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Japonai Tęsia Mandžurijos 
Užkariavimą

ŽADA SULAIKYT LAIVUS KURIE GABENS 
KINAMS AMUNICIJĄ IŠ S. V. AR KITUR

IR DARBININKŲ ŽINIOS

kainų ūkio ir industrijos 
produktų, sumažinimui dar
bo valandų su tikslu apma
rinti bedarbę.

Kuboje cukraus išdirbys- 
tės vis dar nesusitvarko. 
Buvo nustatyta kad cuk
raus butų padaryta 2,000,- 
000 tonų, nes gamyba apri
bota kainų nustatymui, bet 
nekurios dirbtuvės dar ne
galėjo pradėti dirbti. Ku
rios nesusitvarkys nustos 
teisės cukrų dirbti, o bus 
pavesta kitoms.

------- --------- ----------------------- 1 Kovo 1 d. Japonai užėmė ke-
Reikalauja diktatūros nu-lis svarbius punktus vedančius 

statymui kainų. Angliaka-i ?eho1 SŽ° kk± u^' 
J .. ,ry ,, x mimas Jehol liko tik keliu va-_ siu unijos (U. M. W. A.) landu darbu 

prezidentas, Lewis sako kad ‘ * * *
Lgikalinga įsteigti diktato-, ganghai. — Kinai pasiry- 
riska taryba nustatymui ž kovoti ir neužsileiSti Ja- 
hninn n Irin ir innncrriinQ! c T

Atidarė dirbtuvę. Louis
ville, zKy. — Čia atsidarė 
Fordo automobilių , sudėji
mo dirbtuvė ir paimta dirb
ti 1,500 darbininkų. Toliau 
sako bus imama daugiau ir 
gal gaus dirbt iki 3,000 dar
bininkų.

1932 metais įvairiems at
naujinimų ir pagerinimų 
darbams ant namų, budin
ki! ir fabriku buvo išleista 
$194,030,600. ' ' •

GERAS SUMANYMAS!
Vienas Amerikietis pro

fesorius sako, kad jeigu 
Amerika nori gauti darbų 
iš Rusijos ir nori kad dar
bininkai turėtų darbo, te
gul paskolina sovietų Ru
sijai $4,000,000,000 (keturis 
bilijonus dolarių!) porai 
metų tai turės darbų!

Už tokią sumą pinigų ir 
Amerika pati gali turėti 
darbų, nereikia nei Rusijos.

ŠTAI KAS NAUJA—KIR
VIU SKUTA BARZDĄ 
Astoria, Ore. — Pasiekė 

šį miestelį gandai iš miškų 
kad ten dirba Leonardas 
Valiulis, Lietuvis, kuris tu
ri tokį aštrų kirvį kad juo- 
mi skuta sau barzdą. Mies
telio barzdaskučiai- tam ne
tikėjo. Taigi jo draugai pa
vadino Valiulį į miestelį ir 
jis akivaizdoje visų barzda
skučių nusiskuto sau barz
dą savo penkių svarų sun
kumo kirviu.

FORDAS REMS DU BAN
KUS DETROITE

Detroit, Mich. — Auto
mobilių išdirbėjus Ford pa
sižadėjo duoti paramos su
darymui dviejų nauju ban
kų Detroite, kurie paimtų į 
savo žinią likučius dviejų 
nusilpusių bankų ir išmokė
tų jų depozitoriams apie 35 
nuošimčius jip buvusių su
dėtų pinigų.

paliko silpnai ap- 
tuos kitus mies-

ponams. Japonai buvo už
puolę ir paėmę kelis mies
tus, bet Vasario 27 d. Kinai 
juos atsiėmė. Japonai buvo 
betraukia kariumenę prie 
Jehol ir 
saugotus 
tus.

Kinija 
pertraukti diplomat i n i u s 
ryšius su Japonija.

pasiryžus tuojau

Tokio. — Japonija pradė
jo derėtis su Rusija del pa
laikymo tvarkos prie Man- 
čukuo rubežių. Japonija no
ri prieiti prie geresnio su
sitarimo su Rusija, kad ne
būti priešais vieni kitiems. 
Rusija seniau to norėjo, bet 
Japonija nesutikdavo. Da
bar Japonai nori prisišlieti 
prie Rusijos ir tokiu budu 
užvąldyti sau reikalingas 
Azijos dalis.

Lakūnai vyksta j Kiniją
Būriai Amerikos lakūnų, 

kurie čia neturi ką veikti, 
keliauja į Kiniją išbandyti 
savo laimės.

Suv. Valstijų Kongrese 
iškilo ginčų už pasėkimą 
Anglijos sulaikymui gabe
nimo karo reikmenų į Ki
niją ir Japoniją.

Amerika nori padaryti 
biznio iš tolimų rytų karo 
ir nesutinka sulaikyti gabe
nimo karo reikmenų į Ki
niją. Nekurie pasakė kad 
neleidimas karo reikmenų į 
Kiniją reikštų palaikymą 
Japonų pusės.

-S
Geneva. — Pereitos savai

tės pabaigoje Japonijos de
legacija išsitraukė iš Tau
tų Sąjungos po to kai Są
junga formaliai priėmė ko
miteto raportą pasmerkian
tį Japonijos militarišką vei
kimą Mandžurijoje. Komi
teto raportas buvo priimtas 
42 balsais prieš 1. Reiškia 
tik vienas Japonijos atsto
vas balsavo prieš. Kaip tik 
balsavimo pasekmės paskel
bta, Japonijos delegacijos 
pirmininkas atsistojo kal
bėti. Visų akįs sužiuro į jį. 
Jisai per kelis mėnesius ka
riavo už savo tautos liki
mą tolimuose rytuose, rei
kalaudamas kad kitos vals
tybės tai užtvirtintų.

Pasakęs kad Japonija dė
jo pastangas veikti su Tau
tų Sąjunga taikos palaiky
mui ir sutaikymui nesusi
pratimų su Kinija, ir kad 
tęs po senovei savo pradėtą 
darbą tolimuose rytuose, iš-1 
ėjo iš posėdžių salės. j

j SMITH RAGINA VAL
DŽIĄ IMTIS PAGE

RINIMO DARBU
Washington. — Čia atsi

lankęs Alfred E. Smith, bu
vęs Demokratų kandidatas 
ant prezidento, pasakė Kon
greso nariams: “Liaukitės 
paikai elgęsi ir žaidę ir da
rykit ką nors kaip darėm 
karo laiku”.

Smith sako kad dabar yra 
tokis laikas kuriame visos 
politikos turi eiti į šalį, o 
turi būti pradėta daryti kas 
nors gelbėjimui padėties.

Tarp kitų dalykų Smith 
reikalauja pripažinimo Ru
sijos ; pervedimo šelpimui 
skiriamų pinigų į budavoji- 
mą kelių, budinkų ir tiltų; 
priversti gelžkelius susijun
gti; penkiems'metams per
traukti reikalavimą iš Eu
ropos karo skolų ir tt.

SUSIGRAUŽIMO TRA
GEDIJA

Rochester, N. Y. — Tei
sių studentas, kelis kartus 
neišlaikęs kvotimų, mato
mai pamišęs iš susigrauži
mo, nušovė savo tėvą, sese
rį ir pats nusižudė.

m.

AMERIKOS IMPORTAS 
SUMAŽĖJO

Amerikos importai bėgy
je pastarų kelių metų buvo 
šitoks:

1929
1930
1931
1932
Iš to visi 

tais metais 
kitų šalių daug importavo, 
darbų Amerikoje vistiek 
netruko — visi dirbo, ir iš 
Amerikos daug eksportavo.

už $4,400,000,000 
$3,060,000,000 
$2,090,000,000 
$1,323,000,000 

i gali matyti kad 
; kai Amerika iš

JAPONAI PERKA SENĄ 
GELEŽĮ

Australijoje Japonai su
pirkinėja visą galimą gau
ti seną, nereikalingą gele
žį ir plieną. Moka kiek tik 
savininkai reikalauja.

Japonai vis mažina im
portą iš Amerikos, turbut 
nepasitenkinę kad Amerika 
užstoja Kiniją.

BAN-ĮVESTA NAUJAS 
KŲ BILIUS

Washington. — Naujai
• įvestu bilium, Suv. Valstijų
• prezidentui suteikiama ne

ribotos teisės ant naciona- 
lių bankų vienam metui lai
ko.

Paprastai tokia teisė su
teikiama tik šalies pinigų 
kontrolieriui. Dabar prezi
dentas galės daryti patvar- 

1 kymus ypatinguose atsiti- 
I kūnuose. 1

SOVIETAI NEPAGEI
DAUJA KAD JUOS

TYRINĖTU
Maskva. —į Sovietų carai 

pučiasi prieš s Ameriką kam 
ji vis nori “studijuoti” Ru
sijos padėtį pirm negu su
tiks užvesti kokius nors ry
šius su sovietais.

Komunistai-sako kad ne
nori jokio kitokio pripažini
mo kaip tik atviro, tiesio- 
gino, ir nepageidauja jokio 
Amerikos tyrinėjimo. Mas
kvos carai tiki kad Rusija 
jau nuprogresavo už tyri
nėjimo ribų ir nenori kad 
kas atvyktų į Rusiją “ap
žiūrėti” kaip Rusija stovi.

KAIP SUMAŽĖJO VISO
KIOS INEIGOS 1932 M.
1929 m. Amerikos gyven

tojų, įstaigų ir valdžios in- 
eigos buvo $85,200,000,000. 
Nuo galvos išėjo po $1,763.

1932 m. ineigos nupuolė 
24 nuoš., iki $40,000,000,000, 
arba po $424 nuo galvos.

ANGLIJA PALIESTA 
AUDROS

Londonas. — Vėlyva žie
mos audra užklupo Angli
jos salas ir juras ir prida
rė daug nuostolių.

Daug prisnigus, už poros 
dienų ėmė lyti ir upėms už
sipildžius vandeniu prasi
dėjo potviniai.

MIRĖ CARO GIMINIETIS
Menton, Prancūzija. — 

Vas. 27 d. čia mirė Rusijos 
didkunigaikštis Aleksand
ras, buvusio caro Mikalo
jaus pusbrolis. Aleksand
ras buvo Rusijos pabėgėlis 
ir čia gyveno. Mirė nuo vė
žio ligos. Buvo 66 m. amž.

PAMIŠĖLIO DARBAS
Edmonton, Alta, Kanada. 

Vienas 32 m. vyras netoli 
čionai, matyt pamišęs, nu
žudė savo 4 metų kūdikį, 
sužeidė žmoną, ir paskui 
kirviu nusikirto sau kojų 
pėdas. Jis sakė kad “Die
vas reikalavo iš jo aukos”.

VAIKAS NUŽUDĖ MO
KYKLOS PERDĖTINĮ 
Trenton, Ga. — Už per- 

tankų mušimą, vienas 15 
metų mokinis peiliu nudū
rė mokyklos perdėtinį. Jis 
tapo areštuotas, ir policijos 
klausinėjamas pasakojo kad 
buvo nuolat mušamas. Bet 
tai buvo jo paties kaltė.

VIŠTOS ŠIRDIS GYVA 
21 METAS

New York. — Dr. Alexis 
Carrel 1912 metais išėmė 
neišperėto viščiuko širdį ir 
įdėjo į tam tikrą skystimą. 
Ta širdis pulsuoja ir dabar, 
reiškia ji yra gyva, ir sako 
Dr. Carrel ji išgyvuos il
giau negu paprastai žmo
gus gyvena. Jis sako kad 
panašiai butų galima pail
gint ir žmogaus gyvenimą 
jeigu ne smegenys ir ner
vų sistema.

MIRĖ SENATORIUS WALSH
Kovo 2 d., kelionėj i Washin

gtong, kur turėjo užimti Teisin- 
gystės Sekretoriaus vietą Roo- 
sevelto kabinete, mirė Senato
rius Walsh. Jis tik pereita sa
vaitę buvo vedęs. Buvo 72 m.

VOKIETIJOJ ĮVESTA 
KARO STOVIS

Berlinas. — Vasario 27 
d. buvo padegta dalis Vo
kietijos seimo namo. Spė
jama kad tą padarė komu
nistai keršydami už polici
jos padarytą kratą komu
nistų centre.

Apie 100 komunistų sei
mo narių tapo areštuoti są
ryšyje su tuo gaisru.

Berline užtikta dideli po
žeminiai urvai prikrauti ko
munistinės literatūros.

Tolimesniam apsisaugoji
mui nuo komunistų piktų, 
darbų Vokietija įveda karo 
stovį. Sako esą susekta ko
munistų suokalbis užnuo- 
dinti šulinius , ir maistą.

ROOSEVELT - NAUJASIS S.
V. PREZIDENTAS

ŽUDYNĖS VOKIETIJO
JE EINA PO SENOVEI
Berlinas. — Vokietija tu

rės seimo atstovų rinkimą 
Kovo 5 d. Prie rinkimų 
rengiasi visos partijos ir da
ro mitingus. Komunistai ir 
fašistai užpuldinėja vieni 
kitų mitingus ir žudosi.

Vasario 25 ir 26 d. susi
rėmimuose įvairiose dalyse 
užmušta astuoni žmonės.

Hitleristai ir juose palai
kančios partijos pasitiki 
laimėti reikalingą didumą 
ir tvarkyti šalį kaip jiems 
patinka.

Jeigu Hitlerio pusė laimė
tų, sakoma kai bus proga 
sugryžti kaizeriui ant sosto.

PALIUOSUOS 400 PRO- 
HIBICIJOS LAUŽYTOJŲ

Indianapolis, Ind. — Gu
bernatorius McNutt sako 
kad kaip greit Indiana val
stijoj bus perleista prohibi- 
eiją atšaukiantis bilius, jis 
paleis iš kalėjimų 400 pro- 
hibicijos įstatymo bausmę 
einančių kalinių.

PAPJOVĖ PERŠAUTĄ 
SESERĮ

Montreal, Kanada. —Ne
toli čia rasta namuose ne
gyvi 21 m. vaikinas ir jo 
sesuo, 16 m., iš kitos moti
nos. Nelaimė atsitiko ne
tyčia: vaikinas nešėsi ran
koj šautuvą, jis iššovė ir 
merginą peršovė. Matyda
mas ją besikankinant, jis 
peiliu perpjovė-jai gerklę, ir 
parašęs laiškelį kaip atsiti
ko, pats nusišovė.

KALTINA PRANCIZIJĄ 
TAIKOS ARDYME

Roma. — Italijos fašistų 
laikraštis išeina su smerki
mu Prancūzijos pastangų 
su savo centralinės Euro
pos santarvininkėmis ardy
ti Europos taiką. Sakoma 
kad nekurios šalys su pa
galba Prancūzijos nori su
plėšyt Vengriją ir pasida
linti tarp savęs.

RAGINA SĖT MAŽES
NIUS PLOTUS

Henry A. Wallace, nau
jas agrikultūros sekreto
rius, sako kad šymet ūki
ninkai turi sėti ir sodinti 
visko mažiau jeigu nori pa
sigerinti savo būvį. Ūki
ninkų sunki užduotis yra 
rasti rinkas savo produk
tams, todėl nėra prasmės 
sėti-sodinti iki šiol naudo
tus plotus.

Štai naujas Suv. Valstijų 
Prezidentas, kuris pora sa
vaičių prieš įvesdinimo iš
kilmes buvo bandoma nužu
dyti. Jis išliko gyvas. Ko
vo 4 dieną jis padaromas 
Prezidentu. Šalies valdžia 
pereina į jo rankas.

Roosevelt jau turi gatavą 
savo valdžios departmentų 
kabinetą. Jis sako parin
kęs pačius tinkamiausius į 
departmentų vedėjus ir ti
ki su jų pagalba padaryti 
šaliai ką nors gero.

Keli prezidentai pirm jo, 
laikams esant geriems, už
imdami vietas tik žodžiais 
pareiškė priprastus paža
dus gerovės, bet dabar jau 
pats gyvenimas reikalauja 
kad Prezidentas Roosevelt 
darytų ką nors ir ištrauk
tų šalį iš krizio.

Roosevelto prezidentavi
mui atėjo tokie laikai ku
rie jį arba išaukštins, pada
rys šalies didvyriu, jeigu 
jis nuveiks ką nors grąži
nimui gerovės, arba bus tik 
vienas iš tokių prezidentų 
kurį už keturių metų žmo
nės pastums į šalį ir išrinks 
kitą.

Rooseveltui reikės daug, 
daug dirbti, nes žmonės ne
norės laukti kitų keturių 
mėtų iki ateis naujo prezi
dento rinkimai. Jeigu lai
kai nepasigerins, jeigu jų 
pagerinimui niekuo prezi
dentas neprisidės, laikai eis 
dar blogyn.* * ♦

Naujos’ valdžios didžiau
sia ' pastanga bus, kaip nie
kad dar istorijoje .nebuvo, 
sumažinti valdžios išlaidas. 
Biudžeto direktorium tapo 
paskirtas sulyginamai jau
nas, 38 m. žmogus, Lewis 
W. Douglas, atstovas iš Ari
zonos. Jis pareiškė jog dės 
visas pastangas dabartines 
federalės valdžios išlaidas 
sumažinti visu bilijonu do
larių. Tas galima atsiekti, 
nes keliolika metų atgal tas 
buvo ir visiems algų užte
ko.

Naujasis Valstybės Sek
retorius, Hull, rengiasi at- 
grąžinti gerovę per preky
bą su kitomis šalimis. No
ri atnaujinti užmirusią pre
kybą su visu pasauliu, bet 
pirmiausia reikės susitaiky
ti su kitomis šalimis del ka
ro skolų.

Toliau, Prezidentas Roo
sevelt turės aplink save pa
tarėjais tokius žymius žmo
nes kaip Alfred E. Smith, 
Newton D. Baker, Baruch, 
Owen D. Young, Glass ir. 
kitus. Juos negavo į savo 
kabinetą, bet jie visados su
tiks vyriausybei gelbėt su 
patarimais.

PRITARIA ŠARKIO 
KUMŠTYNĖMS

New York. — James A. 
Farley, pirmininkas New 
Yorko valstijos sporto ko
misijos, sako nemato prie
žasties kodėl turėtų būti 
sulaikyta kumštynė Carne- 
ros su čampionu Šarkiu, 
nors po pastarų kumštynių 
su Camera mirė kumštinin
kas Schaaf.

Tam pritaria ir Muldoon, 
Farley’s kolega. ‘ t

Madison Square Garden 
korporacijos vedėjai sako 
kad Šarkio kumštynė su 
Camera įvyks Birželio mė
nesį, kaip buvo pirmiau nu
matyta.

Tunney dr Dempsey, bu
vę čampionai, taipgi sako 
kad Schaafo mirtis nėra 
kaltė kumštynių bet galėjo 
būti jo paties nepergeriau
sias stovis tuo laiku.

NELAIMĖS
Dublinas, Airija. — Va

sario 28 d. laikė smarkaus 
sniego žuvo apie 10 žmo
nių.

Flint, Mich. — Vasario 28 
d. sudegė jauna, 21 metų, 
motina ir keturi jos kūdi
kiai.

Greenville, S. C. — Neto
li čia Vasario 28 d. sudegus 
namui sudegė 5 asmenys.
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PITTSBURGH
NAUJAS BANKAMS 

ĮSTATYMAS
Harrisburge, Vasario 27 

d., Valstijos legislatura pri
ėmė Įstatymą kuris paveli
ja paskiriems bankams, rei
kalui priėjus, apriboti iš
mokėjimą padėtų taupymui 
pinigų. Tas pagelbės ban
kams išbėgti nuo visiško už
sidarymo.

Tas įstatymas geras visai 
Pennsylvania valstijai. Gu
bernatorius jį užtvirtino.

Dedami taupymui pinigai 
po šio įstatymo išleidimo 
nebus varžomi ištraukimui 
kada depozitoriai jų parei
kalaus.

PITTSBURGO GABIOS
JAUNOS LIETUVAITĖS

MAJORAS KLINE NEIš- 
SISUKA

Pittsburgo Majoras Kline 
jau kelintu kartu, su pagal
ba savo gynėjų, bando išsi
sukti iš bausmės už pasi
naudojimą žmoniij pinigais, 
bet vis atrandamas kaltu. 
Jo draugas Succop, kuris 
visą biznį varė ir sako su 
majoru dalinosi pinigais, 
jau šbdi kalėjime. Jis grei
tai buvo apkaltintas ir iš 
vietos prašalintas, bet Kline 
vis majorauja ir bando iš
sukti savo kailį.

Distrikto prokuroras sa
ko kad sekantis žingsnis 
yra išnešimas majorui bau
smės, net aukščiausias vals
tijos teismas jo apeliaciją 
persvarstė ir išmetė.

Jo gynėjai sako kad dar 
reikalaus majorui naujo tei
smo.

Sesutes Rajauskaitės, plačiai 
žinomos scenos artistės, nors 
dar jaunos mergaitės. Jodvi 
vartoja keletą muzikalių instru
mentų, ii- jų pasirodymas sce
noje visados publikos mėgia
mas. Jodvi dar lanko mokyk
lą, bet ir moksle turi didelius 
gabumus. Pabaigoje šio mok
slo meto Zona Rajauskaitė ta
po padėta ant Garbės Mokinių 
lakšto Sooth High mokykloje 
ir gavo $5 auksu dovaną ir 
miesto majoro pagyrimo lakš
tą. Ji laimėjo pirmutinę dova
ną už parašymą geriausio 
to. Anksčiau yra gavus 
dalį už panašų raštą.

Linkėtina Zonai ir Julei
jauskaitėms geriausio pasiseki
mo ir reikia pasveikint jų mo
tiną už jos tokį atsidavimą la
vinti savo dukreles kad 
naudingos musų tautai.

raš-
me-

Ra

batų

SUIMTAS AUTOMOBILIŲ 
VAGIS

Policijantas šūviais sulai
kė jauną automobilių vagį, 
Al. Wendowski, 19 m., ku
ris buvo nesenai išleistas iš 
kalėjimo už vagystes. Po- 
liicjantas peršovė jo vagto 
automobilio ratų gurnus ir 
plėšikas negalėjo pabėgti.

Tas suimtas vagis išdavė 
būrį kitų savo draugų, visi 
Lenkiškomis pavardėmis.

PRAŠYMAS
Skaitytojams

VIENI KALTINA, KITI 
IŠTEISINO

Penn. valstijos senato ko
misija buvo paėmus tyrinė
ti įtarimus kad buvęs viešų 
reikmenų komisijonierius J. 
S. Benn labai daug prisilu
po pinigų. Bet po paviršu
tinio patyrinėjimo dalyką 
numetė į šalį.

Bet tą kaltinimą nespė
jus numesti, iškilo kitas, ir 
įrodoma kad Benn, kurs sa
vo tarnybos laiku algomis 
gavo $110,000, į tą laiką ke
liuose bankuose pasidėjo 
net $888,738.

Reikalaujama toliau tyri
nėjimą vesti ir patirti iš kur 
tas žmogus tiek pinigų ga
vo.

DAYTON
“Onytė ir Jonelis”, pir

mutinė Lietuvoje daryta ju
damų paveikslų filmą, bus 
rodoma Daytone Kovo 8 d. 
Lietuvių parapijos salėje. 
Ją rodys žinomas Lietuvis 
filmų rodytojas C. G. Luk
šys. Prie to bus rodoma ir 
kiti Lietuvos paveikslai. 
Įžanga pigi, tik 25c. Verta 
visiems vietos Lietuviams 
matyti.

Užsidarė laikinai keturi 
bankai. Vasario 27 d. mies
to majoro įsakymu neatsi
darė keturi vietos bankai 
trijų dienų laikui, geres
niam susitvarkymui. Bet 
žmonės del to išsigando, ir 
dideliais būriais subėgo prie 
bankų durų žiūrėti savo pi
nigų. Ant durų buvo išdė
ta iškabos: “Bank Holiday” 
(šventė)

Svarbu yra kad kiekvie
nas skaitytojas kuris ren
giasi perkeisti savo antra
šą pasistengtų prieš išėji
mą iš senos vietos, praneš
tų Administracijai savo bu
simą naują antrašą.

Tas pirmiausia nesutruk
dys skaitytojui ‘Dirvos’ ga
vimą ir sutaupys vargą su- 
sirašinėjant su Adminis
tracija kad to ar to nume
rio negavo.

Antra, dabar paštas už
dėjo laikraščiams šitokius 
taksus: už kiekvieną per
mainymą antrašo, jeigu paš
tas pats permaino, leidėjai 
turi mokėti 2 centu.

Skaitytojas savo antrašą 
permainys tik parašydamas 
už 1c atvirutę. Gi laikraš
čių leidėjams mokant po 2c 
už kiekvieną skaitytojo pa
ties nepermainytą antrašą 
per metus susidaro didelė 
suma pinigų.

Laikraščiui nėra reikalo 
mokėti už jūsų antrašo pa
keitimą, todėl galit negauti 
to numerio kuris neateis iki 
nepermainysit antrašo.

Taigi prašome įsitėmyti 
šitą musų prašymą: prieš 
persikeliant kitur gyventi 
parašykit “Dirvos” Admi
nistracijai atvirą laiškelį su 
savo vardu, pavarde, senu 
ir nauju antrašu.

“Dirvos” Admin.

NUO REDAKCIJOS:
Pereitame numeryje pra

šėme korespondentų rašyti 
trumpus pranešimus apie 
Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimą, bet nekurie ko
respondentai nurašė labai 
smulkmeniškai ir ilgai kad 
patys turėjome trumpinti, 
nenorėdami užimti pusės 
puslapio pranešimu apie 
tik vienos kolonijos apeigas. 
Korespondentų prašome ne
pykti del to, nes daug gavo
me pranešimų, o nenorėjo
me ju atidėti kitam nume-

“D.” Rep, riuį. ‘

Iš priežasties Clevelando bankų sulaikymo išmo
kėjimo pinigų (išduoda tik 5-tą nuošimtį), nenorėda
mi apsunkint kitus ir save, šiuomi pranešame kad nuo 
šio numerio, LAIKINAI, leisime “Dirvą” šešių pusi.

“Dirvos” skaitymas beveik nei kiek nesusimažins 
del to, nes “Dirva” paprastai talpindavo didelius skel
bimus, kurie dabar bus vengiami, o į jų vietas bus tal
pinama skaitymas. “Meninas”, Lietuvos Miestų ir 
Miestelių aprašymai ir kiti įdomiausi dalykai eis po 
senovei. Korespondencijos bus trumpinamos.

KURIŲ PRENUMERATOS PASIBAIGĖ, gavot 
paraginimus, o neatnaujinht, ŠIS NUMERIS YRA 
jums PASKUTINIS. Prašome atnaujinti.

Skaitytojų iš visur prašome siųsti užmokestį už 
“Dirvą” tik Pašto Money Orderiais ir Pinigais laiš
kuose, nes bankiniai čekiai sudaro apsunkinimą jų iš
keitime ir pinigų gavime.

Delei sunkių laikų visur, kuriems persunkti siųs
ti visa prenumerata, siųskit laiške $1.00 už pusę metų.

Visi ir visur skaitykit ir platinkit “Dirvą”, o ji iš 
savo pusės teiks jums tokį pat malonumą savo gerais 
ir gausingais raštais kaip teikė iki šiolei.

Su pagarba “Dirvos” Administracija.

ANSONIA, CONN. HARTFORD, CONN.
Gražus vakaras. Vietos 

L. D. S. 6-ta kp ir L. M. S- 
gos 17-ta kp. bendrai paren
gė gražų vakarą Vasario 12 
d. Lietuvių mokyklos salė
je. Suvaidinta dvi komedi
jos: “Namų Židinys” ir

Kaip apvaikščiota Nepri
klausomybės šventė. Vasa
rio 19 d. čia buvo surengta 
paminėjimas 15 metų Lietu
vos nepriklausomybės, pa
vyko labai gerai. Publikos 
buvo pilna Lietuvių bažny
tinė salė. Programas pra- “Adomas ir Jieva”; vaidino 
dėta su Amerikos ir Lietu- J. Olšausko artistų grupė iš 
vos himnais. Paskiau kai- New Britaino. Pavyko pui- 
bėjo miesto majoras Peter s kiai; gerb. Olšauskas kome- 
Hart. Trumpai kalbėjo kle-! dijas patobulino įterpda- 
bono pareigas einąs Kun. mas į jas dainas ir muziką. 
Karlionis iš New Britain 
(Kun. Jankauskas yra iš
važiavęs sveikatos taisytis). 
Pagaliau kalbėjo principa
lis kalbėtojas V. M. Čeka
nauskas iš Hartfordo. Jis 
čia atvyko kalbėti su ta są
lyga kad butų sutverta Vil
niui Vaduoti Sąjungos sky
rius, kas be abejo ir bus pa
daryta. Vakarui pirminin
kavo J. Marčiulionis.

Buvo suvaidinta trumpas 
veikalukas, “Lietuvos Liki
mas”, ir dar choras sudai
navo “Ei, Pasauli”. Atsi
stojimu pagerbta žuvę už 
Lietuvos laisvę ir tuo vaka
ras baigėsi.

Paminėjimą surengė vie
tos draugijų atstovų komi
tetas. Visiems bendrai ren
giant ir pasekmės buvo ge
ros. Moterėlės gražiai iš
dabino salę. Vargoninkė A. 
Kazakevičiūtė sudarė muzi
kali programą. Visiems pa
sidarbavusiems priguli 
delis ačiū. J.

Vaidintojai gerai savo roles 
atliko, viskas buvo atsakan
čiai pritaikyta. Vaidinime 
dalyvavo, apart artisto Ol
šausko: Ona Sintautienė, V. 
Valinčius, S. Matulytė, M. 
Karlonaitė ir p-lė Griške- 
vičiutė.

Koncertinę dalį išpildė O. 
Sintautienė, J. Olšauskas, 
V. Sintautas. Geriausia pu
blikai patiko p. Sintautie- 
nės liaudies dainos ir Olšau
sko su Sintautų duetai.

“D.” Koresp.

Nepriklausomybės minė
jimas. Vasario 18 d. šios 
kolonijos Lietuviai surengė 
paminėjimą 15 metų Lietu
vos nepriklausomybės. Pro
gramas atsibuvo Lietuvių 
parapijos salėje; vedė S. 
Klimaitis, pasakydamas kal
bą apie musų tautos praei
tus laikus ir kaip dabar po 
Lenkais vargsta dalis mu
sų tautos žmonių. Toliau, 
dvi mažos mergaitės, Gau- 
siutė ir Tamašauskaitė ir 
vienas berniukas, Balutis, 
gražiai padeklamavo ir pa
dainavo.

Vėliau sekė perstatymas 
komedijos, “Žentai iš Ame
rikos”. Roles turėjo šiaip: 
Džekio Veršio — Jonas Sa- 
bis, Maikio Vaško — Juozas 
Sabis, Vaškienės — Navic
kaitė, Grybo — Vincas Sa
bis, Marytės — Tamašaus
kaitė, Barboros — Bačėniu- 
kė, Policininko — J. Zub- 
kauskas. Visi aktoriai yra 
čia gimę ir augę, nei vienas 
jų nėra buvęs Lietuvoj. Ma
tant juos vaidinant šią ko
mediją, manai kad jie visi 
yra gyvenę kaip Amerikoj 
taip ir Lietuvoj. Jie prijuo
kino visus iki sočiai.

Po vaidinimo kalbėjo vie
tinis klebonas Kun. A. Dek- 
snis, paminėjo savo nuoti- 
kius klebonaujant maišyto j 
su Lenkais parapijoj Vilni
joje, buvęs Lenkų įskųstas 
vyskupui už vartojimą Lie
tuvių kalbos. Pasakė kad 
Lenkai neteisingai dabar 
laiko užgriebę Lietuviškas 
parapijas, bet ateis laikas 
kad Lietuviai išsiliuosuos iš 
po Lenkų kaip išsiliuosavo 
iš po Rusų.

Už surengimą šio pami
nėjimo ir už komedijos su- 
vaidinimą garbė priklauso 
S. Klimaičiui ir jo pritarė
jams broliams Sabiams, ir 
kitiems artistams ir artis
tėms. Matęs viską P. M.

Kas platina “Dirvą” — tas 
platina Apšvietą.

DETROIT

di-
M.

Harrison-Kearny, N. J.
Lietuvos šventė. Vasario 

17 d. visos draugijos suren
gė bendrą minėjimą Lietu
vos 15 metų nepriklausomy
bės ir Klaipėdos atvadavi
mo 10 metų sukaktuves. At
sibuvo Liet. Politikos Klubo 
salėje Kearny. Programo 
vedėjas J. Baltrukonis per
statė publikai šio parengi
mo tikslą ir pakvietė para
pijos chorą, kurį vadovauja 
varg. Niekus, dainuoti. Cho
ras sudainavo Amerikoniš
ką himną ir porą dainelių. 
Toliau sekė kalbos, kalbė
jo Kun. L. Vaicekauskas, D. 
Klinga iš Brooklyno, Lietu
vos Vice Konsulas Daužvar- 
dis, Kearny miesto majoras 
Mr. Jones. Toliau vėl dai
navo choras, paskiau duetą 
tėvas su sunum, kas labai 
publikai patiko.

Tik choristai laike pra
kalbų neramiai užsilaikė, 
žmonės juos net ėmė aprėk
ti už tai. Kitas nesmagu
mas tai kad tėvai susivedę 
mažus vaikus leido jiems i 
bėgioti ir ardyti ramumą.'

Prie visko, scenoje buvo 
išdėta Amerikos vėliava, o 
Lietuviškos nebuvo. Reikė
jo jau nors patiems pasisiū
ti ii' iškabinti. Reporteris.

Kovo 6-tą Detroite bus rinki
mai. Nors šį kartą nei vieno 
Lietuvio nėra kandidatu, bet 
Lietuviai būtinai privalo daly
vauti balsavimuose ir balsuoti 
už tinkamiausius asmenis. Ne
galima mums sakyti “tegul kiti 
mums išrenka kandidatus ir be 
musų balsų valdo mus”.

Lietuviams gal artimiausia 
dalis valdžios yra tai teismai ir 
teisdariai. Išimant laiką mo
kėjimo mokesčių (miesto taksų) I 
tai teismai musų tautiečių gy
venimą liečia tankiausia. To
dėl mums geistina žinoti šį-tą 
apie kandidatus, nes iš šios die
nos kandidatų, rinkimų budu, 
gausim noromis ar nenoromis 
tinkamus ar netinkamus teis- 
darius.

Advokatams tankiai prisiei
na susidurti su teisdariais ir 
apie juos daugiau patirti, todėl 
šiuomi noriu savo nuomonę pa
reikšti. šie rinkimai yra be- 
partiviski, reiškia nėra partijos 
kandidatų, todėl galima kalbė
ti tiktai apie ypatas.

Nežeminant nei vieno, turiu 
pareiga pažymėti kad kandida
tas Charles Rubiner yra gal tin
kamiausias, todėl kad jo praei
tis už jj kalba. Jis dabar yra 
teisėju ir turiu pripažinti kad 
jo mandagumas ir bešališkumas 
yra labai pažymus. Jis del tos 
priežasties ateiviams yra tin
kamiausias. Prieš Michigan 
valstijos gubernatoriaus pasky
rimo jo į teisėjus, jis buvo Mi
chigan Valstijos Prokuroro pa
dėjėju (Deputy Attorney Gene
ral). Legislatura tuo laiku 
įvedė ateivių registracijos įsta
tymą. Charles Rubiner tada 
pasižymėjo nepaprasta drąsa 
paskelbdamas savo raštišką 
opiniją prieš ateivių registra
ciją. Jis įrodė kad tas įstaty
mas negeistinas ir diskriminuo
jantis. Jis pasakė: “Jeigu rei
kalinga ateivių registracija tai 
kodėl čia gimusius neliečiama? 
Registruokim visus arba nei 
vieno.” Vėliau Federalis Teis
mas pasekė jo opiniją ir regis
tracijos įstatymą atmetė.

'jodei be jokio abejojimo re
komenduoju jį, CHARLES RU
BINER. kaipo kandidatą į Com
mon Pleas Court Teisėjus.

J. P. Uvick.

DETROITO LIETUVIAI!

BALSUOKIT UŽ

CHARLES RUBINER
for

COMMON PLEAS

Jisai užsitarnauja

BALSAVIMAS

COURT JUDGE

jūsų parėmimo.

KOVO 6 D.

GERB. SPRAGILAS

GERB. SPRAGILAS APIE 
RUSIJOS MARNASTIS
Mes visi paeinam iš gar

sios Lietuvos, kuri per ilgą 
eilę metų buvo “Sieveroza- 
padnas krajus”. Užtai ge
rai pažystam batiškas carus 
ir ko jie savo valdomus mu
žikus išmokino.

Seniau Lietuvoj, kaca- 
pams valdant, jeigu gaidys 
Lietuviškai užgiedojo, arba 
karvė nesubliovė “Bože ca- 
ria hrani”, tuoj būdavo pas 
tą Lietuvį daro kratą ir ap
kaltina jį priešingu “batiuš- 
kai carui” ir išsiunčia į Si
birą.

Jeigu piemenukas subirbė 
Lietuviškai, žandarai manė 
kad Lietuviai ruošia revo
liuciją prieš carą.

Bobelė nešėsi j bažnyčią 
maldaknygę, buvo apkaltin
ta veikime prieš carą.

Lietuvis paėmė knygelę 
ar laikraštį skaityti, buvo 
suimamas ir vejamas į Si
birą, ba tai buvo prieš ca
rą.

Ale Lietuviams nusibodo 
ta amžina pasaka “prieš ca
rą” ir “prieš carą” ir pasi- 
purtę carizmo atsikratė.

Pasiliko Rusai po caru 
vieni, ale neilgai. Jie nu
vertė carą Mikę. Ale kad 
iš senovės Rusai buvo pa
pratę sau carą ant sprando 
turėt tai neapsiėjo ir pas
kiau. Jie užsidėjo sau ant 
sprando net du carus — ” 
niną ir Trockį.

Leninas pasiskubino 
mirt, užtai ant jo kapo 
krovė akmenų krūvą, o 
bagas Trockis, nenorėda
mas mirt, gavo akmenais j 
kuprą ir turėjo išbėgt iš ro
jaus.

Ale ir vėl Rusai neapsiėjo 
be caro — ir sau ant spran
do užsisodino kitą, Staliną.

Rusai nori kad jiems kas 
ant sprandų jotų ir už ką 
nors kaltintų ir baustų.

Ir dabar štai kas Rusijo
je darosi — tas pat kaip 
prie caro Mikės.

Dabar Rusija jau nesiva- 
dina Rusija ale Sovietų SSS 
Rojus. Ir dabar biskį ki
taip bausmės dalinamos ne
gu pirmiau. Pirmiau visa 
bėda buvo priešinimasis ca
rui. Dabartinis caras Stali
nas pasidarė sau “piatilet-' 
ką”, ir už jos užlindęs bau
džia visus.

Jeigu karvė neatvedė ver
šiuko, mužikas kaltas ir nu
teisiamas sušaudymui už 
rengimą revoliucijos ir ken
kimą piatiletkai.

Jeigu šuo bėgo per lieptą 
ir lieptas sulužo, savininkas 
nuteisiamas sušaudymui už 
sabotažą ir kenkimą piati
letkai.

Jeigu javai neužauga — 
lietus išplauna arba saulė 
išdegina — mužikas kaltas 
ir nuteisiamas sušaudymui.

Jeigu žiurkė įlenda į ma
šiną ir sulaiko traktorių 
išdirbimą pusei metų, kalti 
darbininkai ir nuteisiami 
sušaudymui.

Jeigu sulūžęs traukinis 
nusirita nuo bėgių — kalti 
darbininkai ir nuteisiami 
sušaudymui.

Jeigu geraširdis komisa
ras nenužudo mužiko kuris 
neturi ką rekvizicijos duoti 
komisaras apkaltinamas sa
botažu penkmečio ir buna

sušaudomas.
jeigu kirminai išėda ko- 

puštuš, mužikas kaltas ir 
nuteisiamas sušaudymui.

Visų bausmių ir nesuskai
tysi už visokius niekus, ku
rie sovietų rojuje skaitomi 
prasižengimu prieš komu
nistų tvarką ir carus. Vi
sada, visur, visus ir už vis
ką tik šaudo ir šaudo.

Turbut sovietų carai tu
ri gana šautuvų ir kulkų, o 
mažai maisto tai į kalėji
mą nekiša, ba ten uždarius 
reikia šert.
išvaro, ale mažai kas ten 
nueina, ba jau Rusai žino 
kad iš Sibiro galima parei
ti ir carams keršyt. Tai ge
riausia ir pigiausia — švi
no kulka į kaktą.

Pirmiau sakė viskam kal
ti buržujai, ale per 15 metų 
ten visi liko lygus • proleta- 
rijošiai. Kodėl jie ten ne
gyvena rojiškai, ale vieni 
yra šaudomi, o kiti šaudy
tojai?

Kas nori rojaus paragau
ti tegul keliauja į sovietus, 
o tada nenorės jo daugiau.

Kitus Į Sibirą

BINGHAMTON, N. Y.

Le-

nu- 
su- 
na-

Laisvės šventė. Vasario 
11 d. Lietuvių salėje įvyko 
iškilmingas Lietuvos ne
priklausomybės 15 metų su
kaktuvių paminėjimas. Su
rengta vadovaujant V. V. 
S. skyriui ir dalyvaujant 
kitoms vietos organizaci
joms. Sale buvo pilnutėlė 
publikos, kuri kantriai iš
klausė ilgo programo. Bu
vo prakalbos, koncertas, ir 
po visko šokiai. Publikoje 
matėsi kulturiškumas, bro
liška atmosfera, prieškari
nis solidariškumas. Tat va
lio, broliai Binghamtonie- 
čiai už tai. Visuomet buki
me pirmiausia Lietuviais, 
kaipo garbingos tautos ai
niai, o meilė ir vienybė tarp 
musų visuomet žydės.

Programą pradėjo rengi
mo komiteto pirmininkas A. 
C. Balčys, pasakydamas ati- 
tnkamą kalbą. Toliau, va
karo programą vadovauti 
perstatė seną biznierių ir 
veikėją J. D. Čarną, kuris 
trumpoj kalboj pasveikino 
taip skaitlingą minią daly
vaujančių musų tėvynė^ 15 
metų gyvavimo sukaktuvių 
paminėjime, ir vedė toliau 
programą.

Vietos Lietuvių jaunimo 
Šv. Juozapo parapijos cho
ras sugiedojo Amerikos ir 
Lietuvos himnus ir keletą 
kitų dainų, po ko sekė kitas 
programas, kuris tęsėsi ar
ti keturių valandų. Progra
mo dalyviai visi puikiai at
liko savo užduotis.

Šiame parengime dalyva
vo musų programe ir Uk
rainiečiai, kurie, įsirėdę sa
vo tautiškais rubais, pašo
ko gražių šokių. Programe 
dalyvavo ir Amerikonai-Ai- 
riai, kurie Lietuviams prie
lankus, jie dainavo ir gro
jo.

Kalbėtojai buvo trys: vie- 
vos klebonas Kun. K. Skrip
ka, p. Batiuk, Ukrainietis, 
ir jaunas Lietuvis Dr. Jo
nas Gediminas Butkus.

Šio parengimo pelnas bus 
perduotas Vilniaus vadavi
mo reikalams.

Ištariu nuoširdų padėkos 
žodį visoms draugijoms ir 
jų atstovams kurie taip 
stropiai darbavosi surengi
mui tokio pasekmingo Lie
tuvos nepriklausomybės 15 
metų sukaktuvių paminėji
mo. Vilnietis.

JAU PRIIMAM 1933 
M. BONU 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.
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BELAUKIANT NAUJOS VALDŽIOS 
AMERIKOJE

Nors, tiesa, nėra 
akcento kas Bemo
kąs Republikonas,

Pereitais prezidento rinki
mais Amerikos visuomenė pa
rodė griežčiausio nusistatymo 
prieš buvusią Hoover’o valdžią. 
Tai buvo antras atsitikimas A- 
merikos istorijoj kad Demokra
tai pilnai laimėjo Visoje šalyje 
rinkimus, 
reikalo dėti 
kratas ar
nes tarp tų dviejų partijų skir
tumas labai mažas arba jo gal 
ir visai nėra, tačiau visi žinom 
kaip rinkimai pakeitė Rcpubli- 
konus Demokratais. Valdžios 
gerumas ar blogumas nepri
klauso nuo partijos, bet nuo tų 
asmenų kurie yra valdžios vir-

• š pilės e.
Štai, Kovo 4 dieną, jau su

laukiame naujos valdžios, nau
jo prezidento, naujo Kongreso. 
Visi laukia nekantriai iš naujos 
valdžios ko geresnio, nes visi 
matė senosios valdžios didelį ap
sileidimą ir nesugebėjimą.

Ko galime laukti iš naujo 
Prezidento

Nors šalies likimas 
nepriklauso nuo vieno 
bet tuoml patim kartu

. daug priklauso. Roosevelt pa
siima valdžią į savo rankas ka
da ši šalis yra kritiškiausiame 
padėjime. Tai bus nelengvas 

' darbas prašalinti depresiją, ne
žiūrint kad prezidehtaš turės 
savo rėmėjų senate ir atstovų 
bute reikalingą didumą. Vie
nas klausimas yra ar Kongre
sas duos progą prezidentui tin
kamai veikti, griebtis griežtų 
priemonių, kad pagerinus ša
lies padėtį ir darbo žmonių ge
rovę? Antra, niekas negali pa
sakyti kaip seksis ir su gerais

norais dirbant dalykus sutvar
kyti, kada jie per kelis metus 
šitaip sugedo?

Kaipo partija, Demokratai 
negalės turėti mažiausio pasi
teisinimo kad jiems kas nors 
trukdė imtis rimtų' žingsnių 
reikalų pagerinimui'. Demokra
tai turi pilniausią kontrolę vi
soje šalyje.

Roosevelt atrodo nuoširdus 
žmogus, gabus, patyręs valdi
ninkas, ir todėl reikia tikėtis 
kad jis "pasistengs eiti pėdofnis 
savo bendravardžio, buvusio pa
žymaus prezidento T. Roosevel- 
to, kuris padarė daug gerų dar
bų Amerikai ir pasidarė sau di
delį vardą šalies istorijoje. -

To visi fiageidauja ir iš Fran
klin D. Roosevelto ir jo kabine
to ir jis turi progą pasirodyti, 
nes užima valdžią tokiuose lai
kuose kada reikia padėti dide- 
liausių pastangų gerovės sugrą
žinimui.

KADA IR KAIP PA
GERĖS AMERIKOJE 

LAIKAI

RAMBLE JOTTINGS
By Vytautas Sirvydas.

dalinai 
asmens, 
ir labai

LABIAU SĖDA DAR
BININKAMS ANT 

SPRANDU

kada 
kada 
jums 
nusi-

SUERZINTI 
NERVAI

Kada labai nervuojates . . . 
vaikų ergelis erzina jus . . . 
viskas ką tik darot reiškia 
nuovargį . . . kuomet apima
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.

Nekentčkit nei vienos dienos dau
giau kada šis vaistas gali jums su
teikti pagalbą. Nusipirkit bonką iš 
:avo vaistininko šiandien.

Lydia E. Pinkham’s
VEGETABLE COMPOUND

ja-uam. iil—t.i.jg—■ 
j

8 Sunaikinamas Peršalimas
su Nebrangiu Vaisiu

“Mano trijų metu sūnūs susirgo di
deliu pergalimu.* Aš ištepiau I’airi- 
Expc’leriu su alyvų aliejum jo kru
tinę ir pečius. Sekantį rytą peršali
mas buvo jau visiškai pranykęs. Aš 
rekomenduoju Inkaro Pain-Expelle- 
rj pydymui nuo persišaldymo, skau
damų muskulų, sustirusių sąnarių ir 
geliamų kojų pėdų.”

S. D.

CERMAK vis silpnas. Chi
cagos majorai Cermak palaiko
mas gyvas pumpuojant į jį ok- 
sigeną ir leidžiant po oda vais
tus. Jo gyvybė vis kaip ant 
plauko kabo. Jis 
Floridoj, ligoninėj, 
jam į dalį plaučių 
degimas ir reikėjo 
puoti oksigeną.

Vasario 28 d. padėtis pagerė
jo ant tiek kad oksigeno davi
mas ir vaistų leidimas galima 
buvo sulaikyti. Pradėjo imti 
maisto.

guli Miami, 
Vasario 27 
įsimetė už- 
imtis pum-

CHICAGO.! už trijų ir pusės 
mėnesių atsidarys Pasaulinė 
Paroda. Tai bus šimto metų 
Progreso paroda. Paroda bus 
įdomi, nes joje bus atvaizduota 
prekyba, pramonė, kultūra su
virs 20 tautų. Kaip Lietuviu 
tauta, pasirodys šioje parodoje 
po vadovyste “didelių lyderių”?

Gal but dėka tokios taktikos 
kokios laikėsi nusenę Lietuviš
ki politikieriai Chicagoje, Lie
tuviams beliks parodyti tik deš
ros su kopūstais. Tie kurie at
važiuos iš Lietuvos galės atsi
vežti dešrų, o surūgusių kopūs
tų pas Chicagos Lietuviškus 
“didvyrius” ras užtektinai.

Tai bus Lietuviams tikrai 
“maloni” pasaulinė paroda. O 
gal atsiras kokia kompanija ku
ri garsina transportaciją iš 
New Yorko į Klaipėdą, ir prie 
tokio pagarsinimo bus parašyta 
“LITHUANIA”. Lietuviai pa
matę tokią iškabą galės pasigir
ti kad ir jie dalyvauja Pasauli
nėje Parodoje.

“Vytis” sako kad esą nežinia 
kaip Lietuviai pasirodys Pasau
linėje Parodoje. Kam čia dar 
klausti tokį klausimą? Aišku 
iš to kas rūpinasi Lietuvių sky
riaus Parodoje reikalais.

O gal “nabašninkų” komite
tas surengs parodą su socialis- 
tišku kiaurų triubų orkestru. 
Tai bus “istorinė paroda”, žino
ma, su pritaikytomis kalbomis.

The organization 
lege graduates and 
als in Conn, held 
dance last year and donated the 
proceeds to establish a scholan- 
ship at the Vytautas Didysis 
University in Kaunas. The 
proceeds of this year’s annual 
dance, held Feb. 11, are to go 
to the same worthy cause -and, 
if there is enough money, part 
of it will be donated to 
Committee collecting funds 
the Lithuanian Chamber 
Pittsburgh. The Student 
Alumni Ass’n of New York also 
holds 
dance 
hotel, 
guest 
Lithuanian Minister in Wash
ington. But what does this 
Association do with the pro
ceeds? The latest I heard was, 
to put them in a fund to build 
themselves a clubhouse. A fine 
thing, too, but please don’t for
get there are other objects 
worthy of your attention, 
gentlemen!

of our col- 
profession- 
an annual

nal steps toward establishing 
a column in English for the 
benefit of the younger gener
ation. This was recommended 
to the last Convention by the 
Committee on Education. We 
must openly acknowledge the' 
fact, that no matter how desir
able and idealistic it may be to 
know and to be able to use 
the Lithuanian mother tongue 
in speech and print, in practice 
life has forced the great major
ity of American-born Lithuan
ians to be more at ease with

We 
in 
in 

we 
us-

the 
for 

in 
and

an annual banquet and 
in a leading New York 
This year it has as a 

Hon. B. K. Balutis, the

the English language, 
want them to participate 
our cultural activities and 
our societies. Therefore 
must make a provision for
ing English in conjunction with 
Lithuanian.

PLĖŠIKAI PERŠOVĖ VAIS
TININKĄ GRIGĄ ir jo pagel- 
bininką J. Demerecką. Vasario 
25 d.,, apie 8:30 vakare, plėši
kai užpuolė 'Lietuvio Jono Gri
go (Grigg’s) vaistinę, mirtinai 
peršovė savininką Joną Grigą ir 
jo padėjėją Juozą Demerecką.

Dalykas dėjosi šitaip. Abu 
jiedu buvo užpakaliniame kam
baryje kur sutaisomos gyduo
lės, ir išgirdo ką tai inėjus per 
duris į vaistinę. Demereckas 
išėjo jiems patarnauti ir pa
stebėjo du vyru prie pinigų re- 
gisterio ir vieną prie durų su 
šautuvu. Tas kuris turėjo šau
tuvą pasakė kad jie atėjo api
plėšti. Demereckas staiga šo
ko atgal, plėšikas šovė ir patai
kė jam kojon. Išgirdęs šūvį 
skubėjo žiūrėti ka^ dedasi pats 
Grigas, bet pamatęs kad plėši
kai ir jis metėsi atgal. Plėšiko 
paleistas šūvis pataikė į Grigą 
iš užpakalio, perėjo per vieną 
šonkaulį ir pasiliko viduryje kus apie 48 m. amžiaus.

It’s always a pleasure to 
read when a “foreigner” praises 
us. And this is what a member 
of the English parliament, 
who visited Lithuania last year 
has to say about us in the Lon
don “Times”. I quote Mr. Al
fred C. Bossom: “It would be 
difficult 
that has 
problems 
with so 
ness as Lithuania, one of the 
few countries in the world 
that is actually paying its way. 
The cost of its official services 
is about one half the cost per- 
capita of similar services in 
the neighbouring state of Lat
via. The Lithuanians have or
ganized the business of agri
culture with consummate suc
cess and their gtockyards and 
sugar refineries are as good as 
any in the world. But they 
badly need more and better 
roads.” Thanks, Mr. Bossom! 
Words like these give us more 
confidence. We are a small 
nation, but we keep abreast of 
the best. The Lithuanians in 
the United States, for instance, 
were tickled pink to hear that 
the Government of Lithuania, 
has paid its debt installment 
due to the United States with
out quibbling, while our Lat
vian cousins, who often think 
themselves the smart Alecks, 
not to mention the Poles, have 
defaulted.

MIRĖ. Vasario 26 d. pasi
mirė Uršulė Masteikienė. sulau- 

Iš 
Lietuvos buvo iš Stačiūnų pa
rapijos, Šiaulių apsk. Paliko 
nubudime vyra, du sunu ir ki
tus gimines Lietuvoje ir Ame
rikoje. Ji buvo “Vyties” red. 
A. Lapinsko teta. . Rep.

Speaking of stolarships it 
is a pleasure to note that the 
son of one our oldest “veikė
jai”, Mindaugas Mikolainis has, 
according to a news item in 
the New York Times, received 
a medical scholarship at Colum
bia 
ent 
Mr. 
his 
spelled and written in his moth
er tongue and wish he would 
join as a contributor to this 
column, too.

to name a country 
handled its post-war 
as efficiently and 

much public spirited-
Daktarai 
pavojin-

netoli nugarkaulio, 
sako kad tai yra labai 
gas peršovimas.

Po šovimų, atbėgo 
gyvenantis daktaras ir 
žeistus nuvežė į Šv. Kryžiaus 
ligoninę. Demereckui tuoj iš
imta kulka. Bet Grigui dakta
rai atsisakė daryti operaciją, 
nes kulka 
toj.

Plėšikai 
nusigando 
pinigų išsiimti.

Grigas yra dar jaunas, apie 
40 metų, ir jo padėjėjas apie 
tokio pat amžiaus. Visi jų pa
žystami ir draugai, linki greito 
pasveikimo.

viršuje 
abu su-

kuris moka svei- 
Faktas yra kad 

žinojo jog firmos 
kurios net penkis

University. Lithuanian tal- 
is recognized! We praise 
Mikolainis for always using 
Lithuanian name as it is

Maskva. — Sovietų vy
riausybė įvedė dar dides
nius reikalavimus ir apsun
kinimus darbininkams. Už 
nepribuvimą vieną dieną Į 
darbą, darbininkas ir jo 
šeima nete'ks darbo, maisto, 
namų ir maisto kortelės.

Nuo dąbar darbininkams 
maisto tiekimas pavedama 
tiesiog j dirbtuvių valdybas 
ir tik iš jų darbininkai įga
lės gauti sau maistą.

Jeigu kur darbininkų tar
pe kiltų nepasitenkinimas 
ir kas nors ką nors pasaky
tų prieš užvaizdas komisa
rus, toks bus apšauktas agi
tatorium prie streiko, vals
tybės priešu, ir kaipo tokis 
bus sušaudytas.

Visoje Rusijoje Įsteigta. 
7,000 strategiškų punktų, 
iš kurių bus prižiūrima mu
žikai ūkininkai, kad jie au
gintų viską kas tik Įsakoma 
ir kad atiduotų valdžiai ka
da bus pareikalauta. Tuo
se punktuose pasodinami iš
tikimi partijos šulai, atsių
sti iš Maskvos ir iš kitų di
delių miestų, kurie nieko 
nenusimano apie ūkį, bet ži
no kad ūkininkai turi juos 
šerti. Jie su ūkininkais 
nesusidraugaus ir nepadės 
valdžią “skriausti”.

Tai bus šnipai, špiegai, 
kurie kiš savo nosį į kiek
vieno ūkininko gyvenimą ir 
žiauriai baus tuos kurie ne
galės išpildyt visų MaskVo 
carų reikalavimų.

du trečdaliai 
paleista iš 

daroma nors 
kad fabrikai

Per kelis “Liaudies Tribūnos” 
numerius ėjo straipsnis, kuria
me buvo nurodinėta iš kur at
sirado depresija. Savaimi yra 
aišku kad buvo priežastis del 
kurios ši sunki depresija atsi
rado, taigi gali būti kad yra pa
mato manyti kad ir depresijos 
prašalinimas yra galimas.

Bet kaip'ją galima prašalin
ti?

Atsakymų atsjras įvairiausių, 
tačiau teisingas atsakymas ga
li būti tik vienas: kad tik pati 
Amerikos vyriausybė tą galės 
padaryti, ne kas kitas.

Jeigu Amerika butų turėjus 
geresnę, tinkamesnę valdžią ne
gu ji buvo per pastarus kelis 
metus tai depresija palygina
mai butų buvus daug mažesnė 
negu ją dabar turime. Kadan
gi visas valdžios aparatas buvo 
taikomas tik kapitalo intere
sams, o darbo žmonių likimas 
buvo ignoruotas, šalis priėjo 
tokios liūdnos depresijos.

Kad darbo žmonių reikalai 
buvo ignoruojama laike Hoo- 
vero administracijos tą supran
ta kiekvienas 
kai protauti.

.valdžia gerai 
dėjo mašinas
kartus padidino produkciją ir 
tuomi pat kartu 
darbininkų buvo 
darbo. Ar buvo 
kokių pastangų
trumpintų valandas, kad duotų 
progą visiems darbininkams už
sidirbti duonos kąsnį?. Ne! Fa
brikantai ką norėjo tą darė su 
darbininkais.

Depresijai įsisiūbavus, kada 
pradėjo užsidarinėti bankai, 
valdžia leido jiems užsidaryti ir 
uždaryti net paskutinius dola- 
rius tų kurie turėjo dar susi
taupę. Hoovero vyriausybė ne
darė mažiausių pastangų kad 
padarius ( kokį nors pertvarky
mą, kad sulaikius bankų užsi- 
darinėjimą. Sako kad įstaty
mai blogi. Bet kodėl juos ne-' 
buvo galima pataisyti? Aišku 
kad nebuvo noro ir sugebumo.

Prie dabartinės kapitalo ne
ribotos teisės, jei firmos ir gau
tų užsakymų tai tik vienas 
trečdalis darbininkų galėtų gau
ti dirbti, jeigu ir prasidėtų nor
malė produkcija* Aišku kad 
bedarbė nepranyktų, nes du 
trečdaliai darbininkų neturėtų 
darbo: mašinos atliktų jų dar
bus ir vėl didintų fabrikantų 
pelnus.

Bet produkcija negali prasi
dėti kol žmonės neturi pinigų 
pirkti produktus. (Bus.)

The Conn, organization men
tioned above is organizing an 
excursion to Lithuania and Eu
rope this summer. The aim is 
to get together a group of, say, 
fifty, young Lithuanian pro
fessionals and college graduates 
to “do” Lithuania and Europe 
together. The excursion will 
be under the leadership of the 
energetic Dr. J. Stanislovaitis, 
the general Medical Examiner 
for the Lithuanian Alliance of 
America. It it thought to col
lect enough material and photo
graphs for an article on Lith
uania in the popular “National 
Geographic”. We had no ar
ticles about our country in that 
magazine since the time that 
Mr. A. M. Martus was trying 
to put Lithuania “over” during 
1918-1919.

Speaking of the Lithuanian 
Alliance of America (which 
by the way, wants to get every 
American-bom Lithuanian in
to its fraternal ranks), at the 
last meeting of the Executive 
Committee in its organ “Tėvy
nė” it was decided to take fi-

I wonder how our participa
tion in the Century of Progress 
Exposition at Chicago is going 
along? Creeping at snail’s 
pace, or going ahead with the 
energy of millions of techno
cratic ergs I

why don’t more people 
write for this column?

liko pavojingoj vie-

matyt po šaudymo 
ir pabĖgo nespėję

Rep.

Per- 
“Kaip

KLAIDOS pataisymas, 
eitame num. aprašyme 
Chicagiečiai šventė 16-tą Va
sario”, įsiskverbė klaida. Buvo 
pasakyta kad “Margutis” davė 
pusę valandos radio programo 
tam tikslui iš stoties WHFC. 
Turėjo būti pasakyta “Dvi ir 
pusę valandas”. ’

RŪPINASI MAJORO RINKI
MU. Nors majoras Cermak dar 
gyvas, kad ir sunkiai sužeistas, 
ir gal dar pasveiks, bet guber
natorius H. Horner ir Chicagos 
miesto valdyba susirūpino ma
joro išrinkimo reikalais, jeigu , 
Cermak mirtų.

Norima prisiruošti kad laike 
30 dienų butų galima pravesti 
rinkimus jeigu mirtis Cermaką 
paimtų. Mat, Chicaga ruošiasi 
prie Pasaulinės Parodos todėl . 
svarbu kad miestas turėtų ma
jorą.

Vasario 25 d. pasklidus ži
nioms kad Cermak visai silp
nas, gubernatorius buvo atsi
skubinęs Chicagon pasitarti 
naujo majoro rinkimo reikalu.

And
people
Do not let our J. J. Balanda 
and Anthony Stelmok to do all 
the work. That means you, 
George I

CHICAGOJ savu laiku tarp 
Lietuvių buvo privisę visokių 
“aristokratų”, kurie net neži
nojo ką daryt su dolariais: ba- 
liavojo, didžiavosi. Depresijai 
užėjus pradėjo paaiškėti iš kur 
jie tuos turtus gavo. Gal su 
laiku viskas paaiškės.

Kai kurie jau atsidūrė tokioj 
padėtyj kad gyvena ant “kazio- 
nos duonos” ir laukia išauštant 
pavasario. Taip greitas pra
turtėjimas, perdidelis perteklius 
ne visiems į naudą išeina.

PROFESSOR NOODLE

Turtas: $1,404,038.14
S. L. A. turi keturis apsaugos skyrius: $150; $300; SGOO, ir $1,000. 

Ligoje pašalpos savaitėje moka: $6.00; $9.00; ir $12.00.
Jeigu jautiesi geru Lietuviu, jeigm tau apeina tavo šeimos li

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

Informacijų kreipkitės į S. L. A. Centrą aukščiau paduotu 
antrašu arba į vietinių kuopų valdybas.

iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniHiiiiiiir

Travis, Staten Island.

LIETUVIŲ AMERIKOJE
Didžiausia Lietuvių Organizacija

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

Kolonijose.

Dear Professor:
T’d liKe to purchase 
for my niece Cat 
small expenditure) 
a practical and 
dainty piece of' 
college furniture. 
With, your advice 
I’ll Surely choose 
the right thing-, I 
presume. So Kindly 
state what Co-eds 
use in furnishm^ 
their room.

Uncle

O, žiūrėk!
Močiutė jau
Gali Nulipt
Trepais—

NORTH SIDE KOLONIJA
North Saidej kažin kodėl 

viskas aptilo, turbut laukia 
vasario. O gal Pasaulinės 
rodos.

Charles Rogers, A. L. L. 
jungos 1-mos kuopos veikėjas, 
smarkiai veikia politikoje. Chi
cagos miesto tarybos rinkimuo
se jis yra jau “Precinct kapi
tonas”.

Pp. L. Striupai pereita savai
tę minėjo savo 18-kos metų ve
dybinio gyvenimo sukaktį. Jų 
dūktų Eleonora gražiai išaugin
ta, dainuoja Lietuviškas daine
les su kitomis Northsaidės Lie
tuvaitėmis.

Senasis Kazys Rugis prieš 
pavasarį ramiai ilsisi, bet kai 
pavasaris ateis jis vėl pradės 
veikti.

K. J. Semaška, A. L. L. Są
jungos centro sekretorius, da
bar turi nemaža darbo. Sta
sys Jokubauskas depresijos vi
sai nepaiso, vis ka nors veikia.

A. K.

lyg 
pa- 
Pa-

Są-

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

100 North La Salle Street 
Room 2211

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

3241 South Ha’-ted Street 
Telefonas VICTORY 0562

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

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

penktad. vakarais.

tos 24 pusi, knygelės, “History 
RHEUMATISM’, su nurodymais 
aprašymais reumatizmo perų, j

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

Parsiduoda visose Vaistinėse.
Naudokit WELDONA Tablets

Reikalaukit DYKAI, pilnai iliustruo- 
of 
ir

jJY/
i

Muzikos, Dainų ir Juokų žurnalas. Išeina du kartu į n ėnesį 
su karikatūromis, gaidomis ir kitokiais raštais. Kiekvieną mė
nesį rasite Pustapėdišką Kalendorių su oro spėjimais ir Lietuvių 
gyvenimo nuotikiais.

“Margutis” pusei metų kainuoja $1.00. Metams — $2.00. Į 
Lietuvąą metams $3.00. ' Adresas:

“MARGUTIS”
2437 West 69th Street Chicago, Ill.

Redaktorius-Leidėjas: jKomp. A. Vanagaitis.
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Dienos Klausimais
BANKAI - KINŲ-JAPONŲ KARAS, ir tt.

Šią savaitę Suv. Valstijo
se, valstijos viena po kitai 
perleido naujus bankų įsta
tymus, pavelijančius ban
kams apriboti pinigų trau
kimą, kad bankams nereik
tų užsidaryti.

Bankai daugiau ir dau
giau apriboja ištraukimą 
pinigų ir išmoka tik kelintą 
nuošimtį.

Jeigu bankai to nedary
tų, vieni jau turėtų užsida
ryti (kurie dar. išliko nuo 
užsidarymo iki šiolei), o pi
nigų taupytojai pultųsi iš
siimti pinigus iš kitų ban
kų ir juos priverstų užsida
ryti.

Bloga kad pinigai sulai
komi ir gaunama tik koks 
5-tas nuošimtis, bet butų 
dar blogiau jeigu bankai vi
sai užsidarytų ir visai pi
nigus sulaikytų.

Bloga paprastiems darbi
ninkams kurie turėjo pini
gų ir iš jų gyveno,--.pasiim
dami kiek reikia. Dabar 
gaus tik 5-tą nuošimtį, o ne 
kiek norės. Kurie neturėjo 
pinigų tie juokiasi iš turtin
gųjų.

Labiausia iš to nukenčia 
biznieriai, nes sulaikius jų 
pinigus negali daryti jokios 
apivartos. Bet biznieriai 
išras kokį nors pasigelbėji- 
nio būdą. Palengva jų ran
kose ims atsirasti pinigai 
vietoje čekių, kaip buvo iki 
šiolei.

Komunistai iš šito džiau
giasi. Bet supraskit ko jie 
nori: jie nori kad darbinin
kai imtų kelti maištus, pri
verstų bankus užsidaryti ir 
įvestų šalyje tokią suirutę 
iš kurios komunistai galėtų 
pasinaudoti.

Darbininkai, saugokitės 
jų, nes tai vilkai avių kai
liuose.

cesijas, nes Kinija nėra tiek 
turtinga kad galėtų viską 
pirkti už pinigus.

Ar Lenkija Išlys 
iš Skolų?

Lietuva skolinga Ameri
kai $6,385,612. Latvija sko
linga $7,085,454. Estonija 
— $17,203,743. Suomija — 
$8,803,295. Lenkija skolin
ga net $215,298,815.

Tai Lietuvos kaimynės. 
Iš jų Lenkija ir Estonija ne
mokėjo Gruodžio 15 d., ka
da buvo laikas mokėti.

Iš mažųjų kaimynių Es
tonija daugiausia prisisko
linus — beveik tris syk tiek 
kaip Lietuva.

Lenkija gi, iš didžiųjų 
kaimynių, turi skolų dau
giausia: apie pusę tiek kiek 
Rusija, kuriai senų skolų 
priskaitoma $327,583,071.

Be to Lenkija skolinga 
Francuzijai ir rodos kitoms 
šalims. Jeigu Lietuva turi 
Amerikai skolos nuo gyven
tojo po du dolariu tai Len
kija turi po $10 ar daugiau.

Lenkija neįstengė mokė
ti $3,559,062 išpučiamos da
lies. Prancūzija nenorėjo 
mokėti, bet Lenkija neturė
jo iš ko. Lenkija kitokioje 
padėtyje negu Prancūzija.

Išrodo kad Lenkai, su vi
su savo apsmukimu, nieka
dos daugiau negalės mokė
ti Amerikai karo skolų.

Suv. Valstijų paštas, įve
dęs 3c už laiškus, vietoj pa
daryti pelno, neša nuosto
lius, sako žinovai. Jie rei
kalauja kad butų grąžinta 
laiškų siuntimas už 2c.

Ir Socialistai 
Nepritaria

Nors Gegužio ir Vitaičio 
skymas įsisodinti SLA. cen
tre savo žmogų (Viniką) už 
sekretorių visomis pusėmis 
yra smerkiamas, bet Gegu
žis, vyriausia Susivienijimo 
galva, kuris turėtų SLA. įs
tatymus saugoti, juos pri
sispyręs nori sulaužyti ir 
varosi už Viniką iki pasku
tines.

Nors Gugis yra socialis
tas, bet kad jis Gegužio sky- 
mą remia, jis neranda pri
tarimo žymiausio socialistų 
politikos vadovo Grigaičio.

Štai kaip “Naujienos” sa
ko (nors taip nedrąsiai):

“Pild. Taryba turėtų sau
gotis atvirai laužyti SLA. 
konstituciją, renkant sekre
torių. Ji jau negerai pasi
elgė atmesdama be jokių 
motivų Miliausko kandida
tūrą. Jos pareiga yra pir
miausia pasisakyt apie tuos 
kandidatus kurie turi pir
menybę sulig k onstitucija. 
Tiktai tada, kai ji parodys 
rimtą pagrindą kodėl tie 
kandidatai turi but atmes
ti, ji gali eiti prie kitų kan
didatų. Bet skirdama as
menį už kurį SLA. nariai 
nebuvo balsavę kada buvo 
renkama visa Pild. Taryba, 
ji turėtų pavesti galutinai 
išspręsti klausimą visuoti
nam narių balsavimui”.

Tik dabar lieka išspręsti 
ar “Naujienos” sako tą “iš 
širdies”, ar tik “pasirody
mui gera” iš viršaus, o po
žemiais remia Pild. Tary
bos užmanymą įsodyti Vini
ką, ir rašo prieš tai nors 
gerai žino kad Gugis, Ge
gužis ir Mockus galvas gul
do už Viniką ir su niekuo 
daugiau nesiskaitys.

DEL LIETUVIŲ KALBOS 
COLUMBIA UNIVER

SITETE
Viename didžiausių Ame

rikoje, New Yorke, Colum
bia Universitete, yra ir pa
lyginamos kalbos fakulte-
tas (Department of Com
parative Philology). Bet 
Lietuvių kalba jame nedės
toma, nors Lietuvių kalba, 
kaipo artimiausia Sanskri
tui, yra skaitoma svarbiau- 
sis raktas kalbotyros mok
sle.

Pastarais laikais daroma 
žygių kad šis trukumas bu
tų.. dapildytas ir kad Lietu
vių kalbos dėstymas butų 
įvestas. Šio sumanymo į- 
vykdymas priklausys nuo 
to ar susiras pakankamas 
skaitlius universiteto stu
dentų kurie norės Lietuvių 
kalbos pamokų imti. Turi
momis žiniomis, jau yra į 
20 studentų kurie pareiškę 
tokio noro.

Šiuo reikalu interesuoja
si ir dirba to universiteto 
studentas Kazys V. Baltra- 
maitis, žinomas rinkėjas li
teratūros ir žinių apie Lie
tuvius.

širdies Ligos
Paima Daugiausia

Amerikoj mirtys nuo šir
dies ligos didėjo nuo 1868 
metų. 1930 metais iš 1000 
mirusiųjų visokiomis ligo
mis, 366 buvo mirė širdies 
liga. Visas padidėjimas šir
dies ligos mirčių apsireiškė 
pas ypatas virš 40 metų am
žiaus.

Gydytojai ir sveikatos 
viršininkai ragina žmones 
eiti pas gydytojus egzami- 
nuo.tis nors kartą į metus, 
nes tuomi tankiai susekama 
netikėta širdies liga. Kada 
žmogus tą sužino, gali pa
sisaugoti ir prailginti savo 
gyvenimą.

erunas JUODO 
KARŽYGIO 

SŪNŪS
Apysaka ▼ ▼ ▼ Rašo K. S. Karpius

(Tęsinys iš pereito num.)

Neištikima Sesuo

Ar bus Amerikos karas 
su Japonija? Nesinori būti 
tokio baisaus įvykio prana
šu, bet gali dar šymet Ame
rika susikibti su Japonija.

Galimybės štai kokios:
Amerika siunčia karo me- 

degą Kinijai ir nenori atsi
sakyti toliau tą daryti. Ja
ponija sako gaudys laivus 
vežančius karo reikmenis. 
Toliau Japonija ims ir skan- 
dyt tokius laivus — ir karas 
neišvengtinas.

Japonija nori prisitrauk
ti Rusiją sau i pagalbą. Jei 
pažadės Rusijai dalį Kini
jos ii' jeigu Rusija matys 
kad, suglamžius Kiniją, jai 
bus naudingiau, tai sovietų 
carai eis į pagalbą milita- 
riškiausiai valstybei pasau
lyje, nors tas priešinga so
vietų doktrinoms.

* * 4:

Lietuvai iš to karo butų 
didelė nauda: Lietuva turė
tų kur padėti savo arklius, 
kurių kas metai eksportuo
ja po apie 10,000, ir dar tu
ri perviršių, kurį parduoda 
po apie 50 Amerikoniškų 
centų už arklį. Toliau, tu
rėtų didelį pareikalavimą 
maisto produktų ir gyvulių.

Kas nukentėtų nuo Japo- 
nų-Kinų-Amerikos karo tas, 
bet Lietuva labai pasinau
dotų.

* $ 4=

Taigi, akivaizdoje Ameri
kos smukimo, ši šalis stovi 
prieangoje karo, jeigu ne
pasiseks priversti Japoniją 
pasitraukti iš Mandžurijos.

Kinai pirkdami Ameriko
je karo reikmenis turės už
leisti Amerikai dideles kon

DARGANOS TOS PILKOS
Pakluonėm žengė vakaras
Ir temdė nykumom laukus.
O pilno ruko pasakos 
Audė svajojimų tinklus.
Sodžiaus gale keli svyruokliai
Balti berželiai rymojo, „ 
O pro rūkų širmas kasas 
Vien meilės pasakos teklojas.
Rukuos tuos suptas vakaras 
Taip gūdžiai paslaptingas— 
Gyvenimu girdė jis jaunus, 
Kvatojančiai poras laimingas.
Slaptingi tie vakarai ūkanų,
Kai poros juokiasi jaunų,
Kai širdys tvinsta džiugesiu, 
Vainikais mylinčių žiedų.

Pajuostė. 1-22, 1933. . .Vainis Dainoras.

VIENUMA
Aš kankinuos tavęs išs’ilgęs, 
Nejniegu ištisas naktis, 
Ir dainą ilgesio man pina 
Įsimylėjusi širdis.
Ir aš dainuoju liūdną dainą 
Jausmais- man pritaria širdis, 
Kai vienuma aplinkui slaugo 
Lyg šalta rudenio naktis....
O, vienuma šalta kaip ledas, 
Baisi kaip rudenio naktis, 
Ir nors aš dainą uždainuoju, 
Bet nenurimsta jau širdis.
Bet aš tada vistiek dainuoju, 
Dainuoju tyliai, paslapčia, 
Dainuoju vakarą vėlyvą, 
Dainuoju dieną ir nakčia...._  .1 Jonas Morkūnas.

NAUJAUSIOS
KNYGOS

VYTAUTO DIDŽIOJO KAN
TATA — 500 metų mirties su
kaktuvių minėjimo Kantata, 
žodžiai A. Jakšto, muzika Juo
zo Žilevičiaus. Išleido D. L. K. 
Vytauto Didžiojo 500 M. Mir
ties Sukaktuvių Minėjimo New 
York ir New Jersey Komite
tas, 1933 m- Muzika pritaiky
ta baritonui, mišram kvartetui, 
mišram chorui, trims trimitams 
ir pianui. Didelio formato, 52 
pusi. Pradžioje telpa minėto 
komiteto trumpa darbų apžval
ga 1930 metais, prisiruošimas 
minėti Vytauto 500 metų mir
ties sukaktuves.

Daug truso padėta šiam kū
riniui iš pusės kompozitoriaus 
J. Žilevičiaus. Gerai butų kad 
chorai šiuo kuriniu pasinaudo
tų.

AMERIKOS LIET. EKONO
MINIO CENTRO LEIDINYS 
No. 2, išleistas 1932 m. Wor
cester, Mass. ,Telpa Amerikos 
Lietuvių Vaizbos Butams rei
kalingos informacijos ir infor
macijos apie 1931 metais vei
kusius Am. Liet. Vaizbos Bu
tus. Prie to yra žinių apie tū
las prekybos ir pramonės įstai
gas Lietuvoje.

VYTAUTO DIDŽIOJO KO
MITETO atliktų darbų Apžval
ginis Biuletinas Nr. 1. Vytau
to Did. Komiteto leidinys, Kau
nas, 1932 m. 36 pusi.

AUŠRINĖ — Nr. 1, Laisvos 
socialistinės minties žurnalas. 
Kaunas. Naujai pradėtas leis
ti 20 puslapių nedidelio forma
to žurnalas, kaip pats antraš
tėje pasisako, paskirtas socia
listinės minties plėtimui. Ame
rikon kaina $1. Redaguoja J. 
Klimavičius.

ŽVIRBLIŲ VALDOVAS — 
iš A. Kūprino laisvai vertė Ig
nas Leščius. Pasakaitė 24 psl. 
didumo, su keliomis iliustraci
jomis. “Spaudos Fondo’’ leidi
nys, Kaunas. 1932 m. Kaina 
Lietuvoje 50c.

Kuršių jura plaukiant į pietus, kur iš
bėga Nemunas į tą jurą, radosi jau tose 
dienose žinoma tuo pačiu vardu kaip ir 
šiandien, stipri pilis Rusnė. Ji buvo ant di
delės salos tarp dviejų Nemuno šakų, o iš 
vakarų tos salos pusės buvo Kuršių jura.

Rusnė buvo labai stipri ir garsi pilis, 
apie kurią žinojo ne tik Skandinavai bet 
net ir Anglai, reti Baltijos juros svečiai. 
Tą pilį, kaip padavimai sako, įkūrė dar 
prieš Kristaus laikus ten atvykęs karžygis 
iš pietų jurų, iš Kartagenos, vardu Ne- 
mons, kurio vardu ir upė tapo praminta.

Į Rusnę tankiai atplaukdavo svečiai iš 
užjūrio, bet viskas ką jie galėjo daryti tai 
tik prekiauti su ten gyvenančiais žmonė
mis, jos įveikti nei apiplėšti neįstengdavo. 
Plėšikai tačiau veikė Nemunu gana gilo- 
kai į sausžemį, -slaptai tamsiomis naktimis 
pro Rusnę prasmukdavę ir taip jeigu pel
nė tai pelnė, bet turėdavo ir slaptai pabėg
ti, nes Rusnės valdovai plėšikų su grobiu 
išvažiuoti niekados nepraleisdavo.

Rusnėj radosi viena iš žymių Parusių- 
Lietuvių šventinyčių, kur žmonės iš toli 
rinkdavosi tam tikrais metų laikais pagar
bint savo dievų. Ten buvo įsteigta šventi- 
nyčia trims didiems dievams Perkūnui, 
Audrapučiui ir Pikoliui, kurių pavidalai 
buvo įstatyti milžiniško aržuolo liemenyje 
iškirstoje dauboje.

Šią garsią pilį valdė jaunas kunigas 
Brutenis, ainis senų valdovų, kurie daug 
kraujo praliejo — savo ir priešų — ginda
mi ir kariaudami, ir kurios dar niekas ne
buvo paėmę, tokia pilis stipri buvo.

Brutenis buvo vienatinis vyriškis iš sa
vo tėvo eilės, kurio jau gyvo nebuvo. Jis 
turėjo seserį, jauną, laksčią mergiotę, ku
riai gyvenimas nerūpėjo ir ji jo nesupra
to. Ji buvo ir labai graži, ir tą žinodama 
tik vyrų erzinimu ir užsiėmė. Jos vardas 
buvo Sigutė.

Sigutei neužteko vyrų savo pilyje, to
kia ji padykus buvo. Ji pradėjo žingeidau- 
ti tais “juodais vyrais iš juros”, vikingais, 
kurie buvo pamušę Žemaičius ir su jų žmo
nomis, dukterimis bei seserimis sugyvenę.

Kaip ji norėjo kad kas nors užeitų — 
toks galingas ir narsus — išgriautų jų tvir
tą pilį ir ją paimtų sau už žmoną, visus pi
lies vyrus išžudęs.... Tai buvo protavi
mas silpnos, nemąstančios mergiotės, ir 
kuo labiau ji apie tuos “juodus vyrus” sva
jojo tuo labiau norėjo juos matyti ir, kaip 
anos Žemaitės, jų mylima būti.

Keletą kartų seniau Vikingai kėsinosi 
Rusnės pilį paimti, bet ji atlaikė jų užpuo
limą. Ir dabar kuomet Klaipėdos srityje 
sugužėjo Danų kaip juodvarnių, tūli buvo 
bebandą ir Rusnę pamušti, bet atkandę 
dantis paliko, o griebėsi terioti paprastus 
lengvai prieinamus gyventojus giriose.

Rusnės valdovas vedė plačią jirekybą 
su užjūrio žmonėmis ir prekės kokios tik 
radosi garsiame Danų mieste Hedeby, ra
do vietos Rusnės valdovų namuose, ką vis
ką šie įsigydavo mainydami su atėjūnais 
už bragius kailius, gintarą, medų ir viską 
kitą ką šiame krašte gamta davė.

Vieną dieną, su Hedeby pirklių laivais 
į Rusnę atvyko ir garsus Danas kariaunin
kas, Rorikas, kurs, nuduodamas pirkliu, 
pribuvo apsidairyti apie užgrobimą Rusnės 
pilies.

Pilies tvarka einant, pirkliai neturėjo 
teisės arti pakraščio prieiti ir tik mažomis 
valtimis tedasiirė į kraštą ir galėjo išlip
ti, palikę ginklus laivuose.

Sigutė visada tarp atėjūnų ko tai jieš- 
kodavo, ir šį kartą surado: ji pamatė Ro- 
riką ir ėmė akim jį vedžioti. Rorikas tą 
patėmijęs, į ją gražiai atsinešė. Bet tai 
buvo Roriko klasta, nes jis pamatęs jauną 
mergšę žiūrint į jį su pasigerėjimu, nepa
gailėjo jai gražių žvilgsnių, ir Sigutė pra
dėjo prieš tą “juodą vyrą” tirpti. Jis jai 
buvo toks gražus, toks viliojantis ir narsus 
kad ji butų jam save tą pačią valandą atsi
davus ir sutirpus jo glėbyje, kad tik jis 
ją su savim paimtų. Bet Rorikas ne to no
rėjo.

Tas apsukrus Danas taip elgėsi kad 
tik kuolabiausia sužavėjus Sigutę, ir kada 
ji prie jo priėjo, gudrus vyras pradėjo ją

gražiais žodžiais kalbinti ir girti, užsimin
damas net kad ji jam labai patikus, ir jis 
savo tikslą pasiekė. Sigutė sutiko tą nak
tį išeiti iš pilies ir pavandenyje su juo pa
simatyti, kus jis bus atsiiręs iš didžiojo 
laivo.

Vos sulaukus vakaro, Sigutė jau sto
vėjo sutartoje vietoje ir nekantriai laukė 
savo “mylimojo”. Rorikas atsiirė su pora 
kitų vyrų. Ją pamatę, vyrai iš džiaugsmo 
sušuko savo vadui:

— Sugaukim ją, nušivežkim į save, o 
paskui, gerai ginkluoti pribuvę, rodydami 
ją jos broliui, reikalausim pilį atiduoti, ar
ba ją nužudysim....

Bet Rorikas buvo gudresnis: žinojo 
kad tokiu budu su Bruteniu kovos nelai
mės. Jis toliau varė savo “meilės” darbą, 
ir jam sekėsi. Suėjęs su mergaite, smar
kus vikingų vadas kalbino ją kuogražiau- 
sia, davė brangius žibučius dovanų, ir sakė 
kad norįs paimti ją už žmoną. Sigutė, kai 
peteliškė saulėje, plasnojo mintimis-svajo- 
nėmis, žavėjama jo gražių žodžių.

— Ar nenuobodu tau gyventi šioje ap- 
vienėjusioje pilyje, iš kurios nei žemės ne
pasiekti, nei su žmonėmis sueiti? Aš su
prantu kad tavo brolis tau labai negeras 
ir šiurkštus. ... — kalbėjo Rorikas.

— Nuobodu man čia, ir brolis man 
laisvė neduoda, ir bara kam žaidžiu su vy
rais. Taip norėčiau kad mane kas iš čia 
paimtų, kaip paukštis išlėkčiau jei sparnus 
turėčiau.... — skundėsi mergaitė.

-r- Aš suprantu, jeigu ne brolis, tu čia 
pati viena laisva butum, paėmus sau tokį 
vyrą kokį norėtum; pati butum pilies val
dove, — prikalbinėjo jai į silpną galvą Da
nas vikingas.

— Bet niekados aš negalėsiu savo no
ru gyventi.... Brolis nepavelys....

— Kam prašyti jo pavelijimo? Juk 
pilis tau taip priklauso kaip ir jam. Ką gi 
tu norėtum su savim .turėti? Pasakyk,, 
gal pagelbėsiu tavo brolio atsikratyti....

— Tave, narsuoli, tik tave vieną norė
čiau matyti mane ir mano tėvo pilį val
dant. ... Bet....

— Netikėjau to, graži mergaite, iš ta
vęs. ...

— Taip, tik tavęs vieno geidžiu..... 
Ar sutiktum but mano vyru?....

— Mielai, jeigu tu to nori. Bet tavo 
brolis to nepavelys. Pirmiausia reikia jo 
atsikratyti.

— Atsikratykim jo kuogreičiausia. Tik 
aš nežinau kaip.... — skundėsi Sigutė.

— Labai bus lengva: tu atidaryk man 
pilies vartus, naktį, už dešimties naktų nuo 
dabar, ir tu busi mano.... — mokino ją 
Rorikas, rodydamas jausmingiausią meilę.

— Mielai tą padarysiu.... Tik my
lėk mane.... — glausdamosi prie didelio 
vyro, tirpdama kalbėjo Sigutė, nedasipro- 
tėdama kad papildo didžiausią išdavystę, 
nes vikingams užvalžius Rusnę, atsidarys 
jiems vartai į visą Lietuvą kaip toli Nemu
nas ir jo upės veda.

Rorikas, džiaugsmo apimtas, gryžo į 
valtį, bet Sigutė sugavo jį už rankos, tar
dama :

— Pabučiuok mane, mano karžygį, kad 
su didesniu pasiilgimu- tavęs laukčiau kuo
met ateisi pilį paimti....

Vikingų vadas nevykusiai ją pabučia
vo, bet užtai ji pati labai vikriai raitėsi 
abiem rankom jam ant kaklo, ir kada per
siskyrė, ji tik ir skaitė dienas kada ateis 
ta dešimta naktis, kurią ji suleis vikingus 
savo brolį ir visus pilies gyventojus išžu
dyti.

Rorikas su savo pagelbininkais išsi
skubino į Pabaltijį rinkti vyrus Rusnei už
imti. Lakstė jis ir jo padėjėjai po visas 
Danų sodybas ir rinko kariauninkus savo 
tikslui pasiekti. Vieni jiems pritarė, kiti 
nenorėjo daugiau užkariavimais užsiimti, 
sukurę gražius gyvenimus su Žemaitėmis. 
Nenorėjo Rorikas laukti iki iš kur atsiras 
daugiau jurų žygūnų jam į pagalbą, ir 
jiems negalėjo pasitikėti, o laikas buvo 
trumpas, taigi ryžosi su tais kurie prie jo 
prisidėjo, paskirtą naktį miegančią pilį 
iš pasalų užimti.

Seka: Išdavikas
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ALYTUS
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

Mieštas kur reikėdavo švęs
ti dvejas Kalėdas ir kitas 

šventes. Kur buvo žy
mus Rusų kariume- 

nės punktas.
Alytus yra apskrities 

miestas. Bet kaipo mies
tas nėra didelis, susideda 
ne daugiau kaip iš 4,000 gy
ventojų. Bet yra plačiai 
pragarsėjęs, per tai kad sto
vi labai patogioj vietoj. Per 
pat miestą banguoja srau
nus Nemunas; abiejose pu
sėse upės stovi Rusų laikais 
statytos didelės kareivinės. 
Atšaliau nuo Nemuno prie 
pat krantų randasi miestas. 
Miestas jungiasi tiltu, Vil
niaus pusė su jSuvalkijos 
puse. Rusų laikais buvo 
didelis skirtumas tarp gy
ventojų Vilniaus pusės su 
Suvalkų pusės, ir nors tie 
patys katalikai abiejose pu
sėse gyveno,. bet buvo pri
versti švęsti šventes 14 die
nų paskiau. •

Vilniaus pusė buvo dau
giau surusinta. Dar ir šiais 
laikais Alytaus mieste ne
turi santikių viena pusė su 
kita: jomarkai ir turgai 
kartais neatitinka sykiu: 
pav. Suvalkijos pusėje tur
gai buna antradieniais, o 
Vilniaus pusėj ketvirtadie
niais.

Alytaus kaimyniniai mie
stai yra šie: Slabada, 12 ki
lometrų; Ūdrija 9 kl.; Alo
vė 11 kl.; Daugai 19 kl.; 
Punia 18 kl. Išskiriant Ūd
riją, visur kitur susisieki
mas plentais.

Rusų laikais Alytus tu
rėjo susisiekimą gelžkeliais 
su Vilnium ir Suvalkais. 
Nemunu turėjo susisiekimą 
su Gardinu ir Kaunu. Bet 
karo laiku visi šie susisie
kimai pranyko. Iki 1926 
m. ’gežkelis ėjo nuo Varė
nos į Alytų, bet tais metais

vanduo tiltą nugriovė tai 
dabar traukinis eina tik į 
Kauną.

Pastojus Lietuvos val
džiai, dėka Amerikiečiams, 
pasidarbavus tapo išvesta 
gelžkelis nuo šeštokų sto
ties iki Kazlų Rudos sto1- 
čiai, nes be to Alytus gelž- 
keliu negalėdavo pasiekti 
Kauną.

Alytuje yra šios įstaigos: 
pradžios mokykla, gimnazi
ja, paštas, Ūkio bankas, Žy
dų bankas, vaistinė, trys 
katalikų bažnyčios. Vien? 
jų buvo Rusų, bet 1923 me
tais perkūnas nutrenkė Ru
sų dvikryžį bokštą; ta buvo 
kareivių bažnyčia. 1924 m. 
pridirbo naują bokštą ir 
dabar yra trys katalikiškos 
bažnyčios. Yra Žydų sina
goga. Krautuvių yra į 50, 
kelios jų Lietuvių, o liku
sios Žydų. Yra 9 kepyklos, 
5 valgyklos, valstybinės de
gtinės monopolis, Lietuvos 
koperativas, teismo namas, 
kur sprendžiama viso aps
krities bylos, ir kalėjimas, 
kur sėdi virš po 3 metus 
prasikaltusieji. Dirbtuvių 
nėra, vien tik verčiamasi 
medžių gabenimu su Nemu
no pagalba.

Miestas apšviestas elek
tra gaminama čia pat; gat
vės grystos akmenais, nors 
dar ne visos. Šaligatvių ir
gi dar yra iš lentų.

Karo laiku Alytus nebu
vo daug sunaikintas. Bet 
Rusai traukdamiesi nugrio
vė tiltus per Nemuną. Vo
kiečiai pribuvę negalėjo per 
Nemuną laisvai pereiti. Ka
dangi buvo žiemos laikas, 
pradėjo kloti šiaudus ant 
ledo ir pilti vandeniu; šal
tis greit sušaldė pilimą ir 
jie galėjo pergabenti per 
Nemuną sunkius ginklus. 
Rusai paleidę keletą grana-

'tų padarė Nemune skylių,

4

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.

VIDUTINĖS KAINOS.
Informacijų kreipkitės pas vietinį agentų arba

HAMBURG-AMERICAN LINE
839 Union Trust Bldg. Cleveland

DIDELĖ VASARINĖ I I I FT I III F 
EKSKURSIJA I L I L I U V A

I
kur daug Vokiečių nugar
mėjo. Bęt Vokiečiai užėmę 
miestą greit tiltus sutaisė, 
ko dar ir šiandien žymės 
matosi, nes medega naudo
ta kitokia.

Rusų kazokams užspyrus 
prie Nemuno Vokiečius, žu
vo daug Vokiečių su ark
liais. Daug lavonų ir da
bar pūva Alytaus miške, 
kur Lietuviai kariai liuos- 
laikiu nueina aplankyti ir 
paskaityti parašų. Bet ne
užilgo pranyks tos kapinės, 
nes niekas neprižiūri. Tur
tingesnių Vokiečių lavonus 
atvažiavę giminės nusiga
beno į Vokietiją, bet daugu
ma liko ir po šiai dienai 
Lietuvos žemėje.

Apstojus grumtis Rusams 
5U Vokiečiais, negavo Aly
tus laisvai pasilsėti. 1918 
ir 1919 metais susidarius 
nors ir mažai saujelei Lie
tuvių savanorių kariume- 
aės, vėl pasigirdo Alytuje 
šūvių trenksmai. Tai bu
vo atėjimas bolševikų, ku
rie kėsinosi Lietuvą užval
dyti. Alytuje ant tilto žu
vo pirmas Lietuvos kari
ninkas, Antanas Juozapavi
čius, mūšyje su raudonar
miečiais. Jo kūnas ilsisi 
Alytaus kapinėse, po gar
bingų pastangų, iškovojus 
laisvę savo tautai. Kiek
vienas karys, tarnaudamas 
Alytuje, aplanko jo kapą.

Dabartiniu laiku Alytus 
yra daug pasikeitęs, žymiai 
išpuoštas Lietuvių karių, 
kurie pabaigę mušius su 
priešais ėmėsi tolimesnių 
reikalingų darbų.

Nebuvusiems Alytuje pa
tartina apsilankyti ir pažiu- 

I rėti Į darbus savo brolių 
karžygių.

Rusų laikais Alytaus bie- 
dnuomenei buvo geriau gy
vent, per tai kad labai daug 
kariumenės stovėdavo ir iš 
jos nekurie gerai pasipelny
davo, o ypač moterys skal
bimu drabužių. Dabar tie 
nusiskundžia, sako butų ge
riau gyventi su savais, bet 
Rusai daugiau pinigų turė
davo. Tie gyventojai visą 
savo amžių gyveno su ka
riškiais.

Kiek Alytuje buvo išsta
tyta kareivinių, mano ma
nymu butų galima sutalpin
ti visa Lietuvos kariumenė. 
Bet Vilniaus pusėj kareivi
nės buvo medinės, todėl jas 
Lietuviai griovė į gabeno Į 
Vilkaviškį. Lietuva tiek 
kareivių Alytuje niekados 
neužlaikys kiek užlaikyda
vo Rusai. Kiek teko patir
ti lankantis po visas Lietu
vos dalis tai patogiausia 
vieta kariumenėje tarnauti 
yra Alytuje. A. Bulakas.

VILNIUI VADUOTI SĄJUNGOS REIKALAI
Reikalinga 1932 metų 

apyskaitos
1932 m. daugelis Ameri

kos Lietuvių aktiviai stojo 
Į talką Vilniui Vaduoti Są
jungai, kurios centras yra 
Kaune: 1932 metais Ame
rikoje veikė 22 skyriai. Ne
kalbant apie moralę para
mą iš Įvairių skyrių už iš
platintus “Vilniaus pasus”, 
ženklus ir literatūrą, pasių
sta centrui $207.85, per tos 
Sąjungos atstovą New Yor
ke. Iš Kauno jau gauta ir 
pakvitavimas tai sumai.

Bet pasirodo kad iš tų 22 
skyrių kai kurie skyriai dar 
visai nesiteikė pranešti.kas 
buvo jų nuveikta pernai 
metais: kiek Vilniaus pasų 
išplatinta, kiek ženklų, li
teratūros parduota. O tos 
žinios yra būtinai reikalin
gos V. V. S-gos atstovui 
(New Yorke), nes tas at
stovas neturi galimybės pil
nai atsiskaityti V. V. S-gai 
Kaune. Kai kurie V. V. S. 
skyriai pasiuntė pinigus ir 
gal atskaitą tiesiog Į Kau
ną, tas gerai; bet tas pačias 
žinias reikia duoti ir New 
Yorkui, iš kur buvo aptu
rėti Vilniaus pasai, ženklai 
ir literatūra.

Įtikinančiai dar kartą 
prašau: atsiųskit 1932 me
di Vilniaus pasų, ženklų ir 
literatūros formalę apy
skaitą. Tokios apyskaitos 
bus reikalaujamos kas me
tą, bet tik vieną sykį (me
tams pasibaigus). Gerbia
mieji, branginkite laiką ir 
pastangas: atlikit tą kas 
prašoma ir kas reikia atlik
ti ; kitaip visuomeniškas 
darbas butų negalimas.

Fondo 
Lietu-

Rengiama Vadovybėje
AMERIKOS LIET. LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGOS 

IŠPLAUKS IŠ NEW YORKO

GEGUŽĖS 20 D., 1933 
pagarsėjusiu Garlaiviu 

STATENOAM
[Keleiviai bus leidžiami j laivą gegužes 19 d., po 8 vai. vakare]

• Skaniausio maisto gausingam sutėikimė patarnauja mandagus ir 
pHtyrę patarnautojai. Specialiai pasilinksminimai, kaip įvairus žaislai, 
koncertai, judomi paveikslai ir tt. Tyru oru vėdinamos kajutos, hekurios 
su reguliarėmis lovomis ir šiltu ir šaltu bėgančiu vandeniu, gražios 
viešosios salės, ruimingi deniai

ŠVEDŲ 
AMERIKOS

Reikalaukite iliustruotos Brošiūrėlės su Kainomis

0 Tai yra reta proga keliauti tokiose maloniose aplinkybėse ir savo 
tautiečių draugijoje tuo garlaiviu, kuris pagarsėjo tarpe lietuvių pasėkoje 
visos eilės pirmiau rengtų Lietuvių Ekskursijų, atliktų su tokiu dideliu 
pasisekimu.

Platesniu Informacijų Klauskite Pas:
TREČIOKAS. A. S.

197 AdafnS StrUėt, Newark, N. J.
URBSAS, J. J.

187 Oak Street, Lawr6ncė, Mass.
YARAŠIUS, A. S. -

ižth & Carson 5t., Pittsburgh, Pa. 
„VlfeNYBe,"

193 Grand Street, Brooklyn, N. Y. 
VELECKIS, A.

502 South Ave., Bridgeport, Conn.
WAshNer, c. j.

1921 Carson St., Pittsburg, Pa. 
ŽEMANtAUSKAS. JOHN

f 130 Congress Ave., Waterbury, Conn.

AMBRAZIEJUS. J. .
160 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

BARTKEVIČIUS, P.
678 N. Main Str»at, Montello, Mass.

„DIRVA,"
6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

MOLIS, P.
1730—24th Street, Detroit, Mich.

„NAUJIENOS." x
1739 So. Halsted Street, Chicago, III.

SEKYS. J.
433 Park Street, Hartford, Conn.

SIDABRAS, K.
342 W. Broadway, So. Boston, Mass.

HOLLAND-AMERICA LINE

Yorko 
į KLAIPĖDĄ. 
\ Per Gothenburgį

GREITA 
__  _ KELIONĖ 

į '. IETUVĄ per ŠVEDIJĄ
“BALTASIS ŠVEDU LAIVY 
“Baltasis Švedų Laivynas” 

PIGIOS LAIVAKORTĖS

Išplaukimai iš New Yorko
Drottningholm 

. Kungsholm
•GRĮPSHOLM 
*KUNGSHOLM 
Drottiningholm 
♦GRIPSHOLM

(♦ Lietuvių

Kovo 18 
Balandžio 1 
Balandžio 22 

Gegužės 8 
Gegužes 20 
Gegužės 27 

Ekskursijos)

d.
d.
d.
d.
d.
d.

Informacijų ir laivakorčių kreip
kitės į vietinį agentų.

SWEDISH AMERICAN LINE 
New York, N. Y. 
N. Michigan Av.

10 State St. 
73 Monroe St.

21 State St.
Chicago, 181 
Boston, Mass. 
Detroit, Mich.

Važiuosit Lietuvon?

gyventojų sluogsniuose kas 
kart gauna vis didesnio pa
sitikėjimo ir prielankumo. 
Žmonės kaskart daugiau ir 
tvirčiau įsitikina kad Vil
niaus Geležinis Fondas yra 
reali priemonė kovoje už 
Vilniaus atvadavimą, ypač 
kai pinigai tiktai renkami, 
bet neišleidžiami smulkiems 
reikalams, o taupomi di
džiam tautos reikalui. Daug 
padeda ir tas nuostatas kad 
be Respublikos Prezidento 
sutikimo Vilniaus Geležinio 
Fondo kapitalo negalima pa
judint ir l<ad Vilniaus G. F. 
Komitetas už darbą sau jo
kio atlyginimo neima, išsky
rus vieno apmokamo rašti
ninko, vedančio sąskaitybą. 
Todėl jau ir šiais meta;s V. 
G. Fondo Komitetas pfali 
pasidžiaugti kad jo darbas 
nenuėjo veltui. Nors pasta
ru laiku eina darbas paruo
šimo apyskaitos ir tikslios 
per metus įplaukų sumos 
kol kas negalima nurodyti, 
tačiau įplaukų suma pasieks 
šimto tūkstančių litų, kas 
prie dabartinių sąlygų yra 
labai gerai, tuo labiau kad 
šymet tiktai pirmi metai ir 
daugiausia buvo varoma tik 
organizavimo darbas.

Vilniaus G. F. Komiteto: 
Pirm. F. Kemėšis, 
Nariai: Inž. B. Sližys, 

K. Lapinas.
Kaunas, Sausio 24, 1933.

Vilniaus Geležinio Fondo 
Padėką

Vilniaus Geležinio 
Komitetas atsiuntė
70s Generalinio Konsulato 
adresu sekančio turinio pa
dėkos laišką:

“V. G. F. Komitetas pra
šo Tamstos, Komiteto var
du pareikšti širdingiausią 
padėką Amerikos Lietu- 
viains prisidėjusiems prie 
Vilniaus Geležinio Fondo 
talkos ir dėjusiems aukas.

“Šia proga Vilniaus Gele
žinio Fondo Komitetas lai
ko savo pareiga painfor
muoti kaip sekasi Vilniaus 
Geležiniam Fondui Lietuvo
je. Neatsižvelgiant Į eko
nominę depresiją, Vilniaus 
Geležinis Fondas plačiuose

Del ‘’Vilniaus Dienų” Mi
nėjimo 1933 m.

Kaip jas tinkamiau ir 
vaisingiau- paminėti negu 
pernai metais? Apie tai 
tenka išanksto galvoti, ypa
tingai šiais 15-tais Lietuvos 
nepriklausomybės metais.

Pavasaris ir vasara pra
švilps urnai ir “Vilniaus 
Dienos” (nuo Rugp. 26 iki 
Spalių 9) prisiartins neju
čiomis. Todėl V. V. Sąjun
gos skyriai pirmoj eilėje, ir 
tos kolonijos kur V. V. Są
jungos skyrių dar nėra, nie
ko nelaukdami yra kviečia
mi apsvarstyti f a) ar rei
kia. kada ir kur, turėti V. 
V. .S-gos skyrių atstovų su
važiavimą del Vilniaus va
davimo idėjos pagilinimo? 
b) Kaip paveikti j kaimyni
nes kolonijas kad sudarytų 
V. V. S-gos skyrius? c) Ką 
daryti kad “Vilniaus Pasą” 
turėtų kiekvienas Lietuvis?

Lietuvos Žmogus.

TIESIAI! H KLAIPĖDĄ <» «
be persėdimo

METINĖ EKSKURSIJA
I L I E T U VA

Amerikos Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos 
GARLAIVIU.

Išplauks iš New Yorko Gegužes 10 d.
------------------ Trečios Klases Kainos:   

Iš Now Yorko į Klaipėdą $ 92.00
Į Klaipėda ir atgal 153.50

Pridedant Jung. Valst. Taksus.

COSMOPOLITAN TRAVEL 
SERVICE
J. AMBRAZIEJUS ir E.
RUDNIKAS SAV., 168
Grand St., Brooklyn, N. T.

"NAUJENOS" 1739 S. H li
sted St., Chicago, III.

DRAUGAS PUBLISHING 
CO.. Inc., 2334 So. Oak
ley Ave., Chicago, 1.1.

A. S. TREČIOKAS. 197 
Adams St., Newark, N. J.

''DIRVA", 6820 Superior 
Ave., Cleveland, Ohio.

JOHN SEKYS, 433 Park St., 
Hartford, Conn.

PAUL MOLIS, 1710 — 21lh 
St., Detroit, Michigan.

Informacijų kreipkitės į

NORTH GERMAN
Linija Garsiu Garlaiviu

BREMEN
IR

EUROPA

P. BARTKEVIČIUS. 678 No. 
Main St., Monlėllo, Mass.

J. J. URBIAS. 187 Oak St., 
Lawrence, Mass.

J. ŽEM ANTAUSKAS, 130 
Congress Avenue, Water
bury, Conn.

A. VELECKIS, 503 South 
Ave., Bridgeport, Conn.

C. J. WOSHNER.-192I Car- 
son St., S. Pittsburgh, Pa.

A. VARASIUS, 1200 Carson 
St., 206 All Nations Bank 
Bldg., Pittsburgh, Pa.

LITHUANIAN VIENYBĖ 
PUBLISHING CO., .193 
Grand St., Bklyn. N. Y.

Jeigu kenčiat nuo Piles, Fistulos ir kitų žar
nos ligų, mes pasekmingai išgydysim su vė

liausiais mokslo metodais.
Atliekama be skausmo ir be sugaišinimo nuo darbo.
30 metų patyrimo. Ofiso valandos nuo 10 iki 4.

Telefonas GArfield 0631.

EUCLID RECTAL CLINIC
Alhambra Theatre Building 

Euclid Avenue prie E. 105 St.
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Į DOVANAI! Į
Mes duosime visiškai dovanai puikią Fountain Pen. 

= Ir be jokių kaštų idrošime jūsų vardą ir pavardę 
jtą rašomą plunksną. Jus gausit tą plunksną dova- 

= nai jeigu duosit mums skalbti savo namų skalbi- = 
nius. Mes atliekame labai gerai darbą ir imame 
mažiau negu kitos skalbyklos. Tik parašykit arba 
patelefonuokit MElrose 1060 arba MElrose 1061. . E 

Paminėkit šį laikraštį.
Musų kaina už 12 svarų skalbinių tiktai 60 centų.
Kožnas svaras viršaus to tiktai po 5 centus. Prie to - E 
mes atliekame pilniausj skalbyklos patarnavimą.

Į MOTHER’S iaiinhry | 

= 4510-12 Clark Avenue Cleveland, O.
~.iiiiiihiii t iiiiiiitiiiiiiitiBiiiiii iiniiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiii iiiimiiiiiiT 
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| NIKODEMAS A. WILKELIS Į 

= (Neverauskas)
Licensed Funeral Director

= Visiems gerai žinomas jaunas Lietuvis atidarė savo mo- = 
= dėrnišką laidotuvių vietą =

WILKELIS FUNERAL HOME
| 6522 Superior Avenue

NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.

E Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok ; 
E musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiem.? - 
X lygus, be tsižvelgimo į kaštus. =
:= Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo E 
~ derniškas. E
i HEnderson 9292 =
MlHlllinilllllllHlllllllllllllllllIlIlIilIlIlIlIlIlIlIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIilIlIlIlIlIlIhlllilhN

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 (Jiremonus).

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real 
ir Apdraudos Agentūra.

P. p. MULIOEIS
I 6606 SUPERIOR AVE. HEnderson 6729

£Ulllllllllllllllll|||||||||||||||||iiilllllllllllllllllMIIIIIII!llllllllltllllllllllilllllllllllllllll  ̂

Į MRS. A. JAKUBS |
= (A. JAKUBAUSKIENĖ)

Lithuanian Funeral Home
Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų = 

= kambarius leidžiame dykai.
Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit

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

E nių pervežimui į ir iš ligonbučių, Kainos sąžinin
gos. žemiausia kaina laidotuvėms visos lėšos $150 E 

= ir aukštyn be apribojimo. Reikak telefonuokit.

= 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 e
?iiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihinam; ijiLiiiiiiiiiiiiiiiiiLN

LIETUVIAI!
Važiuokit Tiesiai į Klaipėdą

su
DIDELE VASARINE EKSKURSIJA 

L AIVŲ
S. S. FREDERIK VIII

IŠ NEW YORKO BIRŽELIO 3, 1933
LAIVAKORČIŲ KAINOS:

Į vienų pusę J abi pusi
Trečia klesa .... $92.00........................$153.50
Turistine klesa ... 111.50........................ 187.50
Kabinine klesa . . 132.50........................ 215.00

------  Taksai reikia primokėti ------

Būtinai kreipkitės i sava — sena patikėtina Lietuvišką — įstaigą.

DIRVOS AGENTŪRA
6820 Superior Ave. Cleveland, O. Atdara iki 7 vak.

Del platesnių informacijų, užsakymų ir laivakorčių 
kreipkitės pas musų agentus:
Ambraziejus, J„ 168 GMnd Street, Brooklyn, N. Y.
Atlantic Travel Service, K. Sidabras, Prop.,

342 W. Broadway, So. Boston, Mass.
Bartkevičius, Pr., 678 N. Main St., Montello, Mass.
DIRVA, 6820 Superior Avenue, Cleveland, Ohio.
Molis, l’„ 1730 — 24th Street, Detr< :t, Mich.
Naujienos, 1739 So. Halstad Street, Chicago, 111.
'Trečiokas, A. S-. 197 Adams Street, Newark, N. J.
Urbšas, J. J., 187 Oak Street, Lawrence, Mass.
Varašius, A., South 12th and Carson Streets, Pittsburgh, l’a.
Vienybe, 193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Velečkis, A., 502 South Avenue, Bridgeport, Conn.
Washner, C. .1., 1921 Carson Avenue, Pittsburgh, Pa.
Žemantauskas, J., 130 Cdngress Avenue, Waterbury, Conn, 

arba pas vietinį autorizuotų agentų.

A R B A

Scandinavian-American Line
27 Whitehall St. 218 Washington St. 130 N. LaSalle S(.
New York.N. V. Boston. Mass. Chicago, III.
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į KAS GIRDĖT HEVELANDE-APIEUNKĖSE į
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais e
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CLEVELANDO BANKAI SUVARŽĖ PINI
GU IŠTRAUKIMĄ: IŠDUODA TIK 5%

Pirmadienio rytą, Vasario 27 
d., Clevelando laikraščiai, pra
nešė kad visi Clevelando bankai 
sulaiko išmokėjimus pinigų pa
dėtų taupymui ir čekių sąskai
tose. Išmokės tik 5 nuošimčius. 
Bet ir tai tik nekurie bankai iš
moka 5-tą nuošimtį, kiti išmo
ka vos 1 nuošimtį.

Matomai tiems silpnesniems 
bankams gręsė visiškas užsida
rymas, todėl jie pasitarė su ki
tais bankais ir nusprendė su
laikyti pilną išmokėjimą visuo
se bankuose. Jeigu pora iš di
džiųjų bankų nebūtų atsidarę 
pirmadienio rytą tai žmonės bu
tų užpuolę kitus visus bankus 
įraukti laukan savo pinigus ir 
butų nukentėję visi bankai.

Dabar gi, nors sulaikyta vi
sas piniginis judėjimas, bet 
bankai pasilieka čielybėje ir su 
laiku galės atsipeikėti.

Tą pačią dieną Ohio valstijos 
legislatura perleido visai valsti
jai įstatymą su teise bankams 
suvaržyti pinigų išmokėjimą.

šis Clevelando bankų suvar
žymas pinigų ištraukimo sako 
paėjo nuo to kad Michigan val
stijoje bankus uždarius savaitei 
laiko, tos firmos kurios varo 
biznį Clevelande ir Detroite, 
pradėjo vežimais vežti pinigus 
iš Clevelando bąnkų į Michigan 

- ir ten juos leisti. Tas Clevelan
do bankus labai išmelžė.

Bet pinigų sulaikymas labai 
palietė patį Clevelandą. Dau
gybės firmų darbininkai negavo 

, išsimainyti savo čekius ir liko 
. beveik be pinigų. Visi biznie- 
j riai — kadangi vedė biznį tik 

su čekiais — pasijuto be pini
gų, nes čekių niekas nepriima, 
ir jie nepriima niekeno čekių.

Susilaikė mokėjimas valdžiai 
taksų ir visokių kitokių mokes
čių ir nuomų už namus.

Išėjimui iš tos padėties, ban
kų ir biznio vedėjai galvoja ką 
daryti kas bizniai nesustoją 
ir kad dirbtuvės ir įstaigos tu
rėtų iš ko mokėti darbininkams 
algas. Kalbama įvesti tam tik
rus vietinius pinigus apivartai

daryti. Jie gal pasirodys grei
tu laiku.

šis patvarkymas nepaliečia 
Taupymo ir Paskolos finansinių 
įstaigų. Jos turi sau tam tik
rą įstatymą ir jo prisilaikyda- 
mos jau virš metai laiko sustab
dė pilną išmokėjimą pinigų.

Kada taupymo ir paskolos 
organizacijos sulaikė išmokėji
mą pinigų, žmonės labai nusi
minė ir4 sakė kad tokioms ma
žoms įstaigoms negalima pasi
tikėti. Kurie spėjo, ėmė iš jų 
pinigus ir nešė į ’ didžiuosius 
bankus. Dabar tą patį padarė ir 
didieji bankai. Reiškia, čia kal
tė depresijos, ne finansinių įs
taigų netikslaus vedimo.

Biznieriai palengva atsipei
kės, nes jų rankose sueis pini
gų už parduodamus dalykus ir 
jie, vietoj dėti pinigus į bankus 
čekių sąskaiton, kaip iki šiolei 
darė, atliks mokėjimus pinigais.

Kurie išnaujo padės į bankus 
pinigus, tie nebus suvaržyti ir 
bus galima juos naudoti visus 
ir kada tik prireiks.

Jeigu iš didžiųjų bankų iš
ėmę savo 5-tą nuošimtį Lietu
viai pinigus vėl suneštų atgal į 
Lietuvių taupymo ir paskolos 
banką (iš kurio prieš metus lai
ko traukė ir bankui pakenkė), 
Lietuvių bankas galėtų gerai 
atsipeikėti Ir galėtų mokėti po 
5 nuoš. kaip didieji bankai.

Darbininkams kurie dar. Jir- 
ba, didelio nepatogumo nebus, 
nes jeigu liko čekis neišmokė
tas už pereitą savditę tai vis
kas, Nuo dabar gaus algą pi
nigais arba naujais gerais če
kiais ir jų gyvenimas eis po se
novei. Bloga tiems kurie tik 
iš bankų ■ imdami pinigus gyve
no. Bet tie kurie turi po kelis 
tūkstančius pasidėję, gaudami 
5-tą nuošimtį galės po senovei 
be rūpesčio gyventi.

Bedarbiams ir biedniems tai 
jau kita kalba. Bet tie bankų 
tokiu pasielgimu nieko nenu
kentėjo, jei bent biznio suside- 
moralizavimas sumažino jiems 
progą gauti darbą.

NUŠOVĖ vyrą ir merginą. 
Kovo 1 vėlai vakare vienas ži
nomas Italas degtinės pardavė
jas, Frank Scaravelli, 38 metų, 
savo automobiliu parvežė mer» 
giną namon ant W. 29 st., ir 
nespėjus jiem persiskirti, juos 
užpuolė jo priešininkai, pra
dėjo šaudyti ir juos abu nušo
vę pabėgo. Išgirdę šaudymą 
išbėgo laukan merginos tėvai 
ir rado juos negyvus. Policija 
spėja kad mergina nukentėjo 
nekaltai, tik butlegerio priešai 
rado geriausią progą jį sušau
dyti užtikę su ja automobilyje. 
O galėjo būti ir. kerštas kito 
tos merginos vaikino, kuris pa
tykojęs padarė jiems galą už 
jos neištikimybę.

mių dalykų iš Lietuvių gyveni
mo ir veikimo Waukegane. Ten 
Lietuviai aukštai stovi Ameri
kos politiniame gyvenime, turi 
įvairias apskrities ir miesto 
valdžios vietas. Sako, ten Lie
tuviai nesiskaldo į partijas ka
da yra reikalas dirbti Amerikos 
politikoje, užtai turi virš 30 vi
sokių valdiškų vietų.

Butų gražu jei ir Clevelando 
Lietuviai taip darytų. Bet čia 
bėda kad musų tarpe maišosi 
keletas mekliorių, kurie bando 
ardyti darbą tų kurie stengiasi 
palaikyti musų vienybę.

LANKĖSI Clevelande A. Sut
kus, LRKSA. centro preziden
tas, iš Waukegan, Ill. Buvo at
silankęs pas buvusį tos organi
zacijos prezidentą P. P. Mulio- 
lį, keliaudamas į Wilkes Barre, 
Pa., kur yra organizacijos cen
tras.

Gerb. Sutkus papasakojo įdo

Iš PRIEŽASTIES bankų su
laikymo pinigų, ir “Dirvos” ad
ministracija pajuto “suvaržy
mą”, todėl su šiuo numeriu 
“Dirva” išeina tik 6 puslapių.

Kadangi “Dirva” talpindavo 
didelius savo skelbimus, kurie 
vieni užimdavo arti pusantro 
puslapio, tai skaitytojai skaidy
mo beveik nenustoja. Tų skel
bimų vietoje bus talpinama raš
tai.

KAS MANOMA ATSIEKTI?
Vietiniame lapelyje kuris yra 

dalinamas žmonėms sekmadie
niais prie šv. Jurgio bažnyčios 
durų, tęsiasi rašinys užvardžiu 
“Ką Manome Atsiekti ?”

Perskaitęs tą rašinį keliuose 
numeriuose nekreipiau į jį jo
kio dėmesio. Bet pastaru laiku 
tas rasinis nukrypo j atbulą pu
sę ir jau kalbama apie Cleve
lando Lietuvių katalikų “vieny
bę” ir net reikalingumą “kata
likiško laikraščio”. Delei to ir 
aš matau reikalą tarti savo žo
dį tame reikale ir savo rašinį 
užvadinu “Kas Manoma Atsiek
ti?” Apgailestauju kad reikia 
kitų kolonijų “Dirvos” skaity
tojus įtraukti į nuobodulį, ku
rie nežino tikro Clevelando Lie
tuvių katalikų suirimo inciden
to. Mes visi Clevelandiečiai ži
nome kad kitų srovių Lietuviai 
prie suardymo musų katalikų 
vienybės neprisidėjo ir neėmė 
jokio dalyvumo.

Tai kas yra tuomi kaltinin
ku kuris atliko tą katalikų vie
nybės suardymo darbą? Ir kas 
yra tas kuris pirmutinis duos 
vienybės judošišką bučkį katali
kams? Gal to lapelio leidėjas 
mano kad išblaškyti katalikai 
eis lyg avinai ant piemens bal
so ir neš savo galvas, ištiesę 
kaklus padės ant tos golgotos 
kad jas nukapotų ? Ne!

Dabar kaslink katalikiškumo. 
Jei lapelio leidėjas kalba apie 
laikraštį tokioj logikoj kaip yra 
jo dabar leidžiamas lapelis, su 
kurio pagalba atlieka demora
lizacijos darbą tik prie šv. Jur
gio bažnyčios durų., tai paskiau 
su savo “laikraščiu” užterštų 
visą Clevelandą. Ir aš pilnai 
tikiu kad iš katalikų neatsiras 
nei vieno tokio neišmanėlio ku
ris norėtų būti pats ‘savo prie
šu. Anaip tol, jeigu visi žmo
nės butų buvę tokios nuomonės 
kaip kad buvo ir yra pats lape
lio leidėjas tai šiandien ne tik 
Clevelande bet ir visame pasau
lyje nebūtų nei katlikų, nei tau
tininkų, nei bažnyčių, nei jokių 
tikėjimų, vien tik butų likęs 
socializmas, o rundinas dolaris 
butų likęs žmonijos dievu.

Mano manymu Clevelando 
Lietuviai, ypač katalikai, yra 
gana paragavę praktikos ir ge
rai žino kad nereikia atsistoti 
po purvinos įtekmės pastoge,’ 
kad nuolat ant Jų galvų purvas 
birėtų. Jeigu katalikams bus 
reikalinga sueiti į vienybę tai 
jie apsieis ir be to lapelio leidė
jo piršlybų. Katalikas.

Nuo Redakcijos, šiuomi at
sakymus į to lapelio “skymavp- 
jimus” užbaigiame. Prašome 
daugiau nerašyti, nes mums nė
ra reikalo pykintis su rimtais 
katalikais, kurie gal manytų 
kad tautininkai nenori palaiky
ti jau keli metai gyvuojančios 
Clevelando Lietuvių tarpe vie
nybės.

LABAI SVARBUS DALYKAS 
VIETINIAMS!

Neužilgo “Dirva” pradės talpinti nepaprastai žin
geidžius dalykus vietiniams Lietuviams. Pasakykit 
apie tai visiems savo draugams — lai tėmija “Dirvą”. 
Pirmą kartą toks dalykas patiekiamas. Bus neapsa
komai žingeidu skaityti. Neužilgo bus pranešta kas 
bus ir apie ką. Nei vienas nenorėsit apsieiti be “Dir
vos”. Tik turėkit kantrybės, o pamatysit.

Su pagarba “Dirvos” Administracija.

“VALKATA”. Vasario 26 d. 
įvyko P. šv. N. P. parapijos 
vakaras Lietuvių salėje, kur 
buvo perstatyta keturių veiks
mų drama, “Valkata”. Akto
riai buvo sekanti: Linevičiaus 
rolėje ,— A. Petrauskas; Line- 
vičienės — p-lė Martišauskaitė; 
Jurgio, Valkatos — E. Male- 
veckas; Liudmilos — St. Ivin- 
skaitė; Fadejaus — V. Žitkus; 
Tarnaitės — E. Lukosevičiutė; 
Zigmanto — P. Mačėnas; poli- 
cijantai: J. Visockas, F. Marti
šauskas. Režisavo J. Sadaus
kas. Visi aktoriai savo roles 
atliko gerai. Publikos buvo pil
na' salė, šios parapijos paren
gimai visada buna pasekmingi.

Išreiškiame padėkos žodį vi
siems kurie dalyvavo ir pasidar
bavo šiame vakare. Iš parengi
mo parapijai lieka gražaus pel
no. Rengėjai.

MISIJOS. Collinwoodo Lie
tuvių parapijoj prasidės misijos 
kovo 5 d. ir baigsis Kovo 12 d. 
Atvažiuos misijonierius Kun. 
Abromaitis. Vietos ir apielin- 
kių Lietuviai kviečiami atsilan
kyti. Komitetas.

VIETINES žinias ar praneši
mus rašant, darykit juos trum
pas, nes arba netilps arba bus 
Redakcijos sutrumpinti.

Kovo 3, 1933

■ AKRONO NAUJIENOS
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MOTINOS IR DUKTERYS
Dabar yra laikas užsitikrinti save geru amatu ir už- E 

= darbiu. Išmokit Moteriškų Rūbų siuvimo sav ir kitoms. E 
E Pas mus yra klesos rytinės, dieninės ir vakarinės. Pri- E 
E taikytos motinoms, merginoms ir jaunametėms. Per Ko- E 
E vo mėnesį specialiai nupiginta lekcijų kaina tik po 50c. E

The Progressive Dressmaking School
= E. 55TFT St. and Broadway Olympia Theater Bldg. E 
= Ineiga iš Hamlet ave. Michigan 9363. Ę
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PERŠOVĖ pačią. Kovo 1 d. 
James Flynn, 32 m., nuo E. 63 
st., susivaidijęs su savo pačia 
už neprižiurėjimą vienų metų 
vaiko, paėmęs revolverį ją per
šovė. Paskui patelefonavo po
licijai kad pribūtų. Policijai jis 
skundėsi kad moteris užsiimi
nėjo tik su savo 3 m. mergai
te, o kūdikį palikdavo jam pri
žiūrėti. Jis laikomas po areš
tu iki paaiškės ar ji mirs ar iš
liks gyva.

t Ofiso Telefonai Namu 
?MAin 1773 KEnmore 4740W1 ■

į P. J. KERŠIS :: 
X 1414 Standard Bank BIdg," «8* • »
T Baigęs teisių mokslų Cumber- i | 
Z land Universitete ir darbuojas • ■ 
t su Teisių ofisu advokatų Į 
Ž Collister,' Stevens ir • > 
t Kurzenberger i i 
Ž Su visais teisių reikalais Lietu- • ■ 
T viai, Slavai, Lenkai ir Rusai J ’ 
L kreipkitės prie musų. 1 ’

x'Uiiiiiiniiiiiiiiin iiiiiiiiiiiiiiiiiu n n iiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii^

| PASKUTINIS KVIETIMAS |
Visos musų turimos prekes —

E VYRU, VAIKINU IR VAIKU
| OVERKOTAI TURI BŪTI PARDUOTI! |

PIRKIT DABAR IR TAUPYKIT PINIGUS.
Vyru ir Jaunu Vaikinu OVERKOTAI

Į $6 — $9 — $12 |
E Vaiku Overkotai $3.98." Kūdikiu Overkotai $1.98. =

$3.98 $1.98 |
THE KRAMER & REICH CO.

E (Virš 30 metų toje pačioje vietoje) E
= 7002-04 Superior Avenue Kampas Giddings Rd. E
?diimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiuuiimmiiiiiiimmiiimiiimiiiiiimiiiiiiiiiiimimiiiimiiš|

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)

~ K. STONIS
Didžiausia" ir* Gražiausia ■

LIETUVIŠKA VALGYKLA
6824 Superior Ave.

Taipgi užlaikau savą mėsinyčią
1310 Russell Road

Kenčiantiems Plaučių 
Ligomis

Jei jus kankinatės džiovos, du
suliu, šalčiu, kosėjimu, bronchitu 
ir slogomis ar kitomis plaučių li
gomis, nieko nelaukiant bandykit 
Dr. F. J. Simanovskio importuo
ta ŠVENTOJO KALNO ARBA
TĄ. Tai geriausia pasaulyj gam
tos gyduolė. Tūkstančiai dėkoja 
laiškais ir giria šia nepaprastų 
šv. Kalno Arbatų, kuri išgydė 
daug žmonių. Prahos Kardinolas 
S. P. Skrbensky iš Bohemijos ra
šo:

Gerbiamas Dr. Simanovski: Jū
sų Šv. Kalno Arbata yra tikra 
dovana kenčiančiai žmonijai. Dė
kų už šią gamtos gyduolę. Ja aš 
nusikračiau plaučių ligos. Dabar 
esu sveikas ir galiu jums išreik
šti savo pilna padėkų.

Jo šventenybė Popiežius Leo
nas XIII apdovanojo Šv. Petro 
Ordenu šios gydančios šventojo 
Kalno Arbatos išradėjų.

Pakelis jos kaštuoja tik $1.20. 
Prisiunčiama į nantus. 6 pakeliai 
$0.00. Rašykit ir reikalaukit:

E. G. Herb Co. Dp. 36
784 Seneca Av. Brooklyn, N. Y.

» 4 4 4< 4*444 4 * '!■* * * * <■ 4

o ROSEDALE
Dry Gleaning Go.::

C. F. PETRAITIS, Prop. JI 
6702 Superior Ave.,* ”
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| RHEUMATIZMU SERGANTIEMS
Dr. FOX’S Prescription nuo Rheumatizmo yra vais- = 

= lai Tabletų Formoj del gydymo iš vidaus. Jie pagelbės E 
E jums jeigu pradėsit naudoti kada dar nepervėlu. 3

Iškirpkit šį skelbimą ir prisiųskite arba atsineškite į E 
E FOX MEDICINE COMPANY (Gerlah’š Drug Store), po E 
“ antrašu 12218 LORAIN AVE. Ę

SPECIALIAI — šis skelbimas ir 50c duos jums $1.50 = 
vertės dėžutę FOX-TABLETS. E

Šios gyduolės yra geros nuo Reumatizmo, Sti’ėnų Gė- E 
limo ir kitų skausmų ir gėlimų.

Fox Medicine Company
12218 LORAIN AVE. CLEVELAND, OHIO =

(Seniau buvo 1653 St. Clair Ave.) E
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EINANTIEMS KITUR GYVENTI
Kuomet jus perkraustysite savo rakandus musų 

= kais, galit bus užtikrinti kad rakandai bus pervežti 
E giai į nurodytą vietą. Galit užmiršti savo rūpestį 
i tai, nes ji kompanija yra atsakanti tame darbe.
E SCHOTT MOVING CO. žino kaip vartoti pervežamus E 
= rakandus į tolimas vietas arba čia pat mieste.

SCHOTT MOVING CO. 1
= Local and Long Distance Moving—Expressing

Telefonas HEnderson 5539 =
6103 SUPERIOR AVE. CLEVELAND, O.
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BESKAUSMIS DENTISTAS >
Rekomenduajama Dr. KESSLER kaipo Jūsų Dentis- = 

tas. Jo darbas yra griežtai garantuotas ir E 
kainos yra žemiausios.

SPECIALĖS KAINOS Ę
Dr. Kessler's Stay-Tigtjt Plates E

reguliarė kaina $25 už $12.50 E 
Dantų nuvalymas ekspertiškai .... $1.00 Ę 
Sidabru užpildymas skylių .............. $1.00 E

= Egzaminavimas ir kainos noriai suteikiama DYKAI. E 
| DR. KESSLER 
E Atdara 9 ryte iki 8 vak. Kampas Superior ir E. 55th St.

Telefonas
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1 MAISTAS YRA SVARBUS DALYKAS f 

E Kartais apserga pirkdami prastos rūšies mėsą ir grose- E 
= rius. Tas neatsitiks perkant pas mus, nes mes užlaikom Ę 

geriausios rūšies valgomus produktus.
SPECIALĖS KAINOS — TIK TĖMYKIT: E

Pork Shoulders 9c sv.
Lean Cottage Ham 17c
Oil Sardines reg. 18c, dabar 10c. Monarch Coffee 4 sv. $1 :
3 cans Beans, 6 colių did. 25c. Cider Vinegar 1 kv. 10c ■ 

Preservai 1 sv. visokių rusių 3 už 25c, dideli stiklai. : 
Monarch Makaronai 3 dideli pakeliai reg. 45c, dabar 23c : 

10 oz. Jelly 2 už 25c.
Pristatom i namus. Telef. HEn. 3365.

LOUIS GERCHAR
1307 Addison Road ;
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tro- 
sau- 
apie

2
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3

PAIN

1499 E. 55th St.
HEnderson 1125.

1
E

E

Pure meat wieners 16c. sv.
3 cans Mustard Sardines 10c

SILVER S FLORAL SHOPPE
Tel. ENd. 4932 1308 E. 68th Street

Randasi Lietuvių Banko Name
Gėlės Visokiems Reikalams---- -

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

JURGIS J. SIDABRAS, Savininkas

Iš SLA. 198-TOS KUOPOS. 
Akrono SLA. 198-ta kuopa yra 
žinoma kaipo rezoliucijų kepė
ja prieš SLA. centro valdybą. 
Vasario 12 d. kuopos susirinki
me komunistėliai reikalavo kad 
SLA. centro sekretorium butų 
pasodintas komunistas Miliau
skas, nors jis gavo' mažiausia 
balsų pereituose rinkimuose. 
Rimtesni nariai ir pirmininkas 
nurodė tiems rezoliucijų kepė
jams jų klaidas. Buvo parody
ta kad jie pirmiau nešė rezoliu
ciją prieš SLA. seimą ir prieš 
Gegužį kad jie nepildo daugu
mos balsavimų, o dabar vėl no
ri kad skirtų mažiausia balsų 
gavusį kandidatą. Po apkalbė
jimo nutarta kad nereikia jo
kių šios kuopos patarimų cen
tro valdybai. Kuopa turi ga
bų . pirmininką, B. Versiacką, 
kuris moka kęmunistukus nura
minti.

Baigiant susirinkimą, buvo 
atėję komunistų “bedarbių ta
rybos” delegatai agituoti kad 
kuopa pasiųstų bent du' atsto
vu į tarybą. Pasirodė kad be
darbiai visai nenori apsiimti ei
ti j komunistu tarybą. Prisi
ėjo rinkti iš dirbančiųjų. Ne
kurie nariai nurodė kad nėra 
reikalo dėtis prie komunistų va
dinamos “bedarbių tarybos”.

Vėliau laike komunistų ba
liaus paaiškėjo del ko bedarbiai 
nenori stoti j minėtą tarybą: 
dėlto kad gauna pašalpą iš mie
sto, kas paaiškėjo iš tūlų, ku
rie būdami raudonukais, gau
dami iš miesto pašalpą, nei ne
galvoja apie jieškojima darbo.

Vasario 18 d. buvo parengtas 
LDLD. arba raudonukų balius 
su perstatymu “Kunigo Meilė”. 
Tas neturi jokios svarbos, tik 
svarbu musų visuomenei žinoti I

tas kad musų komunistai, ar
ba kitų mokytojai, tarp savęs 
buvo taip susimušę kad parsi- 
ritę ant grindų, vienas kitam 
už gerklių sugriebę, voliojosi 
ir bandė pasismaugti.

Nežinia už ką muštynė kilo, 
gal už tai kad Vasario 19 d. 
čia rengta Pruseikinių prakal
bos, kurie buvo parsikvietę už 
kalbėtoją Butkų, kas Bimbi- 
niams nepatiko. Butkus kalbė
jo taip kaip visi komunistai kal
ba, bet Bimbiniams jis negeras 
ir gana. Jie parsikvietė iš Cle
velando Mažeikienę ir kitą bo
belę. Jos tai tikros specialistės 
susirinkimuose trukšmus kelti. 
Tų dviejų bobelių per visas 
Butkaus prakalbas nebuvo ga
lima nuraminti, jos ardė tvar
ką kiek galėdamos.

Sykiu Dalyvavęs.
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HEnd. 8442
F. M. LAIT, M.D.
LIETUVIS GYDYTOJAS
6040 Superior Ave.

Ofiso valandos: 12 iki 2 
6 iki 8 vakare.
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Tel. Endicott 1378
Dr. S. T. TAMOŠAITIS

(THOMAS)
LIETUVIS DENTISTAS

6902 Superior Ave.
Skersai gatvės nuo Lietuvių 

Salės.

AR MAN RUPI-
AR mano vaikai galės užbaigti pradėtą mokslą.?

—AR MAN RUPI—
AR mano šeima turės paliktą namą vietoje skolų ir 

mortgečio ?

-AR MAN RUPI—
AR SENATVĖJE aš busiu laisvas nuo finansiškų 

rūpesčių ? z

—AR MAN RUPI— '
AR kiekvienas dolaris kurį aš turiu šiandieną bus 

bus vertas 100 centų RYTOJ?

-JEIGU JUMS TIKRAI RUPI-
TAIGI New York Life Insurance Co. turi planą ku

ris užgarantuos išsipildymą šitų troškimų.

NEW YORK LIFE INSURANCE CO.
Suorganizuota 1845 m.

Turtas virš $1,930,000,000

SPECIALIS CLEVELANDO REPREZENTATORIUS 
S. SAMPLINER

1300 Keith Bold. Cherry 8060
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| PASINAUDOKIT ŠIA PROGA! |
ATEIKIT TREČIADIENĮ kada tik galit ir aš uždėsiu E 

E naujus puspadžius ir naujus kulnus, belaukiant tik už = 
E Aš naudoju tik geriausią odą ir atlieku geriausį darbą. E 
E 30 metu tame biznyje, taigi žinau užtektinai apie avalų = 
= taisymą. Darbą atlieku ištisą savaitę, bet tik TREČIA- E 
= DIENIAIS gausit už 59c. Taigi, pasinaudokit proga.
E Taipgi užlaikau geriausios odos avalinę už pigias kainas. = 

$2.25 batai tiktai $1.75. $4.00 batai tik už $3.00. E
Š VYRIŠKI DARBINIAI BATAI $1.35 iki $3.00 =

VYRIŠKI IŠEIGINIAI BATAI $1.95 iki $3.50
* J. T H O M A Y

4409 Clark Ave. (Clark ave. car)
^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIHIIIIIIIIIIIilIlIlIHIlIlIlIlIlIHIilIlIlIlIK
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į PRANEŠIMAS LIETUVIAMS į

I
 Pranešu kaimynams Lietuviams kad šį Šeš- į 

tadienį, Vasario 11 d., atidarau Pirmos Kle- 5 
sos KEPTUVĘ-BAKERY po antrašu į

7022 Superior Avenue į

I
kur musų draugai pirkėjai ras geriausią duoną, pajus, I; 

pyragaičius, riestainius ii' tt. už prieinamą kainą. į 
Butterrings po 18 centų. £

Mes naudojam tik geriausią sviestą, gerus kiaušinius ir į 
smulkiausius miltus, taigi musų pirkėjai gaus savo pi- ? 

nigo vertę. >

WETHERED BAKERY į
7022 Superior Ave. Cleveland į

I
IR

P; 
kų. 
Gari 
pass 
biriii 
nedi 
giau 
dirb

St 
Hav 
stre: 
binii 
kui 
nink 

, išėji 
imiai 
riių 
bo

& 
roit 
ti 
Koi 
Eas 
išva 
akis 
bini 
kad 
šaiir 
ten .

Ai 
field 
remi 
lauži 
tapo 
suže 
ko r 
met 
ką 1 
i da 
‘ V: 
būvi 
tas.

B 
rik 
dai 
gti 
sin 
ro 
imti 
kyti 
tarp 
kavi; 
šoki;

Lo 
nedic 
suma 
gas k 
savo 
be.

Bur 
no b 
Žmona 
ir jo b 
stą anį 
parsine 
rado ji 
nais, vi 
broli ja 
ugniagf 
vėsių i 
mirė.

. 20 Žt
San J 

Kovo 3 
prie Ha 
žmonių 
mil. Nik


