Aquarius). Vande- 
ninkas yra vienuoliktas zodiako ženklas ir per- 
stato vyrą pilantį iš indo vandenį. Sakoma kad 
apie 80 nuošimtis garsių pasaulinių žmonių yra 
gimę šiame periode.

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

Moteriškos yra tvirtos, teisingos, mylinčios 
linksmintis ir linkę prie gašlumų; kaipo žmonos 
yra ištikimos savo vyrams.

★ 'k'k

Skaitykit savo gerai žinomo ir mylimo poeto 
JONO MORKŪNO parašytą apysaką

“NEŽINOMO KAREIVIO 
KAPAS”

Tai yra įdomi, didelė 185 pusi, apysaka iš 
Lietuvių kovų už Nepriklauomybę. Tuo pat 
laiku susipažinsit su vienu iš gražesnių mu
sų šių dienos tautinės literatūros kurinių 
parašytų ir išleistų Lietuvoje. Su prisiun- 
t/mu kaina $1.00. Prisiųskit laiške $1.00 
pažymėdami knygos vardą.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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Skersai Nemuną nuo Daugupių pilies, 
vienas iš šių dienų Aleksoto kalnų buvo 
pašvęstas Meilės Dievei Mildai, kur buvo 
įtaisytas aukuras ir degė amžina ugnis. 
Pavasarį, Balandis buvo Mildos mėnuo, 
kaipo gamtos atgimimo ir vasaros pradžia, 
kada viskas sužaliuoja, sužydi. Į Mildos 
elką, pavasariui atėjus, iš visų pusių su
plaukdavo žmonės savo dievės pagarbinti 
ir sunešdavo jai dovanas, ir jos pavidalą 
apkaišydavo žydinčiomis šakomis ir vai
nikais. Milda buvo garsi savo stebuklais 
ir jos kriviai buvo apdovanoti galybe pa
gelbėti jauniems meilę atsiekti arba jei 
kas ką perdaug mylėjo, galėjo su jų pagal
ba atsikratyti. Mildos kriviai turėjo vais
tus del padilginimo arba ir del sutramdy
mo meilės, ir už sutartą atlyginimą jie pa- 
ganėdindavo norus prašančiųjų. Vyriau
sias krivė buvo vardu Alpis, senas, žilas, 
virš šimto metų senis, bet stiprus kaip ar- 
žuolas, kurs kalbėdavo už dievus ir skelbė 
žmonėms jų valią.

Į šią šveųtę į Mildos elką vieną pava
sarį suėjo iš plačios srities žmonės, ii’ čia 
vėl maišėsi visi tie kunigai kurie buvo su
joję pasitikti Aliną kada ji į Daugupius 
parvyko, ir daug šiaip žmonių buvo, nes į 
šventę vyko ir didžiūnai su savo tarnais, 
ir jų žmonos ir dukterys su savo palydovė
mis, ir prastuoliai — visi pagarbinti Mildą 
ir paprašyti laiminti visus ir viską. Buvc 
atsilankęs garsus vaidyla-dainius Geluo
nis, kurs po visą kraštą vaikščiodamas rin
ko padavimus apie visokius atsitikimus ir 
kur sueidavo daug žmonių, laike švenčių 
ir iškilmių, apdainuodavo, kanklėmis pri- 
sitardamas.

Buvo čia ir Gaižutės motina, Želvė, ir 
brolis Talksnis, kurį Ardys anuomet su
maniai išliuosavo iš Laukio nelaisvės pa
čių Daugupių pilyje. Nebuvo tik tie kurie 
paeit negalėjo arba kitaip kaip buvo su
trukdyti nuo apleidimo namų.

Šventė tęsėsi kelias dienas, o po to di
džiūnams puota Daugupiuose dar užsitę
sė keletą dienų, kur buvo susiėjimas visų 
Ardžio pavaldinių kunigų, kur atsibūdavo 
metinės visų narsuolių narsumo rungty 
nės-žaislai. Midus upėmis plaukė, tiek jo 
išgerta, ir suvalgyta daugybė miško ir na
minių gyvulių.

Laike puotos, kur svaiginantis saldus 
midus žmonių galvas sunkino ir suko, o 
silpnesnius visai nuo kojų nuvertė, kožnas 
turėjo rūpintis apie save. Nelaimė tam 
kas neapsirupino.

Ir taip atsitiko: Mažas Merunas. ku
riam ėjo šešti metai, del motinos didelio 
vaišingumo su svečiais —■ nes šeimininkei 
buvo garbė kad tiek daug svečių gali ap- 
ruopti ir pati viską matyti ir visiems pa
tarnauti, — dingo ir dingo. Kadangi pas 
Lietuvius iš senų senovės buvo paprasta 
vaikams su suaugusiais nesimaišyti, nie
kas laike vaišių jauno kunigučio ir nepasi
gedo, ypač motina, kuri žinojo su kuo vai
kai turi būti, ii' pati neturėjo laiko su jais 
užsiimti.

Tik svečiams išsiskirsčius, atsikvėpus 
Alina prisiminė apie vaikus, bet pilyje ra
dosi tik vienas Gaižys, o Meruno jau nie
kas niekur nematė ir rast negalėjo.

Sena vaikų prižiūrėtoja, kuri irgi mėg
davo patraukti midaus, vargu galėjo žino
ti kas su Meninu atsitiko, nes buvo per vi

Dalis apuoles piliakalnio griuvėsių, atkasta 1932 m. Priešakyje matosi stovis kasinėjimo darbų 
vedėjas Gen. V. Nagevičius. Kalnas apkasinėtas iš visų pusių ir rasta daug įdomybių.

sas dienas gerokai apsvaigus, ir nors da
bar išsiblaivius garsiai rėkė lakstydama 
ir jieškodama vaiko, nieko tas negelbėjo.

Ką pergyveno Alina gali suprasti tik 
motina kuriai pačiai kūdikis pradingtų: ji 
tiesiog pamišo, norėjo šokti į Nemuną pa
siskandinti; norėjo kitaip sau galą pasida
ryti, taip sūnaus pradingimas ją iš lygsva
ros išmetė. Nors skaudu yrą netekti my
limojo, kuomet jis kare žūsta, bet baises
nis motinai yra jausmas netekus kūdikio. 
Alina buvo dalis gamtos, o jos kūdikis bu
vo dalis jos, neatskiriama dalis, jos kūnas 
ir kraujas, todėl ją niekas nenuramino, ir 
Ardys turėjo prie jos dienas ir naktis bū
ti kad ji sau ko bloga nepasidarytų.

Raiti pasiuntiniai lakstė po visas pu
ses, bet niekur jokių pėdsakų apie vaiką 
rasti negalėjo. Visa pilis pasriuvo ašaro
se ir nusiminime.

Vaidyla Geluonis, tą viską matęs, su
dėjo dainą-apsakymą apie žuvusį Daug
upių valdovo sūnų, ką dainavo kitur ap
silankydamas, iki kitur surasdavo ką nau
jo apdainuoti.

Nusiminę tėvai ėjo į Mildos šventiny- 
čią pas vyriausį krivę Alpį išgauti iš die
vų kokio nors ženklo ar vaikas gyvas ai 
žuvęs, ir kur jis galėtų būti, bet ir senelis 
Alpis nieko aiškaus pasakyt negalėjo.

* *

Bet tuomi nesibaigė Ardžio širdgėlos: 
praėjus porai metų nuo Meruno dingimo 
Aleksote, Mildos elke, laike šventės, vie. 
ną dieną dingo ir pati Alina, kas dar la
biau Daugupius į liūdesį nustūmė, o Ardį 
ko nepavertė į pamišėlį, nieko vertą vyrą

Lamžino Netekimas

Viena bėda ne bėda, tik kada kelios 
žmogų apsėda:

Staiga niekam nežinant dingo ir din
go jų kūdikis—

Staiga, lyg žemė prarijo dabar Aliną
Tą dieną kaip Ardys matė ją Alekso

te su kokia tai svetima, nežinoma merga. 
Alina dingo, ir niekas jos daugiau rasti 
negalėjo. Kurie prisiminė tą svetimą ma
tytą mergą tie jieškojo ir jos, bet nei jos 
nei Alinos niekur nesirado.

Gryžo į kitą pusę Nemuno, į Daugu
pių pilį, manydami kad gal Alina pirmiau 
parsiskubino ir savo viešnią parsivedė, bet 
kada pilyje pasakė kad kunigienė visai ne
buvo gryžus, Ardys ir visa pilis įpuolė Į 
naują susigraužimą. Jis jau buvo nusto
jęs ją sergėti, kaip saugojo kada ji kliedė
jo del sunaus dingimo, ir taip niekam ne
lauktai ji dingo ir dingo.

Iš linksmo, laimingo, narsaus Ardžio 
liko lyg palaužtas jaunas medis: Alinos 
dingimas atėmė visą jo gyvenimo džiaugs
mą, visą norą gyventi.

Jis skubiai leido pasiuntinius su gan
du į Nedrynę pas Alinos tėvus pasiteirau
ti ar ji ten nenuvyko, ir duoti jiems žinią 
apie jos dingimą, bet ten jokių jos pėdsa
kų nebuvo.

Ardys dabar vienas vaikštinėjo į Mil
dos kalną, bet ne teirautis tik rugoti mei
lės dievei kad taip jį baudžia, kad atėmė iš 
jo tai kas jam gyvenime buvo brangiausia. 
Verkė jis kai niekas nematė, taip jis Aliną 
mylėjo.

Senis Alpis ramino jį ir sakė kad Alina 
tikrai bus gyva, kad ji gal iš ko nors gavo 

gandą apie savo sūnų ir išėjo jo jieškoti. 
Bet Ardys tam netikėjo, nes krivė pirmiau 
apie sunaus dingimą nieko nenupranašavo.

Likęs vienas, Ardys buvo ne savyje, 
mažiau jam rūpėjo valdžia aplink save, net 
pačiuose Daugupiuose tvarka lyg pradėjo 
irti, kada valdovas rankas ir galvą nulei
dęs vaikščiojo ir nenorėjo nei matyti kas 
ką daro ar veikia; pilies gyvenimas, neli
kus darbščios, žvalios kunigienės, paliko 
subliuręs.

Ką aplinkiniai kunigai darė Ardžiui 
nerūpėjo, o dar mažiau rūpėjo tolimi rei
kalai, taip kad porai metų praėjus atsiti
ko tas ko jis nelaukė, bet kada atsitiko, Ar
dys jautėsi patenkintas: Lamžino buvusio 
valdovo giminietis nuvertė ten buvusį pa
liktą Ardžio vietininką ir pats užvaldė. 
Kada parvyko į Daugupius gandanešiai ir 
apsakė Ardžiui kas atsitiko, jis lengvai at
siduso, lyg nuo jo butų nupuolus sunki naš
ta, kuri jam buvo nereikalinga. Lieka da
bar jis valdovas savo gimtinio krašto, ku
rio valdymui nebuvo reikalinga didelių pa
stangų.

Visas jo darbas buvo tik lankyti Mil
dos šventinyčią, ten savo širdies skausmus 
gamtai išsipasakoti ir melsti meilės dievės 
grąžinti jam jo mylimąją, apie kurios li
kimą nieko nežinojo.

Prietaringi žmonės pradėjo drausti ir 
Ardį lankytis Aleksote, kad neliktų be val
dovo ....

=j: *

Slinko metas po meto, ir antrą ir tre
čią metą žmonės pradėjo labiau ir labiau 
kalbėti kad jų valdovui gana jau liūdėti 
Alinos, kurią “žemė prarijo”, ir kad laikas 
/esti naują žmoną, nes piliai reikėjo šei- 
nininkės. Nekurie kunigai net pyko kam 
jis neveda, nes jie turėjo dukteris kurias 
norėjo savo didkunigiui įpiršti, tik keletas 
džiaugėsi iš jo vienatvės — tai Gaižio mo
kinos tėvai, senė Želvė ir jos sunai, matant 
lugantį sveiką ir tvirtą Gaižutės sūnų bu
dinčiu Daugupių valdovu.

Kastytė, Laukio našlė, kurios vyro vie
toje dabar valdo Ardys, ir kuri su Laukio 
sesere Alge kitados Ardį suvedžiojo ir že
mino, dabar pradėjo tankiau ir tankiau 
įpie Daugupius sukti. Kada Ardys lankė 
VIildos šventinyčią, Kastytė lyg laumė se
kiojo jį, prikalbėdama užmiršti tą kurią 
‘žemė prarijo”, o žiūrėti į tą kuri prie jo 
šalies randasi. Kastytė pati siūlėsi Ardžiui 
ią imti. Ji gundė tą meile sergantį vyrą 
savo moteriškumu ir stengėsi pakreipti į 
save, bet Ardys jos kalboms buvo kurčias, 
jos velionėms bejausmis.

Kada kitos mergos apie jj užsiminda
vo, Kastytė jį peikdavo, vadindama pami
šusiu ir kitokiu, kad tik atgrąsinus jas nuo 
jo. Bet tas nieko jai nepagelbėjo. Ardys 
turėjo širdyje dvi žaizdas: viena, neteki
mas Alinos, kuri su savim išsinešė ir jo šir
dį ir meilę, o be širdies negali būti nei mei
lės — taigi jame jokia kita merga nei mo
teriška užvėjos nerado. Antra žaizda bu
vo tai tų pačių Kastytės ir Algės jo išnie
kinimas prieš kelis metus, kada dar jos ma
nė kad Ardys yra tik paprastas vyras ii’ 
joms, kunigų dukterims, tinka tik paerzin
ti ir pašiepti, bet ne mylėti. Ardys tą už
miršti negalėjo, nes kartą buvo vieną iš jų 
labai pamilęs. ’

Negaudama savo meilės balsui atgar
sio Ardžio širdyje, Kastytė, kuri prieš jį 
turėjo neapikantą už jos vyro nukovimą, 
dabar užsidegė kerštu, ką vėliau ateis jai 
proga išlieti visu žiaurumu.

Toks buvo likimas tos poros — Alinos 
ir Ardžio — kurią dievai, apdovanoję di
dele meile pirmiausia suleido į krūvą, kad 
paskui, už tą gausią meilės dovaną, galė
tų sunkiai atkentėti.

Kaip Merunas dingo ir kas atsitiko su 
Alina patirsime vėliau.

Gaižys

Ardį gyvą palaikė prie jo likęs jo sū
nūs iš Gaižutės —■ dailus, skaistus, šviesia
plaukis Gaižys, kurs visame buvo visai kaip 
tėvas, ypač veidas taip panešėjo į tėvą kad 
niekam nereikėjo nei spėti keno jis sūnūs.

Vaikutis augo sveikas ir buvo augalo
tas iš jaunų dienų, kas rodė jog jis bus taip 
pat didelis kaip jo tėvas, o su didumu turės 
ateiti ir spėka ir narsumas, taigi bus tin
kamas užimti savo tėvo vietą kada laikas 
ateis. Kaip Ardys taip ir Gaižys tankiai 
apkalbėdavo ir apgailaudavo Meruno ir 
Alinos: vaikutis neteko savo draugo ir sa
vo geros pamotės, kuri jam buvo taip gera 
kaip tikra motina.
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PASTABA: Vardai šviesiomis raidėmis yra katalikiški; gi juoda
kėmis — Lietuviški-tautiški, vyriški ir moteriši.

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

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

Sekmad. 5 Agota. Birutė, Arminas
Pirmad. 6 Darata. Alkis, Živilė, Sargis
Antrad. 7 Romualdas. Ramutis, Regis
Trečiad. 8 Jonas. Darmantas, Sitalkė, Olšis
Ketv’tad. 9 Užgavėnės. Apolonija. Prišmantas, Algė
Penktad. 10 Pelenų d. Skolastika. Keisgalus, Mingėla
šeštad. 11 Lucijus. Algirdas, Manta, šviesulis

Gaižys augo kaip reikalavo tų laikų 
papročiai: iš pat jaunystės pratinosi prie 
sunkumų, prie darbų, - prie medžioklių, iš
syk ant mažesnių žvėrių, paskui ant di
džiųjų. Jis mokinosi daryti ginklus ir au
ginti medžioklinius sakalus, o kaip tik pa
augėjo į pusbernius jojo su vyrais Į gilius 
miškus medžioti žvėrių maistui ir apdarui. 
Labai buvo linkęs prie arklių ir iš pat vai
kystės jau pratinosi jodinėti ii’ jojant var
toti ginklus. Tėvo padrąsinamas, lavinosi 
prie vandens, ir daug kartų vandenyje pra
lenkdavo kitus net vyresnius už save jau
nuolius.

Jis — sumanus ii’ gabus vaikinukas— 
buvo visa tėvo paguoda, kuriame Ardys 
bandė įkūnyti save tokį kokiu buvo prieš 
kelis metus. Juk jis buvo narsumo pavyz- 
dis žaisluose kaip ir kovoje, kuriuo gėrėda
vosi visi vyrai, moterys ir vaikai.

Aišku buvo kad Gaižys liks Daugupių 
įpėdiniu ir valdovu, todėl turėjo būti tam 
tinkamas, kad galėtų atlaikyti tą vietą ku
rią užima, nes pavyduolių radosi ir rasis, 
kaip greit tėvo neliks.

Ardžio naminiais reikalais rūpinosi ge
roji Agnita, Alinos tarne, kuri mylėjo Ali
ną ir viską kas jai priklausė ir kuri turė
jo nepaprastą judrumą ir permatymą žmo
nių ne tik iš viršaus bet ir iš vidaus.

Ji įkalbėjo ne tik Ardžiui bet ir visai 
piliai saugoti Gaižį kad ir jis nedingtų, nes 
ji jautė kad kas nors tyko ant jo gyvasties 
ir gali jį pražudyti.

Kaip tai su nepasitikėjimu ji ėmė žiū
rėti į Kastytę ir labiausia nuo jos sergė
davo Ardžio sūnų. Ar ji nužvelgė ją kal
tininke ir Meruno ir Alinos pradingime 
apie tai niekam neužsiminė. Tik ji labai 
nemėgo Kastytės ir bijojo kad Ardys kada 
nors nesumanytų ją paimti sau už* žmoną.

Kastytės sūnūs iš Laukio, vardu Ner- 
gis, buvo pora metų vyresnis už Gaižį. Jis, 
motinos įkalbėtas — kada jai nepavyko 
Ardį prisivilioti — nekentė Ardžio ir jo 
sunaus, Gaižio.

Nors Ardys, norėdamas palaikyti su 
jos tėvu Šernu draugiškumą, neskyrė jų 
visų iš savo puotų Daugupiuose po šven
čių, ir tankiai turėjo su Šernu bendrų rei
kalų, parodydamas kad nori draugingai 
sugyventi, tas nepakeitė Kastytės kerštin
go nusistatymo prieš Ardį ir jo sūnų. Ji 
degė padidėjusia neapikanta Ardžiui, skai
tydama save ir savo sūnų tikrais Daug
upių valdovais.

Nergis, dar jaunas vaikas būdamas, 
išrodė busiąs stiprus vyras: visame kame 
matėsi jo tėvo žiaurumas, ir net pasalu- 
mas, nors jis iš veido į tėvą nepanešėjo. 
Jame įsigimė karingos ypatybės jo tėvo ir 
kartu nesuvaldomas atkaklumas motinos. 
Tai buvo vaikas kerštingos prigimties, ku
rią motinai pasiryžusiai auklėjant galės 
būti labai atkaklus žmogus, o jeigu bus ga
lingas ir narsus, bus pavojingas savo prie
šams arba tiems kuriuos jis priešais laikys.

Dabar pažvelgsime į kitus dalykus ir 
kas maždaug tuo pačiu laiku dėjosi kito
se Lietuvos dalyse, artimesnėse ir tolimo
se nuo Daugupių.

Seka: Apie Vaidylą Geluonį ir 
Girdutė ir Daujotas.

PER TVORA
PASIDAIRIUS

SKILTUVO KIBIRKŠTYS

VARGIU 
J-A MINIMA S 
ir Namų Prižiūrėjimas

KAINA TIK 81.00.

Didelė, 170 puslapių knyga nurodanti kaip 
gaminti visokius valgius: sudėta daugybė 
receptų ir paaiškinimu kaip paruošti valgius 
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokilių. 
Visoki 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”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Menka rokunda prigulėt 
prie vietinių pašalpinių dr- 
jų. Ot, būti SLA. nariu tai 
kas kita. Ateina rinkimų 
laikas Pild. Tarybos, tada 
žmogus gauni visokių gro- 
matų, plakatų su visokiais 
paveikslais ir aprašymais. 
Iš tų aprašymų žmogus su
žinai kiek SLA. turi savo 
garsių visokių veikėjų, spe
cialistų ir finansų žinovų. 
Jie visi savo gabumus pa
siūlo Susivienijimui, ir tai 
už visai mažą atlyginimą. 
Laimingi mes SLA. nariai, 
ir dar kaip!

Buvo laikai kada skoli
ninkai apie savo skolas rū
pinosi, dabar jau skolinto
jai yra daugiau susirūpinę 
apie įduotas paskolas.

Vitaitis per Susivienioji- 
mo vargonus praneša visam 
“narodui” kad sekantis Pil
domos Tarybos posėdis bus 
visom pusėm minkštas. O 
kada visi načalninkai tik
rai bus minkšti tai ir SLA. 
sekretorių galės lengviau 
išrinkti.

Juokdariai ta musų Pild. 
Taryba. Pareikalavo nuo 
‘Keleivio’ redaktoriaus pri
statyt krikšto metrikus. Iš 
kur Mikelsonas metrikus 
gaus? Reikėjo pareikalau
ti kad jis pristatytų nuo ra
bino “davadus”, ką butų su 
didele pavožone pristatęs.

Baimė ima kad ir dabar
tinį SLA. sekretorių kokia 
smarki bobelė, atėjus Į raš
tinę, neišvanotų, kaip Jur- 
geliutei padarė. Tas labai 
lengvai gali įvykti prie šių 
dienų depresijos.

SLA. nariai nieko taip 
nelaukia kaip uždėjimo 
jiems asesmentų, kuriuos 
finansų žinovai net sušilę 
planuoja. Vyrai, .laikykitės 
kantrybėje, nepoilgo susi-, 
lauksit tos malonės nuo sa
vo didelių ‘finansų žinovų’.

Dar nelabai senai Brook- 
lyniečiai pasigavę vieną di
delį “načalninką” “su ris
tais” taip labai suforkliozi- 
no visokiais skysčiais kad 
tas pons net pradėjo Žemai
tiškai spjaudyt ant savo 
kaklaraikščio pakol priva
žiavo prie “utelio”.

Čikagos Pijušas tik dabar 
dasiprato kad jo pastogėje 
ne kielė kiaušinėlį buvo pe
rėjus, bet ten butą tikro 
Vanago. O kad jį kur tą 
Vanagą! Pijušui tikra ne
migę !

Už dūšias čyščiuje esan
čias ir už Dr. Viniką trokš
tantį SLA. sekretorystės 
sukalbėsim po tris “sveika- 
marijas”. . Lai Poodžius 
mieliausias ’ bus mielaširdin- 
gas ant to mizerno žmoge
lio. Amen.

Kas niekad nenubosta? 
(Valgis.)

Niekas nesopa, o vis ste
na. (Skola.)
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VIDIŠKIAI
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

PLATINASI
DIRVA VIS DAR GAUSIAI

Daug nukentėjęs nuo Di
džiojo Karo miestelis

Vidiškiai randasi Į žie
mius nuo Ukmergės ir plen
to devintame kilometre, ant 
dešinioji Šventosios upės 
kranto. Vidiškiai yra ma
žas bažnytkaimis prigulin
tis Žemaitkiemio valsčiui. 
Bus tai gal vienas iš dauge
lio daugiausia pernešusių 
karo baisenybes. Didžiojo 
karo metu per Vidiškius 
buvo visas susisiekimas Vo
kiečių su rytiniu frontu, 
todėl ant buvusių žmonių 
sodybų ir ant nudegusių 
trobesių vietų buvo susta
tyta didžiausios palapinės, 
kuriose buvo sukrauta ka
ro reikmenys ir iš čia toliau 
gabenami Į rytus.

Pats Vidiškių žmonių gy
venimas buvo labai suvar
žytas, nei bent su mažiau
siu daiktu nebuvo galima 
nuo Vokiečių pasislėpti.

Daugiau Įsigalėjus Vo
kiečiams, čia buvo iškasti 
dideliausi rūsiai, Į kuriuos 
buvo supilama nuo žmonių 
rekvizuoti javai, bulvės bei 
daržovės, o paskiau išvežio- 
jami sulyg pareikalavimu.

Į žiemius nuo Vidiškių 
už vieno kilometro paplen
tėj yra puikus dvaras pono 
Opano, vadinamas Švente- 
rečium (tikrai Lietuviškai 
turėtų vadintis Šventupiu). 
Vokiečių okupacijos laikais, 
Opanui nebūnant, tą dvarą 
valdė Vokiečiai, ne vienas 
Lietuvis kaimietis su aša
romis atsiskyrė tame dva
re nuo paskutinės savo kar
vutės ar arkliuko.

Susikūrus Lietuvos vals
tybei, pargryžo ir Opanas, 
kurs buvo žinomas kaipo 
didelis Lenkų patriotas.

Apie jį laike karo Lietu
vių su Lenkais buvo paskli
dę tokie gandai: Lietuvių 
kariumenė suėmė čielą Len
kų batareją susidedančią iš 
keturių armotų, ir toje ba- 
tarejoje buvo rasti ženklai 
kad tą batareją nupirko po
nas Opanas Lenkams, kad 
jie apgintų jo dvarą esantį 
Lietuvoje, nuo Lietuvos 
chlopų. Bet likimo buvo 
skirta kitaip: ta batareja 
pakliuvo j Lietuvių rankas 
ir Lenkams teko nukentėti 
.nuo jų pačių armotų kurias 
jiems tas ponas nupirko.

Tik kažin kodėl Lietuvos 
valdžia už to pono tokį 
Lenkams duosnumą nenu
baudė, apart to kad išdali
jo jo žemes, paliekant jam 
80 ha.

Toliau, apie patį Vidiškių 
miestelį. Nors beveik visi 
miestelio trobesiai liko per 
karą sudeginti, tik bažny
čia išliko karo audros ne
paliesta. Ši bažnyčia sta
tyta dar baudžiavos laikais, 
1852 metais. Prie jos sta
tymo daugiausia prisidėjo 
Opanų šeima. Gerai buvo 
ponams prie bažnyčios sta
tymo prisidėti, nes tas nie
ko jiems nekaštavo, bau
džiauninkai turėjo panešti 
daugiausia vargo, nes vis
ką, kaip tai bažnyčiai sta
tyt visą medegą: plytas, ak
menis ir viską kitą bau
džiauninkai suvežė savai- 
mi, be arklių. Ponas gi su 
tuo laiku buvusiu kunigu

Pastaba Skaitytojams
Kuomet negaunat kurio 

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

“Dirvos” Admin.

tik ragino alpstančius bau
džiauninkus dirbti, buk tai 
bus jiems didelė garbė Die
vo akivaizdoje už jų vargą. 
Nors bažnyčia pastatyta 
baudžiauninkų prakaitu, o 
gal ir gyvastimis, bet jų 
vardas nėra žinomas ir mi
nimas, tiktai pono Opano, 
kuris gal tik nagaika dar
bininkus pliekė. Bažnyčios 
sienoje yra įmūryta lenta, 
kuri Opaną labai išgiria.

Pačios bažnyčios išvaizda 
nėra labai puiki, bokšto ne
turi. Bažnyčios vidus bu
vo pusėtinai puikus, bet nu
senęs. Tarpe 1924-25 metų 
bažnyčia tapo naujai vidu
je išpuošta: buvo užkvies
tas geras tepliorius, kuris 
labai puikiai išdabino visą 
bažnyčią šventųjų atvaiz
dais. Pirmą sykį pakliuvęs 
žmogus į Vidiškių bažnyčią 
daug turi pasidairyti, nes 
malonu pasižiūrėti į tuos 
šventuosius, ginkluotus pie
tomis, vinkeliais ir kitokiais 
pabūklais.

Vidiškiečiai pa ž a n g ų s 
žmonės, ypač jaunimas. Tu
ri puikų bažnytinį . chorą, 
atlaidų dienomis susirenka 
nemažas skaičius gabių mu
zikantų pritarti giedoriams 
ir vargonams laike pamal
dų. Muzikantai instrumen
tus vartoja daugiausia ma
žas triubas ir smuikas.

Vidiškiuose įstaigų daug 
nesiranda. Yra bendrovės 
krautuvė ir kelios Žydiškos 
smulkios krautuvėlės. Yra 
pašto agentūra, didelė, pui
ki pradžios mokykla dvie
jų komplektų; mokykloje 
rengiama vakarėliai bei šo
kiai. Mat, Vidiškių jauni
mas netingi ir myli pramo
gas. Prie to turi savų ge
rų muzikantų, taip kad ne
reikia toli jieškoti ir bran
giai mokėti už patarnavi
mą.

Prieš karą Vidiškiuose 
buvo asesorius; jis savo na
mą turėjo visai arti prie 
klebonijos, o pats klebonas 
neturėjo klebonijos ir ne
buvo kur ją pastatyti, nes 
vieta buvo užimta aseso
rium. Kunigas gyveno nu
samdytuose namuose. Lai
ke karo sudegus asesoriaus 
namams, Vidiškiečiai sku
biai sukruto pastatyti toje 
vietoje kleboniją, nes bijo
jo kad sugryžus senai Rusų 
tvarkai vėl tą vietą neuž
imtų asesorius.

1919 m. varant bolševi
kus iš Lietuvos, Vidiškiai 
taipgi pabuvo keletą dienų 
karo lauku. Miestelis daug 
nenukentėjo, niekas nesu
deginta, bet bolševikai ne
toli miestelio ant Švento
sios upės sudegino tiltą. To
dėl jie turėjo progos dar 
keletą dienų ilgiau pagy
venti, iki Lietuviai sutrau
kė didesnę jiegą, perėjo per 
upę ir galutinai juos išvijo 
iš Lietuvos.

Dabartiniu laiku Vidiš
kiai labai linksmai gyvena, 
diena iš dienos nerleidžia 
nemaža automobilių bei au
tobusų, kurie vyksta nuo 
Zarasų, Utenos ir Anykščių 
į Kauną.

Padavimų apie Vidiškių 
atsiradimą ypatingų nėra, 
ir jeigu buvo tai išnyko iš 
atminčių. Karo padarytos 
žaizdos senai užgijo. Visi 
trobesiai nauji, tik jau ne 
tiek daug vietos liko ant 
stogų žaliuoti samanoms, 
nes daugelis stogus dengė 
skarda vietoj šiaudais.

Vidiškiams išaugti į di
desnį miestą vilties nėra, 
kadangi netoli randasi di
delis miestas, Ukmergė.

P-as Z-la.

“Dirvos” Vajui įsisiūba
vus dar ir dabar jo pasek
mės matosi, nors oficialiai 
Vajus pasibaigė su pabaiga 
1932 metų.

Štai visa daugybė naujų 
skaitytojų kurie užsirašė 
“Dirvą” Sausio mėnesio bė
giu:

Jonas Tareila iš Water- 
burio prisiuntė dvi .prenu
meratas į Lietuvą: Anelės 
Šovaitės ir Antaninos Juš
kevičienės.

Ant. Vanagaitis iš Chi- 
cagos prisiuntė prenume
ratą Juozo Šimkūno, Lie
tuvoje.

Juozas Maksimavičius iš 
Dayton, O. (per J. A. Urbo
ną) išrašė ‘Dirvą’ savo švo- 
ge.riui P. Zinevičiu okupuo
to j Lietuvoj.

Pranas Dumčius, vietinis, 
išrašė “Dirvą” Jonui Dum
čiui ir Antanui Orentui Lie
tuvoje.

Kazys Normantas iš Nia
gara Falls, N. Y., išsirašė 
“Dirvą” ir rašo kad gerai 
girdi Clevelando Lietuviš
kus radio programus.

Gus Drokner iš Piapot, 
Sask., Kanadoj, užsirašė 
sau “Dirvą”.

V. Ratkevičaitė iš To
ronto, Kanada, išrašė “Dir
vą” P. Jankauskui Lietu
voje.

J. Mačiulis iš Waterbury 
užrašė naują skaitytoją J. 
Zujų.

Vietiniai šiose dienose už
sirašė “Dirvą” šie: K. Luk- 
šis, V. Radušis, Paulina Ge- 
nunas, P. Dagis, Julė Paul, 
K. Skripkus, J. Balašaus- 
kas, V. Velioniškis, J. Nor- 
butas, V. Debesis, A. Luko
ševičius, J. Rumbutis, S. Ja- 
nušaitis, Ig. Užkuraitis, A. 
Norvydas, Mrs. M. Mitchell,

Mike šiugžda iš Lyon 
Mountain, N. Y., užsirašė 
“Dirvą”.

K. Savickas, New Britain 
Conn., užsirašė“Dirvą”.

A. Spanaitis, Waukegan, 
Ill., įstojo į “Dirvos” artojų 
eiles.

Iš Akron, O., užsirašė: 
Mrs. Sasnauskas, Ig: Hol- 
lish, Ch. Hralin.

A. Pakalnis iš Youngs
town, O.

Mrs. M. Liesey iš Cort
land, O.

Iš Dayton, O., per A. J. 
Urboną: K. Lutz, G. Zub- 
rickas, J. Varkala, E. Če
kanauskas, J. Stulgaitis (iš 
Vandalia, O.).

į Ofiso Telefonai Namu . > 
yMAin 1773 KEnmore 4740W-' 

ž P. J. KERŠIS :: 
11414 Standard Bank Bldg. "
r Baigęs teisių mokslą Cumber- ; J 
J land Universitete ir darbuojas • • 
į su Teisių ofisu advokatų ;; 
•Į. Collister, Stevens ir
j Kurzenberger 1I 
.£ Su visais teisiu reikalais Lietu- • ■

viai, Slavai, Lenkai ir Rusai ;' 
f kreipkitės prie musų. !

Oskar Gensel
KAPAMS PAMINKLAI
Granito, Marmuro, Bronzos 

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

tenkintų kostumerių.
6108-12 Lorain Ave.

EVergreen 0725 (25)

ŠUERZINTf
NERVAI

Kada labai nervuojatės . . . kada 
vaikų ergelis erzina jus . . . kada 
viskas ką tik darot reiškia jums 
nuovargį . . . kuomet apima nusi
minimas . . . bandykit panaudoti 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound. 98 iš 100 moterų sako kad 
joms pagelbėjo.

Šis vaistas duos jums ekstra ener
gijos kurios trūksta. Gyvenimas iš- 
rodys vertu gyventi.

Nekentėkit nei vienos dienos dau
giau kada šis vaistas gali jums su
teikti pagalbą. Nusipirkit bonką iš 
savo vaistininko šiandien.

Lydia E. Pinkham’s
VEGETABLE COMPOUND

V. Endziulis iš Toledo, O.
Iš Pittsburgh, Pa.: A. H.

Rusteikis, J. Kerstock.
Pet. Jurgaitis iš Home

stead, Pa.
S. Couzens, Ambridge, 

Pa.
J. Visockis, Palmerton, 

Pa.
Chas. Yates, Rillton, Pa.
K. Mikučiais, W. Pitts

ton, Pa.
J. McShane, Erie, Pa.
John Herman, Hudson, 

Pa.
Christv Ambrose, Mercer, 

Pa.
C. B. Petrauskas, Wana

mie, Pa.
J. Yusinskas, Kingston, 

Pa.
T. Povilonis, Morgan, Pa.
A. Kerinsky, Houston, 

Pa.
Š. Silkartas, Red Hill, 

Pa.
Iš Detroit, Mich:. John 

Toleikis, Eva Masonis, K. 
Kančius, John Krugzda, M. 
Miller, A. Valukonis.

R. J. Cerneckas, Monroe, 
Mich.

Juoz. Priedis, Hammond, 
Ind.

Iš Chicagos: Fr. Bakai
tis, St. Sutkevicz, P. Vili- 
maitis, L. Vaškas, S. Pran- 
skunas, A. Yuraitis, S. E. 
Stulgis.

Iš Melrose Park, Ilk: Jo
nas Kenčius, A. Andrews, 
A. Joncha, J. Pilipavičia.

Stan. Jakubonis, Benton, 
Ill.

Geo. Karoski, W. Frank
fort, Ill.

J. Platus, W. Frankfort, 
Ill.

Annie Herman, Bulpit, 
Ill.

J. Papečkis, Harrison, 
N. J.

V. Stankevičius, Wells
burg, W. Va.

J. Brazukas, Moundsville, 
W. Va.

Iš Brooklyn, N. Y.: Ani
ta Sinus, B. Terpilowski, 
F. Smit, Peter Sharrys.

Iš Binghamton, N. Y.: C. 
Smigelskis, J. Kučinskas.

Stella Rumchuk, Buffalo, 
N. Y.

M. J. Malinauskas. River
head, N. Y.

J. Slučinskas. Southbury, 
Conn.

A. Keblick, Thompsonvil
le, Conn.

K. Bastiene, S. Manches
ter, Conn.

Iš’ Waterbury, Conn.: E. 
Pranaitis, L. Puzinas, Sim. 
Jonaitis.

Paul Kunce, iš Meriden, 
Conn.

K. Cibulskis iš Ansonia, 
Conn.

D. Narotovich iš Hazard
ville, Conn.

Ant. Markūnas iš Hart
ford, Conn.

K. Baniškevičienė, Green
field, Mass.

K. Jakubauskas, Hudson, 
Mass.

Lietuvon išrašyta šiems: 
Ant. Blusiui, J. Blaškevi- 
čiui, K. Kazlauskienei, P. 
Jankauskui, P. Mačulaičiui, 
S. Joneliunui, J. Jankaus
kui, P. Petrilai, O. Trinkie- 
nei, A. Survilai.

Kanadon išsirašė šie: K. 
Gurinskas, P. Kaulakis, E. 
Beinorienė, A. Satkevičius, 
J. Shaynauskas, J. Tumas,

Sveikiname šį dideliausį 
būrį Naujų “Dirvos” Arto
jų, kurie įsirašė Sausio mė
nesio bėgiu.

Tai yra daugiausia musų 
senų skaitytojų prikalbinti, 
kiti patys išsirašė.

Kaip matote, tie nauji 
skaitytojai yra ne iš vienos 
kokios kolonijos, bet iš pla
čios Amerikos, nes “Dirva” 
visur išsiplatinus ir visur 
plinta dar labiau.

Prašome jūsų, nauji mu
sų prieteliai, kartu su se
naisiais skaitytojais, Kal
binti savo draugus ir kai
mynus skaityti “Dirvą”, ir 
išrašyti ją saviškiams į 
Lietuvą. Kurie trumpu lai
ku užrašys arba patys išsi
rašys, “Dirvą” gaus su nr. 
4-tu, kuriame prasidėjo pui
ki apysaka “Merunas”.

Galima išrašyti metams 
($2.00) arba pusei metų— 
už $1. (Lietuvon metams 
$3, pusei metų $1.50.)

Atminkit, brangus skai
tytojai, kad šiais prastais 
laikais “Dirva” yra pigiau
sias jūsų liuoslaikio drau
gas kada kitokiems pasilin
ksminimams pinigų mėtyti 
nėra.
Dykai 7 Dienų Ban

dymas Kenčiantiems 
nuo Reumatizmo

Jei jus kenčiat nuo 
reumatizmo, jus ga
lit gaut Rose Rheu- 
ma Tabs, įrodytą ir 
išbandytą gyduolę. 
Dykai 7 dienų Ban
dymui. Ši paprasta 
naminė gyduolė pa
gelbėjo šimtams. 
Nesiųskit pinigų — 
tik savo vardą ir 
adresą ant žemiau 
esančio kupono.

Dykai del skaitytojų. Išbandykit šią 
gyduolę patys NEMOKAMU BAN
DYMU. Išpildykit kuponą ir prisių- 
skit jį greit, pirm išsibaigimo šio 
duodamo pasiūlymo.

Patinka “Merunas”. Žy
mus “Dirvos” rėmėjas J. A. 
Urbonas iš Daytono prane
ša kad jo žmona p. Urbo
nienė štai ką pareiškė apie 
naują istorinę apysaką ‘Me
niną’, kuri dabar eina ‘Dir
voje’ :

“Skaitydama ‘Dirvą’ la
bai pamėgau skaityti Lietu
viškas istoriškas apysakas, 
kurias mums patiekia K. S. 
Karpavičius. Labiausia ma
ne domino jo rašytos apy
sakos ‘Vargšų Karalienė’ ir 
‘Juodas Karžygis’. Dabar 
su ‘Dirvos’ nr. 4 pradėjome 
skaityti ilgai lauktą ‘Meni
nas’. Tiktai pradžią per
skaičius, esu tikra kad ‘Me
runas’ bus labai įdomi apy
saka, tik reikia atidžiai sek
ti kožną numerį ‘Dirvos’. 
Palinkiu ‘Menino’ autoriui 
K. S. Karpavičiui geros 
sveikatos kad ir toliau ga
lėtų patiems mums Lietu
viams panašių istoriškų 
veikalų.”

Irgi džiaugiasi “Meninu”. 
J. Šaulis iš Pittsbūrgo ra
šo: “Siunčiu $5 Lietuvos 
bonų kuponais ir atnauji
nu ‘Dirvą’ savo ir giminie
čių Lietuvoje. Nors dabar 
sunkus laikai, bet be gero 
laikraščio dar sunkiau bu

tų. Pamėgau ‘Dirvą’ ir ne
galiu skirtis sū ja, o labiau
sia patraukia tos Karpavi
čiaus apysakos iš musų tau
tos praeities apie Lietuvių 
karžygius. Taigi linkiu ge
riausio pasisekimo ‘Dirvos’ 
redaktoriui K. S. Karpavi
čiui, gyvuoti ilgiausius me
tus ir nenuilstančiai dar
buotis.”

: PAJIEŠKOJIMAI :
Pajieškojimai iš Lietuvos 

giminių, draugų, pažystamų, yra 
priimami į “Dirvą” dovanai — 
Visi kas iš Lietuvos norite ko 
Amerikoje pajieškoti, prisiųskit 
ant paskiro lakšto surašę pajieš- 
kojimą su savo pilnu antrašu.

Kiekvienam “Dirvos” skai
tytojui arba naujai užsira
šančiam, giminių pajieškoji- 
mas sykį į metus patalpi

nama dovanai.
SMULKIŲ SKELBIMŲ KAINOS 

Pajieškojimai (visokie) 3 k. už $1.00 
Farmų pardavimai — už kartą 50c 
Išnuomavimai (rendos) — 50c
Namų pardavimai — 75c

“DIRVA”
682# Superior avė. Cleveland, Ohio

K. STONIS
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA

6824 Superior Ave.
Taipgi užlaikau savą mėsinyčią

1310 Russell Road

VYRŲ IR VAIKINŲ
Grynos Vilnos $11

SIUTAI 1 J

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||I||||||||||||'  

| NIEKAD TAIP NEBUVO! | 
| KAINOS ŽEMESNĖS NEGU KITADOS! \ 

Pirkit dabar ir Taupykit Dolarius!
| VYRŲ IR VAIKINŲ
E Grynos Vilnos $7 ir $Q 
= OVERKOTAI 1 V
= Vaiky Overkotai $1.98 Vaikų 2 keln. Siutai 0.98 i 
E mieros 3 iki 7 met. 1 Mieros 8 iki 19 m. į 
= Žymiai atpiginta visos Žieminės Reikmenys j

THE KRAMER & REICH CO.
(Virš 30 metų toje pačioje vietoje)

E 7002-04 Superior Avenue Kampas Giddings Rd. :
^iiniiiimiyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin:
ĮĮIIIllllllllIHIIIIIIIIIIIIIIIItlIlIlflIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIllllliiiiiiiiiiifirilIIIIIIIIHIIIIIirr 

| NIKODEMAS A. WILKELIS | 
(Neverauskas) =

E a =
Licensed Funeral Director

E Visiems gerai žinomas jaunas Lietuvis atidarė savo mo- = 
Ę dernišką laidotuvių vietą =

WILKELIS FUNERAL HOME
6522 Superior Avenue

E NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI. ?
X Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgales ir noro. Vienok s 
S musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems z 
S lygus, be tsižvelgimo į kaštus. E
— Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo- H 
Z derniškas. “

Rose Rheuma Tab Co. (Dept. X3) 
3516 N. Irving Ave. Chicago, Ill.

Meldžiu prisiųst pilną Pakelį Rose 
Rheuma Tabs, apmokėtu persiunti
mu. Aš vartosiu jas 7 dienas ir ta
da pats nusispręsiu ar aš noriu jų 
daugiau.
Vardas ___________________________

Adresas ___________________________
Miestas______________ Valst---------

fMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinm 

Į AR TURITE PILES? |
Jeigu kenčiate nuo PILES, ši KLINIKA jums suteiks = 

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

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

RECTAL CLINIC
E G. W. Thompson, E. T., 716 Schofield Bldg. E. 9 ir Euclid E
E Valandos: 11 iki 6. MAin 8634—Namų GLen. 6944 E

Antradieniais ir Penktadieniais vakarais iki 8.
~ imi n n nu iiiiiiiiiiimiiiiiimii iiiiiiiiiiiiii n 11 iiiiHHiin n mu i iiiiii!iiiin i j iii 11111111 i7

To All 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.

■ HEnderson 9292
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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), pancrea, 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

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 Lietuviu Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra.

P. P. MULIOLIS
6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729
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I MRS. A. JAKUBS Į
E (A. JAKUBAUSKIENĖ) £

/ Lithuanian Funeral Home |
Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų ?

= kambarius leidžiame dykai. e
Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit =

- teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- E 
tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo- E

- nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin-
gos. Žemiausia kaina laidotuvėms,, visos lėšos $150 j 

E ir aukštyn be apribojimo. Reikale,telefonuokit. -
f 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 =
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Vasario 3
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e IS LIETIIVBS •
GAISRAI KAUNE 1932 

METAIS
Kaune 1932 metais buvo 

150 gaisrų, iš kurių 27 bu
vo dideli; nedidelių gaisrų 
buvo 98, degė 34 kaminai. 
Trisdešimts vieną kartą ug
niagesiai buvo išvažiavę be 
reikalo. Pernai buvo at
siradę kaž kokių ‘mėgėjų’, 
kurie tyčia ugniagesius iš
šaukė. Tačiau kai šiais 
“šposais” policija, susirūpi
no, jie liovėsi.

Išviso pernai ugnis pada
rė 1,821,588 litus nuostolių.

1931 metais Kaune buvo 
179 gaisrai, per kuriuos su
degė turto už 4,633,952 lt.

Pernai per gaisrus sude
gė du žmonės (Vilijampo
lėj).

Nuo 1918 m. iki dabar 
yra žuvę šeši ugniagesiai 
vien tik iš Kauno miesto 
savivaldybės komandos.

Kauno miesto ugniagesių 
komandoj yra 59 žmonės.

Kauno ugniagesiai dar 
neturi mechaniškų kopėčių 
ir kadangi Kaune yra keli 
penkių aukštų namai, jos 
būtinai reikalinga.

ŽMOGŽUDYSTĖ
Stanaičiai, Garliavos v. 

— Gruodžio 14 d. naktį ūki
ninko J. Šalčiaus bernas 
kirvio smūgiais Į galvą už
mušė S. Jočionį. Velionis 
buvo nevedęs, apie 40 metų 
amžiaus. Jis turėjo nema
žą ūkį, bet prasiskolinęs jį 
pavedė savo giminiečiui J. 
Šalčiui, kuris apsiėmė sko
las išmokėti.

• Netekęs ūkio jis jautėsi 
nelaimingu; eidamas . per 
kaimus visiems skundėsi 
kad jis skriaudžiamas, ap
leistas, ir rūpinosi atgauti 
savo ūkį. “L.U.”

DABARTINIS KAUNAS
Laikinoji Lietuvos sosti

nė vejasi Europos didmies
čius. Tą galima pamatyti 
iš pirmo pažvelgimo. Nu
važiuokit į dabartinį Kau
ną ir matysit ką Lietuva 
jau turi. O turi daug!

Pats miesto vaizdas gali 
paliudyti kokiu greitumu 
žengia pirmyn Lietuvos 
laikinosi sostinė.

Kauno gatvėse vienas po 
kito stiepiasi į dangų dide- 
liausi 4—5—6 aukštų na
mai, moderniškai statyti, 
blizganti ir gražus. Staty
ba pasiekė rekordo: stato
ma naujų trobesių vis dau
giau. Mažyčiai medinia:' 
nameliai nyksta Kaune kai 
vaškas ant ugnies.

Miesto gatvėse kursuoja 
dideli Chrysler ir Ford au
tomobiliai. Senos juokingos 
konkės niekas dabar ir ne
atmena. Visi juokiasi ją 
prisiminę. Mieste didžiau
sias judėjimas. Žmonės bė
gioja, skuba.

Kaune susispietus visa 
valdininkija, moksleiv i j a . 
Dažnai marguoja-blizga ka
rininkų uniformos; šiaip 
įvairiausių uniformų nei 
nesuskaitysi.

Dideliuose mūruose stei
giasi kapitalinės užsienio 
ir vietos Lietuvių firmos. 
Langų išpuošimai rodo kad 
Kaune visko gali gauti kc 
širdis trokšta.

Kaunas vejasi Europos 
miestus. J. A. Mrozinskas.

VILNIEČIŲ KONGRE
SAS

Sausio 5 ir 6 d. Kaune 
Įvyko Nepriklausomoj Lie
tuvoj gyvenančių Lietuvių 
Vilniečių kongresas. Da
lyvavo 408 žm. Po kelių 
referatų buvo priimta re
zoliucijos: Pirmiausia pra
šoma Lietuvos vyriausybe 
kad ji darytų žygių Vil
niaus klausimą iškelti tarp
tautiniu mastu; antra, pra
šyti Lietuvos vyriausybės 
kad ji leistų bent vieną kar
tą per metus okupuotų Lie
tuvos kraštų gyventojams 
prie administracijos linijos 
susieiti su Nepriklausomos 
Lietuvos gyventojais. To
liau buvo padaryta kitokių 
naudingų tarimų. i

RUOŠIA DIDELIUS ŽE
MĖS SAUSINIMO 

DARBUS
1933 metais Lietuvoje vėl 

bus varoma milžiniški že
mės sausinimo darbai, ku
rie apims beveik visas ap
skritis ir desėtkus tūkstan
čių hektarų žemes.

Kadangi daug pelkynų y- 
ra Panevėžio ir Šiaulių ap
skrityse, ten bus apimta di
desni plotai negu kitose ap
skrityse.

Nuo Sausio 1 d. pradėju
siu veikti sausinimo Įstaty
mo pakeitimu leidžiama 
šiuo budu žemę sausinti 
savininkams kuriems pri
klauso nemažiau kaip treč
dalis norimo nusausint plo-’ 
to. Valdžia tiems ūkinin
kams duos paskolų ir pašai-j 
pų darbams varyti.

Paskolos duosis iki 25 
metų (buvo iki 15 metų).

' —___________
KANADOS 

I NAUJIENOS
TORONTO. ONT.

SKAITYTOJOS BALSAS
Beskaitydama “Dirvą” aš 

tankiai jaučiuosi lyg Lie
tuvoje esu apsilankius: ro- 
ros girdžiu Lietuvos jauni
mo dainas, deklamacijas: 
tai vėl atsiduriu plačiame 
pasaulyje beskaitydama ži
nias; o kai atsiverčiu pus
lapi apysakų čia vėl paskęs
tu gražiausiose mintyse, ir 
perskaičius laukiu su pasi
ilgimu tąsos, kito numerio 
Prasidėjus per “Dirvą” ei
ti didelei apysakai, “Meni
nas”, aš “Dirvą” tiesiog pa
mylėjau: ji ne varinėja jo
kių tuščių politikų, nežada 
rojaus gerybių, nesikiša Į 
religijinius dalykus nei į 
asmeniškumus, o vien tei
kia apšvietą, prisirišimą 
prie savo tėvynės Lietuvos, 
prie savo brangios, gražios 
kalbos. Todėl aš patyrus 
kiek man “Dirva” yra nau
dinga, nors šiais sunkiais 
laikais gyvendama, sulyg 
savo išgalės siunčiu $3 ir 
prašau siuntinėti “Dirvą” 
mano sesutei ir švogeriui į 
Lietuvą, lai ir juos “Dirva” 
linksmina šiais 1933 metais, 
o jie, susipažinę su šitiem 
naudingu draugu, su pasiil
gimu eis i paštą pasiimti.

,j V. Rątkevičaite

METINE ATSKAITA
LIETUVIU TAUPYMO IR PASKOLOS 

DRAUGIJOS
(The Lithuanian Savings & Loan Ass’n)

Cleveland, Ohio
Parodanti Stovi Pabaigoje Biznio meto 

GRUODŽIO 31, 1932
TURTAS

Pinigai ant rankų ......................................... $ 14,634.06
Paskolos ant mortgečių ................................. 542,109.47
Paskolos ant certifikatų ar knygelių .......... 8,534.92
Banko namas .................................................. 37,350.00
Nejudamas Turtas ........................................... 156,225.33
Iš skoliningų už taksus ................................. 97.05
Suv. Valstijų bondsai ..................................... 300.00

Viso ......................................................... $759,250.83
AT iAKOMYBĖ

Running stock ................. $ 31,373.71
Sumokėtas stock ............................................... 63,400.00
Neištraukiamas stock ..................................... 34,200.00

Viso akcijų ( tcck) .................... ’.$ 128,973.71
Depozitai ir nuošimčiai 
Rezervo fondas ..............
Nepadailnto pelno fondas 
Priklauso i R. F. Corp. 
Pasitaikantis pelnas ....
Rezervas taksa.t s ..........
Escrow ...........................

532,936.06
32,553.36
19,204.84
36,491.72

4,437.11
4,581.23

72.80

$759,250.83

Parsiduoda visose Vaistinėse.
Naudokit WELDONA Tablets 

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

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

KAUNO MOKYKLOS
Kaune dabartiniu metu 

veikia 59 pradžios mokyk
los.-' tų mokyklų 42 yra 
yra laikomos miesto savi
valdybės ir 17 mokyklų yra 
privatinės.

Lietuvių pradžios moky
klų yra 32. Žydų — 14; 
Vokiečių — 3; Rusų — 3; 
Lenkų — 7.

Viso tas mokyklas lanko 
8,982 vaikai.

Viso mokyklinio amžiaus 
vaikų Kaune dabar yra a- 
pie 11,070.

NAUJAS VOKIETIJOS 
ATSTOVAS

Kaunas. — Vokietijos at
stovas Lietuvai p. Morath 
skiriamas Vokiečių atstovu 
į Urugvajų, o į Lietuvą at
stovu atkeliamas dabartinis 
Vokietijos gener. konsulas 
Leningrade p. Zechlin. Jis 
atvyksta Sausio pabaigoje.

UŽSIMUŠĖ ŽMOGUS
Sausio 6 d. ties Karkli

nių"- kaimti prie V-abalhinko 
i Biržus vieškelio rave ras
tas negyvas žmogus. Po
licija apžiurėjus patyrė kad 
tai Povilas Ruplys iš Moc- 
kunų kaimo, Vabalninko v. 
Jis gryžo vėlai iš Biržų. 
Ties ta vieta arklio pasuk
ta į paravę ir vežimo apvir
sta. Kadangi ravas gilus 
ir dugne buvo vandens tai 
velionis rastas įkritęs galva 
vandenin ir virš užvirtę ra
tai. Arklys išsimovęs iš 
pakinkių nubėgęs atgal į 
Kretiškių k. Velionis bu
vo nesenas, treti metai kaip 
vedęs. Paliko žmoną su vąi- 
kučiais. “L.U.”

Į L I B T U V A
PER HAMBURGĄ

Moderninis, patogus ir kitų neviršijamas pa
tarnavimas visose klasėse. Savaitiniai išplau
kimai iš New Yorko. Patogus ir greitas gele
žinkeliu susisiekimas iš- Hamburgo.

VIDUTINES KAINOS.
Informacijų kreipkitės pas vietinį agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE
839 Union Trust Bldg. Cleveland

—Tsb.

PER PUSPENKTO TŪK
STANČIO STUDENTŲ
Kaunas. — Lietuvos, Vy

tauto Didžiojo,' universite
te dabar yra 4.554 studen
tai, iš jų 1,384 moterys.

Daugiausia, apie trečda
lis studentų yra teisių fa
kultete, o mažiausia Evan
gelikų fakultete, tik 22. Se
niausias universiteto stu
dentas turi 55 metus amž., 
jauniausias — 15 m.—Tsb.

Montreal, Kanada. — Ge
ležinkelių darbininkams su 
Kovo 3 diena bus numažin
ta algos 20 nuoš. Algų nu
mažinimas palies visus kas 
tik dirba ant traukinių ir 
raštinėse. i;i
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KULTURĖJA KAIMAS
Vazgeliai (Utenos apsk.) 

Šis kaimas didelę, pažangą 
rodo 10 metų bėgyje. Pri
siminus 10 metų atgal, čia 
gauta tik du ar trys laik
raščiai ; knygų mažai kas 
skaitydavo. Ilgais rudens- 
žiemos vakarais suėję kur 
į krūvą, žmonės kortomis 
lošdavo, o dabar tas mažai 
užeinama. Jaunoji karta 
kitaip supranta laiką ir mo
ka jį įvertint. Veik žėdnas 
ūkininkas turi išsirašęs pc 
kelis laikraščius; jų tarpe 
užeinama ir “Dirva”. Jau
nimas ilgais vakarais skai
to laikraščius ir knygas ii 
mokinasi. Kiti turėtų juos 
pasekti ir taip pat šviestis

Jonas Sir ged as

BRENDINAMA JAU
NOJI

Alsėdžiai, Telšių aps. — 
Nesenai jaunas ūkininkai
tis iš Žiemių kaimo su pa
nele-iš Brėvėkų kaimo nu
tarė apsivesti ir tam reika
lui gavo iš Telšių vyskupi
jos leidimą. Nuskyrė ves
tuvėms dieną, viską paruo
šę nuvažiavo pas kleboną

nas sutuoktuvėms pasiprie
šino, kadangi jaunajai iki 
16 metų dar truko 1 mėne
sio. Nuliūdę jaunieji gry
žo namon, nes ir buvo ko 
nuliūsti: pyragai liko ne
valgyti, kurie per mėnesį 
laiko, be abejo, pasens, o 
jaunajam reikėjo ištisą mė
nesį laukti iki jo išrinktoji 
subręs.—Tsb.

tuoktis. Tačiau jų suma
nymas neįvyko, nes klebo-l

Aš Pasakysiu Veltui

PRIIMK KALĖDINES DOVANAS NUO
“AMERIKOS LIETUVIO”

Kas dabar užsirašys “Amerikos Lietuvį” metams ir prisius $2., tas 
gaus LAIKRAŠTĮ ir DOVANAI $2.40 vtrtčs ISTORIJĄ ŽYMIAU
SIŲ EUROPOS TAUTŲ KARIAVUSIU 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
džiu įgysit, daug nežinomų dalykų patirsit. Vien tos knygos padary
mas lėšavo virš $-2,000.00. Bet norėdami “Amerikos Lietuvį” išpla- 
tint, atiduosi™ ją Už DYKĄ.

Tačiau jei kas los knygos nenorėtų, o norėtų laikraštį — reikia 
prisiusi tik $1.5* 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 lakai gražus, papuoštas BIRUTĖS PA
VEIKSLU. Pasiskubinki*.

AMERIKOS LIETUVIS
lt VEKNON STREET WORCESTER, MASS.

TARNAITĖS ULIOJA
Dusetos, Zarasų apsk. — 

Daugelis šio krašto ūkinin
kų tarnaičių, vakaro sulau
kę, palieka savo tarnybos 
vietas ir eina kur išmany- 
damos, daugiausia į pasi
linksminimo vakarus. Jei 
kas jas nuo to atkalbinėja 
arba draudžia, jos dažnai 
atkerta: “Diena tavo, nak
tis mano”. Po nemiegotos 
nakties menkas buna dar
bas dieną, nenaujiena už
snūsti ir bedirbant. Tokia 
naujovė, žinoma, neilgai 
gali tęsėti.—Tsb.
J. ŽEMANTAUSKAS 

Viešas Notaras
Užrašo “Dirvą”, “Vienybę” ii 

kitus tautinius laikraščius.
130 CONĘRĘSS AVĖ. 
WATERBURY, CONK

IŠKASA KARIŠKŲ 
DALYKŲ

Lekėčiai, Šakių apsk. — 
Mikytų k. laukuose kasda
mi akmenis du darbininkai 
nesenai rado dviejų metrų 
gilumoje žmonių kaukolių 
arklių kaulų ir kitokių da
lykų. Be to rasta ir nesu- 
rudijus žvaigždė, matyt at- 
sižym ėjimo ženklas. Kai 
kurie mano kad tai bus 
švedkapiai.—Tsb.

Kaip Gydyti 

Kojų Ligos 
Tiktai ištepkit ištinusias gyslas ii 

skaudamas vietas su Emerald Oil, ii 
apriškit kojas. Naudokit bandažą c 
colių pločio ir gana ilgą kad gerai 
apsivyniotų, vyniokit nuo apačios ) 
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 nelaiky: 
jūsų pinigų jeigu nepagelbės.

Nustojo 20 Svarų
Riebumo į 4 Savaites

Mrs. Mae West iš St. Louis, Mo., 
•ašu: “Aš esu 28 metų amžiaus ii 
įvėriaų 170 svarų iki panaudojau 
/ieną dėžę Kruschen Salts tik 4 sa
kaites atgal. Dabar svečiu 150 sv 
Taipgi turiu daugiau energijos ii 
neturiu alkanų jausmų.“

Riebus žmonės turėtų gerti šauk 
stuką Kruschen Salts stikle karšti 
vandens rytais prieš pusryčius—joi 
yra SAUGUS, nekenksmingas būda; 
numažinti savo svorį kaip patyri 
tūkstančiai vyrų ir moterų.

Gaukit bonką Kruschen Salts iš 
vaistinės bile kur Amerikoje (išteks 
1 savaitėms) ir mažai kaštuoja. Jei 
ta bonka nepertikrins jus kad tai 
yra SAUGUS ir tikras būdas nusto
ti riebumo—pinigai bus grąžinti.

PERKA DEGTUKAMS 
DREBULES

Kaunas. — Degtukų sin
dikatui atsidūrus bėdoj del 
Kreugero darbelių, buvo 
sumažėjus degtukų gamy
ba. Šymet ji vėl atgijo ir 
tai matyti iš pagyvėjusio 
degtukams žaliavos parei
kalavimo. Miško pirkliai 
dabar daugiau pradėjo pir
kti drebulių. Jų jieško jie 
ir pas Lietuvos ūkininkus 
bei šiaip miškų savininkus. 
Iš drebulių daro degtukams 
kotelius.—Tsb.
Kalbinkit savo draugus skaity
ti “Dirvą” — jie turės sau di

delio pasitenkinimo iš jos.

ĮGALIOJIMAII
• reikalingi Lietuvoje pirki-
Į mui, pardavimui, valdymui 
Į žemių ir kitokio turto.
I

i K. S. Karpavičius
1 Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
! Rašykit laiškais arba atsi- 

lankykit ypatiškai.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio.

PROBAK

VAŽIUOSIT LIETUVON?— 
creipkitės į “Dirvos” Agentūrą 
nformacijų ir laivakorčių.

NAUJI KALENDORIAI 1933 METAMS
KATALOGAS JAU SIUNČIAMAS DABAR. KLAUSKITE IR GAUSIT

JONAS KERD1EJUS,

PATYRĘS LAIDRODININKAS 
Pataisome Laikrodėlius Jums Belaukiant 

Darbas garantuotas 2 metams.
50c pataisymas visokių laikrodėlių 

Reikalingos dalys už kaštus.
Atsineškit ši skelbimą ir gausit dalis 50 c. pigiau.
Swiss Laikrodėliu taisymas musų speciališkumas.

Sukalbame Lietuviškai..

BABINS
612 PROSPECT AVENUE

7 DIENOMIS į LIETUVA
GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS

BREMEN • EUROPA
Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio Bremer- 

havene užtikrina patogiausią kelionę j LIETUVĄ.
GREIČIAUSIAS KELIAS Į SENĄJĄ TĖVYNĘ 

Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
1 1119 Euclid Ave. Cleveland ____

-ŽEMAIČIAI!-
“MUSŲ BALSAS” — žemaičių krašto ir Mažosios Lietuvos 
savaitraštis, atsidėjęs rūpinasi visais viešojo gyvenimo rei
kalais, teisingai ir tiksliai nušviečia visus gyvenimo įvy
kius. “MUSŲ BALSAS” rimčiausias ir įdomiausias že
maičių laikraštis. Todėl visi skaitykite ir platinkite jį!

Kaina metams 4 lt. Amerikoje $1.25c.
Adr.: “Musų Balso“ Adm. Telšiai, Plungės 20.

TURIME VISOKIU LAIKRAŠČIŲ—
Bet štai laikraštis visiems — vienintelis bešališkas informa

cinio pobūdžio dienraštis
“DIENOS NAUJIENOS” 

metams 36 lt. ($3.60), pusei metų — 18 lt. ($1.80)
“DIENA”

melams 8 lt. (80c.) — su 12 knygų priedo — 12 lt. ($1.29)
“NAUJAS ŽODIS”

Gausingiausia paveiksluotas žurnalas — metams 12 lt., pu
sei metų 6 lt. “Naujas žodis” duoda 12 knygų žymiausių 
kurinių priedo. Priedų tarpe yra žymiausias Levo Tolsto- 

stojaus romanas ‘“KARAS IR TAIKA) (8 tomai).
Vienintelis Lietuvos juokų žurnalas “VAPSVA”

geria ir į kairę ir į dešinę. “Vapsva” metams 12 lt. “Vap
svos” priedas Kalendorius. Rašykit tuojau:

Akc. B-vė “ŽODIS” Kaunas, Laisvės Alėja 70.
Norint su šiais laikraščiais susipažinti atsiųskit savo adresą 

visi gausite.



KAS GIRDEI CLEVELANDE-APIEUNKESE
g “DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais 
. ......................................

TRUMPOS ŽINELĖS
Sausio 22 d. Stonio valgykloj 

buvo surengtas vakarėlis pri
ėmimui naujai apsigyvenusio 
musų kolonijoje Dr. F. Matulai
čio. Vakarėlis buvo gražus, da
lyviai pareiškė daug gerų lin
kėjimų naujam daktarui ir ben
drai kad. reikia Lietuvis Lietu
viui atjausti. žiūrėkim kad 
musų geri linkėjimai nenueitų 
tuščiomis ir nepamirškim obal- 
sio “Lietuvis pas Lietuvį’’.

Peter Sudnik, 44 m., tapo ne- 
.4 atsargaus automobilisto perva

žiuotas i)- sunkiais sužeistas. 
Važiuotojas bandė pabėgti, bet 
kadangi policija važinėja auto
mobiliais turinčiais radio apa
ratus, kaltininkas greit tapo 
sugautas. Kaip matyt, nelai
mei ištikus geriau ant vietos 
dalykus sutvarkyti.

Kelios dienos atgal turėjau 
progą susipažinti su Clevelando 
mokyklų viršininku Dr. Be- 
nesch. Jis sako, nauja gadynė, 
nauji sumanymai gerai, bet ne- 
kurie mokyklų išradimai yra 
beverčiai. Sako, dabar kai ku
riose mokyklose yra perdaug 
mokytojų, kas neneša naudos 
bet tik visokių išlaidų. Jis ti
ki kad šiais metais bus galima 
daug ką pakeisti ir sumažinti, 
nes pinigų stoka.

Kurie tėvai turit dukteris 
nebandykit joms skirti vaiki*- 
nūs, nes gali atsitikti taip kaip 
atsitiko vienam tėvui po ant
rašu 3824 E. 93 St. Jo duktė 
turėjo vaikiną, bet tėvui jisai 
nepatiko ir jis įsakė dukteriai 
su juo nesusidėti. Ji pasitarė 
su savo kavalierium, tas pasi
gavo tėvą nakties laiku , prie 
namų ir taip išpylė kailį kad 
tėvui reikėjo atsidurti ligoni
nėje.

Prisigirdė. John Oven, 52 
m., išbuvęs 14 metų Newburgo 
silpnapročių name, gavęs išbėg
ti nubėgęs į Garifeld Heights 
Parką įšoko į prūdą ir prigėrė. 
Tiek metų išbuvus nelaisvėje i# 
mirtis maloni. Jonas Jarus.

L1ETUVIŲ Darželio Sąjun- RENGIĄMA VASARIO 16 d. 
gos susirinkimas bus laikomas paminėjimas. šymet Lietuvos 
kitą penktadienį, Vasario 10 d., Nepriklausomybės šventė Cle- 
Lietuvių salėje. Pradžia 7:30. velande bus apvaikščiojama 19 
Draugijos prašomos įsakyti sa- d. Vasario, sekmadienį, kadan- 
vo atstovams kad lankytųsi su- gi viduryje savaitės nepatogu, 
sirinkime. Taipgi prašoma at- Bus Lietuvių salėjs prakalbos, 
nešti duokles (po $2 nuo drau- dainos, pagaliau ir šokiai. Bel
gijos). Vald. nas skiriamas Lietuvių Kultu-

BAIGĖ HIGH SCHOOL, šią 

žiemą aukštesnesias mokyklas 
Clevelande baigė šie Lietuvių 
vaikai: Joseph Bindokas, 

Alice Machlis, 
Mildred Stapulion, 
Marie Kalvaitis, 
Vilma Kozmą, 
Adella Rastanis, 
Lillian Takas, 
Joseph Barauskas, 
Leonard Kalweit, 
11 ilda Zebrys, 
Sebastian Skerotes, 
James Delntinis, 
Helen LaZuka, 
Yra daugiau Lietuvių vaikų 

tarp tų įvairiose miesto dalyse 
aukštesnesias mokyklas baigu
sių, bet daugelio pavardės vŲ 
sai iškreiptos todėl jų nei su
sekti negalima.

TAKSŲ šymet miestas ir ap
skritis tikisi gauti dar mažiau 
negu gavo pernai, todėl viso
mis pusėmis mažina išlaidas, 
algas, ii- sulaiko daugelį pro
jektų kurie buvo nubalsuoti 
vykdyti kada buvo dar geri lai
kai ir tikėta kad visada bus ge
ri.

APVOGĖ. ' Keturi plėšikai 

apsilankė Midwest finansinės įs
taigos direktorių susirinkime 
10-me aukšte, Society for Sa
vings Bldg., ir apvogė 13 asme
nų. Jau buvo vakaras ir bu- 
dinkas buvo tuščias, taigi plėši
kai .galėjo sauvaliauti.

i iniam Darželiui.

LIETUVIŲ SALĖS valdyba 
ir direktoriai. Sausio 27 d. 
įvyko metinis susirinkimas Lie
tuvių Salės Bendrovės. Išrink
ta vienuolika direktorių. Sau
sio 31 d. iš direktorių tarpo iš
rinkta valdyba sekančiai:

Pirm. — J. Brazaitis,
Vice pirm. — J. židžiunas,
Manageris — J. Zinkevičius, 
Fin. rašt. — P. Skukas, 
Užrašų rašt. — J. Luiza, 
Čekruimyje — J. Rakauskas.

Direktoriai: F. Saukevičius, A. 
Ivmskas, P. Kundrotienė, Ra- 
n. nauskienė, J. Verbela.

RADIO koncertas. Lietuvių 
Vaizbos Butas rengia didelį ra
dio koncertą Lietuvių salėje, 
sekmadienį, Vasario 12 d.

D I R V A

VANDENS kaina turbut ne
užilgo bus nupiginta. Majoras 
Miller darbuojasi tam. šiose 
dienose jis paskelbė kad atme
ta $59,000,000 vandens projek
tą, kuriam tikslui taksai buvo 
pakelti pinigus rinkti. Dabar 
vykdys tik $4,000,000 vandens 
sistemos projektą.

Taip pat sako tuoj bus nu
piginta elektros kaina.

Lietuvių Namų Savininkų Są
junga įteikė miesto valdybai 
rezoliuciją reikalaujančią ma
žinti kainas už vandenį, gazą, 
elektrą.

SULAIKĖ PAKASYNAS. Po
licija nuvykus į Kalvarijos ka
pines suhfike pakasynas tūlo 
Lenko, Frank Sadowsky, kada 
paaiškėjo kad jo gyvastis buvo 
apdrausta ant $60,000. Nužiū
rėta kad jis ar tik nebus nu
nuodytas, nes už jį kiti mokė
jo ir matyt džiaugėsi kada jis 
mirė. Policija sako kad mies
te yra daug tokių kurie ap
draudę kitus, už juos moka ir 
paskui nuodija juos įvairiais 
gėrimais, kad tik greičiau nu
mirtų.

SARPALIUS DALYVAUJA 
IMTYNĖSE

Vasario 3, 1933

AKRONO NAUJIENOS®

Pranašauja darbo ir ka
pitalo karą. Akrone Įvyko 
Ohio Advokatų Draugijos 
suvažiavimas. Tarp kita ko
draugijos prezidentas R. 
Guinther pasakė kaip jo 
nuomone pradės keistis lai
kai iš blogų Į gerus. Jis 
sako:

“'Depresijos pabaiga ir 
tikrų geresnių laikų pra
džia prasidės, aš manau, su 
smarkiais vaidais darbinin
kų su darbdaviais. Tikras 
pagerėjimas neateis, mano 
manymu, iki nebus sulaiky-

ta mažinimas darbininkų 
algų, o tas bus galima su
laikyti tik smarkiomis ko
vomis darbininkų su darb
daviais.

“Visi tie kivirčiai atsi
durs teismuose ir teismai 
bus prašomi išspręsti teises 
darbininkų ir kapitalo”.

Šis paskutinis pasakymas 
vra pridavimas ūpo advo
katams, nes iš darbininkų 
ir kapitalistų kivirčių išeis 
daugiau bylų ir advokatai 
turės daugiau darbo. Jie 
irgi depresijos paliesti.

LIET. VAIZBOS Buto susi
rinkimas bus laikomas sekma
dienį, 2 vai. po pietų, Stonio 
valgykloj, viršuje. Nariai ma
lonėsite atsilankyti. Vald.

“DIRVOS” telefonas visada 
randasi šiame puslapyje antgal- 
vyje. Reikale telefonuokit. At-

MIRTYS nuo džiovos Cleve- 
velande yra skaitlingesnės tarp 
jaunų merginų. Tarp 15 ir 19 
metu amžiaus merginų miršta 
nuo džiovos 75 nuoš. daugiau 
negu to amžiaus vaikinų.

Dalykas tame, kad to am
žiaus merginos pradeda labai 
lakstyti, nesėdi namie, tranko

mi po šokius ir visur, tankiau
sia persišaldo, nes niekad nesi
rengia šiltai, bet tik “madniai”. 
Viena po kitos ir jaunos Lietu
vaitės nuo džiovos skiriasi su 
šiuo pasauliu. Viso to 'kaltė— 
tėvų neprižiurėjimas, o jų. pa
či ų neapsiži urėj imas.

LIETUVIAI prieš Lietuvius. 
Clevelande yra būrelis biznierių 
kurie iš savo nesusipratimo 
bando pakenkti saviems bro
liams biznieriams, bet nori kad 
Lietuviai juos remtų. Kovoja 
prieš savus kiek galėdami. Ne- 
dykai jiems patiems nesiseka.

štai vienas plaukų kirpėjas 
ant Superior avė. užsidėjo kir
pyklą greta kito Lietuvio, ku
ris iš senai čia gyvuoja. Vie
toj laikytis vienodos kainos už 
patarnavimą, jis žymiai nupi
gino kainą. Bet dabar mieste 
veikia vadinami “raketieriai” ir 
organzuodami kirpėjus į uniją 
nori priversti kad kirpėjai visi 
laikytųsi vienodos kainos, šią 
savaitę tam pigiam kirpėjui 
raketieriai išmušė langą ir vi
dun įmetė dvokiančią bombą. 
Piripasis Lietuvis kirpėjas vi
sados laikosi nustatytos kainos 
ir del savo konkurento išsiteko. 
Antras ne tik kad neatėmė iš 
jo biznį bet ir nuo raketierių 
nukentėjo.

NUŠOVĖ. Trečiadienio vaka
re du plėšikai inejo į krautuvę 
12929 Superior avė., ir nulipę į 
skiepą, kur keli vyrai kortavo, 
vieną iš jų nušovė manydami 
kad nori jiems priešintis.

Po antrašu 2561 E. 61 St., 
sekmadienį restauranto savinin
kas nušovė vieną iš plėšikų ku
rie buvo atėję apvogti. Antrą 
plėšiką sužeidė.

Ant Euclid ir E. 49 St., plė
šikas inėjęs į Commercial Cre
dit Co. pagrobė $900, sukoman
duodamas septynis žmones.

REPUBLIKONAI jau rengia 
savo kanuoles prieš Demokra
tus ir ruošiasi rudens rinki
mams atėjus užvaldyti miestą

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

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

O O ROSEDALE
SI Dry Gleaning Co.::
C. F. PETRAITIS, Prop. b
6702 Superior Ave., ••

sitikime mirčių ir šiap kokius 
pranešimus norėdami paduoti, 
praneškit telefonu, bus patalpi
nama nemokamai.

“Dirvos” Redakcija priima ir 
talpina pranešimus apie vietinį 
Lietuvių judėjimą, nemokamai. 
Pranešimai turi būti parašyti 
trumpi ir tik apie patį dalyką.

; SILVER’S FLORALSHOPPE
I Tel. ENd. 4932 1308 E. 68th Street

Randasi Lietuvių Banko Name
Gėlės Visokiems Reikalams

Speciales kainos LAIDOTUVIŲ darbui, taipgi specialiai 
pasidarbuojame VESTUVĖMS. Musų VELYK& korsa- 
šai merginoms bus už žymiai nupigintą kainą.

JURGIS J. SIDABRAS, SavininkasI

LIETUVIŲ AMERIKOS PILIEČIŲ SĄRAŠAS
(CLEVELANDE IR CUYAHOGA APSKRITYJE)

Clevelando Lietuviai iki šiolei negauna tinkamo pripažinimo 
del to kad mes niekam negalim parodyt kiek 'yra Lietuvių Ame
rikos Piliečiu, '1 aigi mes pasiryžome surinkti kiek daugiausia 
galima žinias apie Lietuvius Amerikos Piliečius. Reikalinga ži
noti visus, ateivius piliečius ir čia gimusius. Taigi kurie tik pa
tys'esat Piliečiais arba jūsų moterys, arba sunai ar dukterys 
(virš 20 metų amžiaus) yra Piliečiais, išpildykit apačioje ir pri- 
duokit kortelę į vieną iš jums artimesnių įstaigų.

Šios kortelės išpildymas jums nieko nekaštuos, bet bus 
labai naudingas kaip jums taip ir visiems Lietuviams.

(Jeigu nesi Pilietis, nepildyk, atiduok tam kurs yra Pilietis)
Vardas-Pav. (taip kaip pasidavę ant pilietiškų popierų):

į Nepamirškit Seno Clevelandiečio £
? NIKODEMO MARTIŠAUSKO! į

£ Perstojau dirbės dirbtuvėse, dabar Užsiimu taisymu į 
£ namų, durų, spynų, langų; pataisau kuogeriausia. Taip- 5 
£ gi namų rakandus, davenportus, sprenžinas, automobi- £ 
į lių viršus, fenderius ištaisau veik kaip naujus. £ 
£ Ateina j namus ir i jūsų garadžių. Nėra tokio darbo ai- £ 
£ kainos už darbą kad butų permaža. Reikale duokite į 
£ man žinią. £

£ Nick Martis į
£ 6801 ZOETER AVĖ. City. £

Aptaisome-Įrišame Jūsų
SENAS MALDAKNYGES, BIBLIJAS

Penktadienį, Vasario 3 d., 
Public auditorium įvyksta di
deles ištynės, kuriose dalyvaus 
Karolis Sarpalius su Vokiečiu 
Lew Plummer, George Zaharias 
su Gino Garibaldi, Jim McMil
lan su Hans Kampfer, John 
Katan su Pat O'Shocker. John 
Richtoff su Sid Nabors, Ivan 
Levinowich su Willie Davis.

Rengia Charles Marotta. Ti- 
kietai $1, $1.50 ir $2, ir taksai. 
Pradžia 8:30 vak.

“AUŠROS SŪNUS”. Lietu
vių Darželio naudai rengiama 
didelis perstatymas, veikalas iš 
kovų už spaudą, “Aušros Sū
nus”. Bus perstatytas gavė
nios laiku.

Kadangi Darželis rengiamasi 
atidaryti šį pavasarį, reikalin
ga pinigų. Visuomene prašo
ma įsitėmyti šį parengimą.

Tel. Endicott 1378

Dr. S. T. TAMOŠAITIS 
(THOMAS) 

LIETUVIS DENTISTAS
6902 Superior Ave.

Skersai gatvės nuo Lietuvių 
Salės.

iiiiiitiniiiiiiiiiiniiiiDiiiaiiuiiiiuiiiiiiiiiii

HE nd. 8442

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

6040 Superior Ave.
Ofiso valandos: 12 iki 2 

6 iki 8 vakare.
'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

RADIO KONCERTAS
IR ŠOKIAI

Rengia Clev. Lietuvių Vaizbos Butas

Sekmad. VASARIOFEB. 12
atsibus

LIETUVIU SALĖJE
6835 Superior Ave. Pradžia 5 vak. Šokjąi 8 v.

Šiame programe dalyvaus vietos Lietuvių radio 
programo dainininkai ir muzikantai. Koncertas 
bus smagus visapusiai. Visi turėsit gerus laikus. 
Po programo bus šokiai iki vėlumai.

Įžanga maža — visiems tik po 25c.

.'lillllllllllllllllilllllllilllllllllllllllllllllII)III  Į1111111!! Illllllliiillllllllllllllhiilililllll' . 

| SVEIKATOS MASAŽAI Į 

= Visokios _ rūšies sveikatos masažai duodami laisnuotos E 
= masažistės. Reikale susitarkite. Garinės Mineralinės = 
= Maudynės, Magnetcoil Blanketų Gydymas, Mankštymai, E 

Veido ir Galvos Masažai, šviesos Gydymai, ir tt.
= Viskas atliekama sulyg gydytojų nurodymų . =

| MARGARET BUTTERFASS
LAISNUOTA MASAŽISTĖ

= Turi State Medical Board License. Yra instruktore = 
Cleveland College of Massage, Euclid-Windsor Bldg.

I 5005 Euclid Av. Room 310 HEnd. 8774 =
E Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakare. 3-čias aukštas. =
'571UIII9I linu i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii imi t iiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiimiiiiimmiF

V ažiuosit i Lietuvą?

Antrašas: ...................................................................................................
Kas daugiau jūsų namuose yra piliečiai (virš 20 metų amžiaus): 
Vardas-Pav. .. ................... .....................................................................
Vardas-Pav....................................................................................................
Vardas-Pav....................................................................................................
(Jeigu žinot savo kaimynus Lietuvius arba jų vaikus kurie yra 
virš 20 metų, ir visi yra piliečiai, irgi paduokit jų pilnus vardus 
ir aiškų antrašą. Reikalinga [ik Lietuviai, ne svetimtaučiai.) 
Vardas-Pav....................................................................................................
Adresas ........................................ ...............................................................
Vardas-Pav....................................................................................................
Adresas .......................................................................................................

GRĄŽINKIT ši LAKŠTELI ARTIMIAUSIU LAIKU Į 
“DIRVA” arba “C. L. ŽINIOS”
6820 Superior Ave. 6802 Superior Ave.

ir kitas knygas kurių viršeliai apsinešioja.

F. F. Prihoda Book Binding Co.
Atveskite arba prisiųskite, klauskit kainų.

1714 Woodland Avenue Cleveland, O.
£<llllllllllllllllllllllllllllllll|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||tllllllllllllllllIllllllillllH>

| ŠOKIŲ PAMOKOS Į
E Puikiausių Šokių Mokykla už netikėtinai =
E žemas kainas — po vadovyste žinomų

I P AB Y TWINS |
= Toe, Balet, Top, ir Character šokiai mokinama. 

Speciales pigios kainos vaikams mokytis.

| ENdicott 3464 1426 E. 40th Street =
šimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiii^

JAU PRASIDEDA EKS KURSUOS
KURIE NORI IŠVAŽIUOTI Į LIETUVĄ DABAR, ARBA IR KIEK 

VĖLIAU, VISADA GALI GAUTI GERUS LAIVUS IR GERĄ PA

TARNAVIMĄ ATSIKREIPIANT Į MUS. DOKUMENTAI IŠGAU

NAMI Į KELETĄ DIENU. Prisidėkit prie vienos iš šių Ekskursijų —

15T KELIONEI DOKUMENTU kreipkitės Į “Dirvos” Agentūrą

Kreipkitės informacijų į: “DIRVOS” AGENTŪRA
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio


