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Švenčiant
Kalėdas,
visoje
Vatikano Miestas. — Gr.
Linkime visiems “Dirvos” skaitytojams,
27 d. popiežius Pius laikė šalyje, kiek surinkta žinių,'
BiSLlOTEKA
bendradarbiams, draugams ir rėmėjams.
iškilmingas mišias Šv. Pet neteko gyvasčių apie 180
žmonių.
Vieni
jų
mirė
nuo
į
ro katedroj paminėjimui
“Dirvos” Redakcija
1,500 metų sukaktuvių nuo nuodingos degtinės, kiti už
ir
Administracija.
simušė
automobiliais
važi

įvykimo bažnyčios tarybossuvažiavimo Epheze. Ta nėjantis.
ceremonija buvo leidžiama Iš tą dienų žuvusių 122
_______*---------------------------------------per radio į pasaulį. Popie užsimušė automobiliais, ke
letas nuo šūvių, apdegimų
UŽIMA CHINŲ MIES- REIKALAVIMAI ALAUS žius į baziliką buvo atneš ir kitokių nelaimių.
tas tam tikrame soste, ne
DIDĖJA
TUS VIENA PO
Washington. — Republi- šamame ant pečių 12 VatiKITAM
GANDHISUGRYŽO
IR DARBININKŲ ŽINIOS
konų ir Demokratų partijų kano tarnų.
Bombai,
Indija. — Indi Rašo DR. J. ŠLIUPAS. norint padėti Lietuvai rei
Kongreso nariai, kurie ne-1 Ephezo suvažiavimas buRengiasi streikuoti. Har- Peiping, Gruodžio 30 d.—
kia pamąstyti kokiu keliu
jos
laisvės
kovotojas Ma
pritaria prohibicijai veikia vo vienas iš dramatiškiau' lan, Ky. — Harlan ir Bell Japonai savo smarkų ofen bendrai pakeitimui prohi- siu nuotikių pirmais šimt- hatma Gandhi jau sugryžo
Palanga. tatai galima atlikti su dide
apskrityse angliakasiai pa sivą prieš činčow varo pir bicijos įstatymo ir juos re- mečiais krikščionių bažny- į savo tėvynę, po keturių Ne kartą atsitinka kad le nauda be pralošų.
siruošę sustreikuoti Sausio myn nežiūrint Chinų kariu- mia Amerikos Darbo Fede- čios istorijoj. Ten 1431 m. mėnesių kelionių ir buvimo Lietuviai, gryžę iš Ameri
1 d. Čia prie angliakasių menės ištraukimo iš tenai. racija, kuri reikalauja įve- suvažiavo dvi partijos vys- Londone, kur nieko neat kos tėvynėn su minčia ap Čion p. Jonas J. Kulis iš
* * *
Chicagos yra praskynęs
prisikabino komunistų su
siekė. Jis vėl skelbia savo sigyventi, neranda Lietuvo naują ir pagirtiną kelią. Jis
I
kupų,
gerai
apsiginklavu

2.75
nuoš.
stiprumo
dimo
organizuota unija, jų agi- Šanghai, Chinija. — Gr.
je tų patogumų kurių jie sumanė įsteigti Kupiškėnų
kovą.
29 d. Japonų kariumene sa alaus, Darbo Federacijos sios. Popiežiaus partija bu
■ftatoriai dirba išsijuosę.
tikėjosi, ir nepatenkinti- vėl Klubą ii’ tą išplėsti po Ame
reikalaujantis tokio vo vadovaujama Šv. CyriTNo tarpu apskrities po- vo žygyje tolyn į Mandžu- bilius
keliauja Amerikon, kartais rikos miestus, taip kad ne
tapo perduotas Į se- liaus, kitą partiją vadova
POPIEŽIUS ŠAUKIA
licAija) veda tyrinėjimus ket- riją užėmė kitą Chinų mie alaus
net parugodami kad daug daug laiko prabėgus bus
natą
ir
atstovų
butą.
vo
Nestorius,
Konstantino

PROTESTONUS
I
‘ virtos žudystės kuri įvyko stą Pašan prie Peipingoišlaidų pasidarę tuščiai.
polio
vyskupas.
Senatas
nuskyrė
komisi

VIENYBĘ
galima Kupiškyje įsteigti
1931 metų bėgiu darbinin Mukdeno gelžkelio. Toliau
Žinoma, Lietuva toli gra Liaudies Namus su biblio
Nestorius
skelbė
kad
Ma

ją
sutvarkymui
priduoda

Roma.
—
Popiežius
Pius
kų susirėmimuose su kasy tęsė savo ofensivą eidami
žu ne Amerika: čia ir didy
link Koupangtze, su tiks mų rezoliucijų reikalaujan rija negali būti vadinama išleido encikliką kurioje ra sis karas nuniokojo šalį, be teka, skaitykla, o gal ir
klų sargais ir policija.
lu užimti svarbų miestą čių panaikinti prohibiciją “Dievo motina” ir prirodi gina visus protestonų ir ry to ir musų valdžios seniau amatų mokykla. Tai bus
nėjo kad ji buvo tik žmo tų apeigų tikėjimus jungtis
ir ją palaikančių.
įstaiga kokios Lietuvoje nė
Washington. — Pradėta činčow.
gum gimusio Kristaus mo po popiežiaus vyriausybe. visokiariopais budais slėgė ra. Liaudies Namas, Ku
Pašan
užimtas
po
keleto
varyti smarkesnė agitacija
tina. Suvažiavimas jo pri- Tą savo šauksmą krikščio gyventojų susipratimą ir
valdžios rateliuose už nu atakų ir atsimušimų. Ja JAPONIŲ MOTERŲ rodinėjimą nusmerkė. Nes nims vienytis išleido norė pažangą. Mokyklų buvo piškyje įsteigtas, paskatins
žmones tolygią įstaigą kur
PATRIOTIZMAS
mažinimą mokesčių visiems ponai padarė užpuolimą po
maža, o knygas ir laikraš ti kitose vietose. Tai bus
torius
atsimetė
nuo
popie

damas
bendromis
pastango

valdžios tarnautojams ir to kai apię 1,500 Chinų ka Japonijoje yra mada ir žiaus ir įsteigė savo arba
mis kovoti prieš šių dienų čius leisti draudė iki 1904
valdininkams gaunantiems reivių užatakavo . Japonus laikoma už garbę nusižudy Rytų Syrijos bažnyčią, ku dorišką žmonių sugedimą ir metų. Lietuvos žemė ne židinys, iš kurio šviesos
spinduliai trykš į visas Lie
virš $2,000 i metus. Suma kalnuose 12 mylių nuo mie mas išreiškimui ištikimy ri egzistuoja .ir po šiai die
turi nei kietos anglies, nei tuvos puses. Ką Ameriko
tikėjimo nykimą.
sto.
nymas apima ir pačius Se
bės ir pagarbos savo impe nai Persijoj.ir Turkijoj.
Popiežiaus enciklika iš žibalo, nei metalų, todėl ne je yra daręs garsus labdanatorius bei Atstovų buto ’Diena prieš tai Japonai ratoriui, kada imperatorius
leista sąryšyje su 1,500 me buvo pagrindo pramonei ris Carnegie, tai atliks p.
narius. Dabar Kongreso at užėmė miestelį Tahua.
miršta. Tas nusižudymas
KAREIVIAI GAVO
tų sukaktuvėmis nuo Ephe- plėtotis. Pirkliauti Lietu Jonas J. Kulis savo pasi
stovai ima $10,000 Į metus,
Visi protestuoja prieš
vadinasi “hari-kiri”: perviai nuo senų laikų nemė šventimu ir darbu ir para
PINIGŲ
zo konferencijos.
pritaikius siūlomą 10 nuoš.
Japonus
skriodimas sau vidurių.
go, pirklybą palikdami vien ginimu ir pavyzdžiu.
Washington. — Preziden
numažinimą gautų $9,000.
Suv. Valstijų, Anglijos ir Yra ir kitokių keistų pa tas Hoover pasirašė bilių, 5 užmušta. Gruodžio 24 Žydams, ir savo visą jiegą
O pas mus, Lietuvoj, yra
Francuzijos ambasados Ja pročių toje tekančios sau sulyg kurio 12,500 karo ve užgriuvus Vatikano kny- dėjo į žemės apdirbinėjimą.
didelis laukas tokiaLlabclax?
Ragina varyt viešus dar ponijoje įteikė Japonijos lės šalyje. Štai vienas iš
teranams Kalėdoms išda gyno luboms užmušta pen- Bet ir čion be mokslo ne rybei. Trūksta mums var-,’
bus. Senatorius La Follet vyriausybei protestus prieš jų. Šiose dienose Tokio mie
galėjo pažanga pasireikšti.
gšams namų (seniam^ ir
te patiekė bilių reikalau Japonų ' kariumenės veiki ste nusižudė graži jauna, linta $390,000 suma. Jie kios ypatos.
Skurdas visur labai žymus
galės
gauti
$3,925,000
sulyg
ligi ū-.JU
jantį kad valdžia skirtų. mą Chinijoje, bet Japonai į 21 m. amžiaus žmona leite
buvo. Juk ir inteligentams, senėms), maža y r inlc
šio
patvarkymo.
ŠALČIAI
EUROPOJE
nių,
maža
amatų..,
$5,500,000,000 sumą visokių tai neatsižvelgia ir varo sa nanto Inouye, norėdama
Per Kalėdas Europą už be kunigų, nebuvo Lietuvo vaikams prieglan i. 4ad
valstybinių darbų varymui. vo ofensivą tolyn. Japoni panaikinti jo rūpesčius išDEPORTUOJA 491
klupo smarkus šalčiai nuo je vietos. Tai kur gi čia tai atsirastų Amerikoj dau
Jo sumanymas nuodugniai ja sako negalinti sulaikyt ėjusio į karą prieš Chinus
Iš vakarinių valstijų va Rusijos iki Ispanijos. Ju lygintis Lietuvai su Ame giau tokių Kulių, i be abejo į
išrodomas: iš kur galimai savo veikimo, nes reikalin Mandžurijoje. Ji parašė
rika? Amerika laisvai gy
imti pinigus tiems darbams! ga išblaškyti Chinus bandi atsisveikinimo laiškuti, ku- žiuodamas, specialis trau rose siautė didelė vėtra ir vena jau 150 metų, gamta įsikurtų kaimuose ir skai- ;
ir kokius darbus pradėti. tus veikiančius pietinėje riame sako: “Neturiu žo kinis surinko ir atgabeno žuvo apie 10 žmonių.
apdovanojus ją visokiomis tykios ir bibliotekos, -Liau
Į
New
Yorką
491
svetim

dies Namai, kur žmonės ga-ųl
Tuose darbuose gautų už Mandžurijoje.
džių išreikšti kokiu džiaug
gerybėmis, žmonės nesibi
šali,
kurie
šiose
dienose
iš

darbio ajoie 4,500,000 dar Nors didžiosios valstybės smu aš paliuosuoju tave.
SOVIETAI PRIIMA jo naujovybių ir nuolatos lėtų statyti teatrus ar kino
bininkų.
protestuoja prieš Japonų Sveikinu tave tavo karžy siunčiami atgal Į jų tėvy
KAPITALISTIŠKA
svarsto kaip galėtų ką nau įsitaisytų.
Kiti reikalauja kad val žygį užimti činčow, kadan gišku išvykimu ir mirštu nę. Tas buris susideda iš
ja išrasti ar sena patobu Labdarybė ir kultūros įs
SISTEMA
391 vyrų, 52 moterų ir 48
džia skirtų $600,000,000 su gi tas trukdytų prekybai pasitenkinus.
Nesirūpink
linti. Todėl ten išaugo di taigos tai tautos gyvenime
mą aprūpinimui bedarbių. su tuo miestu, vienok Japo apie mane ir tarnauk savo vaikų.
Maskvos carai padidino deli miestai, dideli geležin esti neapsakomos svarbos.
nai į protestus kolei kas šaliai kaip geriausia gali.
darbininkams algas, maty keliai, dideli fabrikai, dide Čion gali visi dirbti išvien,
RAGINA
DUOT
GRŪ

JJeda viltis j automobilių neatsižvelgia.
Gyvenimas yra amžinas ki
dami kad už bado algas tik lės mokyklos ir bibliotekos, be ginčų, be vaidų, be peš
DUS
BEDARBIAMS
industriją. Kaip dabar da
tame pasaulyje ir mudu vėl
tiek darbininkai ir padary ir visokiausios įstangos ten tynių. Tokios įstaigos pa
Washington. :— Senato davo. Algos padidinta ge kinančios socialio sugyveni ragina taipgi jaunimą prie
lykai stovi, didžiausia viltis ČEKOSLOVAKIJOS NE susitiksim.”
pradžiai 1932 metų dar
SUSIPRATIMAS SU
Nežinia ar tam leitenan agrikultūros komitetas už ležies ir plieno, anglies in mo reikalavimus. Kad ir geni darbų ir sumanymų,
bams dedama į automobilių
SOVIETAIS
tui patiko toks jo paliuosa- tvirtino sumanymą kad S. dustrijose ir transportaci- užeina blogi metai, krizės prie pasišventimo viešai ge
industriją. Šiaip nesimato Londonas. — Išėjo aikš vimas nuo rūpesčių apie sa V. ūkių taryba duotų dalį joj, ir tuoj pradėjo pasiro metai, veikiai gyventojai iš rovei, prie pamylėjimo ge
kuri kita industrija galėtų tėn kad ruošta suokalbis vo jauną nuotaką, kad ga tos tarybos supirktų grudų dyti geresnis dirbimas.
bėdų išsirita ir, kas turi rovės, šviesos ir laisvės.
tinkamai atkiusti. Auto- nužudyti Japonijos amba lėtų visą savo energiją pa bedarbių maitinimui.
Tos trys industrijos buvo sveikatos, vėl imasi gamin Seniau yra buvę Lietuvo
mobolių reikalavimai pava sadorių Maskvoje su tikslu dėti Chinų naikinimui, ta Ūkių taryba turi suėmus labiausia užsilikusios visa ti turtus ir lobius.
je tokių labdarių, pav. Tysarį padidės.
iššaukti Rusų-Japonų karą. čiau tas parodo moterų di iš ūkininkų net 198,000,000 me Rusijos atstatymo proNestebėtina kad Ameri zenhaus. Betgi nebuvo to
Tame kaltinamas Čekoslo delį — net fanatišką — at bušelių kviečių, kurie ma grame. Padidintos algos at kos Lietuviai galėjo būti kių žmonių kaip Jonas J.
Naujos mados streikas. vakijos atstovas Maskvoje sidavimą savo šaliai, nors tomai nesulauks kainų pa siekė tai ką per mėnesius duosnųs savo gentainiams Kulis, kuris sužadintų vi
Chicago, Ill. — Chicagoje kaipo suokalbio rengėjas. nėra tokio didelio reikalo. gerėjimo. Dalį gali palikti komisarų prievarta, laik tėvynėje, ir tuo duosnumu suomenę, susidėjus krūvon,
iššaukta į streiką visi radio Nors Čekoslovakija neturi
atsargai, bet kitus gali ati raščių smerkimas darbi padėjo Lietuvai atsistaty imtis taip pagirtinų darbų
stočių unijistai muzikantai pilnai užvestų santikių su 8 užmušta. Pešwar, In duoti tam tikru patvarky ninkių už tingėjimą nieko dinti po karo ir ant kojų kaip steigimas Liaudies Na
— streikas palies apie 400 sovietais, tačiau Maskvoje dija. — Riaušininkų susirė mu bedarbiams maitinti.
nepadarė.
pasistoti. Aš bent tvirtinu mų savo gimtiniame kraš
muzikantų iš 13-kos radio yra Čekoslovakijos atsto mime su kariumene užmuš
Darbininkai pradėjo dau kad be Amerikos Lietuvių telyje.
stočių. Streikas turi prasi vas. Delei šito tas atstovas ta 8 ypatos ir 50 sužeista. SUKILIME UŽMUŠTA 33 giau uždirbti ir paliovė iš pagalbos Lietuva nebūtų įs
Leiskite man, toli gyve- *
dėti Sausio 1 dieną.
turėjo apleisti Maskvą ir
Santiago,
----- o_, Čili.
---- — Šiauri------- .dalies mėtęsi iš vienos in- tengus įsigyti nepriklauso nančiam, tarti pagarbos žo
santikiai tarp tų dviejų ša Tai bent indikas! Lau- nėje šalies dalyje dviejuose dustrijos į kitą, jieškant mybę ir pasigaminti tą dį kaip Kupiškėnų Klubo
Sacramento, Calif. — Iš lių tapo įtempti.
reinburg, N. C. — Paukš miestuose įvyko sukilėlių geresnių gyvenimo sąlygų. liuoną kokį dabar turi. Tei sumanytojui Jonui J. Ku
sprogus lokomotivo katilui
čių pardavėjas norėjo pa susirėmimas su kareiviais, !rpas labiausia kenke penk- sybė, daug Amerikiečių pi liui taip ir visiems jo ben
užmušta inžinierius ir peč- Sudegė 5 ypatos. Spring pjauti šventėms pirktą in- užmušta 5 kareiviai ir 28 mečiui.
nigų žuvo, bet tie pinigai dradarbiams ir labdariams.
kuris.
field, Mass. — Gruodžio 26 diką. Indikas užatakavo sukilėliai.
Algos padidinta 10 nuoš. atiteko Lietuvos prasigyve- Nors Jus asmeniškai gal
d. užsidegus dideliam gyve pardavėją taip kad jam rei
ir įvesta mokėjimas “bonų” nimui. Lietuvoje "kitokie didelių turtų ir neturit, bet
Monessen, Pa. — Pradė- namam namui, sudegė kiek kėjo atsidurt pas dakatrą, Sudegč trys vaikai. No.
už padirbimą daugiau negu nusistatymai negu Ameri krūvon susispietę Jus atjo veikti Pittsburgh Steel žinoma 5 ypatos, bet pasi o dar daugiau, indikas nu Lima, O. — Sprogus pečiui
paskirta — visai taip kaip koje; daugelis nei nemano liksit dideliai garbingą dar
Co. dirbtuvė, paimta dar gendama išviso 12, kurie rijo ir nedidelį peilį kuriuo namuose sudegė trys vaikai
o
------- daro Amerikos kapitalisti- apie viešąją gerovę, o tik bą, už kurį Jus Lietuva atban apie 200 darbininkų. gal but visi sudegė.
buvo žudomas.
ir smarkiai apdegė tėvai. Inės dirbtuvės.
apie savo asmens kailį. Tat mins per ilgus amžius.

AMERIKIEČIŲ LAB
DARABĖS DELEI

D I R V A

Korespondencijos

TRAVESKYN, PA.

Šis miesčiukas skaitosi
Bridgevillės priemiesčiu ir
bėjo, taipgi buvo kalbos už
turi pora angliakasyklų. Jo
kitus kandidatus. Bet Base dirba nepilną laiką. Šiuo
kanas matė tik Virbicką.
laiku iš kasyklų daug dar
Socialistėlis Bakanas iš
Irgi Sandarietis.
bininkų atleido. Atleido iš
sijuosęs dirba. Iš socialis
tų kandidatų turbut niekas Gavo $40,000,000. Vienas darbo visus tuos kurie turi
tiek nesidarbuoja kaip mu Pittsburgietis, Charles Van nuosavus namus, ir pavie
sų S. Bakanas. Tas žmo Wagner, apdraudos kom nius vyrus. Liko dirbti tik
gelis lakstė su plakatais kai panijos skyriaus vedėjas, tokie kurie gyvena kompa
katė su pūsle po visas kuo gavo palikimo iš savo dė nijos namuose. Tame skaipas ir narius, net pasigavęs dės net $40,000,000. Dėdė tliuje neteko darbo daug ir
narį bažnyčioje ir ten pra gyveno Kalifornijoj ir jis Lietuvių, o kurie ir dirba
šė balsuoti už jį ir už Ba- jį visai mažai tepažinojo. tai labai mažai teuždirba.
gočių. Jis aplankė visas Gerai turėt tokiu dėdžių. Traveskyn ir ta apielinkė priklauso prie Cuddy,
Pittsburgo apielinkės kuo
Pa., pašto. Šioje srityje
pas su glėbiais plakatų su Kalėdas švenčiant, Pitts
Lietuviai gyvena jau nuo
agitacija už socialistus ir burgo srityje persiskyrė su
už save. Kad geriau pasi- šiuo pasaulių septynios y- senai, nekurie jau ir vaikus
išaugino, o ant senatvės
garsint save, neapsiėjo ne- patos. Penkios iš jų mirė
neteko darbo. Kas įsigijo
pašmeižęs Virbicko. Kitur nuo nuodingo alkoholio, ki
kokį namelį, šiandien jis li
kur Lietuviai gal ir patikė tos dvi užsimušė automobi
kęs be vertės, tai ir gyve
tų Bakano plepalams apie liuose.
nimas darbininko.
Virbicką, bet ne Pittsburgo Policija pradėjo spausti
Apielinkėse nekurie ban
srityje, kurie mato Virbic slaptų degtinės pardavyk kai užsidarė nunešdami ir
ką priešakyje visokio vi lų savininkus ir prieš Kalė
taip nuskriaustų žmonių
suomeninio darbo ir žmo- das uždarė 45 tokias vie
centus.
nės jam pasitiki. Taip pat tas. 14 kitų vietų turėjo
Traveskyn ir Bridgeville
ir jo vaikai, kuriuos leidžia užsidėti po $500 iki $1000
randasi 18 mailių į vaka
į aukštesnius mokslus, dar su prižadu kad nepardavi
rus nuo Pittsburgo.
buojasi Lietuvių kultūros nės svaiginančių gėrimų,
Vietinė gyventoja Kurreikaluose.
kitaip bus uždaryta jų įs pavičienė buvo susirgus, li
Kaslink Bakano darbų ir taigos visokiam bizniui.
goninėj daryta operacija, ir
tinkamumo į vietas į kurias Garnys per Kalėdas at dabar gydosi namie.
jis spraudžiasi galima tiek nešė Pittsburgiečiams 22
Kalnas.
pasakyti, jis turbut nėra kūdikiu dovanų.
lankęs mokyklos nei vieną
dieną. Čia Amerikoje pra- Gelžkeliečiai tru m p i n a
simokino korespondenciją darbo valandas. Pennsylparašyti tai ir rašinėja kas vanijos gelžkelio rytinės
tik jo galvelėn užeina, bet divizijos inžinieriai ir pečvis slėpdamasis po įvairiais kuriai, 300 skaičiuje, suti Mirė geras Lietuvis. Gr.
vardais, pats savo raštų ko sutrumpint darbo valan 23 d., po keliolikos mėnesių
gėdijasi. O kad žmonės pa das ir tokiu budu galėjo sirgimo, mirė Mot. Ūsas,
žintų jog jis yra neva re gauti darbo 40 kitų vyrų 46 m. amžiaus. Velionis pa
porteris tai jis po pažaste kurie pastaru laiku buvo liko gražią šeimyną, pilnai
visada tampo skurinį krep atliuosuoti. Traukiniai tu išauklėtą: žmoną ir tris sū
šį ir ant pečių nešiojasi ra ri vaikščioti nustatytu lai nūs. Vienas sūnūs, Myko
šomą mašinėlę. Man pasi ku, taigi vieniems dirbant las, gabus moksle, buvo
taikė būti L. M. D. klube trumpiau, kiti irgi gauna pradėjęs lankyt universite
vieną kartą, nagi žiuriu S. .padirbti.
tą, bet tėvui susirgus turė
.
.
Bakanas pasidėjęs masinė1
jo nutraukt mokslą del lėšų
lę šalę baro, vienu pirštu
stokos.
kad muša tai muša savo Susprogdinta trys namai. Velionis paėjo iš Lietu
raportus, bijo kad neišdul- Gruodžio 28 d. nakties lai vos iš Palaukių k., Žapyšktų iš galvos iki namon pa ku Bridgeville j surengta kio par. Lietuvoje gyvena
reis. Nekurie nariai pusė kerštingas susprogdinimas du jo broliai ir dvi seserys.
tinai stebisi iš tokių Baka vieno Italo gyvenamo na Jis buvo linksmo budo žmo
mo, tas namas suplėšyta į
no gabumų.
gus ir geras Lietuvis, mėgo
Bakanas gyvena N. Side, šmotus ir kilus gaisrui su paremti tautiškus reikalus
kur yra S.L.A. 86 kp., bet degė griuvėsiai ir pora ki ir musų kultūrišką judėji
priklauso SLA. 90-toj kuo- tų namų buvusių iš abiejų mą. Prigulėjo prie Šv. Pe
poj&kitame' miestelyje, už šonų. Trys ypatos sužeis tro draugijos, SLRKA. 191
20 mailių nuo Pittsburgo. ta, bet niekas neužmušta. kp. ir prie Molders unijos.
Mat, ten yra daugel papra Šymet Pittsburgo srityje Palaidotas Gr. 26 d. su baž
stų maklerių, kur Bakanas tokiu budu susprogdinta 25 nytinėmis apeigomis Kalva
gali žmones mulkint. Tai namai, bet nei viename at rijos kapinėse, palydint di
gi jeigu SLA. nariai bal sitikime kaltininkai nesu deliam burini giminių ir
suos už Bakaną jau gali ži sekta.
draugų. Lai buna ■ lengva
not kokį smarkų “profesio
jam
ilsėtis šaltoj žemelėj,
nalą” įkiš į SLA. Jeigu jis Sudegė gelžkelio dirbtu o šeimynai reiškiu užuo
taip žiūrės S.L.A. reikalų vės. Altoona, Pa. — Gr. jautos liūdnoje valandoje.
kaip sugeba žiūrėti savo 28 d. sudegė Pennsylvania Gaila tik kad šeimyna ne
gelžkelio dirbtuvės. Gais
tai apsaugok viešpatie.
sikreipė prie vietinio Lietu
“Kel.” 51 nr. jis rašo kad ras prasidėjo nuo gazo ek- vio graboriaus, o nuėjo pas
SLA. 40-tos kuopos susirin splodavimo. Sunaikinta 15 svetimtautį prašyti laido
kime buvo' šmeižiamas Ba- lokomotivų. Neteko darbo tuvių patarnavimo.
gočius. Bet tas netiesa, nes 1,100 darbininkų. Kompa Musų klebonas, nors bu
nebuvo už jį nei vieno agi nija rengiasi greitu laiku vo prašytas pasakyt pamo
tuojančio, todėl nebuvo rei- dirbtuves atstatyti.
kslą apie mirusįjį, bet nau
kalo niekam nei prieš Badojosi proga pabarti atska
J. A. URBONAS
gočių nieko sakyti. Kodėl
lūnus, kurie taikosi pakliū
Bakanas pamiršo savo drg. 531 Michigan avė. Dayton ti į dangų veltui, be klebo
užlaiko visokius
Gatavecką, juk už jį vienas
no tarpininkystės. Toliau,
Lietuviškus
Rekordus
narys net tris kartus kalklebonas pastebėjęs kad
»KXX2X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX’ grabas apkrautas gėlėmis,
neiškentė nepareiškęs savo
pavydo. Sako: Gėlių pirki
į
LIETUVIŲ AMERIKOJE
: mas nėra jokia garbė ir ne
krikščioniškas paprotis. Ir
Didžiausia Lietuvių Organizacija
; patiekė savo receptą ką da
307 W. 30 Street
New York, N. Y. : ryti su tais pinigais, saky
damas, tuos pinigus ką už
į S. L. A. 372 Kuopos randasi visose didesnėse Lietuvių. ! gėles išmokat, verčiau su
]
Kolonijose.
!
dekit į konvertus, lai buna
Turtas: $1,404,038.14
: ant mišių. Reiškia, klebo
J S. L. A. turi keturis apsaugos skyrius: $150; $300; $600, ir $1,000. J nas davė naudingą patari
4
Ingoje pašalpos savaitėje moka: $6.00; $9.00; ir $12.00.
* mą savo labui. Man norisi
«(
Jeigu jautiesi geru Lietuviu, jei tau apeina tavo šeimos liki- j pasakyti, jeigu gėlių pirki
■i mas kuomet tu iš šio pasaulio pasišalinsi, jei rupi paties padėtis į
£ nelaimei ar ligai ištikus — prisirašyk prie S‘. L. A. Prie šios ormas yra ne krikščioniškas
ganizacijos priklauso visi prakilnus Lietuviai. Buk ir Tamsta tų J
prakilniųjų tarpe! Prirašyk ir savo mažamečius — berniukus ir C paprotis tai maldų pirki
,
. .ergaites.
“ mas yra dar nekrikščionišInformacijų kreipkitės į Centrą aukščiau paduotu antrašu ar- * kesnis. nes Kristus su pan
’4 ba i vietinių kuopų valdybas.
~
f
čiu išvaikė iš maldnamio

PITTSBURGH

DAYTON

^SUSIVIENIJIMAS

tokius biznierius kurie už
pinigus meldėsi.
Alkoholio auka. Gruod.
26 d. nakties laiku staiga
mirė Lenkas Bikowsky po
antrašu 258 Alaska street,
Lietuvių apgyventame distrikte. Tokios staigos mir
ties priežastimi savo buvo
užgėrimas nuodingos Kalė
dinės degtinės. Pas tą Len
ką gyveno Lietuvis įnamis,
A. N., kuris irgi liko nuvež
tas ligonbutin nuo užsigėrimo tos degtinės. Randasi
kritiškame padėjime, sako
neteks regėjimo.
Nuteisti policijantai. Du
buvę Day tono policijantai
nuteisti ilgiems metams kalėjiman už suruošimą api
plėšimo vienos dirbtuvės
algų pinigų. Sakoma kad
tiedu policijantai patiekė
planus ir .apsaugą plėši
kams, kurie pagrobė apie
$8,500 ir paskui visi pasi
dalino.
“D.” Rep.
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NEW HAVEN, Conn.

Pasistatė Lietuvišką salę.
Kiek man atmenama per
ETŲ PABAIGA, Gerbiamieji, ver
30 metų, prieš kokius 26-27
čia mus padaryti širdies atskaitą.
metus mes visai nesvajojom
Mes mintimi perbėgame per pra
turėti nuosavą salę, nes ko
eitus metus atsiskaitydami iš įvairių
Įgytų palaimų ir, jeigu musų atskaita pa
lonija buvo maža. Bet lai
rodo kad mes turime draugų ir draugingi
kui bėgant pamatėm kokią
su kitais esame, drąsiai galime tvirtinti
nešam skriaudą, kiek išmoesą turtingi. Tat ir projektuodami musų
kam svetimiems už sales,
sekančių 1932 metų planus mes žinome kad
musų vyriausias tikslas yra įsigyti dar
rengdami įvairius vakarus.
daugiau draugų, kurių turėdami jausimės
Su laiku susiorganizavo
laimingais ir turtingais.
Lietuviij Klubas su tikslu
Mes gi—Juozas ir Marijona—jaučiamės
įsigyti nuosavą salę. Jau
laimingais ir turtingais, nes turime didį
buvo nupirkta žemė ir pa
draugų skaičių su kuriais ir ateityje ma
nome palaikyti širdingus, draugiškus ry
daryta planas, bet pasirodė
šius.
kad permažai turim spėkų
Taip manome ir jaučiame ne tik Naujų
ir užmanymas liko neįvyk
Metų sulaukus, bet ir per ištisus praeitus
domas. Žemė tapo parduo
metus.
ta.
Naujų Metų šventės suteikia mums ga
Pokariniais laikais pra
limybės išreikšti musų jausmus savo drau
dėjo silpnėti musų draugi
gų link.
jos, negaunant naujų narių
Ir todėl siunčiame Jums ir Jūsų šeimai
imta vienyti ir iš trijų pa
musų linkėjimus su Naujais 1932
Metais !
darėm vieną. Buvo iš pir
miau du klubai, juos priMr. & Mrs. J. J. Bachunas,
traukėm prie senai gyvuo
Tabor Farm
Sodus, Mich.
jančios D. L. K. Vžtauto
draugijos. Dabar ta orga
nizacija
gražiai gyvuoja.
LEWISTON, ME.
Juozas Kunca suorgani
NAUJAUSIOS
Nušovė Lietuvį. Nesusi zavo Lietuvių beną ir į la
pratime už moterį, Charles bai trumpą laiką gerai išlaMaines, 56 m. amžiaus, nu vimo. Kada po karo atva
šovė Fabijoną Šlapelį, 50 žiavo Lietuvos pasiuntinis
LIETUVOS MIESTAI IR
m. amžiaus, jo namuose, J. Vileišis į musų miestą,
MIESTELIAI.
— Surinko Akil
____
.
—
.
......................
i
jis
buvo
stotyje
sutiktas
su
Pine Grove parke, Lisbon
ras-Biržys.
Torrias
I, Alytaus^
to
beno
muzika.
SUDBURY, ONT.
Falls, netoli Lewiston.
apskrities
miestaf,
Dzūkų
kra
Ar Lietuvis ir tas Mai Su laiku, del stokos fi
tas.
Knyga
net
702
puslapių
Kaip
visuose
miestuose
nes nežinia, nes Angliškas nansų benas iškriko.
laikraštis to nepamini, o j Juozas Kunca, nors pa taip ir čia darbai sumažė didumo, didelio formato, išleis-'
pavardė ne visai Lietuviš linkęs prie bolševikų, vie jo. Kurie ir dirba tai tik ta Kaune 1931 m., lėšomis Juo
ka, nors gal sutrumpinta ir nok geras veikėjas. Pasi penkias dienas į savaitę, ir zo-J. Bačiuno.
taręs su keletu draugų su iš to savo uždarbio pusę Akiras-Biržys per keletą me
šiek tiek perkeista.
Šlapelis, kaip* Jmkraštis tvėrė Lietuvių Namo ben turi skirti savo bosams, o tų rinko Lietuvos miestų ir
paduoda, turėjo J^tihiyYią drovę. Žinoma, buvo tąsy jeigu neduodi tai randa miestelių aprašymus. Anks
senoje tėvynėje, o^-ią&y- mų per keletą metų, vienok priekabę ir paleidžia iš dar čiau buvo išleista atskirais są
siuviniais Vyžuonos, Taujėnai,
vendamas samdė įvarnas pasitaikė gera proga, pasi- bo.
moteris jam dirbti. Pasta pirkom Canal klubo vietą, Miesto majoras buvo pra Anykščiai. Dabar pradėjo ap
rašymus grupuoti apskričiąis,
ru laiku jam laikas nuo lai galima sakyt taip gražioje nešęs spaudoje kad miesto
alfabetiška tvarka, ir šiomis
ko namus apžiūrėdavo Jie- vietoje kaip ir ant Nemuno valdžia stengsis aprūpinti
dienomis
tapo išleista jau visos
va Maines, 55 m. amžiaus. kranto Lietuvoje! Parduo bedarbius darbu, bet tik
Alytaus,
apskrities miestelių
Sako, Šlapelio'"namuose jie ta tos bendrovės akcijos po ramina, o su darbo davimu
aprašymai
vienoj didelėj kny
darydavo ir alų ir parduo $25 ir įu išparduota gal su tai kita kalba. Ima po ke»
goj.
Knyga
turi apie 180 ilius
lis prie darbo ant kelių, bet
davo, ir žudystės' naktį pri virs 120.
tracijų.
Apima
šiuos miestus
buvus policija rado 35 bon- Tas pats Kunca buvo pu ne visi gali gauti. Pirmoj
ir
valsčius:
Alytus,
Antnemukas alaus. Taipgi abu tie sėtinai pramokinęs jaunuo eilėj imami Kanados pilie
nis,
Rumbonys,
Dudėnai,
Ūd
vyrai yra buvę areštuoti po' lių chorą, SLA. jaunuolių čiai, o ateivių nenori nei rija, Kriokalaukis, Santaka,
kelis kartus, daugiausia už1 kuopoje, kuri pradėjo dar matyti. Bet jeigu ateivis Simnas, Meteliai, Kryžiai, Mi
buotis ir pasiėmė parapijos duos $20 tai pasitaiko ir to
girtavimą.
roslavas (Slabada), Nemunai
Gruodžio 21 naktį, Mai salę savo rengiamam vaka kį paima ir išveža dirbti. tis, Seirijai, Krikštonys, Liš
nes, nesulaukdamas parei rėliui. Klebonas atėjęs į Kiti sužinoję kad taip ima kiava, Merkinė, Alovė, Nedzin
nant iš Šlapelio savo žmo- j salę rado ją labai gražiai iš į darbą, norėdami gauti, t.
gė, Perloja, Varėna, Daugai,
nos, pasiėmęs revolverį nu puoštą ir įširdęs nudraskė y. nusipirkti darbą, iš pasPivašiūnai, Butrimonys, Stak
ėjo į Šlapelio namus. Žmo-' visus papuošalus. Reiškia, kutinos susiskolinę pinigus
liškės,
Nemaniunai,
Jeznas,
ną rado gulinčią lovoje; ji Lietuviams nėra kur pasi nešė, ir tokiu budu kelis iš
vežė, o kiti ir liko. Bet už Birštonas.
sakė nenorėjus eiti namon, dėti ....
Apie tai dagirdę suagu- keleto dienų pasirodė jie Apžvelgiama bažnyčios (jų
buvo pavargus.
istorija), valsčiai, pilys, pilia
Jis liepė jai eiti namon, sieji Lietuviai, o ypatingai jau vėl sugryžo, keikdami,
kalniai,
padavimai, žygiai į lai
bet Šlapelis atsakęs kad ji Lietuvių Namo bendrovės nes paleido iš darbo, o jie
svę,
organizacijos,
žymesnieji
gali būti jo namuose iki jai! šėrininkai, tuoj sušaukė sa tegavo uždirbti po $4.50.
žmonės,
tose
vietose
kilę, tų
patiks, iš ko ir kilo kivir- Į vo ekstra susirinkimą, ku Tai tau ir pelnas. Vienu vietų veikėjai, dvarai, kiek kur
čiai. Šlapelis buvęs girtas, riame bendrovės pirminin žodžiu, bedarbiai visaip iš laikraščių skaitoma — bendrai
tikrino Maines, bet jis pats kas Jonas Latvis paaiškino naudojami.
visa ką yra užmačius laikrašti
tą dieną nebuvo gėręs svai musų padėtį salės klausi Kurie mieste yra išgyve ninko akis, ką nutvėrus musų
ginančių gėrimų. Po nušo-l me. Susirinkimas apsvar nę metus laiko tiems duo krašto ir tautotyros mėgėjo
vimo, Maines nuėjo į poli stęs dalyką nutarė nieko dama pašalpa maistu pora ranka.
ciją ir pasidavė. Jeigu mo nelaukiant imtis būdavot! kartų į dieną: pietums duo Išleidimu šios knygos pasi
teris butų ėjus su juo na nors kokią nuosavę salę, li da gabaliuką duonos, pupe
rūpino mums plačiai žinomas
mon, aiškinosi Maines, ne tas tapo padaryta. Štai lių ir puoduką nesaldytos Amerikietis, J. J. Bačiunas iš
Gruodžio 31 d. įvyksta tos kavos, vakarienei sriubos,
būtų žudystės įvykę.
Sodus, Mich., kuris šią vasarą
Sako, Šlapelis nuėjęs į ki-, salės atidarymas su gražiu bet tik - vardas tas, tačiau buvo atsilankęs Lietuvoje. Sa
tą kambarį atsinešė savo programų, su kalbėtojais. valgyt turi, nes negali būti
vo kapitalu p. Bačiunas parėmė
revolverį ir inėjo laikyda Tiesa, salė nėra kokia ypa nevalgęs. Nors pažiurėjus
vieną iš naudingiausių Lietu
mas į Maines. Tas pama tinga, nes yra nedidelė ir į tokią pašalpą pikta daro
voje
knygų leidimo srityje dar
tęs šautuvą nusigando ir medinė, statyta laikinai, iki si, bet tikrai imant, vis ne
bų.
Išleidus visus Lietuvos
pats pradėjo šaudyt. Šla bus galima geresnę pasista duoda badu mirti; juk nė
miestų
ir miestelių aprašymus
pelis buvo peršautas per tyti. Bet vis tik bus nuo ra ir miestui iš kur gauti
susidarys
viso krašto isterija.
galvą ir petį ir tuoj mirė. sava ir prie nieko Lietu pinigų, neapsunkinant kitų
O apie Lietuvos miestelius yra
Kor. viai neturės taikytis.
gyventojų.
labai daug ko Įdomaus. Tą ge
Apie Darbus
Jau ir žiema, bet ir miš
----------------------------Kaslink darbų tai nėra kų darbai sustoję. Kurie rai mato “Dirvos” skaitytojai,
kurie jau pora metų seka šia
GELŽKELIŲ PELNAI ką ir kalbėti, čia taip kaip gavo dirbti tai dirba už $10 me laikraštyje miestelių apra
visur kitur. Miestas turi iki $25 į mėnesį, o maistas
Per Lapkričio mėnesį 26 padalinęs savo darbininkus kempėse labai blogas. Bet šymus. šie “Dirvoje” telpan
gelžkelių linijos turėjo ben į šešias dalis ir duoda pa gavęs darbą, dantis sukan ti aprašymai yra prisiųsti pa
skirų autorių, pažystančių sa
drų ineigų $138,241,000, gi dirbėti kas trečia savaitė
dęs turi kentėti, nes tuoj vo aprašomą sritį ir yra iš vi
Spalių mėn. turėjo $166,- po tris dienas. Bet jeigu paleis, o tuomet kur dėtis?
sų Lietuvos kampų. Tokių ap
969,000. 1930 met. Spalių kurias dienas pasitaiko ly
Jurgis. rašymų, dar netilpusių, “Dir
mėn. turėjo $181,627,000 in tingas ar prastas oras tai
vos” redakcija turi apie pora
tie kurie turėjo dirbti ap
eigų.
Visos tos linijos Lapkri sieina ir be to.
NAUJI KALENDORIAI desėtkų.
Sekanti Akiro-Biržio knyga
Klauskite Katalogo, iš Kurio
čio mėn. turėjo pelno ben
Kazys Blažaitis.
Pasirinksite Visokių
apims
Biržų apskritį.
drai $19,363,000. Pernai tą
Už §3 metuose pralinksminsi! JONAS KERDIEJUS
Tų
knygų
vėliau bus galima
pat mėnesį pelno buvo $31,- visą kaimą — užrašykit saviš
663 FOURTH ST.
gauti “Dirvos” knygyne.
S. BOSTON, MASS., U.S.A.
834,000.
kiams į Lietuvą “Dirvą”.

Ikanados I
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GERB. SPRAGILAS

GERB. SPRAGILO
ŽVAIGŽDELOGIŠKOS
PRANAŠYSTĖS
1932 METAMS
Iš Pono Dievulio loskos,
štai ir vėl suėjo ir praėjo
vienas metas, ir mes pali
kom metu senesni, ale ke
liais metais darnesni.
Ba taip yra parėdyta nuo
Pono Dievulio kad žmogus
sentų ir mokytųsi, o kuodaugiau mokinasi tuo dau
giau sužino kad dar labai
daug nežino. O kaipo ne
žinantis ir mažai išmanan
tis, daro visokių durnysčių,
ir darys jų dar toliau.
O dabar aš pasisakysiu
aš pats praleidęs vi
są me^a ir sulaukęs naujo,
sužin^j^u kad aš dar dau
giau nežinau negu pernai
nežinojau, taigi iš savo di
deles ir gudrios galvos pa
pasakosiu jums savo žvaigdelogiškas pranašystes ši
tam naujai prasidėjusiam
metui.
Tūkstantis devyni šimtai
trisdešimts antrame Pono
' Dievulio mete Lietuvių gy
venime Amerikoje j vyks
vienas labai didelis kermo
šius Picburko mieste, Kal
nų ir Pakalnių valstijoje,
po durnų pavėsiais karštą
Birželio savaitę.
Rengiantis prie to ker
mošiaus, dar bus rinkimai
kas turi būti apibalsavimas
kas bus SLA. pravadyriais.
Ale gerb. Spragilas štai
ką pasakys iš- savo žvaigždelogiškų praractvų:
Socialistai laimės S.L.A.
rinkimus, o tautininkai, pa
sidalinę Į ‘“fašistus”, “social-sandariečius” ir “tau
tiškus sandariečius” liks už
tvoros dantis kalenti. Da
bar viskas ko reikia tai nukalt garsų ir lipšnų obalsi
kur socialistai dės SLA. iž
dą ir visą SLA., ba Geguži
niai jau turi nukalę “fašis
tams” mušti obalsi kad jie
“SLA. iždą nugabens Sme
tonai Į Kauną”, kaip komu■ nistai per dešimts metų ga
beno į Maskvą.
Tautininkai - sandariečiai
turės po du kandidatu j vi
sus SLA. urėdus, o socia
listai turės tik po vieną.
Gerb. Spragilo geriausia
rodą butų kad Gegužis ir
Grinius nekandidatuotų, o
paliktų atvirą kelią Bačiunui, tada tik socialistai bu
tų sumušti.
Ale Gegužis tikrai kan
didatuos ir norės kad jį iš
rinktų SLA. prezidentu dar
penkiolikai metų, ale už jį
nedaug kas balsuos. Gri
nius arba Bačiunas kaipo

“Žagarės Aidas”
Pačioje Pakuršėje, Žagarėje, iš
eina naujas laikraštis, “ŽAGARĖS
AIDAS”. Tai visai nepolitinis, gry
nai informacinio pobūdžio Pakuršės
Lietuviams skiriamas savaitraštis.
Jame pirmoj eilėj smulkiai aprašo
ma Žagarės gyvenimas, toliau Ak
menės, Kruopių, Gruzdžių, Šakynos,
Papilės, Skaistgirio, Joniškio, Maže'kių, Viekšnių ir daugelio kitų ap
linkinių miestų bei apielinkių gyve
nimas. Metams kaštuoja $1.00. Ra
šykit:
“ŽAGARĖS AIDAS”
Turgaus g. 33, Žagarė, Lithuania.
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nauji ir narių mylimi kan
didatai negalės gaut gana
balsų, ba Gegužio pakalikai
Rašo K. Stanislovaitienė, B. S.
nori matyt jį išrinktu dar
penkiolikai metų. Tada vi
somis rogėmis ir batais į| Mėsos ir daržovių valgymas čius valgius iššauks ją dar
SLA. įvažiuos socialistai.
Mes visi įdomaujame val labiau ir prie savo virina
Kai ateis kermošius arba giais: kas mums sveika val mosios rukšties pridės val
seimas, Gegužis dar bandys gyt, kas ne taip gerai. Ne- gio rukštį, tuo budu dar la
gelbėtis nuo socialistų —I kurie yra prasimanę Įvai biau erzindamas ir taip su
tų savo kamavo tų kuriuos rių neteisingų nuomonių a- erzindamas skilvio plėves.
pats Susivienijimo antyje pie valgius. Perskaito lai Nuo to gali iškilti skilvyje
užaugino — ir norės išimt kraštyje straipsnelį pata negyjanti žaizda (ulcer).
indžionkšiną prieš seimą, riantį ką nors ligoniui, ir Bet šitokia padėtis gana
kad neužtvirtintų socialis sveiki būdami tą patarimą retai atsitinka. Paprastam
tų valdybos, o tas gal iš- seka, kartais net sau blėdį žmogui tuomi visai nerei
kia rūpintis.
aikvos visą SLA. turtą ir darydami.
viskas -nueis vėjais. Taigi, Kyla mintyje klausimai Dabar pakalbėsime apie
gerb. Spragilo žvaigždės apie mėsos valgymą: ar ji rukščius valgius iš visai ki
rodo kad Gegužis, jeigu no kenksminga, ar daug jos to atžvilgio. Daugelis val
ri garbės iš SLA. turi atsi valgyt; apie dietą del sulie gių nors jie visai rukščiais
sakyt kandidatuot. Pras sėjimo; apie kenuotus (dė neatrodo, kūne sudeginus
tas tas generolas kuris at žių) valgius, ir ar jie svei jie palieka rukštį gaminan
ėmęs nuo priešų savo mie ki valgyt ar ne, ir tt.
čias išmatas. Atbulai, dau
stą paskui jį sudegina iki
Mėsa priguli prie valgių gelis valgių kurie burnoje
pamatų. Tekis likimas lau susidedančių iš “proteino”, rukštųs, kūne suvartoti pa
kia Susivienijimo, jeigu lygiai kaip žuvis, kiaušiniai lieka mineralines druskas
Gegužis norės prievarta ir suris. Dietos mokslas kurios veikia prieš rukštį,
būti SLA. prezidentu.
surado kad tokio valgio arba vadinasi šarmdruskėVitaitis atsiveš į seimą žmogui reikia 70 gramų i mis. Tokie alkalinizuo j an
skundą nuo Gegužio kad dieną—tai butų tik vienas ti valgiai yra vaisiai, dar
išmestų iš SLA. “Dirvos” ir neperdidelis griezinis mė žovės ir pienas. O rukštį
“Vienybės” redaktorius už sos. Paprastai žmonės su dayanti valgiai, nors patys
išmislijimą skandalo apie valgo daug daugiau protei nėra rukštųs, yra mėsa,
“dvejas duris” į SLA. cen no valgio per dieną. Jei duona ir kiti grudų produ
tro raštinę ir redakciją.
kuris turi silpnus inkstus ktai. Todėl žmogus netu
Jeigu socialistai užvaldys tai jam reikia vengti val rėtų misti vien mėsa ir duo
Susivienijimą tai jie turės gių iš to skyriau, nes jie na, bet kasdien nors po po
ir savo kandidatą į organo padaro išmatas kurias ink rą kartų suvalgyt gerą kie
redaktorius, tą kurį Vitai stai turi iš kūno valyti. Bet kį daržovių ir vaisių.
tis šį rudenį labai išgarsi žmogui sveikam esant ir
Maistas iš dėžių
no. Ale Vitaitis pasisakys valgant ganėtinai daržovių
savo draugams socialistams nereikia bijoti kad ir dau Nuo senesnių laikų, kada
kad jis visada buvo širdyje giau suvalgo mėsos ir kitų žmonės turėjo tik geleži
socialistas, kad paliktų ji panašių valgių. Vartojimas nius ir varinius puodus, yra
jo šiltoj vietelėj. Jis viską mėsos nuosaikiai yra svei užsilikus ta nuomonė kad
gali prisiimt, jeigu prisiėmė ku ir geru dalyku, nes mė metaliniame puode arba in
kaltę už Centro Sekretorės sa turi savyje daug gele de negerai virti arba laiky
sumušimą, būdamas nekal žies, kas musų kunui ir ti valgį. Geležis arba va
ris yra lengvai ištirpinami
tas, kaip gynėsi.
kraujui labai reikalinga.
O paskui tai prasidės šla Vegetarijonai, kurie vien net ir tose silpnose organiš
vimas iš Centro visų dabar daržovėmis ir pienu minta kose rakštyse kurios ran
tinių darbininkų, o visi pa turi prižiūrėt gerai savo dasi valgyje. Taipgi varis
imti nauji, kurie patiks Vi- valgį kad įvalgyt gana ge padaro nuodingus chemiš
taičiui. Pirmiausia ten po ležies, kitaip įgaus anemiją kus produktus, o geležis
priduoda negerą skonį. Bet
seimo atsilankę rasim gerb. arba mažakraujystę.
aluminas yra kitos rūšies
Zosę visiems solo dainuo
Norėjimas
suliesėt
metalas
ir nelengvai susi
jant, “Sandaros” zecerį puNorėjimas
tapti
liesa
jau
jungia su valgiais, nes jis
cuojant Viniko batus, o iž
dą skolinamą ant morgičių ne vieną moterį nusilpnino, apsitraukia savo paties ‘ok
socialistų laikraščių bend o daugelį net į grabą nuva sidu’ (aluminum oxide) ir
rė, nes nusilpnintam kunui tas nesiduoda lengvai su
radarbiams be procentų.
lengva
įgauti džiova. Ne- valgiu susijungti. Ir, kita
Juk S.L.A. yra broliška
davalgymas,
smarkus išsi- vertus, jei manot kad aluorganizacija, socialistai ko
mankštinimas
ir nedamie- mino druskos yra nuodin
voja už lygybę ir brolybę,
kam iš savo kamarotų lup gojimas nuims svorį greitu gos, žinokit kad geriamą
laiku, bet su blogom pasek vandenį beveik visi miestai
ti procentus....
Po seimo, Vitaitis ir Ge mėm ant skilvio ir nervų. su alumino druskomis ap
gužis ir jų ramsčiai nekal Perdaug greitas suplonėji valo. Jei aluminas butų
tins savęs kad davė socia mas palieka raukšlėtą vei nuodingas, nebūtų galima
listams išaugti, ale kaltins dą ir vietoj atrodyt gražiau jį tam tikslui vartoti.
kitus kam jų nerėmė ir sa moteris išrodo lyg sena. Taipgi buvo manoma kad
kys kad juos remiant butų Kai kurios merginos ir mo atidarius dėžę reikia tuoj
terys per. dvi ar tris dienas valgį iš jos išpilti, bet patys
laimėję....
vien
apelsino sulčia gyvena, nežino kodėl. Jei iš dėžės
O socialistai, likę Susi
po
to
vėl keletą dienų nor valgomas daiktas savaimi
vienijimo ponais, išmėtys
iš jo visus kurie nepote» maliai valgo. Ne vien ką nesugedęs tai pastovėjęs
riauja Grigaičiui, ir tada li nuo to nesuplonėja, bet to truputį dėžėje nesuges. Tik
kę vieni, ponaus ir juoksis kiomis staigiomis atmaino žinoma visokį valgį reikia
iš komunistų sakydami: Jus mis gadina sistemą. Vėl vėsiai ir švariai užlaikyti.
turėjot gerkles, o mes tu kitos mano kad koks ten Daugelis dėžių yra iš vi
rėjom galvas; jus rėkėt, o tam tikras valgis turi ste daus lekeruotos, kaip tai
mes dirbom ir Susivieniji buklingą ■ ypatybę atimti kornų, žuvies, ir raugintų
mą pasigavom į sav.o ran tuos nenorimus perviršio dalykų. Lekeruotoj dėžėj
kas per vieną metą, o jus svarus ir todėl valgo vien būdamas valgis visai nedaper dešimts metų nieko ne- “pineapples ir lamb chops”, siliečia cino.
tai yra ananasai ir avies
pešėt.
Valgiai iš dėžių yra pa
Ale aš pasakysiu štai ką: kotletai. Toks vienpusiškas gaminę ligas ir net mirti
ne del to socialistai laimi valgis irgi nesveikas, nes nai užnuodiję. Bet čia ra
daugiau kad jie turi gal kūnas negauna visų tų mi sime kaltę namie sudėtų
vas, ale del to kad i antinin neralų ir vitaminų be kurių valgių. Namie negalima
kai nenaudoja savo smege negali pilną sveikatą turė tiek įkaitint dėžė arba bonti. Kuri ypata turi palin
nų.
ka kiek fabrikuose su tam
Taigi, šitą jums gerb. kimą būti riebia tik tuomet tikrais įtaisais, ir negalima
Spragilas iš savo žvaigžde- galės išsilaikyti liesesne jei aklinai uždaryti. Yra vie
logijos išpranašauja ir tik visuomet apleis stalą jaus na bakterija, “bacillus bo
rai žino kad jus to dar ne damasi alkana.
tulinus” vadinama, kuri pa
žinojot, ale kai vienu metu
Rukštųs valgiai
daro valgį nuodingu. Jinai
pasenot, sulaukėt naujo Taipgi esti nesusipratimų neauga valgiuose turinčiuo
meto tai ir išmokot iš ma apie taip vadinamus rukš- se rukšties, k. tai vaisiuo
nęs ką nors naujo.
čius valgius. Visi žinome se, tomatose, arba raugykas paprastai vadinama tuose valgiuose, bet grei
rukščiu valgiu, bet ne vien čiau auga mėsoje, žuvyje,
Ar jau išrašėt “Dirvą”
toks valgis žmogui kenkia. kernuose ir alyvose. Šitos
saviškiams Į Lietuvą? — už Jeigu žmogls turi skilvyje bakterijos pakenčia gana
$3.00 metuose pralinksminsit perdaug tos virinamosios aukštą laipsnį karščio, pa
rukšties tai valgant rukš- virsta į sporus (sėklas),
visą kaimą!

Koksai Skonis

MINTYS APIE VALGIUS

Paprasta kava buna skanesne
. . . kai ją sumaišai su

FRANCK’S
CHICORY
Jij.7 negalit gaut skanesnės kavos!
FRANCK’S CHICORY priduoda nepa
prastą skoni koks randasi kavoje duo
damoje puikiausiuose viešbučiuose.

P abandykit Šiandien!
Įdėkit biskį čikoi ijos Į kavos viri
mo indą verdant
kavą ir busit pa
tenkinti malonu
mu skonio koki
kava gaus.

Kuo DRUSKA
yra Maistui—
tuo CIKORIJA
yra Kavai

Galit ją pirkti visose gerose grosernėse ir kavos parduotuvėse

HEINR FRANCK SONS

inc.
RE.G*. U. 3. PAT. OFF.

FLUSHING,“N.
kurios pradeda augti kaip
tik valgis jau atvėsta dėžė
je ar bonkoje. Bet šitokis
užsinuodijimas labai, labai
retai atsitinka nuo fabrike
sudėtų valgių. Jei abejoji
apie kokį nors dėžių valgį,
pavirink jį smarkiai kokią
15 minutų neuždengtame
puode kad oras lengvai pri-

eitų. Šitoks pavirinimas iš turi savyje daugiau vita
naikins tą nuodingumą.
minų negu šviežiosios žie
Jeigu patėmysi kad dė mą pirktos. Tas ką dabar
žės vienas galas išpustas, galima pirkti šviežias nu
lyg viduje butų prisidarę skina dar žaliomis būnant,
gazo, nepriimk tokią dėžę, o be saulės nokstant neišsi
nes viduje valgis bus pra dirba vitaminai, labiausia
dėjęs rūgti.
A ir D.
Bendrai imant, dėžių val Pastarais laikais žmonės
gį galima valgyt be jokios perdaug sekioja visokias
baimės, Jik nereikia užmir madas valgiuose ir ligose.
RADIO ATNEŠA MU šti kad daržovės iš dėžių Butų daug geriau kad val
neturės savyje tiek vitami gytų ganėtinai maišyto val
ZIKĄ IŠ KITU
nų, o labiausia vitamino C, gio ir sektų sveiką apetitą.
ŠALIŲ
per tai kad jos buvo iki
1932 METŲ BONU
Klausymas muzikos per radio iš aukščiausio laipsnio įkai
KUPONAI
kitų šalių yra naujas malonumas tintos. Rukštųs valgiai pa
daugybei Amerikos gyventojų gimu gelbsti užlaikyti vitaminus,
Bonų kuponus galit pri
sių užrubežiuose. >: Radio programai
todėl
tomatos
turi
beveik
siųsti
kaipo užmokestį už
ruošiami išdirbėjų Lucky Strike Citą
patį
vertumą
vitaminais
garetų atgabena muziką grojamą
“Dirvą” ir už knygas.
žymiausių šokių orkestrų Europo kaip ir apelsino sultys, ir
Nukirpkit 1931 ar anksje, Pietų Amerikoje ir kitose tol'- už daug mažesnę kainą.
mose pasaulio dalyse už tūkstančių
i
tesnių
metų kuponus ir siųmylių žemes ir vandens atstumo, Šeimininkės turėtų vartoti
i skit “Dirvai”.
klausytojams Suvienytose Valstijo tomates nors tris kartus į
se.
savaitę. Tomatos iš dėžių 6820 Superior av. Cleveland, O
Jau buvo girdima orkestrai iš
Londono, Havanos ir Buenos Aires
šiuose programuose ir tapo padary
ta sutartys su kitomis šalimis pri
traukimui Amerikoje gyvenantiems
muzikos mylėtojams populiares šo
kių muzikas iš tenai, grojamas jų
žymiausių orkestrų. Tuos progra
mas galit girdėti nuo 10 vai. vaka
re rytinių valstijų laiku Antradie
niais, Ketvirtadieniais ir šeštadie
niais per N. B. C. rado tinklą.
Taip kaip išdirbėjai Lucky Strike
cigaretų panaudoja radio, tą stebė
tiną moderniško mokslo išradimą,
patiekimui šokių muzikos grojamos
orkestrų kitose šalyse, jie taip pat
pakvietė mokslą sau į pagalbą pa
gaminimui cigaretų. Prašalinimui
tam tikrų kenksmingų ėdančių da
lykų esančių kiekviename tabako la
pe, nežiūrint kiek jis kaštuotų, iš
dirbėjai Lucky Strike Cigaretų pri
ėmė tam tikrą speciali ir išimtiną
kaitinimo procesą — kepinimo pro
cesą kurin ineina ir naudojimas ul
tra violetinių spindulių. Šie cigaretai yra vienatiniai Amerikoje kurie
suteikia rūkytojui gerklės apsaugą
galmą atsiekti tabako kepinimo bu
du. Tiktai puikiausi tabakai, “Grie
tinė jo Derliaus”, naudojama išdirbimui Lucky Strike Cicagetų, ir iš
jų yra prašalinta tam tikri kenks
mingi gerklei nuodai.
Prie šių moksliškų, moderniškų
būdų išdirbinio pastaru laiku tapo
dadėta dar ekstra apsauga, suside
danti iš tam tikro pakelio įvynioji
mo, vadinamo cellophane, kas duo
da rūkytojui cigaretus tokius pat
šviežius kaip jie esti kuomet aplei
džia dirbtuvę. Prie to, naujas cello
phane pakelis padirbtas taip kad at
sidaro lengvai, tiktai prispaudimu
vieno kampelio ir patraukimu kito.
Su tais visais patogumais lengvai
galima suprasti kodėl daugybė žy
mių scenos ir ekrano žvaigždžių da
vė savo užgyrimus Lucky Strike ci
garetų, kurie matomi skelbimuose
laikraščiuose visoje šalyje. Prižiū
rėjimas balso ir gerklės yra svarbu
kad turėjus pasisekimą scenoje arba
judamuose paveiksluose, taigi visi
žymiausi aktoriai ir aktorės greitai
patyrė jų gerumą, gaunamą su pa
galba tabako kepinimo. Skelbimuojie pareiškia kad jie naudoja tuos
cigaretus del jų gerumo, ir taipgi
pasako kad už tą savo pareiškimą
jie negavo apmokėti nei vieno cen
to.
(Skelbimas)

VIENUOLYNO
SLAPTYBES

LABAI UŽIMANTI KNYGA SKAITYTI
Su daugeliu paveikslu.

156 pusi, didumo.

Kiekvienam patartina įsigyti čią Įdomią ir svarbią
knygą pasiskaityti. Seniau jos kaina buvo net $1,
dabar, norėdami duoti progą kiekvienam ją įsigyti,
atiduodame tiktai už 50c. Atlyginimą galit prisiųs
ti pašto ženkleliais (tiktai Suv. Valstijose), arba' su
“Dirvos” prenumerata prisiunčiant $2.50 vertės
Lietuvos Bono Kuponą 1932 metų.

Kaina buvo $1.00

Dabar tik 50c

“DIR

6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio

į
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Sausio 1, 1932

Juodųjų Afrikiečių Gyvenimas
Rašo KAROLIS VAIRAS.

SOCIALISTAI PRADEDA DEMAGOGIŠKAI Kaip Daug yra Musų
Liaudies Dainų
*—-------------------------

(Tąsa iš pereito numerio)
Bušmenus sekė Hotentotai. Hotentotai ėjo pirmyn, ganyklų j ieškodami savo
bandoms. Baltiems žmonėms atėjus į da
bartinę Cape teritoriją, čia jau buvo daug
Hotentotų. Iš tų Hotentotų, iš jų moterų,
kurias baltieji imdavo vergijon, ir iš pir
mųjų baltųjų ateivių atsirado visai nauja
tauta — tai nei juodi, nei balti, sakytum
pusjuodžiai žmonės, vadinami “Cape spal
vuotais”. Kiti juos vadina “benkartais” ir
spalvuotieji tuo vardu didžiuojasi: jie
skaito save geresniais už juoduosius, nors,
teisybę pasakius, neinaža jų tarpe daug
blogesnių, daug tinginių, žemos moralės.
Bet — tai kitas klausimas, kita baltųjų
Žvejybos Industrija
užvaldytos Pietų Afrikos problema.
Klaipėdoje
Hotentotus sekė skaitlingos Bantų ne
Nuo pradžios 1931 metų
grų
gaujos, Europiečių vadinamos bendru
per 11 mėnesių Klaipėdos vardu Kafrai. Tos jų šakos, kurios nu
krašto vandenyse — juroj, slinko Į vakarus, Į dabartinį Belgijos Kon
Kuršo marėse ir upėse — go, prie savo vardų turi priesagą “Ba”,
sugauta išviso apie du mi kartais “Be” — Bantu, Basuto, Bechuana,
lijonai kilogramų žuvies. ir tt. Į rytus ir į vakarus nuėjusios tautos
Jos vertė buvo pusantro turi priesagą “Amą” — Amaxoha, Amamilijono litų.
zulu, Ama-funze, Ame-kunza, Ama-hlubi,
•
Pernai per tą pati laiką Ama-tali, ir kt.
Baltieji žmonės. Ateina baltieji. 1487
žuvies buvo sugauta 300,000 kilogramų mažiau, bet m. pasirodė pirmieji Portugalai. Jie pa
gauta apie pusę milijono li sirodė keletą kartų, bet naujokynų neįkū
rė. Vėliau atėjo Holandai ir Anglai, bet
tų daugiau.
šiems tuo metu nerūpėjo Afrika kaipo vie
ta kolonijai — jie jieškojo tik maisto savo
Mes negalim uždrausti tolimoms kelionėms į Indiją. Jie pradėjo
paukščiams skrajoti ties pirkliauti su Hotentotais, gaudami iš jų
musų galva, bet mes galim galvijus mainais už mažmožius.
nubaidyti juos toliau nuo
Ties dabartiniu Cape, iškilusiu 1647
savęs. Lygiai taip pat mes metais, sudužo Holandų laivas ir išplaukę
negalim visai pašalinti blo į kraštą jūreiviai buvo priversti apsigy
gųjų minčių iš musų sąmo venti Cape pajūryje. Vėliau, jiems gryžus
nės, bet galim nudrausti į savo Nederlandus, garsi Holandų Rytų
jom sukti ten lizdą ir vesti Indijos bendrovė nutarė įkurti dabartinė
blogus darbus.
Liuteris je Table įlankoje, ties kuria šiandien yra
Cape Town miestas, stotį, kur keliaujanti
į Indiją laivai galėtų gauti sau maisto ir
vandens. Čia įsteigta ligoninė ir įrengta
daržai. Netrukus atėjo keletas Holandų
ir Prancūzų ūkininkų. Išpradžių tie pir
mieji kolonistai ir Hotentotai gyveno tai
kiai, bet neužilgo prasidėjo ginčai ir ko
vos. Dažniausia tikrais skriaudėjais bū
davo baltfeji, bet, kaip visados, teisybė bū
davo jiegos pusėje. Del tų kovų, aišku,
naujokynai negalėjo tarpti.
Po penkiasdešimts metų visoje Pietų
Afrikoje tebuvo vos 1,400 baltųjų gyven
tojų, priskaitant moteris ir vaikus. Da
PRAEITIES ATMINIMAI
bartiniame "Cape Towne buvo tiktai apie
Nuo savųjų likau toli,
80 namų. Toliau per 40 mylių, šioj pusėj
Toli viena be draugų;
Hotentotų Kalnyno, nuo Cape pajūrio, ne
O mielieji mano broliai,
buvo nei vieno balto žmogaus. Kolonistai
Kaip be jūsų man ilgu....
girdėjo iš Hotentotų kad toli šiaurėje už
kalnynų esanti upė (dabar vad. Orange
Išsiilgau aš jus, broliai,
upė), bet niekas nedryso tos upės jieškoti
O mažiausio taip labai —
ir
įžengti į nevaišingus Karoo tyrlaukius.
Auginau tave ikšiolei,
Holandai ūkininkai buvo drąsus, tikra
Ir mylėjau taip karštai.
pionierių dvasia. Kitų 50 metų laikotar
Tu man primeni jaunystę,
piu jie jau eina į šiaurryčius, kur prieina
Gražias dienas praeities,
didelę juodą upę, tekančią j pietus. Čia
Kur ta tavo kūdikystė,
jiems tenka susiremti su didžiule Bantu
negrų tauta Ama-ksosa. Nustačius sie
Kaip aš spaudžiau prie širdies?
ną, kuria buvo Fish upė, taikos nepasiek
Taip, tu primeni mėnulį
ta: Ama-ksosai nepripažinavo jokios sie
Kai jis švietė tik mudviem,
nos jei už jos būdavo gyvulių, kurių jie
Kad sėdėjau prie langelio,
norėjo sau.
Verkiau kartu su tavim....
Tuo laiku Europoje ėjo karai. Cape
Verkiau prie tavo kūnelio,
kolonija karų metu tarp 1781 ir 1813 m.
perėjo iš Holandų į Anglų rankas ir pas
Kad likai tu našlaitėlis,
kui vėl į Holandų rankas. Vėliau ji grą
O, užteks tau to vargelio,
žinta
Anglams ir liko Anglų (Britų) im
Mano brangus brolužėli....
perijos dalimi, iš pradžių kolonijos, o pas
Taip, tave aš mažutėlį
kui dominijos teisėmis.
Tildžiau nakties tylumoj,
Voortrekeriai. Dabar prasideda nau
O jau mudviejų mamytė
jos rasės komplikacijos. Holandams ko
Ilsis žemės gilumoj....
lonistams netiko Britų valdžia, o tuo tar
pu vis ateidavo tų Britų daugiau ir dau
O dabar toli aš viena
giau. Ir vieni ir kiti norėjo kalbos, įstaty
Skęstu ilgesyj tavęs,
mų
ir pinigų, kurie buvo jų senose tėvynė
Ar yr’ linksma kada diena
se Europoje. Ir vieni ir kiti turėjo savo
Tau tarp kitų, be manęs?
tišką pasaulėžiūrą, savotišką supratimą,
O, tu mano brolužėli,
kaip reikia valdyti jų pavergtus tikruosius
Mylėk visus iš širdies,
Afrikos juodaodžius savininkus. Britų
valdžia 1834 metais paliuosavo daug ver
Tada tave našlaitėlį
gų
kurie buvo įgabenti iš kitur, kai senų
Visi kviesis prie savęs.
jų
Hotentotų neliko ūkių darbams. Ne
Aštrioji Kirsna.
Nijolė K. Pajuodyto.
susitariant del atlyginimo už vergus, bu
vusiųjų vergų savininkų Holandų (Boerų)
PATARIMAS
ūkininkų tarpe nepasitenkinimas Britais
Tai, ką žmogus gali sau pasidaryti,
didėjo. Prieš Britų jiegą kovoti jiega ne
buvo
galima, tat Boerai pasirenka sau ki
Tuom tikrai visuomet jis gali valdyti.
tą
kelią
— jie nusprendžia pasitraukti į
Tegul nieks neskaito tvirtu daiktu gero
šiaurę,
kur
pirma to gyveno jų karų išnai
Kurs musų sieloje bręstant nesidaro.
kinti Hotentotai. Ir štai 1836 m. naujos
Pakol žmogus gyvas, turi atsiminti
gadynės “nomadai” “Voortrekeriai” eina
Kad gera savyje reik užsiauginti.
šalin nuo Britų. Jų būdas kietas, jie ne-

SLA. nominacijos baigtos listams užsijoti ant spran
ir pasekmės, nors oficialiai do mums?
nepaskelbtos, socialistų lai
kraščiuose 'garsinamos su Socialistų “Antis”?
dideliu džiaugsmu. Tas pa
rodo kad socialistai jau taip Mūsiškė socialistų spau
kaip ir jaučia pagrobę Su da, išsigarsinimui savęs ir
sivienijimą Į savo rankas, apšmeižimui “fašistų”, de
kadangi jų kandidatai be moralizuojamos visuomenės
veik visi stovi pirmose vie akyse, paskelbia nebūtą da
lyką — buk “fašistai” skuntose.Kad tautininkų kandida dę Amerikos valdžiai M. J.
tai neužėmė pirmų vietų Viniką, socialistų kandida
visiems aiškiai žinoma ko- tą Į SLA. sekretorius. Sa
visi žino kodėl: musų pusė ko buk Vinikas esąs Įskųs
turėjo net po tris kandida tas “nihilistu”.
tus ir tarp savęs ėdėsi vie Kad Vinikas galėtų būti
toje atakuoti socialistus ir ir “nihilistu” priklauso nuo
Įrodyti jų žalingumą orga to kaip jis kurią valandą
nizacijai. Toliau, socialis jaučiasi ir kaip kada nušne
tai priprastu bolševikišku ka. Juk jis tarp tautinės
budu ėjo, kovojo visi, susi- grupės žmonių maišėsi kai
grusdami j susirinkimus, o po patriotas, dirbo net Lie
didelė dalis šiaip sau narių, tuvos Atstovybėje; sandakurie už socialistus nieka riečiai ir “Sandara” jį auk
dos nebalsuotų, nei neatsi štino kaipo garbingą savo
lankė paduoti savo balsą. narį; o štai Vinikas sugal
Iš apie 20,000 narių no voja kad jis socialistas ir
minacijose nedalyvavo nei kandidatuoja socialistų są
raše į SLA. sekretorius!
trečdalis.
Taigi, socialistams gavus Žmogus kuris išsistorojo
apie 2,000 balsų nominaci sau net “diplomatijos dak
jose, dar butų perankstyva taro” titulą, matyt yra ga
bus diplomatas, nes moka
džiaugtis.
prisitaikyt
toje pusėje Į kur
' Bet tautininkams reikia
vėjas
papučia.
Bet kad už
rimtai pagalvoti, būti vy
rais, palikti savo ožius na tai jį kas butų skundęs val
mie ir padirbėti broliškai, džiai yra tik socialistų ne
kad per 45 metus musų sąmonė, naudojama pagar
auklėta organizacija nepa sinimui savo kandidatų.
tektų socialistams.
Musų kandidatai, kurie
suskaldė musų balsus, Bi
Vaio vieni atsisakyti kandi
datuoti, kiti privalo būti vi
somis pastangomis remia
mi, ir socialistų sapnai už
grobti Susivienijimą bus iš
blaškyti.
Socialistai, tačiau, pasi
rengę Į griežtą kovą su mu
mis. Jau iš jų ankstyvųjų
pranešimų matyt kad jie
nežiūri logikos, nesilaiko
nei laikraštinės etikos, ir
taikosi prie SLA. narių vi
somis demagogijomis. Paveizdan: socialistai nesisu
ko kad jie yra socialistai,
kad jų kandidatai yra socialistų sąrašas, bet vadi
nasi: “Vakarų Komiteto”.
“Pažangiųjų k a n didatai”,
“ta Susivienijimo narių da
lis kuri rėmė SLA. Veikė
jų Vakari! Komiteto išsta
tytą kandidatų sąrašą”,
“Progresyvio Naujosios
Anglijos Komiteto” sąrašas
ir tt.
Šitai]) save vadindami
socialistai daro su dideliu
apgalvojimu: jie bijo žodžio
“socialistas”, nors jais yra,
o visuomenę mulkint pasi
rinko eilę kitų “titulų”, vi
sai jiems svetimų, kaip se
niau dalydavo komunistai,
kurie niekad savo tikru
vardu nesivadindavo.
SLA. nariai privalo būti
prisirengę rimtai kovai su
svetimu savo organizacijai
gaivalu, su internacionalu
draugingu Maskvos inter
nacionalui, to paties Mark
so garbintojais, kurie nori
savo Įsiveržimu Į didžiau
sią visos Lietuvių tautos
organizaciją padaryti galą
tautinei idėjai, o iškelti so
cializmą.
Socializmas tarp Lietuvių
neturi kito pamato laikytis,
nejaugi mes. duosim socia

JUODŲJŲ NAPOLEONAS — ČAKA

Lietuvos Universiteto tau
tosakos komisija turi surin
kus daugiau kaip 30,000
musų liaudies dainų, iš ku
rių 12,000 jau sutvarkyta.
Be to, surinkta apie 2,000
pasakų, 1,500 dainuškų, la
bai daug patarlių, burtų,
mįslių.
Kas norėtų tikėti kad yra
net 30,000 Lietuviškų liau
dies dainų, jeigu neturint
jų po ranka tą tikrintų.

LENKINIMO DARBAS LATVIJOJ
Latvijoje Lenkai užvedė
smarkų Lenkinimo darbą.
Nors Latviai, apsižiūrėję,
griebėsi nuo to apsivalyti,
bet matomai Lenkai įleido
giliai šaknis ir neatsižiurėdami nieko dirba savo dar
bą. Uždarė Lenkų mokyk
las, bet Latvių ir Gudų vai
kai slaptai mokomi Lenkiš
kai. Kunigai varo plačiau
sią agitaciją už Lenkišku
mą, draudžia leisti vaikus
į valstybines Latvių moky
klas. Lenkai agitatoriai te
rorizuoja gyventojus, sako
priversiu Latvijos vyriau
sybę atidaryti Lenkų mo
kyklas. Lenkų mokytojai
gauną algą iš Lenkijos ir
varo savo propagandą val
sčiuose. Vaikai už nelankymą Latviškų mokyklų
gauną dovanų.
Juk tas buvo daroma ir
Lietuvoje prie ValstiečiųLiaudininkų ir social-demokratų vyriausybės. Galą
padarė tik dabartinė vy
riausybė po perversmų 17
d. Gruodžio 1926 m.
Pereitą Gruodžio ”r7 ’"d.
suėjo penki metai nuo to
reikšmingo L
tautai

silenkia nei' priešui nei draugui.
Tame krašte kurin jie atėjo nebuvo
senųjų jo gyventojų, bet ten radosi daug
karingų negrų, taip pat drąsių ir atkaklių
kaip ir patys naujieji ateiviai-ukininkai,
Boerai. Baltieji žmonės pirmi nepuldavo
juodųjų, jei bent tiktai tais atvejais kuo
met bausdavo juos už puolimus. Už tai
juodųjų puolami jie kariaudavo didžiau
siu įnirtimu ir bausdavo puolikus be susimylėjimo.
Šito Boerų “treko” istorija tai jų liogėriai, Zulu ir Matabele negrų apsupti, tai
drąsus puolimai, atkaklios apsigynimo ko
vos, baudžiamosios Boerų ekspedicijos,
vienoje pusėje vartojant “asegai” (jėtis),
antroj — mirtį nešančių šautuvų ugnį. Ta
kova, kurioje baltieji veržėsi pirmyn ir
juodieji gynė savo žemę, ėjo be pasigailė
jimo.
Tokioje maždaug atmosferoje iškilo
nauja negrų tauta. Šitą mažą ekskursiją
į praeitį reikėjo padaryti tikslu nušvies#
sąlygas kokiose ji susibūrė ir kokiose at
sirado jų didvyris Čaka’s.
Ama-Zulu. Tarp migruojančių negrų
tautelių buvo karingi Ma-zulai, arba Ifenilenji negrai, vėliau paties Čako pavadin
ti Ama-Zulais, kas jų kalboj reiškia “Dan
gaus Žmonės” (Zulu — dangus, Amą —
žmonės).
Tie Ifenilenai, arba vėliau Ama-Zulai,
buvo nežymi tautelė, Mtelva negrų vado
pavaldiniai. Čakas buvo Ifemlenų vado
L
Senzangako sūnūs, gimęs 1786 m. Jo mo
tina Nandi, savo žmonių papročiu, gimdy
PATARIMAS DEL
ti kūdikį išėjo pas savo tėvus, kur ir turė
jo būti iki kūdikis atjungtas nuo krūties,
PLAUKŲ
ar iki jam sukaks vieneri metai amžiaus
Jis augo pas savo motinos tėvus, nieko ne Plaukų svariai ir gerame
bodamas ir neklausydamas, tik savo mo stovyje užlaikymui, eksper
tinos, kurią vieną jis ir temylėjo.
tai pataria trint šepečiu
čako gimimo aplinkybės. Čako tėvas, galvą po keletą minutų ry
Ma-zulų vadas Senzangakonas, jyii _ turė tą ir vakare. Tas sulaikys
damas trsari ketriuSSŽaiSėbZąglhtČe-urb
plaukus nuo puolimo, pleis
damas tris ar keturias žmonas, įsimylėjo
Nandi. Jo kitos žmonos neturėjo sūnų, kanų ir kitų plaukų ligų.
taigi nebuvo “sosto įpėdinio”. Kad sulau Plaukus nereik pertankiai
kti įpėdinio, Senzangakonas nusprendė ve mazgot, nes mazgojimas iš
sti dar vieną žmoną ir tuo tikslu jis suruo džiovina natūrali galvos ošė puotą, kurioj jo akį pagavo daili ir liek doje aliejų. Jeigu plaukai
na mergina vardu Nandi.
labai taukuoti, tai mazgaIr puotos ją lydėdamas, Senzangako jimas nieko nepadės, bet
nas meilinosi prie jos, versdamas ją “at reikia kreiptis, į specialis
likti tai kas įstatymų draudžiama”. Jai tą gydytoją.
buvo liūdna kad jos mylimas jaunas vadas
Galva galima išlaikyti
nemyli jos tyra meile.
švariai naudojant gerą an(Bus daugiau)
tiseptišką muilą. Diskelis
borakso dadėtas į vandenį
pirm mazgojimo pagelbės
išimt iš plaukų nešvarumus
ir dulkes, kurių susirenka
odoje.
Mėnesinis žurnalas

“MARGUTIS”

Graži istoriška apysaka apie du bro
liu, kurie kūdikystėje perskirti užau
go vienas kito nepažinodami, paskui
kariaudami pasižino, bet vienas jau
buvo krikščionis ir savo žmones žudė.
Knygelė yra 40 psl., parašė K. S. Kar
pavičius. Apysaka žingeidi ir jaus
minga. Su prisiuntimu 18c. (Siųs
kit 2c pašto ženkleliais, bet kitų šalių
pašto ženkleliai nepriimami.)
Reikalaukit “Dirvoje”

JAU GATAVA

Baudžiauninke
Keturių veiksmų Melodrama
iš Baudžiavos Laikų
Knygelė 50c.

11 knygelių už $5.00.

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

Reikalaukit “Dirvoje”

Išeina kas mėnesį nuo 16 iki 24 pusk
storumo.
Eina treti metai.
Jame telpa kas numeris 2 daine
lės: chorui, arba solo, duetams.
Dainelės lengvutės su pritarimu
piano.
Chorams pigu ir naudinga.
Rašykite savo giminėms ar pažy
stamiems Amerikoje lai jie jums už
rašo “Margutį”.
“Margučio” kaina metams $3 (30
litų). Amerikoje $2.
“Margutį” leidžia ir redaguoja
Komp. A. Vanagaitis.
Priedo duodama juokingas Šimt
metinis Margučio Kalendorius.

“MARGUTIS”

2437 West 69th Street
Chicago, 111. U.S.A.

Už ką Dr. J. Šliupas
Lietuvoje varginamas:

TIKRI IR
NETIKRI
ŠVENTIEJI
Reikalaukit tuoj Dr. Jono
Šliupo knygelės “Tikri ir
Netiki’i šventieji”, kurios
dar galima gauti “Dirvo
je”. Kaina 25c. su prisiun
timu. Siųskite (Ameriko
je) pašto ženkleliais.

Reikalaukite “Dirvoj”
6820 Superior Ave.

Cleveland, O.

Sausio 1, 1932

DIRVA

tų
PER TVORA daug
einančio

iždo knygų po at
seimo.
PASIDAIRIUS Kas sakė kad socialistai
ne mielaširdingi?
Salisa.

Atsakymas: O gal ji no
ri gauti darbą prie Tareilos kaipo jo pagelbininkė
už tuos $15 į savaitę?
Su Pagarba.

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

(Tąsa iš pereito num.)

vo užmiršta, o paskiau Boerhaave’s atgai
vinta 18-me šimtmetyje. Borhaaye’s kli
nika buvo maža bet taip išgarsėjo kad pri
traukė studentus iš visos Europos. Iki
galo šimtmečio klinikos buvo įvestos viso
se geresnėse mokyklose Europoje.
Per šį laiką obstetrikos mokslas taipgi
padarė daug progreso ir ši medicinos šaka
buvo pastatyta ant moksliškų pamatų.
Gimdymo mechanizmą išalkino AŪLD,
SMELLIE, BAUDELOCQUE ir kiti. Daug
naujo buvo ištirta ir ši medicinos šaka at
sistojo ant tikrų pamatų.
(Bus daugiau)

SEN AC daug pridavė anatomijos mo
kslui ir daug ka naujo išrado apie širdies
ligas. THEBESIUS ir MASCAGNI taip
gi atsižymėjo su naujais sumanymais.
GOLL daug naujo išaiškino apie veikimą
smegenų ir specialių pajautimų organų.
Išradimas įvairių gazų-dujų atmosfe
roje, ką atliko Black, Cavendish, Ruther
ford ir Šchule ir ypatingai Priesly’o ir Lavoisier’o išradimas oksigeno greitai prive
CARAS IVANAS ŽIAURUSIS
dė prie taisyklinio supratimo fiziologijos
kvėpavimo. ŠĮ dalyką išaiškino Lavoisier,
Apsakymai apie Rusijos carą Ivaną
Laplace, ir Lagrange.
Žiaurųjį
niekados neišsibaigtų. Jis tą
Pulso svarba ligoje buvo plačiai išaiš
vardą
užsitarnavo
savo darbais.
kinta Thoephilio de Bordeau. Ir jo raš
Ivanui
liko
Rusijos
sostas 1533 metais,
tai apie veikimą vidaus išskyrimų (inter
jam
esant
vos
trijų
metų
amžiaus.
nal secrations) turi labai svarbią vietą fiPilnateisiu
valdovu
jis
tapo 1547 m.,
"ologij : w ,'ių kurios neturi rynelių
būdamas
17
m.
amž.
Jis
pasiskyrė
sau
(°-ctless giai. is).
n
titulą “Caras” (kas reiškė Cezaris arba
Tame šimtmetyje Leopoldas Auen- Kaizeris) ir “Autokratas visų Rusijų”.
dMiffger (176s m.) Viennoje išleido veika
Žiaurus ir kietos širdies iš prigimties,
lą kuriame jis aiškino svarbą lengvo su Ivanas dar buvo pamokinamas niekingų
trenkimo krutinės pirštu, ištyrimui nenor- patarėjų buk galybė susideda iš spaudi
mališkų stovių plaučiuose.
mo kitų žmonių. Kuomet tapo visiškas
Tuose pačiuose metuose (1761) pata- pilnateisis valdovas jis pastojo tiesiog
logiška anatomija (studijavimas kūno lai žiaurunu. Tiesa, pradžia jo valdymo buvo
ke ligos ir jo permainos po mirties) buvc gera: jis padarė tūlas reikalingas permai
pilnai pamatuota kaipo skyrius moksliš nas, vedė pasekmingus karus prieš Toto
kos medicinos. 1700 metuose Teofilius rius ir rėmė prekybą ir meną. Bet neuž
BONĖT išleido veikalą kuriame .jis nuo ilgo jisai pasidavė visiškam savo žiauru
dugniai aiškino visas egzaminacijas kūne mui. Jis stengėsi įgauti palankumą kai
po mirties, kurios tiktai buvo užrašytos miečių žiauriai persekiodamas didžiūnus.
iki jo laikų. Tas davė daug patraukime Jo baisus darbai privedė prie pavadinimo
studijuoti šį dalyką toliau'. Taigi, 1761 m. jo “Žiaurusis”. Jis apsistatę aplink save
MORGAGNI išleido'šttvd didįjį rinkinį eg- sargybą, kuri buvo vadinama “Parinktų
zaminacijų kūno po mirties. Jis aprašė jų Legionas”. Diduma tos sargybos narių
daug naujų ligų ir jis buvo pirmas sujun buvo brangiai apmokami špiegai ir žudeigti permainas kūno po mirties su veikimu kos.
ligos laike sirgimo. Tas davė pradžią to
Likusią dalį savo valdymo Ivanas pri
kiam patalogijos mokslui kurį mes šian vertė savo “parinktųjų legioną” plėšti ir
dien pažystame.
gabenti jam skarbus, kankinti ir žudyti vi
Francuzijoje chirurgai stebėtinai žen sus kurie kuo nors carui nepatiko. Klas
gė pirmyn per tą šimtmetį ir iki 1800 me tingu gandu pasiremiant kad Novgorodo
to perviršino mediciną. 1743 metuose tas žmonės ruošiasi sukilti prieš jį, Ivanas nu
nužeminantis ryšis barzdaskučių su chi ėjo su kariumene į tą miestą, išžudė 60,000
rurgais Francuzijoje buvo išnaikintas; c ramių gyventojų, ir paliko miestą pele
1745 metuose tas pat padaryta ir Angli nų krūva.
joje. Geresnė klasė žmonių inėjo ir page
Panašius baisius darbus Ivanas papil
rino šią profesiją. Chirurgijos klinikos dė kituose Rusijos miestuose, nors mažes
buvo sutvertos Paryžiuje ir išgarsėjo pc niu saiku. Net jo gerieji darbai buvo su
vadovyste DESAULT. Anglijoje, CHE- tepti jo žiaurumais. Pabudavojus Šv. BaSELDEN pagerino daug operacijų. VAL zilio katedrą Maskvoje, Ivanas manė kad
SALVA apreiškė kad negirdėjimas-kurtu- tas maldnamis yra toks gražus jog įsakė
mas tankiai pareina nuo užsikimšimo ry- išdurti arkitektui akis ir apakinti jį kad
neles kuri eina nuo užpakalio nosies iki jis negalėtų pabudavoti kitos tokios Buda
vonės.
vidurio ausies.
Niekas nebuvo saugus nuo to despoto
1750 metuose vartojimas gyvsidabrio
buvo atnaujintas gydyme brandų (sifilio). atkeršto. 1581 metais, įtūžimo apimtas,
Šis vaistas buvo vartojamas tepimui išlau žiaurusis caras nužudė pats savo sūnų. Sa
kė kada sifilio liga pirmą kartą pasirodė vo žudymo darbus jis varė per apie 40 me
pasaulyje. Vėliau Paracelsus mokino kad tų, nes mirė 1584 m.
Svarbus nuotikiai kurie įvyko laike
reikia tą vaistą gerti į vidų, bet tų laikų
žmonės nemokėjo gerai sutaisyti ir gėri Ivano Žiauriojo valdymo buvo šie: Sibi
mas tokio vaisto buvo pavojingas gyvas ras tapo atrastas. Per Uralu kalnus per
čiai. Todėl vartojimas išėjo iš mados. Bet ėjęs buris Rusų plėšikų norėjo rasti sau
18-me šimtmetyje tas vėl buvo atnaujinta tolimą saugią vietą pabėgimui kada kariumenė vysis. Jie ten rado milžinišką
ir vartojama iki šiai dienai.
Vienas iš garsiausių ypatų chirurgi nežinomą žemę, turtingą kailiais ir bran
joje buvo Jonas HUNTER. Jo opercija gių metalų rudomis, o žmonės gyveno to
išgydyti aneurizmą (išaugimas guzo nuo kie keisti, išsimėtę, negabus ir nuolaidus.
kraujagyslės) ir jo aprašymas ir išaiški Plėšikai Rusai tuos Sibiriečius užkariavo
nimas ypatybės kieto (Huterian) šanke- ir pasidarė tos šalies ponais. Negalėda
rio išgarsino jį ant visados. Jonas Hunter mas suvaldyt tokią milžinišką teritoriją,
taipgi studijavo kraują, dantis, priežastį plėšikų vadas nukeliavo į Maskvą ir pado
uždegimų, žaizdų nuo kulkų, ir atnaujini vanojo JSibirą Ivanui už dovanojimą baus
mą ir ir persodinimą kūno dalių iš vienos mių jam ir jo pasekėjams.
Rusija atsiliuosavo nuo Mongolų-To
vietos į kitą. Tokiu budu jis ir išgarsė
torių 1480 metais, laike Vytauto ir Jogai
jo Chirurgiškoje patologijoje.
Iš daug kitų garsių chirurgų buvo žy los viešpatavimo, kurie, kaip ir jų tėvai
miausias LARREY, chirurgas Napoleono Algirdas ir Keistutis, vedė karus prieš To
kariumenėje. Larrey išgalvojo vartoti da torius, valdydami dideles dalis Rusų ir Ukbai tinę ligonvežimio sistemą išvežimui su rainų žemių.
žeistų iš karo lauko. Jis narsiai ir nenu
ilstančiai dirbo palengvinimui sužeistųjų
skausmus.
■Pirmutinė autentiška ir tikra klinika
kaip mes ją šiandien suprantam buvo įstmola 1578 metuose Šv. Pranciškaus ligo
ninėje Padua mieste Italijoje. Ji buvo už
Su persiuntimu j kitus miestus — 30c.
miršta ir tiktai pradžioje 17-to šimtmečio
Kaina:
vietiniams po 25c.
’.... -avinta Leydcne pasidarbavai
SYLVIUI DE LE BOE. Vėliau ir šita bu
Reikalaukit “Dirvoje”
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Šokinėjo, trypinėjo
Aplink mane jauną,
Kai reikėjo mane imti,
Kožnas nusispjauna.
Su Pagarba.

Tiligramas gerb. Asilui:
Gerb. ponas Asile: Per ra
dio mes išgirdom kad poni
Nora atvažiuoja į Water
bury atsiveždama su savim
kai kurias ne taip reikalin
gas knygas, idant nereikė
tų Tareilai gabentis tiek

Sugryžo iš Berlyno Paul
Dargis, kuris ilgai svečia
vosi pas Plečkaitininkus ir
gavo puikiausių įspūdžių
prieš Lietuvą. Parvažia
vęs apsilankė pas Vitaitį,
jis labai gražiai aprašė, ir
dabar pats Vitaitis galės
važiuot j Berlyną į svečius.

Pažįsta savuosius.
Lenkų kareivių įsibrovė į
Lietuvą, prasidėjo baisus
plėšimai. Viena labai nu
skriausta moterėlė, niekur
nerasdama užtarimo, bėga
pas Lenkų karininką ir
skundžias:
— Vaje, ponuliuk, kad
nuskriaudė, tai nuskriaudė

1932

KALENDORIUS

1932

Sausis-January
Sekmad.
Pirmad.
Antrad.
Trečiad.
Ketv’tad.
Penktad.
šeštad.

3
4
5
6
7
8
9

Genovaitė. Rustė, Alpis, Ainis, Indulis
Titas. Trainis, Ardanga, Arimantas, Spodra
Edvardas. Vytautas, Gedenė, švitris
Trys Karaliai. Radišius, Garpstė, Arūnas
Julijus. Rūtenis, Patolė, Radvile
Severinas. Nemira, Velotas, Aleksotą
Marcijonas. Algis, Angonita, Gabija

PASTABA: Vardai šviesiomis raidėmis yra katalikiški; gi juoda
kėmis — Lietuviški-tautiški, vyriški ir moteriši.
Nauji ir seni dienų vardai: Sekmadienis—Nedėlia; Pirmadienis—Panedėlis; Antradienis—Utarninkas; Trečiadienis—Sereda; Ketvirtadie
nis—Ketvcrgas; Penktadienis—Pėtnyčia; šeštadienis—Subata.

tamstos kareiviai, visa man
išnešė, ką tik rado, visa iš
nešė !....
Užraitė Lenkas usus ir
išdidžiai paklausė:
— Na, pasakyk, argi jau
nieko jie tau nebepaliko?
Tik atvirai sakyk, ar visai
nieko nepaliko?
— Žinoma, ponuliuk, šis
tas dar liko.
, >
Karininkas rūsčiai pamo
jo ranką ir sako:
— Eik sau šalin, boba! Ne
mano kareiviai tave apvo
gė. Mano kareiviai kai va
gia, tai nei siūlo galo nepa
lieka.

Prižadą išpildys.
—Na, ir ką pasakė uošvis
į tavo prašymą, kai del iš
mokėjimo visos žmonos da
lies?
—Nieko tikra. Prašymo
neatmetė, bet pastatė vieną
sąlygą.
— Kokią?
— Kad jam pirma plau
kai išaugtų ant delno.

Liūdesys — neišvengia
mas padarinys didelės gy
venimo meilės.
Beprotystė — neišven
giamas rezultatas didelės
žmonių valdžios.

KODĖL VISI PRIVALOT SKAITYTI
“DIRVA” 1932 METAIS

“Dirvos” 1932 m. Raštų Programas
1ENAS IŠ SVARBIAUSIU “Dirvos” 1932,m. Programe Raš

tų bus tai puiki naujai parašyta K. S. KARPAVIČIAUS is
torinė apysaka —

Klajūnas
Ši apysaka yra originale, kaip ir buvo visos kitos Karpavičiaus apysa
kos, ėjusios per “Dirvą” per kelis pastarus metus, kuriomis skaitytojai
taip gėrėjosi. Karpavičius vis randa Lietuvos Istorijoje savo naujiems
kurianiams puikių temų, ir “KLAJŪNAS” yra iš laikų Algirdo - Keis
tučio valdymo Gedimino sukurtos jau tais laikais didelės Lietuvos val
stybės. Dalykas išsivysto iš Algirdo ir Keistučio slapto sutarimo ir nu
vertimo nuo Didžių Lietuvos Kunigaikščių sosto Vilniuje, Gedimino jau
niausio sunaus, Jaunučio, kuris nebuvo tinkamas tokią svarbią vietą už
imti. Bet pati apysaka eisis apie pergyvenimus ir prietikius jauno ka
riauninko. ištikimo draugo prašalinto kunigaikščio, kuris su savo be sosriauninko,
to ir be tėvynės likusiu valdovu išbėga į Rusų žemes.
Apysakos “KLAJŪNAS” užteks skaitymui “Dirvoje” visam metui, Nepraleiskit to numerio kuriame (visai neužilgo) ta apysaka pasirodys.
Tėmykit, neužilgo bus pranešta kada “KLAJŪNAS” eis per “Dirvą’ .

LIETUVOS MIESTAI IR MIESTELIAI
jpRIE TO, “Dirva” turi Lietuvos Miestų ir Miestelių aprašymų, kurių ir
gi užteks visam metui. Rasit aprašymus apie sau žinomas vietas,
miestelius, apielinkes, piliakalnius, ir viską kas tik jus įdomauja.
TOLIAU, po senovei jus linksmins garsus diplomatas, Gerb. SPRAGI
LAS ir visa jo šeimyna: Tetulė ir kiti žemiški draugai, taip pat ir Gerb.
PETRAS, kuris suteiks informacijų apie dangiškus dalykus.
“DIRVA” visada teikia vėliausias žinias iš viso pasaulio ir iš Lietuvos,
talpina smagių pasiskaitymų, eilių, senoviškų liaudies dainų ir tt. ir tt.

NEPAMIRŠKIT ATNAUJINTI SAVO PRENUMERATAS - TIK $2
METAMS. TAIP PAT NEUŽMIRŠKIT SAVIŠKIU LIETUVOJE; ME
TAMS $3. Norint atnaujinti savo arba užrašyti kam, jeigu negalit mo
kėti pilnos metinės prenumeratos, galit siųsti už pusę metų pusę kainos.

SKAITYKIT IR PLATINK1T

9 9

Sausio. 1,. 1

DIRVA

Sausio 1, 1932

lė ir jos vidujiniai priešai: iškilus ji turėtų pakenčia vai nereikėtų išleist milijo
svetimi jos kūne elementai mus transportacijai kelius. nų litų statybai kelių ir
ir jos patys sūnus prisigė Jei pasaulinis karas butų tiltų: butų turėjus nors
rę utopiškų internacionalio užsiliepsnojęs ne 1914 m. tiek iš Rusijos valdymo pa
Lietuvos Miešti] ir Miestelių Aprašymai
pobūdžio idėjų.
bet kokiais penkeriais me laikų.
Rašo DR. P. PUSKUNIGIS kaip butų galima, reikalui
(Bus daugiau)
Kurie užaugome Lietuvo tais vėliau, šiandien Lietu
esant, geriausia apsigyvent. je esame pratę girdėt nusi
Smarkiai progresuojantis ten buvo dalis kapinių. Be
Praeityj buvo visai kitaip skundimus valstiečių laike
Lietuvos Turizmas.
miestelis
to viduryje miestelio buvus
daroma. Žmonės būdavo va caro viešpatavimo sunku
Būdamas Lietuvoje norė
žiuoja kaipo Ekskursantai mu mokesčių (padotkų).
Žodis “Pandėlys” skamba duobė būdavo pilna van
jau
ištirt įvairias galimybes
dens,
Vienu
žodžiu
buvo
iš Amerikos, pasiekę Lietu Žmoneliai taip ir laukė kad
labai paprastai. Bet pažiu
turizmo į Lietuvą. Prieš išvą išsiskirsto ir kiekvienas kas jiems palengvintų tuos
rėjus giliau j šiuo vardu didžiausia netvarka.
vyksiant maniau kad Lie
miesteli galima labiau su Po karo, Lietuvai atko tuvoje nėra labai patrau skuba į savo pažįstamą mokesčius. Norėjimas pa- —Gruodžio 12 d. čia lan —Akrono miesto majoras
vojus nepriklausomybę, vi kiančių turisto akį vaizdų. kampelį pas savo gimines. siliuosuot nuo tos sunkios kėsi Youngstowno Lietuvių Sparks sako jog miestas
sidomėti.
klebonas Kun. Šteigmanas. galės aprūpinti darbu 4,000
Pats miestelis yra nedi sa šalis pradėjo kilti. Ta Pervažiavęs skubiai tik ne- Ten pabuvoję kiek laiko, naštos buvo tai priežastis Jis buvusioj Lietuvių baž savo bedarbių. Pirmus tris
delis ir randasi Rokiškio da ir Pandėlys žymiu šuo kurias vietas, persitikrinau apkalbėję visas naujenybes valstiečių judėjimo prieš nyčioje atlaikė pamaldas mėnesius 1932 metais bus
apskrityje. Jame gyvento liu šoko į priekį. Pats mie kad labai klydau. Tiesą pa imdavo, iš neturėjimo ko Rusijos valdžią. Jie ne be Lietuviams. Akrono Lietu išleista $500,000 įvairiems
jų yra apie pustrečio tūks stelis darbščių žmonių tru- sakius, yra labai mažai Lie veikt, nuobodaut ir planuot reikalo atjautė sunkumą tų viai katalikai yra dėkingi miesto darbams. Priims į
tančio. Daugumas 'gyven su tapo išlygintas, išbru- tuvos Lietuvių, kurie butų atgal gryžt. Tokiu budu pa priverstinų duoklių. Val Kun. Šteigmanui už tai.
darbus tik tokius pirmiau
tojų Žydai. Jie čia neturi kuotas ir paskutiniu laiku gerai pažysta pačią istori buvę Lietuvoje jie nematy stiečiai gerai žinojo kad
sia kurie turi šeimynas ir
jokių fabrikų ar panašiai net sudėta nešiauri cemen niai dailiąją dalį Lietuvos. davo daugiau, tik tą kas mokėdami Rusams didelius —P. Yukniunienė su sa duos darbo 10 dienų kožną
kokių didelių įstaigų, bet tiniai šaligatviai. Trobos Kiek tenai yra užsilikusių buvo užsilikę jų atminty; mokesčius nieko už tai sau vo krautuve, nors ir blo mėnesį per tris mėnesius.
apleidžiant negaudavo. Mokyklų buvo guose laikuose, verčiasi ne
užsiima daugiausia smul žymiai pagerėjo. Pradžio senovės strateginėmis min pirmą kartą
blogai, nes yra apsukri mo
kia prekyba. Lietuvių par je, kol žmonės buvo pavar timis sukurtų piliaviečių, Lietuvą. Žinovai tvirtina mažai ir tos apleistos. Sa
teris ir linkus prie biznio.
duotuvių yra penkios, o ki gę iš po Rusų jungo, leido kurių griuvėsiai, nuosek kad pažint šalį ir jos būklę vo kalbos nei žodžiu nei ra
IŠVENGKIT
tos Žydų. Tokių krautu tuos pačius trobesius taisy liai prisižiūrėjus, taip rodos reikia pagyvent joje nors štu nebuvo mokomi. Gim —Moody ir Thomas Co.
malūnas,
netoli
Akrono,
su

TŲ
ŽIAURIŲ
porą
metų.
Tokis
pažinimas
ti,
bet
dabar,
senus
sulužuvėlių yra gana daug.
nazijose buvo daroma vi degė Gruodžio 28 d. iki pa
ir kalba į tave žemėse užsiGALVOS
dabartinės
Lietuvos
reika

Prieš didįjį karą Pandė sius griauna ir jų vietoje riaususių nuotikių balsais!
sokie mokiniams apsunki matų. Nuostolių padaryta
ŠALČIŲ
lys buvo visai negarsus. stato ne visai mažus namu Yra labai daug ir griuvėsių lingas kiekvienam Lietu nimai. Viešieji keliai ne už $100,000. Sunaikinta ir
TAS GALIMA
Mat, Rusų laikais jis nebu kus. Miestelyje randasi ke nuo feodalinių laikų. Apie viui. Čia nepaduoda visas buvo taisomi, nei nauji ne apie 20,000 bušelių kviečių.
turistams
reikalingas
ma

įįU Zonite disinfekletas
mūrinių
namų.
Gat

statomi. Plentai ir gele
vo tvarkomas tokiais me
juos galima patirti iš užsi
tuoja gerklę,
nosį ir burnų.
todais kad padarius musų ves pradėjo nusodinti me likusių pasakų, raštų. Sve tyt vietas. Bus viską gali žinkeliai tik Rusijos reika —Gust Tanngules, už nu
Naikina ligų
Lietuvos miestelius gražes deliais. Tai viskas yra at timšaliui ir Lietuviui buųt ma sužinot iš tam tikrų lei lų aprūpinimui buvo taiko žudymą Akrono policijanto
perus. Nau
pereitą
Sausio
21
d.,
turės
dinių
kurie
tikimasi
turėti
doki! regu
mi. Ir tų pačių buvo ma
nius. Seniau čia buvo lei liekama medžių sodinimo labai žingeidi! susipažint
liariai ir iš
priruošti
ateinančiam
turis

numirti
elektriškoje
kėdėj
e
šventės
proga.
žai ir veik nepakenčiamam
vengsi! šalčių
džiama atidaryti traktie
ant vietos su senovės Lietu tiniam sezonui.
Columbus kalėjime Sausio
stovyje.
riai kur kas norėjo. Nežiū Miestelyje randasi paš vos gyvenimo daviniais ir
8
dieną.
tas,
valsčiaus
valdyba,
po

Čia noriu pabrėžt, kad Šiandien Lietuvai atsistarėjo ar arti ar toli bažny
vaizdais.
licija
ir
du
bankai.
Vienas
30 į, SO
čia, kapinės ar panašiai.
Lietuvos miškai, upės, e- visi tie kurie turi planus a- tant reikėjo per porą šim
and $1.00
Lietuvi Tautieti!
Namai buvo apirę, gatvės Smulkaus kredito, antras žerai' taip ir traukia kelei teinantį metą važiuot į Lie tų metų apleistą visą vie
nesutvarkytos. Per didįjį Žydų.
vio akį savo skirtinga topo tuvą, privalo pasižymėt ap šąją būklę pradėt taisyt, Laikyk sau tautiška pareiga
Nors
čia
nėra
didžiulių
karą nors ir geriausius na
grafija. Jei Amerikonas lankymui Lietuvos įvairias gerint ir būdavot. Ir taip paremti užsiprenumeruodamas
ši naujai išėjusį
fabrikų,
bet
vis
tik
turime
mus paversdavo arklydėmis
mylėtojas gamtos atsilan įmones. Tokis žingsnis su Rusija paliko Lietuvą nusavo
mažą
fabrikėlį
“
Žal

ar panašiai, ir taip Pandė
kytų į Lietuvos miškus jis teiks daug žinios norintiems teriotą savo okupacijos lai Lietuvių Tautinės Katalikų
lys vis žlugo. Kur dabar girį”. Jame yra lentpjūvė, pasiliktų sužavėtas jų mis apsigyvent Lietuvoje. Kiek kais. Vienas tik Soboras
Bažnyčios
Pandėlyje yra nemaža tur valsai, paprastos girnos, tiškumu. Lietuvos miškai vienas pagal savo palinkimą Kaune, dabar vadinamas vienintelį mėnesinį laikraštį
gavietė (aikštė) tai seniau karšykla, verpykla, dažyk turi savotišką ypatybę, sa ir gabumus galės spręst kas Įgulos bažnyčia, kuri nei “TAUTOS BALSAS”
la ir tt. Jį laiko vienas Lie votišką grožį. Jie pilni taip jam butų geriausia prieina tam reikalui netinka, yra
1. Jis aprašo Lietuvių Tauti
tuvis. Pats miestelis ap
: PAJIEŠKOJIMAI : šviestas elektra. Elektra vadinamų’ “girinių alėjų” ma ir pageidaujama įsigyt. tikru liudininku apverkti nės Bažnyčios atsir a d i m o
kur kiekvieną taip ir trau Tie kurie norėtų verstis že nos Lietuvos padėties Ru priežastis,
Kiekvienam “Dirvos” skai
Jis aprašo žmogaus santy
gaunama
iš
to
paties
fabri

kia pasivaikščiot. Tos alė- mės ūkių pakilęs. Kurie sų šeimininkavimo laikais. 12. kius
tytojui arba naujai užsira
su Dievu,
ko “Žalgirio”. Be šio fab vos veda į gilumą miškų, manytų užsiimt steigimu Taigi, gerbiami Lietuvos
šančiam. giminių pajieškoji3. Jis aprašo skriaudas kokias
mas sykį į metus patalpi
rikėlio čia dar yra vienas nežinia nei kur, nė su ko moderniškų namų vasaroto būklės kritikai, pakasykit padarė ir daro svetimas ti
nama dovanai.
vėjo ir vienas garu varo kiais sumetimais.
jams, jiems patartina pasi savo pakaušius ir pamaty- kėjimas Lietuviams ir Lietu
Pajieškojimai iš Lietuvos
vai,
mas malūnas.
giminių, draugų, pažystamų, yra
Skirtingumas nuo Ameri likt keletą dienų Palangoje, kit kur gludi Lietuvos var 4. Jis be pasigailėjimo velka
Pro
patį
miestelį
praeina
Klaipėdoje,
Juodkrantėje,
priimami j “Dirvų” dovanai —
go ir kultūros stokos prie aikštėn rymiškų galvų-vadokos miškų yra labai didelis.
mažasis gelžkelis, kurį pra
Birštone, Zarasų apskrityj, žastis, ir koki drakoniški- vų pragaištingus mums dar
Visi kas iš Lietuvos norite ko
Čia mes turime maišytų
Amerikoje pajieškoti, prisiųskit
bus ir paduoda visuomenes
vedė Vokiečiai. Tas, žino
medžių krūmus, kurie inė- Sartų ežerų apielinkėse, Ro begėdiški teisdariai jus bu kritikai ir pasmerkimui.
ant paskiro lakšto surašę pajiešma, žymiai pagerina preky jus į mišką, taip ir painio muvoje ir 1.1.
vot, išnešdami jai tokį savo 5. Jis aiškina Tautinės Bažny
kojimų su savo pilnu antrašu.
binę būklę.
PROBAK
jasi ir bado akis. Lietuvoje Amerikos Lietuvių Eko nuosprendį! Jus prasižen- čios mokslo tiesas.
Sulyginant Pandėlį su
SMULKIŲ SKELBIMŲ KAINOS
gi milžiniko didumo me nominis Centras kooperuo giat prieš teisėtumą ir pa Prenumerata metams .$1.50
Pajieškojimai (visokie) 3 k. už $1.00
Farmų pardavimai — už kartų 50c seniau buvusiu matosi di džiai, (daugiausiai
vienos jant Lietuvoje Amerikos prastą žmogaus dorą. Net Užsienyje .................... .$2.00
Išnuomavimai (rendos) —
50c delis skirtumas.
Kiti ma kurios rūšies), suaugę at Lietuvių Informacijų Biu svetimtautis kuris atsilan Prisiuntus adresą, vienas nu
Namų pardavimai —
75c
meris susipažinti siunčiamas
ži miesteliai palengva kyla,
stūmėję vienas nuo kito, rui noriai įteiks visiems kė Lietuvoje 1920 metais
“DIRVA”
veltui.
bet
Pandėlys
tuomi
nepasi

6820 Superior avė. Cleveland, Ohio
taip kad ju viršūnės tik su tuose klausimuose žinias. pasakė: “Aš nesuprantu ko
Kreipkitės
šiuo adresu:
tenkina.
L. B—ė.
siglaudžia ir padaro kaip ir Turizmas tokiu budu neš kia stebuklinga ta šalis
“TAUTOS BALSAS”
stogą, po kurio apačioje žmonėms dvigubą naudą: Lietuva, kad ją visi plėšė,
1743
North Sumner Ave.
minkštos žalios samanos iš jie gaus progos susipažint draskė, jos turtą savinosi,
SCRANTON, PA.
kloja žemę lyg divonu. Va su Lietuvos žingeidžiomis ir o ji dar vis nejaučia bado
saros metu dideliame miš istorinėmis vietomis, su jos pavojaus!”
Telefonai
Namų į,
ke oras vėsus, tyras, ramus dabartinėmis įmonėmis ir Ant kiek Lietuva buvo t Ofiso
i- MAin 1773
KEnmore 4740W
per
tą
galės
sužinot
daug
nualinta prie Rusų liudija
ir vaikščiojant nei šakaliai,
l P. J. KERŠIS
nei maži lapuočiai nesimai- savo užsiėmimui galimų ir tas faktas kad (turbut
progų.
1912 metais) Francuzijos :: 1426-8 Standard Trust Bldg.ii
šo po kojų.
teisių mokslų CumberButų labai patogu Ame
misija atsilankius strategi ;;i. Baigęs
land Universitete ir darbuojas ..
rikos Lietuviams nuvykus į Žiūrint į dabartinę Lietuvą jos reikalais Petrapilyje
su Teisių ofisu advokatų
Collister, Stevens ir
ii
Lietuvą
sudaryt burius
nereikia pamiršti jos
davė Rusijai paskolą sąly Ž
Negaišk su paten
Kurzenberger
J;
žmonių ir pervažiuot per vi
netolimos praeities
ga kad Rusija tiestų plen ; J
tų aplikacija. Ne
i’ Su visais teisių reikalais Lietu- 2
rizikuok apsaugų
sas Lietuvos žingeidžias ir
tus ir geležinkelius linkui • • viai, Slavai, Lenkai ir Rusai • •
savo idėjų. Siųsk
Tie
žmonės
kurie
turėjo
2
kreipkitės
prie
musų.
J
gražias vietas. O tokių vie
vakarų Europos, kad karui
piešinį arba mode
li. reikalauk VEL Knyga
tų yra labai daug. Dabar palinkimo žiūrėt į Lietuvos gllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllg
TUI knygų “How Veltui
padėtį
skeptiko
akimis
ap

yra rūpinamasi paruošimu
to Obtain a Patent’ ir “Re
cord of Invention” formos.
“Margučio” (A. Vanagaičio) Dainos
tam tikro leidinio, kuriame silenkia arba pamiršta svei
Už tai nieko neteik mokėt.
Greitas atsakymas ir užlai
bus aprašytos visos svarbe ką dalykų logiką. Nekurie
šioje knygoje yra 34 Vanagaičio dainos del solistų, chorų ir
koma jūsų paslaptis.
šiaip padainuoti. Nupiginta už ................................................
50c
snės turistų žiniai vietos ir dar ir dabar jieško vien tik
CLARENCE A. O’BRIEN
kaip ir kokiu budu leng blogų pusių Lietuvos būk
DUL DUL DŪDELE, solo, tenorui
50c
Registered Patent Attorney
lėje
ir
jos
žmonių
gyveni

STASYS, solo, tenorui arba sopranui .....................
50c
viausia jas pasiekt. Tokių
M-A Security Saving! A Commercial
MAMYTĖ, solo tenorui arba sopranui .....................
me.
Gerai
matyt
blogumus
60c
knygelių jau buvo pirmiau
Bank Bulldinf
Aš BIJAU PASAKYT, solo tenorui arba sopranui
50c
(Directly across street from Patent Office)
išleista Lietuvių ir Anglų bile ko, jei randasi pas žmo
GODELĖ, solo tenorui arba sopranui .....................
60c
WASHINGTON. D. C.
»
NAKTIS SVAJONĖMS PAPUOŠTA, duetas ........
kalboje. Viena, “Lietuvos gų noro ir energijos pasi
60c
darbuoti
to
blogo
pagerini

VILNIUS,
mišram
chorui
................................................................
35c
Auto- Klubo” išleista, daug
VĖJUŽĖLIS, mišram chorui .......................................................... 35c
tame pasidarbuojant Pane mui. Tie kurie to neturi,
VAKARO ILGĖSIS, mišram chorui ............................................ 30c
lei Avietėnaitei (Worceste- geriau butų matyti pasiMALDA už Žuvusius Lietuvos Karžygius, mišram chorui . . 30
MOLIO UZBONAS ir Nuo Putino ant Avietės, mišr. ch.......... 30c
rietei), kuri dabar Lietuvo- viais kritikoj, kaip jie yra
MUZIKA-MUZIKA, mišram chorui ............................................ 30c
ie dabuojasi Ministerijoje. ir darbe.
ULONAI, mišram chorui ................................................................ 10c
Ji yra veik nepavaduojama Nereikia pamiršti kad
TRYS GIESMĖS (Veni Creator, O Salutaris, Tantum Ergo) 25c
TU IR AŠ (naujausia) mišram chorui ..................................... 50c
svarboje, jos atliktų darbų. Lietuvos valstybė prisikėlė
DAINUOK MAN DAINĄ, vienam balsui arba dviem .......... 60c
iš
karo
griuvėsių
ir
jai
nei
Ateityj Amerikos Lietuviai,
planuoja vykt į Lietuvą tu prisikėlime, nei stiprinime
Dr. Vinco Kudirkos — “Kanklės”
rėtų neužmiršt pasinaudot valstybės neprigulmingumo
“DIRVA” DAR TURI SENOVIŠKŲ DAINŲ “KANKLĖS”
Sutaisė Dr. V. Kudirka — Kteuriems Vyriškiems Balsams
turistų rolėmis. Viena jie svetimi nepadėjo. Priešin
Telpa net 18-ka dainų tokių kaip Sėjau Rūtų, Močiute Mano.
pamatytų daug žingeidaus gai, jie ją puolė vėl išnaujo
Ant Kalno Karklai, Šėriau Žirgelį,- Ant Kalno Malūnėlis,
ir pamokinančio, kita ap parblokšti, kaip tą gyjantį
Ko Liūdi, Putinėli, Kur Upelis Teka, Loja Šunes, ir tt.
Siųskit užmokestį 2c pašto štampais
lankydami įvairias Lietuvos iš po sunkios ligos ligonį.
Kaina su gaidomis ir žodžiais .................................................... 50c
dalis būriais, nepaneštų, di Ją puolė Vokiečiai Bermon
Reikalaukit "Dirvoje”
delių išlaidų ir per tą įgau tininkai, puolė bolševikai ir = 6820 SUPERIOR AVE.
CLEVELAND, OHIO :
v' superior Ave.
Cleveland, Ohio tų sau daug žinios kur ir Lenkai. Apart to, ją puo Fniiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,:

PANDĖLYS

KĄ MAČIAU LIETUVOJE TRUMPAME
JOS NEPRIKLAUSOMYBĖS GYVENIME

AKRONO NAUJIENOS

Th« Modem
hnona) AntiMpbc

k

PATENTS

Atidaryta N;
ties Kre
Šiose dienos
apskrityj tie
buvo atidarytai
betoninis tiltas
upę. Tiltas pri
šių metų anks
65,000 litų jo :
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kenaviškiai u]
pat labai pris
statant. Jie ne
žė žvyrą, akm
ūkininkai dav
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tant, ūkininkų
bas vertas api
Pažymėtina
tos gyventojai
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jektavo Panev
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nas, prof. Mo
dant. Šito bem
bo rezultate ii
niop vienas i
šiais metais st
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Ziolei Nevėžic
skirtais Krek
čiaus dalis o b
upės krantais
Panevėžį vieši
Krekenaviškiai
sutrumpės kel
galą.
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iš Kauno atvy
bių depai’tme
rius p. Barka
riausias Dstatyl
rius inž. Nov
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apskrities vir
Staškevičius, ]
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pulk. Kibirkštį
kenavos vaisė:
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u 4,000
ius tris
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! kožną
tiesius.
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Šiose dienose Panevėžio
apskrityj ties Krekenava
buvo atidarytas naujas gelž
betoninis tiltas per Nevėžio
upę. Tiltas pradėtas statyti
šių metų anksti pavasarį.
65,000 litų jo statybai davė
valdžia, o dar 35,000 pridėjo
pati savivaldybė. Patys Krekenaviškiai ūkininkai taip
pat labai prisidėjo šį tiltą
statant. Jie nemokamai ve
žė žvyrą, akmenis. Be to,
ūkininkai davė darbininkų
atlikti žemės darbus. Kaip
apskaičiuota, šį tiltą sta
tant, ūkininkų atliktas dar
bas vertas apie 25,000 litų.
Pažymėtina dar kad vie
tos gyventojai dirba nieke
lio neraginami. Tiltą supro
jektavo Panevėžio apskri
ties inžinierius p. Germa
nas, prof. Morkūnui pade
dant. Šito bendro visų dar
bo rezultate išdygo rude
niop vienas iš didžiausių
šiais metais statytų gelžbe
toninių tiltų. Tiltas turi 68
metrus ilgio, septynis plo
čio h devynis metrus aukštumA Tilto reikšmė yra ta,
kadę^dabar jungs abi iki
Šiolei Nevėžio, upės perk skirtas Krekenavos vals
čiaus dalis o be to ir abiem
pės krantais einančius į
Panevėžį vieškelius. Be to,
Krekenaviškiams
žymiai
sutrumpės kelias į Ramy
galą.
Į tilto atidarymo iškilmes
iš Kauno atvyko savivaldy
bių depai’tmento direkto
rius p. Barkauskas m-vį1
riausias "statybos inspękti
<tč£
rius inž. Novickis. Beto,
jose dalyvavo Panevėžio
apskrities viršininkas p.
Staškevičius, Kėdainių ap
skrities viršininkas p. Vaišnys, 2 art. pulko vadas
pulk. Kibirkštis, visa Kre
kenavos valsčiaus savival
dybė ir seniūnijų seniūnai.
Tiltą šventino Krekenavos
Klebonas kun. Baronas.

GRAPE JUICE
CONCENTRATE
i

Tyras produktas iš vyn
uogių. Nėra jokia imi
tacija. Tyrumas garan
tuojamas.

Puiki Kalėdų Dovana

Knyga
Veltui
ir “Re
formos,
mokėt,
r užlai-

$4 tuzinas 10-uncinių dė
žučių. Padaro 4 galionus.
$15.75 už 6 galionus. Pa
daro 30 galionų. Siunti
mą mes apmokam.
Siuskit savo užsakymą
TUOJAU!
Siųskit P. O. Money or
deri. čekių nepriimam.
Rašykit Angliškai.

David Nichols Co.
KINGSTON, GEORGIA

SPAUDOS BIURO
‘TALKOS’ ŽINIOS
Kaunas — Lapkr. 17 d.
Laisvės alėjoj vaikščiojo iš
kaž kur atvykę trys rytų
krašto vyrai ir viena mote
ris. Praeivių dėmėsi kreipė
jų keista išvaizda: tamsus
storom lupom veidai ir sa
votiški rubai. Galvas jie
buvo apsirišę skarom (tiurbano pavidalo) ir vienas pa
prasta mūsiške skara paka
klėj susirišęs. Visi apsivilkę
trumpais paltais, iš po ku
rių kyšojo lyg moteriški si
jonai. Apsiavę buvo mėly
nom kojinėm ir keistais sto
ros odos sandalais, kurie
prie kojų pririšti per pir
štus einančiais dirželiais.
Moteris tikra kankinė išro
dė: ausyse ir panosėj pra
durtuose skylutėse privarstyta
įvairių
retežėlių,
grandinių ir kitų blizgučių.
Pikeliai, Mažeikių aps.—
Nesenai apvogtas Bučiškės
dvaro žuvų ūkis. Dalis kar
pių iš tvenkinių pavogta,
kitos išlaužus
tvenkinio
spyną paleistos. Nuostolio
padaryta labai daug. Spėja
ma, kad tai bus gretimo
kaimo padaužų darbas.
Prienai, Mariampolės apskr.— “Žiburio” giminazija
turi 10 ha. žemės su puikiu
vaisinių medžių medlynu.
Gimnazijos 3 ir 4 klasėj dės
tomas sodininkystės mok
slas. Teorija einama klasėj,
o praktika sode. Besimoky
dami moksleiviai visus dar
aus nudirba sode.
Nevarenai, Telšhj aps.—
-paskelbus valsčiujj būtiną
pradžios mokslą, --persipildė
į
mokyklos. Šitam miestelyje
dviejų komplektų mokyklai
tenka daugiau, kaip 150
mokinių, Balenėlių vieno
komplekto - apie 70. Moky
tojams teks gerokai padir
bėti.
Degučiai, Šakių apskr.—
Lapkr. 14 d. iškilmingai pa
laidotas prieš dvi dienas
miręs šio bažnytkaimio kle
bonas kun. Pr. Kavaliaus
kas, 52 metų amžiaus. Ve
lionis buvo taktingas žmo
gus, gerai mokėjo sugyven
ti ne tik su savo tikybos
žmonėmis, bet ir su kitati
kiais. Visi jį gerbė ir dabar
gailisi netekę.
Gelvonai,' Ukmergės aps.
—Prieš karą pastatyta pra
voslavų cerkvė karo metu
labai apgriauta, vėliau, ne
sant kam ja rūpinasi, sa
vivaldybė perdirbo Į puikią
patalpą mokyklai. Ligi 1929
m. joje buvo vidurinioji
mokykla, kuriai užsidarius
trobesys
nenaudojamas.

REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
BRIEN
torney
mmerclil

itent Office)
C.

Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa
tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale bile
Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirmiau šau
kit mus negu ugniagesius (firemonus).

Tuo tarpu pradžios moky
klai patalpa nuomuojama
pas privačius asmenis. Kam
aiškinti, kad buvusios vi
duriniosios mokyklos pa
talpa geriausiai pr. moky
klai tinka, juk ir be to aiš
ku.
Kėdainiai, pirmos eilės
miestas, turįs per 10,000 gy
ventojų. Yra mieste elek
tra ir daromi kiti miestui
butini įrengimai, trūksta
tik švaresnės kavinės ir ge
ro viešbučio. Ne kartą tuo
atžvilgiu daryti mėginimai
vis žlugdavo. Vis tik dabar
viena didelė organizacija
ruošiasi steigti gerą klubą
ir įrengti modernišką vieš
butį.
Plokščiai, Šakių aps. —
Stulgių kaimo ukin. J. A.
atkaklus yra medžiotojas,
nežiūri jis nė leidimo nė ki
tų reikalavimų, vaikščioja
savo ir kaimyninio kaimo
laukus ir tratina kokius tik
sutinka žvėrelius bei paukš
čius.
Alvitas, Vilkaviškio aps.
— Šios vietos cukrinių au
gintojai šių metų runkelių
derliumi patenkinti ir mano
sekančiais metais jų daug
daugiau auginti, tik prisi
bijo darbininkų trukumo.
Stakliškės, Alytaus aps.
Deksniij miško apylinkėse
dažnai matomi vilkai vaikš
čiojant. Lapkr. 20 d. vieną
iš Stakliškės einantį ūkin
inką vakare Krasauskų kai
mo laukuose kelią pastojo
trys vilkai. Daug baimės
vargšui įvarė ant kelio vil
kai, kurie ir šukavimų ne:
bijojo. Laimei atsiminė ki
šenėj elektros lemputę, ku
rios šviesą vilkai pamatę
nuo kelio pasitraukė. Taip
jis besišviesdamas ir namo
parėjo. ,
Kybartai, Vilkaviškio ap.
Lapkr. 19 d. pasienio perei
namajam punkte sulaikytas
Vokietijos pil. A. Lenkaitis
benešąs ant pilvo prisitaisęs
specialėj, lenktoj pilvo pa
vidalo skardinėj, 4 litrus
spirito.
Lapkr. 20 d. muitinės
vald. G. Gaakas sulaikė au
tobusu važiavusius du pi
liečius, kurių vienas vežėsi
kontrabanda
galanterijos
prekes ir šokoladą, o kitas
apie 40 kg. vynuogių. Pažy
mėtina, kad vynuogės buvo
sudėtos į mažus maišelius,
kurie bus pavienui per sie
ną pernešti, kaip savo rei
kalams prekės, ne didesnės
kaip pusantro lito vertės.
Skanus Amerikoniški ir Europiški
valgiai. Kainos žemos. Lietuviai
pas mus užeina ir buna patenkinti.
UŽKVIEČIAM VISUS.

JAMES

Restaurant

M
M

JAKUBS

LIETUVIS GRABORIUS

Petras C. Komeras

M

•

M
Ml

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

1201 East 80th St.

Ml
Ml
M
M
M
Ml
M

Kas ta “Liublino Unija”?
Kada Lietuva buvo suplėšyta ir kodėl?
Pasakos, Romansai ir Padavimai apie
Keistutį, Birutę, Vytautą

Kokie buvo Lietuvos kunigaikščiai?
Kiek sykių Vytautas buvo krikštytas?
Kodėl Vytautas išleido Jogailą Lenkams
Į žentus ir’karalius?
Ar graži buvo Jadvyga?
Kaip Didelė buvo Lietuva ir Kada?

KNYGOS KAINA

$2.00

NAMŲ DAKTARAS

Mr

’X

HM
Mr
Mf

J?Mr

ui

un

Štai naudinga ir praktiška knyga, 1 7 4
puslapių didumo, tinkama turėti
namuose susipažinimui su ir
gydymui įvairių ligų.

M
M
M
M

KNYGOS KAINA

$2.00

Ml

M
Ml
Ml
M

\\ v.y

.. j M

u5)

TŪKSTANTIS IR VIENA
NAKTIS

fili

M

M

Mf

Gražiausių senoviškų pasakų knyga su dau
gybe paveikslų. Tvirtais viršeliais, 700 p. MTai yra pasakų knyga kuri niekados nepasęsta.

M

-M

M

H

KNYGOS KAINA

$2.00 ■

M-

Mi
M

Mr

M

Geografija arba žemės aprašymas yra didelė, net
459 puslapių knyga, svarbi ir pamokinanti, iš ku
rios apsipažinsite su žeme, jos pavidalu, didumu, Mpuatumu; kalnais ir jų vardais, apie juras, eže M
rus, upes, plotį ir gylį; kokie kokiose šalyse gy B
vena žmonės, ir tt. ir tt. Gausiai paveiksluota.
HM

M
M

M<

M
m

KNYGOS KAINA

-M

M
Ml

: M<

M
M*
Mi
M
Mi
M

$2.00

Mr

Mf
B

, , (ši knyga duodama tik popieros viršuose)

Duodama dovanų ir ši nauja puiki apysaka, tik
‘ ką išleista — tas parodo kad mes duodame ne ko
kias senas knygas, bet naujausias, kaip tai “Vy
M tautas Didysis” ir šią, “Juros Merga”.

M

i

M-

Didelė 318 puslapiu knyga

M
M

j reikalingi Lietuvoje pirki- ; M
! mui, pardavimui, valdymui ;
! žemių ir kitokio turto. į m*
I
}

“DIRVA”

Vytautas Didysis

Mi

M

! Rašykit laiškais arba atsi- >
kinkykit ypatiškai.

M-

M

M

M

g

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

M
M
M

Telef. GArfield 3956-M

6820 Superior Ave.
Cleveland, Ohio.

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

*■

Lietuvis Anglininkas

Registruotas Lietuvos
Konsulate Notaras.

t ,j--------------------------- - ---------------------------- —--------------------------------------------------------------------

Ml

Mi

M
M

K. S. Karpavičius

GAUS VIENA ŠIŲ KNYGŲ DOVANAI!

jj

Pristatėm i namus visokią anglį
ir koksus. Greitas ir teisingas pa
tarnavimas. ,
POCAHONTAS tonas ............. g.90
Kaitri anglis
POCAHONTAS ...................... g.25
anglis su mažai pelenų
W. VIRGINIA Lump ............. g.50

j

**■
M-

kurie užsirašys “Dirvą” visam metui užsimokėdami $2.00, ir tiems kurie užprenumeruos “Dirvą” visam metui saviškiams Lietuvoje ($3.00), arba draugams čionai

M>

KENTUCKY Lump ............... g.25

H

I Užrašykit ‘Dirvą’ Kalėdą Dovanų l

HEnderson 6729

Adolpas Jakubauskas

................
.
v
.
.
.
(Senų, nuolatinių “Dirvos” skaitytojų prašome šių dovanų nereikalauti, nes ir norėdami neišgalėtume visiems duoti. Šios dovanos yra tik už NAUJUS skaitytojus)

Ml
M

Ml
M

ĮGALIOJIMAI

ADOLPH

s $2 Vertės knygų dovanai | i

A N G LIS

P P. MULIOIJS

S

■ —

M*

1410 East 66th St.

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate
ir Apdraudos Agentūra.
6606 SUPERIOR AVE.

Ml

S ?

Naujas pilnas Orakulas — didžiausia ir prak
tiškiausia burtų-monų knyga, su nusjėjimais li
kimo ir laimės vyrų ir moterų pagal žvaigždžių, HM
pagal kortų ir pagal delno. Didelė, 414 puslapių.

KNYGOS KAINA

$2.00

ŽMONIJOS ISTORIJA
Žmonijos Istorija yra didelė, 600 puslapių kny
ga, supažindinanti su gyvenimu žmogaus ant že
mės nuo ankstyviausių laikų iki musų dienų. Tai
yra darbo žmogaus istorija, parašyta lengva kal
ba, su daugybe paveikslų, taip kad šią knygą tu
rintis lengvai galės vaduotis visuose istorijos klau
simuose. Seniau parsidavė net po $4.00.
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Knyga žinių iš mitologijos, istorijos, etnografi
jos, geografijos, astronomijos, aritmetikos, medi
cinos ir kitų mokslų bei jų šakų, rinkinis visokių Mf
patarimų apie sveikatą, gydymo budus, vaistus;
įvairus nurodymai amatninkams, ūkininkams,
daržininkams, šeimininkams ir kt. 392 puslapių.

KNYGOS KAINA

$2.00

Užsisakant prenumeratą siųskit pinigus ir pažymėkit aiškiai kurios šių knygų pageidaujat
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‘DIRVA” 6820 SUPERIOR AVENUE
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CLEVELAND, OHIO

(Priimame Lietuvos Laisvės Paskolos Bonų kuponus 1932 metų už pilną jų vertę)
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Kas Girdėt Clevelande-ApieHnkese į

Iš Collinwood
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“BROLŽUDYS”. Naujos pa
“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais
j
t rapijos veikėjai kaip tik paty
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SUŠELPTA 20 ŠEIMYNŲ
Šiuomi noriu ištarti nuo sa
vęs ačiū tiems kurie parėmėt
mano sumanymą ir prisidėjo!
su aukomis Kalėdų kašėms su
maistu patiekti biednoms Lie-Į
tuvių šeimynoms. Ačiū p. Kar
pavičiui ir p. Mičiuliui, kurie!
padėjo man tą darbą įkūnyti.
Nors vėlai pradėta, tačiau pa
sisekė aprūpinti net dvidešimts
šeimynų, kurioms maistas' bu
vo labai reikalingas. Taipgi
ačiū P. Vasiliauskui, kuris išve
žiojo kašes prieš Kalėdas Į na
mus atsišaukusių.
Gerbiami Clevelando Lietu
viai, šiuomi kviečiu visus be
skirtumo politiško nusistatymo
stoti į eilę ir sutverti komite
tą rupinimuisi šelpimu suvar
gusių musų brolių. Kituose di
desniuose miestuose tas yra
daroma iš seniau; mes turėtu
me nors dabar tuo imtis rūpin
tis. Nors visus negalima bu
tų sušelpti, bet nekuriems galėtume kiek pagelbėti, kitiems
išrūpintume pagalbą iš miesto
ir musų vientaučiai nebūtų ap
leisti. Yra daug tokių šeimy
nų kurios nežino nei kur eiti
nei ką daryti, o kada bus ko
mitetas, jis galės toms nelai
mingoms šeimynoms daug pa
sitarnauti kaip parūpinant iš
miesto maisto taip gydytojo ir
kitokią pagalbą.
Gerbiamieji, jeigu mes sukalbam Angliškai ir žinom kur
nueiti tai nereiškia kad ir kiti
musų vientaučiai gali tą pada
ryti. Kitos tautos rūpinasi sa
vais ir iš miesto gauna visokią
paramą. Neapleiskim Kr mes
savųjų, kokių pažiūrų jie ne
būtų, nes jie vis tik yra Lietu
viai. Pritariantieji prašomi at
siliepti per vietos spaudą ir ga
lėsim pradėti darbą.
Jonas Jarus.

KALĖDOS. Kalėdos šymet
naujoj parapijoj atšvęsta labai
gražiai, žmonių per Berneliui
mišias buvo pilnutėlė bažnyčia.
Vyrų choras paritariant smuikom gerai giedojo Kalėdų gie
smes ir mišias. Aukų per vi
sas tris mišias parapijai’ su
rinkta. $235.15. Klebonas Kun.
A. Karužiškis pateikė puikių’
minčių ir širdingai sveikino su
sirinkusius sų ŠV. Kalėdomis.

’---------- —----- —
Telefonas HEnderson 9262

Dr. Jonas J, Kamesis
Lietuvis Gydytojas
OFISO VALANDOS:
1 iki 3 po pietų
6 iki 9 vakare.

1304 East 68th St.
(Virš Lietuvių Banko)

Larry’s Confectionery
Candy — Cigars — Cigarettes
Staple Groceries
atsilankyti.

Pirkit savo Kalėdines
Dovanas iš

ACKERMAN N’S
Drug Store
66th and Wade Park Aye,

J. J. LAZICKAS

ŠAUKIT HEnderson 7783

Gamina visokius Lietuviškus ir Amerikoniškus valgius. Atsilankę bu
sit patenkinti. Kviečiame Lietuvius
atsilankyti.

FRANK DĮMŠAS

GARAGE

JEWELER — RADIOS
Nusipirk!!,
sau gražų Radio
ELYRIA
setą ir turėsit pasitenkinimo
AUTO REPAIR
ant visados. Didžiausia Cle
Joe P. Mrhar, Prop.
velande Lietuviška Radio
PHILLIP FOSANT1
Parduotuvė. Taipgi parduo
PATARNAVIMAS 24 VALANDŲ
6216 Superior Ave.
dam visokias brangmenas ir
BĖGYJE — VIETA JŪSŲ
AUTO DIENĄ IR NAKTĮ
Didelė krautuvė visokių daržo taisom laikrodžius ir laikro
Batteries, Tires, Ignition
dėlius.
vių. švari vieta, kainos že
Bląkes ir Motors
mesnės negu kitur kur.
6407 Superior Ave.
Visiškas vieno sustojimo patarnavi
Kviečiame Lietuves čionai.
mas.
Prie E. 66th Street
G815-31 Superior a ve.
SUKALBAM LIETUVIŠKAI
—ENdicott 4638—

BARBER SHOP
MOTERŲ Sąjungos vakaras. 11 metų patyrimo plaukų kirpime
Gruodžio 27 d. M. S. 36 kp.
ir barzdų skutime. Kainos pi
giausios. Darbas geras.
turėjo smagų vakarą po vado Vyrams
ir moterims kirpimas 35c
vyste naujos valdybos. Jauni Vaikams — 25c.
Skutimas 20c.
STASĖ GREIČIENĖ — musų žymi dainininkė, kuri
mas smagiai pasišoko, užsikan
6504 Superior Ave.
vaidins Baudiauninkės rolę veikale “BAUDŽIAUNINKĖ”
Arti East 65th St.
Lietuvių Darželio vakare, Vasario-Feb. 7, Lietuvių salėje.
do skanių pyragų ir barankų ir
linksmi išsiskirstė. DarbuokiK. STONIS
‘^BAUDŽIAUNINKĖ”.
Lies
IŠVAŽIAVO į rytus.
Per tes, moterėlės, ir toliau.
tuvių Kultūrinio Darželio va Kalėdas atvažiavo į Clevelandą
Didžiausia ir Gražiausia
karas bus naujai įrengtoje sa pp. Bačiūnai ir Chicagietis B.
“VYTAUTAS Pančiuose”. L. LIETUVIŠKA VALGYKLA
lėje Vasario 7 d., bus statoma F. SimOkaitis. Jie čia viešėjo V. 25 kp. stato scenoje Sausio
6824 Superior Ave.
scenoje melodrama “Baudžiau pas pp. žiurius, Karpavičius ir 3 d. Lietuvių salėje istorišką
Taipgi
užlaikau savą mėsinyčią
ninkė” iš baudžiavos laikų. Vi Vitkus. Apleido Clevelandą ir veikalą “Vytauats Pančiuose”.
1310 Russell Road
suomenė privalo ruoštis į tą va išvažiavo į rytines valstijas Dalis pelno eis naujai parapi
karą ir paremti Darželį. Vei sekmadienio rytą. Su jais kar jai.
E. 79th ST. GARAGE
kalas visai naujas, bus stato tu išvažiavo ir p. Karpavičienė,
PATARNAVIMAS SUGEDUS
mas pirmą kartą, šį veikalą ir visi jie aplankys Scrantoną,
NAUJI 1932 metai. Nauja
ANT KELIO
Karpavičius parašė statymui Waterbury, Bostoną ir kitus parapija rengia balių naujų GENERALIS AUTO TAISYMAS
VISOKIŲ IŠDIRBIMŲ KARŲ
miesto teatre Tautų Teatrų se Nauj. Anglijos miestus. Pas metų sutikimui. Ketvergo va
rijai, bet kadangi šymet Plain kui važiuos į New Yorką.
1238 East 79th Street
kare 7:30 vai. bus šv. valandos
ENdicott 2887
Pp. Bačiūnai žada gryžti pa pamaldos, o paskui salėje pub
Dealer jau nerengia Tautų Te
Otis Tullar, Prop.
atrų tai Darželis šį veikalą pa baigoje Sausio ir vėl sustos
Clevelande.
statys Lietuvių salėje.

J. BRAZAUSKAS su šeimy
na prieš Kalėdas išvažiavo au
tomobiliu pas gimines į Pennsylvaniją, apsilankė Scrantone
ir kitur, taipgi aplankė New
Yorką. Sugryžo šicse dienose.

Lietuvius

Rengia P. S. N. P. Nauja Parapija — stato scenoje
penkių veiksmų tragediją “BROLŽUDYS”
LIETUVIŲ SALĖJE — NED. SAUSIO-.JAN. 10. 1932

Collinwoodietis.

F. J. žuris pridavė kasę valgcrr/’Į dalykų prieš Kalėdas ir
ta buvo sunaudota sušelpimui
vienos šeimynos. Jo auka bu
vo pervėlai pagarsinimui per
eitame numeryje.

Kviečiame

TEATRAS IR BALIUS

Durys atdaros nuo 4 vai., pradžia 5 vai. po pistų.
KAMBARIS
Merginai arba jaunai moteriai gy
Rengėjai atsižvelgdami į bedarbę nustatė mažą Įžangų — 35e. į perstaty
rė kad Lietuvių salė jau bus venti kartu. Kreipkitės
tų, 2.5c. į šekius. Po teatro bus šokiai iki vėlumos prie gero Luizos orkes
užbaigta šiam sezonui, tuoj pa
8426 Sowinski avė. (viršuje)
tro. Aktoriai yra parinkti iš plataus Clevelando, todėl kurie atsilankysit
netoli
East
79th
st.
siėmė dieną ir urnai puolėsi
galėsit pasigerėti gražiu perstatymu. Kviečiame atsilankyti plačios apiemokintis veikalą “Brolžudys”,
linkes Lietuvius ir musų parapijos rėmėjus.
RENGĖJAI.
5 KAMBARIU BUNGALOW
kurį ir statys sekmadienį, 10 Angliško tipo, 3 metų senumo,
PARSIDUODA
d. Sausio. Veikalui suvaidinti neša nuomos $40 j mėnesi. Kaina
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!
Pilno ilgio moteriški vove
parinkta žymesni vietos artis $3,500, verta $5,000. Randasi 19461
rės kailio kailiniai. Visai ma
tas. Kaipgi kalbės klebonas Pasnaw avė, prie Lake Shore Blvd, HELEN THOMPSON žai dėvėti, šaukit
ir E. 185 St. Kreipkitės prie savi
Kun. A. Karužiškis. Tikimasi ninko J. V. Mitchell, 6820 Superior
GArfield 7506
Valgykla
sulaukti daug publikos.
avė., PRospect 3724.
6400 Superior Avenue

MOTERŲ Ratelis prisidėjo.
Kaip žinom, šios Kalėdos buvo
labai nelinksmos daugeliui Lie
tuvių šeimynų iš priežasties di
delės bedarbės, kuri mus jau
senai kankina. Buvo daryta
daugelis pastangų kaip nors
sušelpti bent kelias šeimynas
pristatant jiems maisto Kalėdų
dienai. Ir Moterų Ratelis pasi
rūpino tuomi, surinko tris di
deles kašes ir pristatė trims
šeimynoms. Ačiū toms Ratelio
narėms kurios aukavo.
Darata Jarus.

1370 EAST 65TH ST.

lika lauks suskambant varpų
išleidimui senų ir palikimui
naujų metų. Bus šokiai, kortavimas ir tt.
Rėp.

JOE PELWALIS

LIETUVIŲ salė atidaryta su
iškilmėmis. Pereitą sekmadie
nį įvyko atidarymas Lietuvių
salės, kuri po gaisro tapo at
naujinta ir pradėjo vėl biznį.
Atidarymo vakaras buvo salės
naudai. Po pietų apie 4 vai.
prasidėjo atidarymo ceremoni
jos. M. šalčius atidarė progra
mą perstatydamas vedėju stu
dentą Petrą Skukauską, kuris
po trumpos Lietuviškos ir An
gliškos kalbos perstatė pratart
kelis žodžius salės budavotoją
Mr. Pierik. Po to Liet. Vyčių
25 kp. choras sugiedojo Lietu
vos Himną, publikai sustojant,
ir keletą kitų dainų. Choras
gana didelis ir gerai sutvarky
tas.
Toliau buvo kalbos, pirmiau
sia kalbėjo Karpavičius, paskui
Kun. A. Karužiškis, o toliau P.
P. Muliolis.
Išsyk publikos buvo nedaug,
bet vakare į šokius prisirinko
tiek kad vos salėje tilpo.

SLA. 136 KUOPOS metinis
susirinkimas bus Sausio 5 d.,
antradienio vakare, nuo 7:30,
Lietuvių salėje, yisi nariai bū
tinai dalyvaukite, nes bus daug
aptarimų ir bus atskaitos iš
kuopos stovio. Narių prieder
mė yra saugoti kuopos reika
lus ir dalyvauti susirinkime.
Reikalinga sužiūrėti narių mo
kestis kad neliktumet suspen
duoti, patikus nelaimei nerugokit ant kuopos ar centro val
dybos jeigu neišmokės pašal
pų.
Fin. sek. A. Gedgaudas.

AUTOMOBILIŲ PARODA
Šių m(etų Clevelando metinė
automobilių paroda, kuri prasi
dės Sausio 30 d. ir tęsis visą
savaitę, bus didelis miesto gy
venime nuotikis.
Manoma surengti automobi
lių parodą gatvėmis ir paskui
visi suvažiuos į auditoriją.
Pirma atidarymo diena bus
su pietumis, kuriuose dalyvaus
į 2,000 visuomenės vadų ir bus
PER Kalėdas Clevelande au garsus laikraštininkas Arthur
tomobilių nelaimėse užmušta Brisbane.
5 ypatos, kitur Ohio miestuose
užsimušė 8, viso 13 ypatų.
SULZMANN atstatytas, še
Per Gruodžio mėnesį iki Ka rifas Sulzmann tapo teismo
lėdų užsimušė su automobiliais pripažintas kaltu leidime laisvai
arba kitus suvažinėjo viso 35 gembleriuoti savo apskrityje
ypatos. Tai didžiausias skai per arklių lenktynes. Jis iš
čius vieno mėnesio bėgiu iš po tos vietos turės išeiti jeigu jo
ros pastarų metų.
apeliacija neras pritarimo.
Viso šymet iki šios savaitės
pradžios automobilių nelaimėse
BUDAVOJIMO darbų 1932
užmušta 250 ypatų.
metais Clevelande, kiek jau
dabar numatoma, bus už apie
SLA. 14 KUOPOS susirinki $16,000,000. Tai yra tik vie
mas bus laikomas Lietuvių sa šos budavonės, neskaitant prilėje trečiadienio vakare, Sausio vatiškų.
6 d., nuo 7.30 vai. ■ Yra svarbių
dalykų apie kuriuos nariai pri PAJIEŠKAU Agotos ir Marijo
nos Jurgelaičių, po vyru viena vadi
valo žinoti, todėl stengkites vi nasi Kuzma, seniau gyveno 192 Ste
si dalyvauti. Kaip žinote, yra phen St., Boston, Mass. Paeina iš
bardų k., Griškabūdžio par., Suval
misijai savo mokesčių knyge- kijos. Aš esu po tėvais Unguraitė.
Magdalena Vištartienė
nutarta kad nariai priduotų kū
Cleveland, O.
les sulyginimui mokesčių. Rei 1328 E. 55 Street
kės aptarti ką daryt su tokiais
nariais kurie laužo kuopos nu
tarimą, atsisako duoti knyge
Hardware
les ir kitaip trukdo taip svarbų Kalėdų Eglaitei žiburiai 59c augs.
darbą.
Kom. Kalėdų Eglaitei aprėdymai 5c ir 10c

TČ BLASER

Važiuojat Lietuvon? Rašykites į “Dirvos” Ekskursiją.

DUOKIT DOVANAS KURIOS
YRA NAUDINGOS.

NUMAŽINTOS

Į

Į ABI PUSES KAINOS

KAUNĄ
PER

IR

ATGAL

HAMBURGĄ

$179

Sanitariškas Lietaus
MAUDYNES. - 25c.

VISOKIE TAISYMAI
Perkraustymai ir Pervežimai
visokių Prekių vietoj ir kitur.
Taipgi Sandėlis užlaikymui
jūsų baldų ir tt.

921 St. Clair

arti E. 9th St.

PARSIDUODA RESTAURANTAS
1580 Davenport avė., prie E.
16 St. Kreipkitės tuojau.

Chester Cartage Co.
6513 SUPERIOR AVE.
Atdara naktį ir dieną.

NEW PRICES

KODĖL nesutaupyt 15% iki
25% perkant RADIO, Smuiką
arba kitus- muzikalius instru
mentus iš (2)

HOEDL Music House
7412 St. Clair Ave.
Jūsų kreditas geras pas mus.

Men’s Suits or Overcoats
Cleaned and Pressed ... .‘49a
Men’s Suits or Overcoats
Sponged and Pressed . . ',25c
Ladies Plain Dresses or Coatf*
Big Reduction on Repai/ j
Nc Delivering -“t

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

BE SKAUSMO

traukimas

su “MILD AIR”
Reguliaris $5 “Mild Air” $3
Be badymų, be skausmų, be blogų
po ištraukimo.

NATURAL
FORM

/

6502 SUPERIOR AVE.
Kampas E. 65th St.
Linkiu Visiems savo Rėmėjams Linksmų Kalėdų
dr Laimingų Naujų Ateinančių Metų.
Užlaikome Pilna Groserne ir saldumynus. Prašome
visų atsilankyti, gausit teisingą patarnavimą.

Lietuvos Lietuviai ateina į

‘Reguliares $35.00
NOT FORM PLATES
$16 (Sutaupot $19)

CREE Examinations
I KLL and Advice,

22K Sanitariškas Bridge $4.50
Visai naturalės išvaizdos platep ir
laikys visą jūsų amžių.

$70.00 Tikra Nelužtanti HECOLITE Plate .............. $34.50
OFISO VALANDOS. 9 RYTO IKI 8 VAKARO.

DR. H. J. GREENE
, „„„ _

__ , _

18bS> East 55th St.

Lietuviškai
Kalbam

Kampas Hough Ave.
HEnderson 9786

Trečia Klase

U. S. Karo Mokesčiai Atskirai
Viršminėta kaina dabar galėję ant
visų musų laivų.
Informacijų kreipkitės į musų vietinius agentus.

Namsurg -American Line
839 Union Trust Big. Cleveland

Šiuomi norime išreikšti visiems musų
Draugams ir Rėmėjams linkėjimus

LAIMINGU IR PASEKMINGU
NAUJU METU!
THE KRAMER & REICH CO.
7602-01 Superior Ave.

Kampas Giddings Rd.

* BIZNIERIAI *
kurie- priguli prie Clevelando Lietuvių
Vaizbos Buto (Chamber of Commerce)

Attorneys
i

URIE manot keliauti Lietuvon tuojau ar
ba kiek vėliau, prisiminkit jog “Dirvos”
. I'
• v
Agentūra visada yra gatava Jums pasi
tarnauti pagaminime visokių kelionei reikalingų
dokumentų — Pasų, Vizų — ir suteikime Įvairių
patarimų.

“Dirvos” Agentūra parduoda laivakortes vi
somis Linijomis ir geriausiais ir greičiausiais Lai
vais. Kiekvienas keleivis kuris tik per “Dirvos”
Agentūrą keliavo į Lietuvą, yra visakuo paten
kintas. Busit patenkinti ir Jus kurie pas mus
kreipsitės.
PAVASARĮ “Dirvos” Agentūra rengs Eks
kursiją Į Lietuvą. Kurie manot apsilankyti savo
gimtinėj šalelėj, pradėkit palengva ruoštis.

“DIRVOS” AGENTŪRA

6933 Superior Ąve. _ 16820 Superior Ąvenue

Cleveland, Ohio

Jewelers

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

Banks
LIETUVIŲ BANKAS
6712 Superior Ave.
HEn. 2498

Bulding Contractors
MARTIN KAZEN
6606 Superior Avenue
M. ROMAITIS
13416jEdgewood Avenue

Confectioners
J. BARDZILAUSKAS
6412 White Ave.

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

Groceries-Meats

P rinters-Publishers
“DIRVA”
6820 Superior ave.
ENd. 4486
P. A. ŠUKYS
1308 E#. 68th St.
ENd. 4932

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

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

Real Estate-Insurance
P. MULIOLIS
6606 Superior Ave.

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

