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GANDHI GALI BŪTI
IŠTREMTAS

Bombay, Indija. — Indi
jos laisvės kovotojų vadas
Mahatma Gandhi tapo su
imtas ir uždarytas kalėji
mam Indijos nacionalistų
kongreso prezidentas Patel
irgi areštuotas.
Prasiplatinus žiniai apie
jų areštą, visoj Indijoj užJAPONAI KAREIVIAI virė riaušes, susirėmimai su
Anglų policija, ir užmušta
SUMUŠĖ AMERIKOS
keliolika žmonių.
KONSULĄ
Mukdenas, Mandžurija.— Sako kad Anglijos valdi
Sausio 3 d. Amerikos kon ninkai Indijoje stengiasi išsului Chamberlain išlipus iš Į vengti išstatyti Gandhi tei
automobilio, ant kurio bu smui, nes tardant prieš jį
vo Amerikos vėliava ir val butų iškelta tokių kaltini
stybinis ženklas, trys Japo mų kad jis turėtų būti nunai kareiviai užpuolę jį ge smęrktas mirti. Vietoj to,
rokai apdaužė. Tie karei nori jį išgabenti ir apgyviai buvo Japonų partoliai. 1 vendinti kur ant tolimos
Chamberlain ir su juo va salos, kad jis negalėtų va
žiavęs Generalis Konsulas ryti savo darbo prieš Ang
Myers padavė Japonų kon liją.
sulatui protestą prieš tai. Indijos nacionalistai ap
Amerikos valdžia irgi pa šaukė streikus.

SUOMIJA ATMETĖ
PROHOBICIJĄ
Helsingfors. — Po tryli
kos metų bandymų, Suomi
ja atmetė prohibiciją ir da
bar rūpinasi sutvarkymu
svaiginančių gėrimų’ parda
vimo sistemos. Apie 75 nuo
šimčiai balsų paduota prieš
prohibiciją, 24 už palikimą
jos, ir apie 1 nuoš. balsavo
už pakeitimą ir įvedimą tik
lengvų vynų ir alaus.
Moterys balsavo paskirai
nuo vyrų, patyrimui kaip
jos į prohibicijos klausimą
žiuri. Jų su virš pusė bal
savo prieš prohibiciją.
Sausio 19 d. įvyks Suo
mijos seimo posėdis aptari
mui kaip toliau elgtis, kad
kartais “sausieji” nesigriebtų sutramdyti.

LIETUVA IR EKONOMINIS
KRIZIS
Kitos šalys bėdoje
Dabartiniu laiku viso pa
saulio dėmėsis yra nukrei
ptas į ūkiškus reikalus. Po
litika, atrodo, kaip ir nu
stumta į antrą vietą.
Daugelis didelių ir stip
rių valstybių, kaip Suvieny
tos Valstijos, Anglija, Vo
kietija ir kitos dabar labai
susirūpinusios jų kraštus
pastaru laiku sunkiai pa
liestu taip vadinamu eko
nominiu krizių. Jos visos
sako kad ši žiema joms bus
sunki, nes reikės išlaikyti
ne tik milijonai bedarbių,
bet ir kitomis ūkio sritimis
teks labai rūpintis.
Europoje ekonominis krizis palietė beveik visas val
stybes.
Pokarinėje Europoje tur
tingiausia. valstybė Francu
zija ir tai jau pamatė kad
ji vargu išsisuks krizio ne
paliesta.
Daugelis valstybių, sun
kaus krizio spaudžiamų, at
sisakė nuo aukso standardo, t. y. savo pinigų parė
mimo auksu. Taip pat jos,
norėdamos sumažinti vals
tybines išlaidas, valdinin
kams apkarpė algas.
Atrodo kad jei nuo kri
zio kenčia didžiosios vals
tybės tai juo labiau turi nu
kentėti mažosios, o ypač
kad mažosios valstybės sė
di didžiųjų valstybių kiše
nėse. Tiesa, kai kurios jų,
kaip Latvija ir kt., krizio
yra sunkiai paliestos.
Lietuva taip pat skaito
ma maža valstybe. Tačiau
dėka išmintingos ūkio poli
tikos Lietuva šiandien be
veik nejaučio jokio ekononominio krizio.

mi kitų valstybių pinigų
sviravimą, markes, dolarius
ir kit. neša j bankus ir kei
čia į litus.
Lietuvos bankai jokių di
desnių santikių su užsienių
bankais neturi. Todėl jiems
kitų kraštų bankų bankrutavimas neturi įtakos.
Tai patvirtina ir tas fak
tas kad pereitą vasarą in
dėlininkai, bijodami nustoti
savo sutaupų, kreipėsi į
bankus prašydami grąžinti
jų indėlius. Visuomet ir vi
si Lietuvos bankai jų pra
šymus patenkindavo. Da
bar žmonės išimtus pinigus
vėl grąžina j bankus. Pas
kutiniu laiku net Vokieti
jos gyventojai savo pinigus
paveda Lietuvos bankų glo
bai.
Daugelis valstybių skun
džiasi dideliu nedarbu. Tuo
tarpu Lietuvoje praeitą va
sarą, del stokos darbinin
kų, buvo išleista įstatymas
draudžiąs emigruoti į už
sienį. Darbininkams daug
darbo duoda intensyvi mie
stų statyba ir kylanti Lie
tuvos pramonė.
Valdininkams algas su
mažinti kol kas dar nenu
matoma.
Ne tik objektivųs stebė
tojai viduje, bet ir užsienio
spauda, matydama taip sti
prų Lietuvos ūkišką gyve
nimą, Lietuvą stato pavyz
džiu kitoms valstybėms. Pa
ryžiaus laikraščiai patardinėjo Francuzijos premje
rui Lavalui, užuot vykus į
Ameriką jieškoti paramos,
važiuoti į Kauną pasimoky
ti tvarkyti valstybės eko
nominį gyvenimą.
J. K. Ss.

Darbininkai prarado bi
lijonus dclarių. Amerikos Mukdenas, Mandžurija.—
Darbo Federacijos valdybos Sausio 2 d. Japonai užėmė
narys atsilankęs Washing činčow miestą, Chinų ka
tone, pasakė Senato bedar reiviai turėjo bėgte pabėg
bių aprūpinimo komisijai ti, o miesto gyventojai, Ja
jog 1931 m. bėgyje Ameri ponų orlaivių išgąsdinti, iš
kos darbininkai negavo al sislapstė.
gomis nuo $18,000,000,000 Japonų tikslas yra užim
. TYRINĖS STEIGIMĄ
iki $20,000,000,000, lyginant ti Mandžurijos plotą iki se
DIRBTUVIŲ SVETUR
su uždarbiu kitais metais. nai istoriškai Chinijos sie
Suv. Valstijų Kongreso
Jis sako kad dabartiniu nai. Tą padarius, visa sri
atstovas
Canfield pasiūlė
laiku esama apie 7,500,000 tis Liaotung užlajos paliks
patyrinėti
Amerikos kapi
reikalavo
pasiaiškinimo.
nedirbančių ir kad šeši mi Japonų valdžioje.
SUDEGINO
VISA
ŠEI talistų įsteigtas dirbtuves
lijonai darbininkų dirba tik Japonai gal veršis toliau Japonijos vyriausybė at
MYNĄ
po vieną, dvi ir tris dienas su tikslu užimti Tientsin ar siprašė Amerikos, ir Ame Gallipolis, O. — Vaikų Kanadoje. Tikima kad tas
Peipingą, kad galėtų pri rika atsiprašymą priėmė. pataisos mokykloje du vai iškels aikštėn daug įdomių
į savaitę.
versti Chinus šokti kaip Ja Bet Japonų karininkas ku kai prisipažino kad jie per dalykų ir parodys ką pada
Plieno gamyba 1931 m. ponijai patinka.
ro aukštas tarifas, delei ko
ris tūrinėj o tą incidentą sa
Pernai visose šalyse kur Sausio 6 d. Japonai už ko jog Amerikietis apsiėjo eitą pavasarį, ’turėdami py- dirbtuvės šioje šalyje ne
yra geležies ir plieno išdir- ėmė Hulutao uostą be Chi su Japonais patroliais “lyg kestį prieš kaimyną, užka gali egzistuoti ir turi j ieš
bystės, neąpdirbto plieno nų pasipriešinimo. Japoni jie butų Chinai”, todėl ka lė namo duris ir padegė na koti prieglaudos kitose ša
pagaminta 68,662,000 tonų. ja aiškinasi kad šis užėmi reiviai nesidavė stumdyt ir mą, kuriame’ sudegė šeimy lyse, jeigu nori varyti pre
na iš aštuonių ypatų. Na kybą su užrubežiais.
1930 m. — 92.877,000 tonų; mas yra tik tolesnis Japo atsimušė atgal.
melis radosi apvienėjusioje Kiek jau yra žinoma, ki
,1929 m. — 117,980,000 tonų. nų veikimas prieš Chinus
vietoje.
Geležies išlieta 1931 me banditus.
tose šalyse į dirbtuves yra
TAI BUTU JAPONAMS
tais — 55,312,000 tonų; gi Japonai traukia nuo Čin
sudėta $1,813,000,000 Ame
MUŠTI!
1930 m. — 78,485,000 tonų; čow ant miesto Jobel, seno Washington. — Kariško SAKO RUSIJOJE EINA rikos kapitalo. Kanadoje
BRUZDĖJIMAS
1929 m. — 96,729,000 tonų. vinės Chinų sostinės.
laivyno komisijos pirminin Londonas. — Iš patikėti iš to investyta 45 nuoš., 35
Suv. Valstijos pernai bu
kas siūlo Kongresui bilių, nų šaltinių Londono laik nuoš. Europoj, o likus da
vo pirmoj vietoj plieno ga
lis Pietų Amerikoje ir Azi
reikalaujanti skirti $616,myboje su 25.579,000 tonų; AMERIKA PRADEDA 000,000 dešimties metų pro raščiai skelbia kad sovietų joje. Kanadoj yra 1,500
Rusijoje, po vadovyste iš
Vokietija 2-roj su 8,380,000
DAUGIAU KIŠTIS Į
gramų! budavojimui 120 vyto Leono Trockio, eina Amerikonų dirbtuvių, Eutonų; Francuzija 3-čioj —
MANDŽURIJĄ
rojoj 435, tuo tarpu Ameri
naujų kariškų laivų.
pasalingas rimtas bruzdėji kos darbininkai namie ne
su 7,850,000 tonų; Anglija Washington, Sausio 6. —
mas prieš Staliną.
4-toj su 5,300,000 tonų; Ru Laukiama kad bile dieną
turi darbo.
BOMBOS ITALIJOS
Kiti pranešimai iš Rusi
sija 5-toj su 5,000,000 tonų. Suv. Valstijų vyriausybė
KONSULAMS
jos sako kad sovietai jau
Tikima kad Amerikoje pareikš savo aiškų nusista
Naujiems
Metams, kele maino savo darbų planus ir DEMOKRATŲ PARTIJA
plieno gamyba 1932 m. pa tymą Mandžurijos klausi
GALI SKILTI
Užsienio prekyba
tui Italijos konsulų Ameri
didės.
me ir pareikalaus Japoni koje kokie nors anarchistai žada perorganizuot ir su Washington. — Demok Žinoma, sunku sakyt kad
KAIP PASAULYJE
skaidyt Aukščiausią Eko
Kietos anglies 1931 me jos tolimesnio atsiganapa- komunistai iš New Yorko nominę Tarybą į tris dalis, ratų partijos Kongreso at Lietuvoj visai normaliai ei
STOVI AUKSAS
tais iškasta mažiausia ne darymo už užpuolimą ant išsiuntinėjo bombas gražiai varymui tolyn penkmečio stovai iš šiaurinių valstijų na ūkiškas gyvenimas. Ta
Gruodžio mėn. 1913 me
gu kitados kada šio šimt Amerikos konsulo kelios suvyniotuose pakeliuose ne plano. Ta taryba butų su pasirodė didžiausi prohibi čiau šį nenormalumą suda
tais
piniginis auksas šitaip
mečio bėgiu, išskyrus strei dienos atgal.
va kaipo dovanas. Tokios dalinta į tris komisariatus, cijos priešai ir jie lengvai rė ne pati Lietuva, bet už buvo išsidalinęs:
kų metus 1902, 1922 ir 1925. Valstybės Sekretorius H. nemalonios dovanos buvo kad komisariatai galėtų su laimi rinkimus. Bet pieti sienis. Pav.: į Angliją Lie
23.1%
Tam priežastys yra ke L. Stimson turėjo pasikal pasiųsta į Easton, Pa., Cle sitaikyt su nekurtais dar nės valstijos, kurios buvo tuva išveža daug bekono, Suv. Valstijose
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Vokietijoje
11.1%’
Eastone, Pa., sprogstamų
padidėjus kompeticija kitų
pasiaiškinimo ir atsiprašy dalykų ekspertui atrišant Kalbos apie sukilimą Ru sti nuo “šlapiųjų” demokra kų ekonominį krizį tai nuo Anglijoje
10.1%
kuro medegų.
mo pakaks, bet Stimson už nužiūrėtą pakeli, bombai sijoje pastiprino Amerikos tų. To išvengimui, Demo to kenčia ir Lietuva. Ang Visose kit. šalyse 28.8%
1931 m. kietos anglies iš
trumpo laiko vėl atšaukė sprogus mirtinai sužeistas grudi] kainas.
kratų partijos vadas Ras- lijos pinigas-svaras buvo
kasta apie 60,000,000 tonu.
Japonijos ambasadorių at vyras mirė.
kob
siūlo Demokratams ap- nukritęs 20 nuoš. Tuo bu- Birželio mėn. 1931 m. bu
1930 m. — 69,384,836 tom;
MIRĖ
GARSUS
LABgal pas save ir turėjo aš
sigalvot ir siūlant Kongre du ir į Angliją išvežamoms vo:
1929 m. — 73,828,195 ton.
DARIS
42.7%
tresni pasikalbėjimą.
sui bilius prohibicijos klau Lietuvos prekėms buvo mo Suv. Valstijose
NUBALSAVO
DUOTI
Chicago
j
e
šiose
dienose
Francuzijoje
19.0%
Beuthen, Vokietija.— 14 Tuo tarpu atsibuvo kon
sime, siūlyti tik tokius ku kama 20 nuoš. mažiau, va
BEDARBIAMS
mirė
garsus
filantropas
Ju

Anglijoje
6.8%
angliakasių tapo palaidoti ferencija Stimsono su An
rie reikalauja ir palieka dinasi, Lietuva prekyboj su
GRUDUS
lius
Rosenwald,
arti
70
m.
2.9%
žemėj kuomet jiems dirbant glijos ir Francuzijos amba
prohibicijos klausimą išsi Anglija turi nuostolių. Pa Vokietijoje
2.3%
kasykloj žemė sudrebėjo ir sadoriais, kurių nutarimas Washington. — Senatas amžiaus. Jis savo turtus spręsti pačioms valstijoms, našiai atsitiko Lietuvos Rusijoje
nubalsavo duoti 40,000,000 įgijo su garsia Sears, Roe
Visose
kit.
šalyse
26.3%
kasykla užgriuvo.
gal but prives prie greito
bušelių grudų iš perpildytų buck and Co., kurios buvo kovoti taip sakant už “savi prekyboje ir su Vokietija.
Kaip Kanada rūpinasi be užbaigimo Japonų užpuoli Ūkių Tarybos aruodų mai pirmsėdžiu. Jis išdalino į valdą”, o ne už . visuotiną Del šitų visų priežasčių
darbiais. Kanada sumanė mo Mandžurijos, jeigu Ja tinimui bedarbių. Tą tu $40,000,000 viešiems dabda- prohibicijos atmetimą.
TYRINĖS AL AUS
1931 metų Lietuvos užsie
sukelti $150,000,000 kapita ponija sutiks tų trijų vals rės nutarti ir Atstovų Bu rybės reikalams.
KLAUSIMĄ
nio prekybos balansas yra
lo viešiems darbams, ir aš- tybių paklausyti.
pasyvus
10,000,000
litų.
SUGAVO ŽMOGŽUDAS,
tas.
Washington. — Senatas
tuonių dienų bėgyje sukėlė Taipgi, gal Amerika pa
IR
JIE
NUSIŽUDĖ
Kava vietoj anglies. Bra
Litas ir bankai stiprus. kreipėsi į komercijos ir ag
$215,000,000. Tie pinigai ti viena imsis žygiii prieš AREŠTUOTA 150 KO
zilijoje
gelžkelių
lokomotiHouston,
Tex.
—
Sausio
Truko darbininkų
rikultūros departmentus su
yra iš provincijų ir valsty Japoniją.
MUNISTŲ
vus pradėjo kūrinti kavos 2 d. du žmogžudžiai susi Vidaus ekonominis stip prašymu priduoti žinias
bės iždų. Jie ne vienu kar
Duesseldorf, Vokietija.— grūdais ir lokomotivai eina šaudyme Springfield, Mo., rumas Lietuvoje yra geras. kiek žmonių dirbdavo ir
tu bus paleisti Į darbą ir PAKORĖ DU VAIKU
Policija areštavo 150 ko taip gerai kaip ir anglimi su policijantais nušovė še Lietuvos pinigas-litas gana kiek grudų būdavo svnau
ne vienoje vietoje, taigi gal Chicago. — Vaikų auklė munistų agitatorių apspi
kūrinami. Brazilija turi ka šis policijantus ir pabėgo. stipriai laikosi ir jam jokio dojama alaus išdirbimui
nebus jaučiama jų didelė turtingoje šeimynoje, ap tusių dirbtuvių vartus. Jie
vos tiek daug kad neturi Jie tapo apsupti šiame mie kritimo pavojaus negręsia, prieš prohibicijos laikus.
reikšmė, tačiau faktas yra imta pamišimo ar kokios
norėjo sukurstyt darbinin kur ją dėti, todėl sumanė ste viename name, bet ne nes jis auksu paremtas Senatui paduota sumany
faktu jog Kanada daugiau kitos negerovės, pakorė du
kus streikuoti prieš val išbandyt lokomotivų kuri- pasidavė gyvi, vienas nušo daugiau negu įstatymu nu mas palikt svaiginančių, gė
tuo klausimu padaro negu savo globojamu vaikučiu ir
džios
sumanymą mažinti al nimui. Sausi grudai puikiai vė kitą ir pats nusišovė. Jie matyta. žmonės matyda rimų kontrolę kožnai vals
Suv. Valstijos.
pati pasikorė.
gas.
dega.
buvo broliai.
mi lito stiprumą ir žinoda- tijai savo nuožiūrai.

2

DIRVA

Sausio 8, 1932

Sausio 8, 19'

50 m. amžiaus. Iš Lietuvos WATERBURY, Conn, p
baimės kad kunigėlis neįsa
paėjo iš Darsuliškių bažkytų išvest į šaltąją.
nytkaičio, Trakų apsk. Li Gražus vakarrėlis. Sve- j į
Koresp.
ko čia giminių. Buvo ge čiai. Vietos SLA. 11 kuo-j i
Pennsylvanijos valstijos TMD. moterų 8 kp. vaka ras SLA. 105 kp. narys, pa pos jaunuolių parengtas va- J
darbo biuras pradėjo regis ras. Gruodžio 31 d. buvo remdavo kuopos reikalus ir karėlis “card party” Gruo-ĮL
TORONTO, ONT.
truoti bedarbius dirbimui surengta T.M.D. moterų 8 kitus dalykus aukomis. My džio 29 d. pasisekė geriau
MONTREAL
Mažina miesto lėšas. Mie prie Pymatuning vandens kp. 10 metų sukaktuvių pa lėjo savo tautą, seniau skai negu tikėtasi. Salė buvo už-:
Atsakymas “Kel.” kores
sto taryba, norėdama su rezervuaro statymo vaka minėjimui ir naujų metų tė “Lietuvą”, o dabar “Dir pildyta publika. Del kožnų Klebono ir davatkų gyye- pondentui Torontiečiui.. 52
mažini miesto valdžios lė rinėj Pennsylvanijoj. Rei sutikimui vakaras. Progra vą”. Palaidotas Kalvarijos keturų ypatų buvo prireng- ninias. Čia turim labai die nr. “Kel.” tūlas Torontietis
šas nusprendė sumažinti kalinga bus apie 1,000 dar mas buvo gan geras, išpil kapinėse Gruod. 31 d. SLA. ta stalelis. Ant pagrindų vobaimingą kleboną. Klebo- aprašo buk vietinės Lietu
IxcLjJlIlCbv LT L LIULI. Oi Ll. OJLjik.
•!
1
•
i
1 1 • 1
•
policijantų ir ugniagesių bininkų nuo Sausio 11 d. dė vien jaunimo spėkos.
105 kp. nupirko gėlių vni- i buvo sukrauta dovanos pa- nas įeikalauja kad kiekvie- vės moterys išnaudoja vy
skaičių: iš policijos depart Darbo bus apie 10 mėnesių. Vakarą atidarant, pirmi niką ir parūpino grabne- dabintos kutosais iš Lietu- nas vietos Lietuvis pi iklau- rus. Už tai jis yra tikras
ment© paleisti 162 vyru ir
ninkė M. Mockevičienė pa šius. Lai buna geram tau vos vėliavos spalvų. Trys sytų j parapiją ir būtinai savo kolonijos Lietuvių žeapie 120 ugniagesius. Taip
sakė trumpą kalbą paminė tiečiui ramu ilsėtis amžinai. jaunutės mergaitės vaikšti-Į apsimokėtų mokestis, taip- mintojas, purvintojas. Jis
padarius sutaupytų Į metus BROOKLYN, N. Y. dama šio vakaro tikslą ir Laidotuvėmis gražiai apsi nėjo po dalyvius, pasidabi-igi kad nei vienas neliktų užsipuola ant M. ir P. D.
apie $750,000.
moterij kuopos atliktus lab rūpino graborius A J. Key- nusios tautiškomis spalvo- be_velykinės išpažinties,
neturėdamas visai faktų.
Policijos ir ugniagesių Kažin kodėl “Dirvoj” nė daringus, kulturingus tau doszius.
“D.” Rep. mis ir pardavinėjo saldai Prieš Kalėdas apsilanko M. atvažiavo ir apsigyveno
viršininkai tačiau sako kad ra žinių iš Brooklyno-New tiškus darbus. Programą
kiekvieno Lietuvio namuo Torontoj, bet nebuvo gir
nius ir cagiretus.
tą padarius, viešos saugos Yorko, o čia labai daug vi pradėjo su muzika trio: C.i
se
ir dalina velykines kor dėti kad butų nuskriaudus
Porą valandų palošus,
departmental paliktų be sokių nuotikių yra. Pas Melašiutė, armonistė, J. I
teles
ir susirašo vardus. ką ar kuriam vyrui kišekomitetas išdalino dovanas
atitinkamo skaičiaus vyrų. mus viešpatauja didelė be Stulgaitė, smuikininkas, E. I
prie kiekvieno stalelio tiems Artinantis Velykoms visos nius aptuštinus, niekas jai
Vietoje to jie siūlo numa darbė, daug dirbtuvių užsi Stulgaitytė, pianistė. Markurie turėjo aukščiausią davatkėlės atlieka išpažin jokio užmetimo negali pa
žinti algas 10 nuošimčių ir darė, darbininkai paleisti, šaliukas ir Šakaliukas, pri
'laimėjimų skaitlinę. Taipgi tį, klebonas susižymi atli daryti, išskyrus Torontielaikyti visus policijantus ir ir nežinia kada pradės dir tariant Valiukui armonikė
buvo traukimas giliukingo kusius velykinę ir žino ku čio, .kuris matyt iš pavydo
bti. Tūkstančiai žmonių ne le, sudainavo “Oi varge” ir L. M. K. Lietuvių Mote- numerio išlaimėjimui elek- rie neatliko jos. Juos galė ėmė ją šmeižti kad M. neugniagesius tarnyboje.
turi ką valgyti nei kur gy “Mes berniukai”. Armoni rų Klubas Gruodžio mėn. trinės lempos, Po to buvo tų išvardint viešai kas ne pasikvietė jo pas save už
Areštuota 11 komunistų. venti; pilnos gatvės varg kų duetus ir solo atliko K. turėjo susirinkimą ir pie- užkandžiai, iSvečiai buvo atlieka tos priedermės, bet meilužį. Jo protu, jeigu
dar taip aiškiai nedrysta. kas kur važiuoja ar parva
Kada Gruodžio pradžioje šų, net koktu žiūrėti.
Maršaliukas ir C. Melašiu tus Barium viešbutyje. Bu- linksmi ir pasitenkinę,
komunistai rengė “alkanų Daug ir Lietuvių kenčia tė. Toliau, Adelė ir Ona vo lošimas bunco ir korto Buvo svečių atsilankę iš Tačiau eidamas antras Ka žiuoja tai reikia apipur
maršavimą” Į Washingtoną alkį ir nežino ką daryti nei Sakaičiutės, sudainavo tris mis, su dovanomis. Sausio visur: iš tolimo Michigano, lėdas su kortelėmis, asme vinti. Jeigu M. važiavo į
jiems niekas netrukdė. Bet ko griebtis. Kurie turėjo dainas, akompanuojant H. mėn. bus kitas smagus su-j iš Ohio ir iš Chicagos. Bu- niškai išburnoja kaip tik Montrealą tai turėjo ir rei
siėjimas ir pietus.
vo iš kaimyniškų miestų — išmanydamas.
•kada vienas kunigas suma apsipirkę namelius, dabar Mockevičiūtė.
kalą, o korespondentui ma
daugelis
jų
neteko,
nes
ne

Trečias
apsunkinimas
tai
iš
New
Haven
13
ypatų
su
nė savo maitinamų alkanų
Moterų
Klubo
banketas,
tyt gaila kad M. jo nepasi
Piano solo: Algis Varajų tokią pat demonstraciją, galėjo išsimokėti nei mies šiukas ir H. Mockevičiūtė. rengtas Book Cadillac vieš savo vėliava—347-ta kuopa klebono reikalavimas kad vadino važiuoti kartu ir
komunistai tuoj apspito ir to taksų, nekalbant jau a- Dutch šokį atliko dvi poros butyje, buvo labai gražus jaunuolių. Jie pakabino sa vedusios poros kas metai nedavė progos tos koloni
pradėjo' tarp bedarbių pla pie mokestį bankui. Gaila mažų vaikų; nigerio šokį— ir pasekmingas, vieta pui vo vėliavą virš savo būrio gimdytų kūdikius, nes jam jos Lietuvius paterlioti.
tinti savo literatūrą ir ra tų musų vientaučių. Nors A. Melašienė; baleto šokį— ki, daug gražių žmonių. Jei ir visus smagino savu gy iš to esti daugiau naudos ir Toliau spjaudo ant P. D.
ginti bedarbius nesidėti su kaip kada “Dirva” parašo keturios gražios merginos. ne šis klubas, neturėtume vumu. Taipgi buvo delega žmonės laikosi prie parapi už tai buk jis esąs M. mei
tuo kunigu. Policija komu kad laikai gerėja, bet iš to M. K. Mockevičius kalbė tokių gražių progų pasilin cijos iš Stamford, Bridge jos, mat, neprigulinčio ne lužis. Čia vėl pavydas kam
port, Ansonijos,' Hartford, priima nei vaikų krikštyt, kitas, o ne jisai, na ir pliau
nistus suvaldė ir nepaklus matyt kad jokio gerėjimo jo apie TMD. atliktus ne ksminti.
iir Naugatuck.
niųjų 11 nuvedė Į šaltąją. nėra. Dar kurie ir dirba įkainuojamus Lietuvių tau Bankete dalyvavo iš sve-i----- o;------- Malonu ma— taipgi kūmai turi būti pa- škia nesąmones. Jei žmo
tai turi dirbt pusdykiai, nes
tai kultūros darbus, kada čių iš Clevelando: pp. Žiu-; tyt. kad jaunuoliai taip gra rapijonai, ir tt. Tokias po- gus su motere ar mergina
algos kapojamos be jokio
poni Gudis, kurie tapo žiai remia vieni kitus. Pir- ras kurios jo įsakymo ne- pakalbėjai ar kur viešai pa
Paskyrė $18,546,553 be pasigailėjimo. Pragyventi Lietuvoj kazokai persekio viai,
viešai
perstatyti vietiniams. H kartą matome kad visas pildo vadina paleistuviais sirodei tai tokie skystapro
darbių aprūpinimui. Penn- labai sunku su tokiu už jo Lietuvių spaudą, nuo ku
rių kentė ir tie kurie paga Labdarybė. Moterys su-iI apskritis taip remtų kokios neatsiziuredamas į tai kad čiai korespondentai ir ima
sylvanijos valstijos legisla- darbiu.
Jurgis A.
liau turėjo bėgti Amerikon rengė bunco ir kortų vaka nors pavienes kuopos pa- šiais blogais laikais ir pa ' pliaukšti.
tura Harrisburg, Pa., baig ----------- «»---CT>®€>-- <»----------rengimą.
tiems tėvams sunku pragy-Į1 Patartina Tarontie č i u i
ir čia įkūrė Tėvynės Mylė rą, kuris buvo labai pasek
dama 1931 metus nubalsa
Iš
žymesnių
svečių
reikia
vent. Kas butų jei turėtų gerai apsiprausti burnelę ir
vo paskirti įvairiems vals LONDONAS, Anglija tojų Draugiją.
mingas ir davė pelno $200. paminėti garbės svečius pp. pustuzinį mažų vaikų. .
pasižiūrėt į veidrodį kokiu
Po programo buvo šokiai, Suvargusiems Lietuviams Bačiūnus iš Sodus, Mich., Matyt musų katalikai datijos darbams $18,546,553,
esi: jei paeini iš raudonųjų
kad butų galima aprūpinti Dabartinis musų klebo jaunuoliams griežiant.
sudėta 130 kašių su maistu. O. Karpavičienė iš Cleve- ro taip kaip pats klebonas tai važiuok ten sveiks, pas
darbu daugelį bedarbių. Iš nas Kun. Dr. K. Matulaitis , Salė buvo papu ošia, -gėlė Šiam tiksluL.su aukomis lando, ir p. B. R,kimokai- su savo gaspadine. Nors juos, Jtn*a'ši sa'u ’draugužę,
tos sumos $350,000 tuojfftf kad ir nesenai atvykęs, jau mis ir pora eglaičių, “vidu prisidėjo daugelis įstaigų tis iš Chicagos. Taipgi bu- jis supranta kad pačiam tas nereiks kitiems pavydėti ir
gali būti pradėta naudoti, pradeda kaip ką pagal sa ryje stovėjo Kalėdų Diedu ir biznierių bei šiaip pavie vo atsilankius p. Nora Gu- negerai, bet kitiems Ubai;Įšmeižti.
P. D.
o $17,600,000 turi būti už vo vykinti. Užbaigiant su kas, iš šalių stovėjo Ame nių asmenų ir narių. Gar gienė iš Chicagos ir p. Da- nori prikalbėtu Bažnyčioje;
Ar jau išrašėt “Dirvą”
tvirtinta gubernatoriaus ir sirinkimus kunigas liepia rikos žvaigždėta ir Lietu sinti pagelbėjo ir vietos ku nušis iš Pittsburgo.
nuolat laiko užkvietęs polisaviškiams Į Lietuvą? — už
vos
trispalvė
vėliavos.
valstijos teismų.
sukalbėti Sveika Marija ir
nigai.
Iš vietinių gerai žinomų cijantus ir visų kurie jam $3.00 metuose pralinksminsi t
Gubernatorius buvo su Amžiną Atilsį, sako kad Del ko gimė TMD. mote
neištikimi
visą kaimą!
veikėjų
kurie atsilankė rei- n
eištikimi kinkos dreba iš
is
manęs net $120,000,000 dar Amerikoje įvairiose katali rų kuopa. Čia buvo gana Mirtys. Ligonbutyje mi Ida paminėti p. J. Tareila,|
bų programą, bet tas tapo kiškose draugijose irgi taip skaitlinga TMD. 61 kuopa. rė p. Aleliunienė. Paliko i
nuliūdime vyrą, porą vai- 1 U-tos kuopos pirmininkas
atmesta.
daroma. Gal dar ką naujo Užėjus socializmo, bolševiz
kų, taipgi tėvelius, brolius ir kandidatas į SLA. iždi
pradės įvesti kas pas jus mo ir kitokiems iždams, ir seserį. Buvo vos 26 m. ninkus; Dr. J. Stanislovai216,000 vaikų nedamaitin- Amerikoje praktikuojama. kuopa pradėjo krikti. Po
tis, kandidatas į daktarus
ti. Iš 800,000 Pennsylvani- Jis mėgsta ir pacenzu- ni M. Mockevičienė buvo 61 amžiaus. Aleliunas užlai- kvotėjus, Tarnas Matas, V.
jos vaikų lankančių mokyk ruoti laikraščius. Sekma kp. narė. Numatydama kad ko Lietuviškos duonos ke Kenausis, J. žemantauskas,
las apie 216,000 vaikų ken dienį, Lapk. 15 d., tuoj po vyrų kuopa eina vėjais, my pyklą West Side.
Taipgi mirė pp. Gudynų Adv. Lukošius ir visa vieti
čia nuo nedamaitinimo su pamaldų J. Naujokaitis pa lėdama TMD. organizaciją
dukrelė, Evelina, po opera nė pildomoji taryba.
pavojumi džiovos ligos.
sirodė pardavinėjąs laikra 10 metų atgal sukūrė TMD. cijos ir sunkios ligos. Bu Turime pasidėkavoti ko
Nedamaitintų vaikų ei ščius pas bažnyčią, kaip vi moterų kuopą. Dabar ta
mitetui kad tokiuose pras
lė padidėjo 25 nuoš. bėgyje sada pardavinėdavo. Ku kuopa turi 30 narių, susi vo vos 5 m. amžiaus.
tuose laikuose galėjo suren
vieno meto. Tai yra vaikai nigas nelinksmu veidu pri deda iš prakilnesnių vietos Abiejų laidotuvėse pasi gti tokį įstabų vakarą. Ko
tarnavo graborius K. Ste
tik viešųjų valdiškų moky ėjo prie pardavėjo ir klau moterų ir merginų.
mitetas susidėjo iš: p-lės
klų. Prie to yra daugybė sia kokius jis laikraščius Dėka tos moterų kuopos, panauskas.
Korespondentė. Elenos Tareilaitės, p. K.
nedamaitinamų kūdikių že platina. Paėmęs iš parda čia turime gražius tautiš
Stanislovaitienės, p-lės 01miau mokyklos amžiaus ir vėjo laikraščius savo švel kus parengimus ir moterė
^os Ažunariutės, p. Algir
nesant kam juos prižiūrėti niais pirščiukais nuodug lės tankiai atlieka ir labda
do Vokietaičio ir p. Boliaus
jie dar labiau kenčia alkį. niai pavartęs, pamatė “Die ringus darbus. Linkėtina WILKES BARRE, Pa. Petrausko.
Mokyklose nors apsirūpi nos Naujienas” iš Kauno. joms geriausių pasekmių ir
Tveriasi Tautinė parapi Reiktų daugiau panašių
na jais mokyklų sveikatos Kunigas pasakė; “Karys” toliau.
pai engimų daryti, nes tas
taryba.
tai nieko, bet “Dienos Nau Sunki bausmė jaunuo ja. Nuo Lapkr. 1 d. musų sutraukia jaunimą ir pa
Allegheny apskrityje yra jienos” nereikėtų platinti. liams. Gruodžio 29 d. .tei mieste pradėję atsibūti pa skatina juos į veikimą, net
apie 12,000 nedamaitinamų Ir nuėjo sau. Kalnavertis. sėjas Cecil pasmerkė ketu maldos Lietuvių kalboje. senesnius narius ir veikė
Atsirado būrelis Lietuvių
mokyklų vaikų, kuriuos ap
ris jaunuolius, neturinčius kuriems patiko Tautos Ka jus džiugina kad jų užau
rūpina pienu ir valgiu mo
nei po 20 m. amžiaus, visam
J. A. URBONAS
talikų Bažnyčios tvarka ir gintam^ Susivienijime ran
kyklose.
mokyk
 534 Michigan
Turtas:
$1,404,038.14
avė.ir $1,000.
DaytonJ1 amžiui kalėti už apiplėši
S. L. V Daugelyje
tari keturis
apsaugos
skyrius:
$150; $300: S600t
dasi tiek gyvumo. Viena
3 vaikų
Ligoje
pašalpos savaitėje
moka: $6.00; užlaiko
$9.00; irvisokius
$12.00.
Mj mą ir nušovimą krautuv- jie pasiryžo sutverti para
lų
maitinimui
fondą
Kolonijose.
kuopa
iš kitos pavyzdį ims
<
Jeigu
jautiesi
geru Lietuviu, jei tau
apeina tavo Rekordus
šeimos liki- t ninko Ebenezer Lapkričio piją. Iš karto Kun. M. Vasukelia
pačios
mokytojos.
Lietuviškus
ir
taip
vėl Susivienijimas
t mas kuomet tu iš šio pasaulio pasišalinsi, jei rupi paties padėtis 1
ladka, Scrantono Tautinės
nelaimei
ar372
ligaiKuopos
ištikus —
prisirašyk
prie didesnėse
S. L. A. Lietuvių
Prie šios or- 3 >4 7 d.
Iš pasmerktųjų trys parapijos klebonas, apsi atbus. Duokit naujai kar
S.
L.
A.
randasi
visose
4 gar.ir.acijos priklauso visi prakilnus Lietuviai. Buk ir Tamsta tų J
J prakilniųjų tarpe! Prirašyk ir savo mažamečius — berniukus ir * yra Lenkų vaikai. Penktas lankydavo ir atlaikydavo tai progą!
M mergaites.
5 iš dalyvavusių žudystėj pa
pamaldas. Nuo Gruodžio Ponai Bačiūnai, p. Kar
5
Informacijų kreipkitės j Centrą aukščiau paduotu antrašu ar- * bėgęs. Jis irgi Lenkas.
LIETUVIŲ
AMERIKOJE
į ba
į vietinių
kuopų
valdybas.
307
W. 30
Street
New York, N. Y. I
16 d. Kun. M. Valadka per pavičienė ir p. Simokaitis
LABAI UŽIMANTI KNYGA SKAITYTI
Mirė Andrius Naginis. sikėlė į Wilkes Barre ir ei dar paviešėjo Waterburyje
Su daugeliu paveikslu.
156 pusi, didumo.
Didžiausia Lietuvių Organizacija
į Pereitame num. “Dirvoje”
na klebono pareigas. Žmo dieną, praleisdami laiką su
buvo rašyta kad nuo nuo nės domisi šia nauja para jaunuoliais ir veikėjais šia
Kiekvienam patartina Įsigyti čią Įdomią ir svarbią
dingos degtinės mirė Len pija ir uoliai darbuojasi. me mieste ir apielinkėje, ir
knygą pasiskaityti. Seniau jos kaina buvo net $1,
dabar, norėdami duoti progą kiekvienam ją įsigyti,
kas Bikowski, o jo įnamis
Gruodžo
31
d.
išvažiavo
į
Manoma greitu laiku pirkt
atiduodame tiktai už 5Cc. Atlyginimą galit prisiųs
Lietuvis apsinuodijęs nu žemės naujai bažnyčiai sta Bostoną. Matyt kad p. Bati pašto ženkleliais (tiktai Suv. Valstijose), arba su
vežtas ligonbutin. Tai bu tyti. Linkėtina kad šis su čiunas didžiai užsiėmęs Su
“Dirvos” prenumerata prisiunčiant $2.50 vertės
vo Andrius Naginis, kuris manymas pasisektų. K. D. sivienijimo reikalais ir įdoLietuvos Bono Kuponą 1932 metų.
pasikankinęs pora dienų ir
niauja veikimu, nes su dau
gi mirė. Kalbama kad juos
Kaina buvo <$1.00.
Dabar tik 50c.
geliu pasimatė ir daugelyje
kas tyčia nunuodiję, bet NAUJI KALENDORIAI reikalų pasitarimus turėjo.
Klauskite Katalogo, iš Kurio
daktarų pripažinta kad ta
Waterburio Paukštis.
“DIRVA”
Pasirinksite Visokių
degtinė buvo užnuodyta.
Už
$3
metuose
oralinksminsit
KERDIEJUS
6820 Superior Ave.
Cleveland, Ohio
Velionis A. Naginis bu JONAS
G63 FOURTH ST.
visą kaimą — užrašykit saviš
vo nevedęs ir turėjo virš S. BOSTON, MASS., U.S.A.
kiams į Lietuvą “Dirvą”.
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žęs į Ameril
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viui Bakanui
rodinėdamas
“kvalifikacija:
kamiausio n
kandidato į S
bėjus. Dargi
jam pavyks
SLA. nariams
Kuomet tau
nybė” atidenj
gio kazyras 1
lošė pas P
Berline, tai “I
ėmė Dargį ba
dama “Vieny!
O dabar Darg
Ameriką, prac
pilti raudonus
dariečiąms į s
juos fašistais,
ir sandarieči
kad jų tarpe
kaitininkų.

Jau visi žvii
čirkšti ant ste
tik Dargis grj
ką sudėjo vi:
ofise ir išpasal
sijos tikslą,
ėmė bučiuoti
damas: “Povil
laiku pargryž;
reikalingas ir
didelė paspirti:
mes su social
tėm savo sąra!
T. ir turim la
pralaimėsim rii
mes daugiau
nebūsim, o tu
svarbus šis ofi
musų nusistaty
tizmą’.”
Po to vėl ka
čiavo ir pasi;
kovą iki galo,
visus katrie ne
▼

▼

Socialistai n
garsint savo k;
niko “Dr.” titi
pasauliui labai
vyną: “Fašiste
valdžiai Dr. M
kad negautų p
pierų, apkaltino
hilistu” ir buk i
kad praeis koki<
turi mėnesiai
gaus antras po:
bus jau po SL
Na o už d viej t
pačiam pasauli
socialistų laikrj
linksmą navyn^
tas Vinikas gau
popieras.”
Nejaugi socie
kad tokiomis :
kacijomis ras u:
lesnių kad jiem
S.L.A. nariai
tuos kurie pre
nori įsigauti į
mąją Tarybą ii
jiems prigauti.
▼
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kėjimą susitart:
kainose reikia i
vo kaip Italijo.
ir sovietų Stali:
kiu valdovu gali
nas Grinius, ki
į SLA. prezident
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STEIGKIM LAISVAS KAPI
NES LIETUVOJE

Gruodžio 27 d. atsibuvo
Rašo Žinučių Rinkėjas.
organizativis susirinkimas
sutvėrimui draugijos vardu
“Adv.” Paul Dargis, bai Lithuanian College and Nedera mums Lietuviams, riausia, butų galima parinkti
gęs Plečkaičio universitetą Professional Association of nebažnytiniams, skverbtis i vieną iš puikių Nemuno ar Ne
Bei line (Vokietijoj), gry- Connecticut (Lietuvių Ko katalikiškas kapines, kada vi ries upės kalnų, ant kurio iš
žęs į Ameriką tuoj ėmėsi legijos ir Profesionalų Dr- są gyvenimą nieko bendra su statyti kokį nors Laisvamany- RYKLĖS VIDURIUOSE knypkių, dalis retežio inka
rui, kampas medinės nuo
bės paminklą, ištaisyti kalne
Naujausi
per socialistų “Naujienas” ja). Susirinkimas įvyko po bažnyčia neturėjom.
Pagelbėkim Lietuvos Lietu parką, o slėnyje laidoti miru
muilo
dėžės, du maži gele
Ties
Hawaii
salomis
su

advokatauti savo step-uoš- num. 243 Front st.
viams įsteigti tautiškas nepri sius. Tokią vietą galima butų gauta ryklė (shark), 200 žiniai inkarai, ir du svarai
viui Bakanui Ilgajam, pri- Dalyvavo apie 17 ypatų. klausomas kapines.
užvadinti “Anapile”, kaip seno
rodinėdamas to nemokšos Šiame viename susirinki Dažnai ateina žinių iš Lie-i vėj vadinosi dievų vieta, kur svarų sunkumo. Jos vidu visokių geležgalių, kaip vi
Žentai iš Amerikos
“kvalifikacijas” kaipo tin me daug atlikta: priimta tuvos kad štai mirė garbingas,! narsių karžygių vėlės keliau riuose rasta šie daiktai; dvi nių, muterkių ir tam pana 2 aktų komedija iš Amerikiečių
padkavos, kareivio diržas, šiai.
kamiausio nuo socialistų įstatai, išrinkta valdyba ir doras, visą gyvenimą pašven davo amžinam gyvenimui.
prietikių Lietuvoje. Lošia 4 vy
kandidato Į SLA. iždo glo komisijos. Nutarta vėl su tęs Lietuvystei pilietis, ir ku- Paminklo pamate, kuris sto užpakalinės mulo kojos Matyt godi buvo ta žuve rai ir 3 moterys. Kaina ....50c
kaulai, puskvortė visokių lė....
bėjus. Dargis mano kad sirinkti Balandžio 3 d.
nigas-klebonas atsisakė laidoti vėtų vaizdžioje vietoje, galėtų
Kūmučių Rojus
jam pavyks apdumti akis Rodos jau gana visokių katalikiškose kapinėse.
Keturių veiksmų tragi-komedija
būti kūrinama amžina ugnis.
iš prohibicijos laikų. Reikalinga
Kyla didelis pasipiktinimas
SLA. nariams.
Pinigus toms kapinėms gali
draugysčių ir susivienijimų iš pusės progresivės visuome
6 vyrų ir 6 moterų. Knygutė 60
ma butų sukelti, gerai pasipusi. Kaina .......................... 50c
yra, bet dar mažai musų nės, bet kunigas laikosi savo šventus tam. darbui. Tą fondą
tarpe profesionalinių orga ir tiek.
Atgimimas
rems ir Lietuvos ir Amerikos
Kuomet tautininkų “Vie
4 aktų tragedija iš kovų už spau
nizacijų. Ši draugija savo Niekam nei į galvą neateina veikėjai. Amerikoje rasis to
dų. Lošia 7 vyrai, 2 moterys. 50c
nybė” atidengė Paul Dartikslu turės sutraukti mo- mintis užklausti tos pačios kių kurie toms kapinėms už
Divorsas
gio kazyras kuriomis jisai
Paprasta kavo bu
kytesnius į vieną ir užmeg- progresivės visuomenės: Kokią rašys savo draugijų (Susivie
3 aktų komedija iš Amerikiečių
lošė pas Plečkaitininkus
na
skanesnė
dadėprietikių Lietuvoj. Lengva staty
sti ryšius su Lietuvos auk teisę turi tie progresiviai žmo nijimo ir kt.) pomirtines. Ma
jus
biskį
cikorijos.
ti. Lošia 6 vyrai, 4 mot. ... 50c
Berline, tai “Sandara” tuoj
štesnio mokslo studentais. nės reikalauti kad kunigas tą žai kuris Amerikiečių Lietuvių
Franck
’
s
Chickory
Palangos Ponaitis
ėmė Dargį baltinti, iškolioTuo budu bus galima dalin pilieti kuris nieko bendro su veikėjų norėtų būti paliktas il
3 aktų komedija iš Amerikiečių
priduoda
nepapra

dama “Vienybę” fašistais.
prietikių Lietuvoj. Lošia 4 mote
tis žiniomis įvairiomis mo katalikiška religija neturėjo — sėtis Amerikos žemėje, kuomet
stą
skonį
koks
ga

rys, 7 vyrai ............................. 50c
O dabar Dargis sugryžęs Į
kslo žiniomis, apie budus dargi buvo atviras religijos butų galimybė pasilaidoti Lie
lima rasti kavoje
Ameriką, pradeda per “N.”
Šventadarbiai
priešininkas — jam mirus lai tuvoje. Ten galėtų parvežti ir
įsigavimo į mokslo institu
duodamoj puikiau
Vieno akto tragedija iš kovų už
dotų katalikiškose kapinėse su palaidoti jo pelenus. Veikėjui
pilti raudonus pipirus sanspaudų. Lošia 3 m„ 1 vyrai. 25c
cijas ir su laiku gal bus ga katalikiškomis apeigomis ? Tai dirbusiam Amerikos Lietuvių
siuose
viešbučiuo
dariečiąms į akis ir kolioti
se.
Žemes Rojus
e
lima ir aktualę pinigišką dvejopas Įžeidimas žmogaus: tarpe ■ tautos darbą, kilusiam
juos fašistais. Dabar gal
3 veiksmų komedija iš Amerikie
pagalbą duoti. Tiktai tie pirma, paniekinimas to garbin iš Lietuvos ir mylinčiam savo
čių gyvenimo. Lošia 5 vyrai ir
ir sandariečiai praregės
4 moterys ............................. 50c
galės prigulėti į šią organi go, doro laisvamanio; antra, tėvynę, koktu -net pamanyti
kad jų tarpe randasi PlečDU BAILIU — 1 akto komedija.
zaciją kurie jau baigė high įžeidimas katalikų, kuriuos jis kad turės liktis svetimoje ša
Lošia 2 moterys, 3 vyrai .... 15c
kaitininkų.
school, toliau varo mokslą mėgino atšaldyti nuo religijos. lyje, tarp svetimų nežinomoje
"KRYŽIOKAS“ — 2 atidengimų ko
medija. Lošia 2 vyrai .......... 15c
kolegijoj arba profesiona Ką pasakytum, progresivi vietoje kapinyne įspraustam.
GRAFAS KAIMIEČIO BERNU —
Dabar
yra
geras
laikas
pra

žmogau,
kad
Lietuvybės
dirvo

linėj mokykloj, arba kurie
6 aktų komedija. Lošia 9 vyrai
Jau visi žvirbliai pradeda jau šitokį aukštesnį mokslą je dirbęs žydas, Vokietis, Ru dėti rūpintis steigimu Lietuvo
ir 3 moterys ...................... 25c
RYTŲ PILIS — drama 5 aktuose,
čirkšti ant stogų kad kaip užbaigę.
sas ar kitokis, jam mirus, bu je Laisvų Kapinių, tik reikia
Lošia 9 vyrai, 5 moterys ... 35c
tik Dargis gryžęs į Ameri Juozas Raymond, B. A., tų norima jį laidoti katalikiš susinešti su atsakančiomis įs
UŽKEIKTA MERGELĖ — 4 aktų
pasaka. Lošia 5 v., 2 m...... 15c
ką sudėjo vizitą Vitaičio baigęs jau vieną mokslą kose kapinėse? Manau kad ne taigomis Lietuvoje, kad darbas
REIKALAUKIT DABAR!
ofise ir išpasakojo savo mi Yale Universitete ir toliau noromis kiekvieno musų veide butų našus ir nenueitų vėjais.
sijos tikslą, Vitaitis tuoj varąs mokslą Princeton pasirodytų Ironiška šypsena. Nėra abejonės kad Lietuvos
Galit ją pirkti visose gerose grosernėse ir
ėmė bučiuoti Dargį, saky Universitete, pirmininkavo O vienok kaip atbulai ir keis valdžia tam darbui pritars ir
kavos parduotuvėse
6820 Superior Ave.
damas: “Poviluk, kaip tik šiame susirinkime ir vėliau tai norima padaryti kada mir sutiks duoti vietą.
HEINR
FRANCK
SONS
i„c.
šta nebažnytinis Lietuvis, ir
Lietuvos
laisvų
pažiūrų
vei

Cleveland, Ohio.
laiku pargryžai; esi labai buvo išrinktas organizaci
piktinamės kada kunigas kėjai prašomi atkreipti į šitą
FLUSHING. N.Y.
reikalingas ir busi mums jos pirmininku. Pr. Zda- mes
atsisako laidoti katalikiškose savo dėmėsi.
didelė paspirtis. Žinai kad nis, Yale Universiteto stu kapinėse.
mes su socialistais pasta dentas, jau baigęs mokslą Taip, mes nors vienos tautos
tėm savo sąrašą į SLA. P. Lietuvos Universitete, Kau nariai, bet esam skirtingų pa
T. ir turim laimėt. Jeigu ne, buvo išrinktas vice-pir- žiūrų. Vieni Lietuviai katali
pralaimėsim rinkimus tai ir mininku. Dr. J. Satnislo- kai; kiti Lietuviai liuteronai;
mes daugiau šiame ofise vaitis iš Waterburio buvo treti Lietuviai pravoslavai; ki
nebūsim, o tu žinai koks išrinktas iždininku. P-lė ti Lietuviai laisvamaniai, ir tt.
svarbus šis ofisas kovai už Ona Danus, mokinė Gate Religijos klausime mes esame
musų nusistatytą ‘demokra way School New Havene, labai skirtingi. Neretai net at
kaklus priešai vieni kitiems.
tizmą’.”
likosi išrinkta protokolų
Po to vėl karštai pasibu sekretore. Dar prie to du Tokiems skirtumams esant,
čiavo ir pasižadėjo vesti buvo išrinkti į veikiančią kito išėjimo nėra kaip tik pri
kovą iki galo, fašistuojant tarybą ir užpildyti vietas valome įsisteigti Laisvas Kapi
nes.
visus katrie ne su jais.
valdyboje jei katrie iš val Steigimas Laisvų Kapinių
dybos negali pribūti į susi Lietuvoje yra būtinas reikalas
greitesniam priėjimui prie su
Socialistai norėdami iš rinkimą. Šie yra: Augus tvarkymo padėties. Kada Lie
Įw
garsint savo kandidato Vi- tas Kankel, metalurgas, ir tuvoje įsisteigs Laisvos Kapi
niko “Dr.” titulą paskelbė Clarence Balanda, teisių nės, su Amerikiečių prisidėji
įY
pasauliui labai strošną na- studentas. Jie abu iš Wa mu aukomis, tas kapinynas bus
vyną: “Fašistai apskundė terburio.
lyg koks Amžinos Ramybės Go
valdžiai Dr. M. J. Viniką Į pastovias komisijas ta jus, ir tuomet pasibaigs paže
kad negautų pilietinių po- po išrinkti sekanti nariai: minimas mirusių tautos veikė
pierų, apkaltino j j esant ni Vaišių komitetas: p-lės Al jų. Reikalinga tokios kapinės
hilistu” ir buk fašistai sako dona White, Elena Tareilai- kur vietoj kryžių, aukštų nekad praeis kokie trys ar ke tė ir Albertas Pilvelis. Į tvarkiai pristatytų paminklų,
turi mėnesiai iki Vinikas spaudos komisiją: p-lės Al žaliuotų aukšti medžiai, žydėtų
gėlės ir krūmai, kur čiulbėtų
gaus antras popieras, o tai bina Pilvelis, Joana Shaliu- paukščiai.
Tokiose
kapinė
bus jau po SLA. rinkimų. nas ir p. Kristina Stanislo- se kiekvienas Lietuvis mgėtų
Na o už dviejų dienų tam vaitienė.
lankytis, pamatyti amžino atil
pačiam pasauliui tas pats Po visų reikalų, dalyvius sio vietą Lietuvystės veikėjų.
socialistų laikraštis skelbia pavaišino p-lės Balsys ir Todėl, mylimi Amerikiečiai
linksmą navyną: “Dr. Ma Pilvelis ir pastarosios ma Lietuviai, prigelbėkit man, at
tas Vinikas gauna pilietines loni motinėlė labai skaniais eikit talkon įsteigti Kupiškyje
jų surengtais užkandžiais. Laisvas Kapines. Gal ir tu, lai
popieras.”
Nejaugi socialistai mano Tuomi ir baigėsi šis įdo kui atėjus, galėsi ramią vietelę
Narė. rasti tose kapinėse — kas gali
kad tokiomis savo provo mus susirinkimas.
žinoti.
kacijomis ras už save kvai
Kad ir mažiausią auką pra
lesnių kad jiems patikėtų?
šau
priduoti žemiau pasirašiu
PAPROČIAI
S.L.A. nariai, pažinkite
siam, kurie pinigai nevilkinant
tuos kurie provokacijomis Visokių yra pasaulyj pa bus pasiųsta Etinės Kultūros
nori įsigauti į SLA. Pildo pročių. Prancūzijoj
’Ulini..... mm
yra Dr-jai Kupiškio skyriui.
mąją Tarybą ir nesiduokit toks paprotys, kur vieną
Copr.. 1932.
Dr. A. L. Graičunas
The American Tobacco Co.
jiems prigauti.
metų dieną merginos, su
laukusios 25 metų netekėju 3310 S. Halsted st. Chicago, Ill.
sios, švenčia savo mergaviMusų vadams už nemo mo šventę ir viešai pasiro Nuo Redakcijos: Nors su
“Aš mėginau visus cigaretus ir, niekas nėra taip gera, kaip LUCKIES. Ir atsi
kėjimą susitarti SLA. rei do kavalieriams, lyg sakyte manymas steigti Laisvas Ka
tiktinai aš atsargi savo skoniu del cigaretij. Ir aš turiu tokia būti del mano
kaluose reikia tokio valdo sakydamos jiems kad jos pines yra labai vietoje ir būti
gerklės. Pažymėkite mane kaip nuolatinę LUCKIES siekėją. Tai tikras
vo kaip Italijos Mussolini laukia jų pasipiršimo. Jos nas dalykas, bet Kupiškėnai ne
pasirėdo
įvairiais
keisčiau

privalo
būti
vienpusiški
ir
no

malonumas kada suvynioti Celofaniniam pakely, kuris atsidaro be ledinio
ir sovietų Stalinas. O to
siais
kostiumais
ir
kelia
jorėti
tokias
kapines
matyti
tik
kiu valdovu galėtų būti Jo
kapotuvo.”
I a iv>^
markus gatvėse; pageidau
nas Grinius, kuris runina jami kavalieriai gali tada Kupiškyje, visai nuošalioje vie
toje. Tokį užmanymą vykdant,
į SLA. prezidentus nuo tau- jas pabučiuoti. Ta merge reikia rinkti vietą daugiau vi
tininkų-sandariečių, į vice lių šventė esti visados šv. sos Lietuvos centre, Kaune ar
prezidentus nuo socialistų, Kotrinos diena, Lapkričio Šiauliuose. Jeigu bus varomaJūsų Gerklei Apsauga—prieš knitejimus—prieš kosulį
o į iždininkus nuo komunis 25 d,___________________ si už Kupiškį, kitų parapijų
Neperšlampamas Cellophane Užlaiko tą “Spraginimo” Skonį Visuomet Šviežiu
tų. Toki žmogų turėdami
Lietuviai norės kad butų stei
UŽSUK RADIO LUCKY STRIKE PROGRAMAI—60 moderniškų minučių su geriausiais pasaulio šokių orkestrais ir Walter Winchell, kurio
Už $3 pralinksminsit visą kai
centre, tikrai išmoksim de mą — užrašykit saviškiams giama jų parapijose.
pasakojimai apie šiandienų tampa rytojaus žinios. Programos kiekvienų Antradienį, Ketvirtadienį ir Šeštadienį, vakarais per N.B.C. radio tinklų.
Kauno apielinkėje tiktų gemokratijos. Aš jį remsiu. Lietuvoje metams “Dirvą”.

TEATRAI

Franck's
Chicory

FRANCKS

SHicopI

“DIRVA”

▼

▼

▼

4w

▼

▼

▼

Niekas nėra taip gera, kaip LUCKIES
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DIRVA

Juodųjų Afrikiečių Gyvenimas
Rašo KAROLIS VAIRAS.

LIETUVA IR SUOMIJA

met jis teisingai sau gyve
nimą pelno.
Toliau, “Naujienos” nu
siskundžia kad tai esą taip
Vanagaitis atsidėvoja “N.”
leidėjais, kurie taip ilgai
Vanagaitį rėmę.
Visai nelogiška: jeigu rė
mė, nereikėjo atsisukt ir
žmogų kriminališkai šmei
žti. Vanagaitis dikčiai rė
mė ir “Naujienas” visokiais
budais. Ar tai taip reikė
jo jam atsidėkoti? Kam
užmiršt ką kitas gero pa
darė? Kokį malonumą tu
rėjo “Naujienos” jeigu vie
nas koks sufanatikėjęs vy
rukas išreiškė savo nuomo
nę apie Vanagaitį, apšauk
damas jį prigaviku? Iš to
vyruko “Naujienoms” nau
dos tiek kiek iš ožio pieno.
Reikėjo apsigalvot pirmiau,
o paskui daryti.

Netolima Lietuvos kai “Naujienos” Bėdoje
mynė Suomija pergyvena Socialistų “Naujienos”
savo bėdas. Viena iš di sumanė ir atsikeršino kom
džiausių bėdų yra prohibi- pozitoriui A. Vanagaičiui:
cija. Suomija įsivedė pro- prieš Kalėdas patiekė “Ka
hibiciją 13 metų atgal, tu lėdų dovanėlę” — ilgame
rėdama mintyse gražų pa straipsnyje tą garbės ver
veikslą kokis tik galima su tą Lietuvį išniekino, o gale
tverti įsisvajojus kas turė užbaigė kad buk visas Va
tų būti jeigu žmonės negir nagaičio biznis ir darbas
tuokliautų.
paremtas prigavyste, pub
Bet tuomi nieko neatsie likos prigaudinėjimu....
kė, tik panešė didelius nuo Žinoma, nebuvo kas Va
stolius. Žmonės vistiek gė nagaičiui daryti kaip tik įs
rė svaiginančius gėrimus— tatymų keliu j ieškoti teisy
daiėsi patys arba šmugelio bės.
keliu gavo, bet gėrė.
Vanagaitis davė ir “Nau
Lietuva gi buvo praktiš jienoms” Kalėdų dovaną —
kesnė, nesigriebė suvaržyt iškėlė prieš “Naujienos”
to kas negalima, ir matome bylą ant $25,000.
ji daro gerą pelną vietoje “Naujienos” dabar nusi
panešti nuostolius. Užkim skundžia, net ima prive
šti gerkles žmogui negali džioti kad tai esą pasekmė
ma — tą prirodė Suomija, S. L. A. nominacijų. Jeigu
tą prirodė Amerika, ir po taip tai “Naujienoms” rei
keliolikos metų vargo ir kėjo pirmiau pažaboti savo Senmergių Metas
nuostolių Suomija šiose die įfanatikėjusius rašytojus ir 1932 m. yra prakilnusis
nose atsikratė prohibicijos. neleisti prie tokių pasek metas. Amerikoje yra paAmerika taip pat jos kra mių. Vanagaitis gyvena iš protis tokio meto bėgyje
tosi, tik čia įsigalėjo nami visuomenės, ne iš algos kur moteriškai kalbinti vyriškį
niai slapti svaiginančių gė nors fabrike. Vanagaitis vestis. Drąsesnės senmer
rimų pirkliai, kurie daryda visuomenės niekados nepri- gės taip apsiveda.
mi didelius pelnus, deda vi gaudinėjo ir jam tokių da Surinktos žinios iš viso
sas pastangas užkirsti ke lykų niekas prikišti negali, kių “vedybų”, “draugiškų”
lius visuotiną balsavimą da kaip tik Vitaitis ir “Naujie ir kitokių klubų, kurie už
ryti prohibicijos klausime. nų” raštininkai. Jeigu vi siima suporavimu jieškansuomenė bus atgręžta nuo čių sau gyvenimo draugų ir
Vanagaičio, jis nustoja sa draugių, pasirodo jog Ame
Mirė, Mirė, Mirė
vo pragyvenimo šaltinių. O rikoje esama apie 100,000
Gruėdžio 15 d. Berline Amerikos įstatymai drau senmergių, gyvanašlių ir
pasimirė Juozas Vog^t^i- džia gadinti žmogui biznį našlių jieškanųii^ sau gyve
tis, pereitą vasarą išrink- vadinant jį prigaviku, kuo nimo draugų-vyrų.
, tas Kauno burmistru. Jis
ten buvo nuvažiavęs gydy
tis.
J. Vokietaitis buvo žymus
pedagogas-mokytojas, per
nai minėjo savo 40 metų
pedagoginio darbo sukak
tuves. Jis turi garbingą
(Anykščių apielinkes)
praeitį kaipo musų visuo
Gražusai paukšteli, pilkas karvelėli,
menės veikėjas.
Skubink Į tą šąli kur mano bernelis.
Parvežtas ir iškilmingai
'■ palaidotas Kaune.
Nuo mano bernelio atnešk man žinelę,
Gruodžio 17 d. mirė kitas
Gal jau anas turi sau kitą panelę....
žymus pedagogas, Prof. JoDažnai mano akys Į tą šalį žiuri
. nas Yčas. Jis profesoria
Kur jisai sau kitą mylimąją turi.
vo Lietuvos universitete.
Velionis paėjo nuo Biržų
Kaip žiemą eglaitė neturi linksmumo
ir buvo 50 m. amžiaus.
Taip mano širdelė neturi ramumo.
Gruodžio 19 d. mirė ad
Veltui lakštingalė per naktelę gieda,
vokatas ir žymus visuome
Veltui ašarėlės per veideli rieda....
nės veikėjas ir rašytojas
Vasarą žolelė be rasos nudžiusta,
’ Pranas Penkaitis. Jis bu; vo 55 m. amžiaus.
Taip mano širdelė be tavęs nubusta.
Prie tų visų, Karaliau
Ir tolei aš verksiu, ašarėles liesiu
čiuje Gruodžio 18 d. mirt
Pakol tu, berneli, pas man’ nesugryši.
Msrg. A. Faidutti, kuris
O jei nesugryši tai reikės numirti
ėjo Vatikano atstovo parei
Ir geltonu smėliu kapelį užberti....
gas Kaune, po prašalininu
Mrgs. Bartaloni.
Jis buvo išvykęs gydytis,
LIAUDIES DAINA
nes sirgo vėžio liga.
Tėveliai išmirę, nameliai dyki,
Žaliam sodnelyj vaikeliai klykė.
x
Teisybė iš Dugno
Dar mažų metų anie būdami
Prasidėjus Japonų-Chinu
Verkė tėvelių atsidusdami.
karui, Amerikos laikraščiu
Anksti ryteli gaideliai gieda,
sindikatas pasiuntė ten žy
Man našlaitėlei ašaros rieda;
miausį Amerikos juokdar
ir komiškų pastabų rašyKurie neturi tėvo, motutės,
toją, Will Rogers. Jis save
Eina klausytis balso gegutės.
pastaboj iš Gruodžio 23 d
Girioj gegutė griaudžiai kukuoja,
štai kaip sako:
Man našlaitėlei vargus rokuoja.
“Amerikos nusijenieria
Eisiu ant kalno ant tų kapelių
išmokino Chinus nekaliau
Kur pakavoti mano tėveliai.
ti bet pasitikėti ant Sutver
i tojo. Chinų diplomatai iš
Kelkis tėveli iš tų kapelių,
i mokino savo žmones pasi
Argi negirdi verkiant vaikelių?
1 tikėti Tautų Sąjunga, be
Girdžiu kad verkia, girdžiu dejuoja,
i dabar jie pamatė kad abi
Pas man’ atėję vargus rokuoja.
juos suvylė.
Einu Į lauką — sunkus darbeliai,
“Dabai1 yra tokie istori
Pareinu namon—rustus žodeliai.
jes laikai kad turi būti ge
Rustus žodeliai širdelę spaudžia,
rai prisirengęs, kitaip nie
Sunkus
darbeliai rankelės laužo.
kur nenueisi.”

JUODŲJŲ NAPOLEONAS — ČAKA
(Tąsa iš pereito numerio)
Tais laikais Kafrų mergelė, susilau
kus kūdikio ir dar neištekėjus, būdavo
smarkiai baudžiama: kūdikis, motina ir
tėvas ir visi kas jų meilavimosi metu bu
vo toje pačioje patalpoje, ar kas juos ma
tė meilaujantis, būdavo baudžiami mirti
mi. Bandąs suvedžioti merginą vyras ir
gi būdavo baudžiamas mirtimi. Nandi pa
siskundė savo draugėms, bet vadas išsitei
sino, pažadėdamas vesti Nandi. Tuo tar
pu gi jis tikrai jau buvo suviliojęs ją. Jai
pasisakius jam apie nėštumą, Sanzangakonas pasirūpino skubiai apsivesti su ja.
Nandi pagimdė vadui sūnų, jau būdama
pas savo tėvus ir pranešė jam: “Tau gi
mė sūnūs, tau gimė jautis vanagams le
sinti!”
Jos tėvas paskyrė sunui vardą Čakas
ir liepė motinai apsivalymo mėnesiui pra
slinkus atvykti į vado kraalą ir parodyti
jam sūnų. Motina neilgai čia teužtruko,
bijodama burtų — juk gi buvo kaltė bur
tų kad kitos Senzangakono žmonos turėjo
tiktai dukteris ir neturėjo sūnų.
Čakas buvo ypatingas vaikas — drą
sus, kantrus, atkaklus. Pasižiurėjus į jį
kiekvienas sakydavo:
— Tikras liūtukas! Rankų penimas
plėšrus žvėriukas....
Burtai. Neapsiėjo ir be burtų Čako
kūdikystėje. Ma-zulų, kaip ir kitų Kafrų
gyvenime, burtai lydi žmogų nuo jo užgi
mimo iki karsto ir dažnai net karste ne
duoda ramybės. Čako motinos tėvų apielinkėje gyveno garsi burtininkė. Atlikus
berniuko atjungimo “Lomola” apeigas,
burtininkė turėjo kramtyti ir duoti jam
nuryti mėsos šmotą, bet jis dar buvo perjaunas sunkiems vado vaiko burtams. Bur
tininkė nusprendė atlikti vaistų burtus kad
jam gyvenime sektųsi. Ji, paėmus gelto
no žalčio tulžies ir sumaišius su įvairių
žolių ir šaknelių vaistais, davė kūdikiui iš
gerti. Jos nuomone, Čakas turėjo būti di
džiausiai ir laimingiausias savo tautoje
vyras.
Burtai, Ama-zulų padavimais, buvo
susiėję su visu Čako gyvenimu, ir tiktai
burtai išaiškina jo didybę, jo pasisekimus
karuose ir jo žiaurumą.
Tuo tarpu Senzenkagono šeimoje an
troji senjoriteto atžvilgiu žmona pagimdė
sūnų, kuris buvo pavadintas Mfokazanas.
Netrukus ir antras sūnūs gimė, kuris bu
vo pavadintas DiPgan, ir šio sunaus moti
na buvo viena vyresniųjų vado žmonų.
Nuo to laiko prasidėjo Nandi ir jos
sunaus Čako nelaimės. Iki to laiko Čakas
ir jo motina buvo labai svarbus asmenys
vado kraale Nobamba. Atsiradus gi vyres
niųjų žmonių sunams, Mfokazanui ir Dinganui, viskas pasikeitė: teisėtu vado įpė
diniu turėjo būti Mfokazanas, po jo —
Dinganas. Prie visų nelaimių dar ir trečia
vado žmona pagimdė sūnų, Mhlanganą.
Kitos vado žmonos žinojo priešvedybinį
Nandi nėštumą, bet pačios neturėdamos
sūnų, tylėjo, bijodamos vado. Dabar jų atsinešimas į Nandi pakitėjo: jų sūnus pa
veldėjimo atžvilgiu buvo vyresni už Čaką,
nežiūrint to, kad Nandi ir buvo mylimiausi
Senzangakųno žmona.
Čakas ir jo motina Nandi pagaliau buvo
priversti apleisti Senzangakųno kraalą. Jei
tai nebūtų padaryta, Senzangakonas butų
kitų savo žmonų įskųstas savo vyriausiam
vadui Jobei už priešvedybinius santikius
su Nandi, už ką grasė jam, Nandi ir Čakui
mirtis. Kad išvengti šitos nelaimės, Sen
zangakonas turėjo leisti savo mylimai
Nandi ir Čakui pasišalinti.
Čako jaunatvė anot Ama-zulų padavi
mų, buvus nepaprasta—jo narsumas buvęs
nesulyginamas. Savo nepriklausomu elge
siu ir nepaklusnumu jis net savo seneliui,
motinos tėvui, tiek įgrisęs kad turėjo išeiti
iš jo kraalo.
Dingisvajo. Pagaliau jis rado žmogų
kurs jį suprato — tai buvo Mtetva tautelės
vadas Dingisvajo, kurs ir pats jaunatvėje
buvo buvęs klajonių ir be pastogės. Dingis
vajo pamatė berniuke didelių galimybių,
todėl priglaudė jį ir paskyrė savo kariumenėn. Čakas veikiai pasižymėjo didele
drąsa ir nepaprastais kariškais gabumais.
Iškilęs tarnyboje, jis liko artimu Dingisva
jo draugu ir patarėju: kartu eidavo į ko
vas, kartu švęsdavo pergales ir Čakas įgijo
savo naujoje prieglaudoje daug draugų ir
šalininkų.
Čakas pamylėjo Dingisvajo seserį Nolive —tai buvo vienintelė moteris kurią,
greta savo motinos, Čakas mylėjo. Nežiū
rint vienok tos jo meilės, jos galiausiai

abi žuvo nuo jo žiaurumo, kai tai toliau
pamatysime.
Čako Tėvas Senzangakonos mirė, ir
apie tai jo įpėdiniai pranešė Čakui, jau
palaidojus tėvą. Gedulo laikui išėjus, se
niūnai pristatė žmonėms Mfokazaną įpėdi
ni.
Susirinkimas atsakė:
— Sveikas, daugelio jaučių vade! Sau
gok mus. Mes tavo žmonės. Kad tai butų
lietaus!
Susirinkime nebuvo ir užsiminta apie
Čaką. Tuo .tarpu jo tėvas, jam tiktai gimus,
buvo pranešęs vyriausiam Mtetva vadui
Jobei šiais žodžiais:
— Man gimė piemenukas, kurs ganys
mano bandas, eis į mano karus kartu su
manim ir paveldės, man mirus, Ifenilenji
vado vietą.
Jo draugas, Jobės sūnūs Dingisvajo,
kurs valdė Mtetvus ir Abatetvus, prisidėję
padėti jam atgauti Senzangakono sos,tą
kurį užvaldė Mfokazanas.
Aiškus dalykas, kad Ama-zulų supra
timu, Čako gyvenimą turėjo tvarkyti ii
sekioti dvasios ir kad jis pats turėjo būti
burtų ir burtininkų apsuptas. Vyriausis tų
burtininkų, beveik pats dievaitis, vardu
Isanusi, ne kartą turėjo su juo pasitarimui
ir buvo pristatęs prie jo du tarnu-burtinin
ku vardais Ndlebe ir Malunga, kuriedi
saugojo didvyrį, teikdavo jam patarimų
ir visais budais rūpindavosi iškelti jį iki to:
viršūnės kurią jis ir pasiekė. Ir tėvui mi
rus, Čakas, Isanusio lydimas, aplanko tėve
kapą. Čia jis girdi kaip iš žemės ėjo jo tėvi
balsas — jo tėvas kalbėjo su Isanusiu ne
suprantama Čakui kalba. Jis girdėjo tėve
balsą minint jų pranokėjus, ir girdėjo ji.
balsus. Pagaliau tėvas jau suprantami'
Čakui kalba pratarė į jį:
— Mano sunau, Čaka, tai aš tavo tė
vas, kalbu į tave, aš ir visi musų pranokė
jai. Mes visi sakome, kad visų musų, buvu
siu vadais, jėgos pereis tau ir tu naudosiei
jomis. Tu busi galingas vadas, nebusi nie
keno pavaldinis ir nugalėsi visus savo prie
šus. Tavo skydas saugos tave nuo tave
priešų strielių, ir tavo jietis nukaus juos
Tavo žmonės gerbs tave ir bijos tavęs. Ti
busi vyras, tu busi vadas....
Dingisvajo padedamas, Čakas liko va
du savo tėvo vietoje.
1812 m. Dingisvajo kare su Matvinanais buvo paimtas nelaisvėn ir užmuštas
Už savo vado ir draugo mirtį Čakas atker
šijo Mativanų vadui Zvidui, nukovęs jį.
(Bus daugiau)

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 tų knygelę pastudijavęs tuoj gali
pradėti suprasti Anglišką kalbą ir pats kal
bėti. Telpa pasikalbėjimai darbo jie.škant,
važiuojant kur, nuėjus krautuvėn, pas dak
tarą, pas barzdaskutį, ir tt. Viskas sykiu
išaiškinama ir Lietuviškai. 95 psl. . ,55c.

Reikalaukit “Dirvoje”

Sausio 8, If

Prof. Kreves-Mickevičiaus Liferatinio Dar
bo Sukaktuvės
Gruodžio mėnesį suėjo 25
metai literatinio darbo vieno iš žymiausių Lietuvos
rašytojų, Prof. Vinco Krevės-Mickevičiaus.
Jis gimė Spalių 17, 1884
m., Subartonių k., Merkinės
parap., Dzūkijoje. Jo gy
venimas turėjo būti kuni
gystė, kaip ir kitų senesnių
Lietuvos inteligentų, buvo
net įstojęs seminarijom Bet
neilgai buvęs Vilniaus se
minarijoje išvažiavo į Ki
jevo universitetą, kurį bai
gė, paskiau baigė Viennos
ir Lvovo universitetus ir
gavo magistro ir filosofijos
daktaro laipsnius. Iki 1920
m. mokytojavo Rusijoj, Ba
ku mieste. Gryžęs Lietu
von stojo dir.bti Liętuvos
universitete ir dabar yra
Vyt. Didžiojo humanitari
nių mokslų profesorius 'ir
dekanas.
Jo žymiausi raštai yra:
‘Bobulės Vargai”, “Grainio Liepa”, “Šarūnas”, “Li
tinio Kelias”, “Skirgaila” ir
o geniališki “Dainavos Šaies Padavimai”, senovinės
Dzūkų krašto legendos.

Tikriausias Amerikos
Lietuvio Draugas
“TRIMITAS”
‘TRIMITAS’ eina iš Nepriklauso
mos Lietuvos gyveninio centro ir kas
lumeris paduoda naujausių žinių ir
vykių aprašymų, gvildena įvairius
varbius gyveninio reikalus..
‘TRIMITE’ yra šie skyriai: 1)
žanginiai ir kiti straipsniai apie
sinamojo gyveninio dalykus; 2) Pa
žymėtini Pasaulio ir Lietuvos įvy
kiai; 3) Krašto pažinimo, literatū
ros, sveikatos, ūkio, finansų straipįjiyij, keįįonių, ir kovų del Lietuvos
Idpti’klaU'soniybės aprašymai ir kt.;
.) Apysakos ir šiaip grožinės lite
ratūros dalykai; 5) Šaulių reikalai
r gyvenimas; 6) Lietuvos karių ir
savanorių gyvenimas; 7) Mažosios
Lietuvos gyvenimas; 8š Okupuotos
-■ietuvos gyvenimas; 9) Kaip gyve
na Lietuviai svetur: Europoj, Ame
rikoje, Azijoje ir Australijoje; 10)
įvairios skaitytojų mintys ir nuo
monės; 11) Naujienos apie išradi
mus, mokslų ir kt.; 12) Žinios apie
sietuvos ūkį ir finansus; 13) Įvai
rios pasaulio ir Lietuvos žinios; 14)
-Sportas; 15) Knygos ir raštai ir jų
(Vertinimas; 16) Didelis juokų ir
linksmų karikatūrų skyrius; 17)
(vairus patarimai; 18 Radio; 19)
Pranešimai, skelbimai, etc.
‘Trimitas’ plačiausia rašo apie
musų Vilniaus ir skriaudžiamų Vil
niečių brolių reikalus ir gina jų tei
ses.
‘Trimitas’ kas savaitė eina 20 pus
lapių didumo ir kas karats naujais
spalvuotais viršeliais su gražiu pa
keiksiu. Talpina Lietuvos ir pasau
lio gyvenimo vaizdų-fotografijų.
‘Trimito’ kaina metams Ameriko
je 81.80; Lietuvoje 8 Lt. Susipažin
ti vienas num. siunčiama veltui.
‘Trimitas’ visų Lietuvių laikraš
tis. Kas myli Lietuvą ir brangina'
jos kovas del Vilniaus, tas 1932 me
tais į savo namus ‘Trimitą’ parsikviečia. Skubėkite išsirašyti.

‘TRIMITAS’
Kaunas, Laisvės Alėja 20, Lithuania

“MUSŲ VILNIUS”
Nėra Lietuvoje kito tokio žurnalo
kuris eitų kas 10 dienų gražaus di
delio formato 24 puslapių. Yra tik
vienas žurnalas, ‘MUSet VILNIUS’.
‘MUSŲ VILNIUS’5 gina Vilniaus
reikalus, rašo kuoplačiausia Vilniaus
vadavimo reikalais, deda daug gra
žių iliustracijų iš Pavergtos ir Lais
vos Lietuvos.
Jis atsidėjęs seka
Amerikos ir kitų kraštų Lietuvių
gyvenimą.
‘MUSŲ VILNIUS’ punktualus jis pasirodo kiekvieną 10, 20 ir 30
dieną kiekvieno menesio.
‘MUSŲ VILNIUJE’ bendradar
biauja žymus publicistai, rašytojai
kaip Prof. M. Biržiška, V. Bičiūnas,
Petras Babickas, K. Berulis, J. A.
Herbačiauskas, Liudas Gira, Liudas
Dovydėnas, K. Inčiura, Lazdynų PeIčda-Lastauskienė, Vygan<*las-Dr. J.
Purickis, Petras Ruseckas, Matas
Šalčius, Pr. Rutenbergas, Kan. J.
Tumas-Vaižgantas, J. Ziminskas, M.
Aldonis, Prof. J. Žemaitis ir visa ei
lė okupuotos Lietuves rašytojų. Re
daguoja V. Uždavinys.
‘MUSŲ VILNIUS’ žengia tvirtais
žingsniais į penktus metus. Jame
rasite gražiausios medegos, gražiau
sių straipsnių, gražiausių iliustraci
jų, visiems artimų minčių.
metams kainuoja 7 litai. Užsieniuo‘MUSŲ VILNIUS’ pigus žurnalas:
se 20 litų ($2.00).
Vieną numerį gausite nemokamai
susipažinti.
Rašykite šiuo adresu:
‘MUSŲ VILNIUS’
Kaunas, Daukanto g. 3. Lithuania.
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’RIMITAS”
\S’ eina iš Nepriklausoas gyvenimo centro ir kas
duoda naujausiu žinių ir
ašymų, gvildena įvairius
^veninio reikalus..
E’ yra šie skyriai: 1)
ir kiti straipsniai apie
:yvenimo dalykus; 2) Pa’asaulio ir Lietuvos ĮvyCrašto pažinimo, literatuįtos, ūkio, finansų straipinįų, ir kovų tiel Lietuvos
imybčs aprašymai ir kt.;
:os ir šiaip grožines liteįlykai; 5) šaulių reikalai
ras; 6) Lietuvos karių ir
gyvenimas; 7) Mažosios
gyvenimas; 8š Okupuotos
gyvenimas; 9) Kaip gyveiai svetur: Europoj, Ameijojc ir Australijoje; 10)
kaitytojų mintys ir nuoL) Naujienos apie išradislų ir kt.; 12) žinios apie
akį ir finansus; 13) Įvaiilio ir Lietuvos žinios; 14)
15) Knygos ir raštai ir jų
s; 16) Didelis juokų ir
karikatūrų skyrius; 17)
latarimai; 18 Radio; 19)
ii, skelbimai, etc.
is’ plačiausia rašo apie
niaus ir skriaudžiamų Vildių reikalus ir gina jų tei-

is’ kas savaitė eina 20 pusumo ir kas karats naujais
is viršeliais su gražiu paTalpina Lietuvos ir pasau
linio vaizdų-fotografijų.
o’ kaina metams AmerikoLietuvcje 8 Lt. Susipažinnum. siunčiama veltui.
as’ visų Lietuvių laikraši myli Lietuvą ir brangina
5 del Vilniaus, tas 1932 meivo namus ‘Trimitą’ parsiSkubėkite išsirašyti.
‘TRIMITAS’
Laisves Alėja 20, Lithuania

ŪSŲ VILNIUS”
Lietuvoje kito tokio žurnalo
tų kas 10 dienzj gražaus dirmato 24 puslaniu. Yra tik
sumaląs, ‘MUŠi VILNIUS’.
Ų VILNIUS'’ gina Vilniaus
, rašo kuoplačiausia Vilniaus
o reikalais, deda daug graitracijų iš Pavergtos ir Laisetuvos. Jis atsidėjęs seka
>s ir kitų kraštų Lietuvių
lą.
Ų VILNIUS’ punktualus —
įrodo kiekvieną 10, 20 ir 30
:iekvicno mėnesio.
Ų VILNIUJE’ bendradaržymųs publicistai, rašytojai
•of. M. Biržiška, V. Bičiūnas,
Babickas, K. Berulis, J. A.
įauskas, Liudas Gira, Liudas
nas, K. Inčiura, Lazdynų Pestauskienė, Vygandas-Dr. J.
s, Petras Ruseckas, Matas
Dr. Rutenbergas, Kan. J.
Vaižgantas, J. Ziminskas, M.
i, Prof. J. Žemaitis ir visa ei
liuotos Lietuves rašytojų. Rea V. Uždavinys.
SŲ VILNIUS’ žengia tvirtais
ais į penktus metus. Jame
gražiausios medegos, gražiauraipsnių, gražiausių iliustraci
nėms artimų minčių.
s kainuoja 7 litai. UžsieniuoSU VILNIUS’ pigus žurnalas:
litų ($2.00).
ą numerį gausite nemokamai
žinti. Rašykite šiuo adresu:
‘MUSŲ VILNIUS’
s, Daukanto g. 3. Lithuania.

DIRVA

ses turi būti laisvomis valdybomis nuo vi
sų priderysčių Anglijos sostui ir visi poli
tiški ryšiai šių vaįdybų su Didžiąją Brita
nija lieka galutinai paliuosuoti”. Po šių
prietikių užstojo ilgas ir sunkus karas.
Rašo A. Padegimas.
Prasti ūkininkai, gyventojai, neišsilavinę
kariavime, be gerų ginklų, amunicijos ir
WASARI0 22 d. šymet sueina 200 metų maisto, stojo prieš išlavintą Anglijos ka” nuo gimimo Suvienytų Valstijų Tėvo, riumenę. Vienok pasišventusių kovoti už
didžio laisvės kovotojo Jurgio Washing- laisvę žmonių niekas negali pergalėti. Lai
tono, ką visa šalis rengiasi žymiai apvaik svė jiems buvo “brangesnė už gyvenimą”
ščioti. Sąryšyje su tuo yra proga pami ir jie nesigailėjo nieko, kentė skurdą, al
nėti Suvienytų Valstijų Įsikūrimą, nes ne- kį, vargą kad tiktai atliuosuoti savo šalį
. žiūrint plačiai išsivysčiusios spaudos, dar nuo Anglijos despotiškos valdžios. Ir išdauguma žmonių mažai tėra apsipažinę su tiesų, gal nei viena tauta nekovojo taip
Amerikos istorija ir jos praeitimi. Čionai narsiai už savo liuosybę, už savo teises
nors trumpai perbėgsiu nekuriuos dalykus kaip ši jaunutė tauta. Žemė ta ištiesų ta
kurie visiems butini žinoti.
po atpirkta žmonių krauju. Ir galų gale
Ameriką atrado Kristopas Kolumbas Anglija turėjo pripažinti Amerikos Suvie
1492 metuose, bet apsigyventi žmonės pra nytų Valstijų nepriklausomybę, padaryda
dėjo šiaurinėje Amerikos dalyje tik apie ma susitaikymą Versalyje (Francuzijoje)
1629 metus. Pirmiausia atplaukė Ameri 1783 metuose.
kon taip vadinami Puritanai, kurie buvo
Kaip ši respublika augo
persekiojami Anglijoje del jų tikėjimo.
Reikia
stebėtis tuolaikinių žmonių gy
Daugiausia jų pribuvo iš Anglijos, bet pri
venimu.
Pradžioje
19-to šimtmečio šioje
buvo ir iš Francuzijos, Holandijos ir Vo
šalyje
buvo
5,300,000
gyventojų. 1800 m.
kietijos. Vienok apart Puritanų pradėjo
Amerika
turėjo
tik
tris
didelius miestus.
vykti čionai iš Europos daug kitokių žmo
Didžiausias
miestas
tada
buvo Philadel
nių kuriems buvo persunkti gyventi savo
despotiškose šalyse. Taigi pirmusiniai gy phia, sostinė, centras turtų ir mokslo, su
ventojai šiame pribėgos krašte buvo labai 66,000 gyventojų. Antras miestas New
maišyti ir visokių tautų. Kadangi dides Yorkas su 60,000 gyventojų. Baltimore
nė dalis gyventojų buvo iš’Anglijos, jie j su 26,000 gyventojų. Bostonas su 25,000
čionai buvo pernešę ne vien Anglų kalbą gyventojų, o penktas miestas buvo Char
bet ir Angliškus papročius, ir jie buvo po leston, pietinėj Carolina valstijoj, su 10,000
Anglijos valdžia, kuri pasiskubino pasirū gyventojų. Toliau vakaruose nebuvo jo
pinti šia nauja kolonija. Teisybė, Prancū kio miesto. Kur šiandien stovi miestai St.
zai turėjo irgi savo valdybas-kolonijas pa Paul, Minneapolis, Denver, Omaha, Kan
upiuose Mississippi ir Kanadoje, o Rolan sas City ir kiti, ten buvo nepereinamos gi
dai, Švedai ir Ispanai turėjo savo mažas rios. Kur stovi miestas St. Louis tuomet
kolonijas po visą tuo laiku gyvenamą šalį. ten buvo maža kolonija pirklių. Pakraš
Laikui bėgant Anglai atėmė Rolan tyje Ramiojo vandenyno buvo tuomet tik
dams, Švedams ir Ispanams jų kolonijas, trys mažos kolonijos Ispanų misijonierių.
liko tik Prancūzų valdybos. Už tas valdy Visi vakarai buvo savastimi Indijonų ir
bas prisiėjo Anglams su Prancūzais vesti žvėrių. Dabartinėse valstijose Illinois, Inilgus kruvinus karus, vienok ir jos galų giana, Michigan ir Wisconsin 1800 metais
gale pateko Anglijai. Paryžiuje padary gyveno vos 6,000 baltų žmonių išsisklai
tame susitaikyme 1763 m. Francuzija pa džiusių visame tame plote. Žmonės gyve
vedė Anglijai visas žemes gulinčias Į pie no nameliuose sukrautuose iš rąstų, stik
tus nuo Didžiųjų Ežerų. Tokiu budu An linių langų taip kaip nebuvo net ir pakraš
glija valdė didžiausią ir gyvenimui tinka tiniuose miestuose. Vietoj stiklo, žmonės
daugiausia naudodavo aliejinius popierius,
miausią dalį Šiaurinės Amerikos.
o žiemos laike langus užkaldavo lentomis.
Kovos už pasiliuosavimą nuo Anglijos
Ugniavietė buvo atvira ir sukurta ugais
Tačiau atėjo laikas kad šios šalies ko turėjo apšildyti visą gyvenamą namą. Žil
lonistai pradėjo neapsikęsti Anglijos val binimui vartodavo lajines žvakes, bet ;r
džia, ir iš pat pradžių bandė tverti savą tas ne visi turėjo, didesnė dalis vartodavo
nepriklausomą valdžią, o kada galop An balanas arba žibintus. Taukais žibinamas
glija atsiuntė į tas kolonijas savo guber lempas turėdavo tik turtingesni.'
natorius, kurie žmones tik išnaudojo vie
Šitoks namų apšvietimo būdas tęsėsi
toje jiems pasitarnauti, gyventojai dar la net iki pusės 19-to šimtmečio, nes petrobiau pradėjo priešintis Anglijos užmany leumą išrado tik 1858 m. Vienok petromams ir pradėjo nepaisyti Anglijos išduo leumas buvo labai brangus, net 1868 m.
damų šiai šaliai įstatymų.
galionas kainavo 60c. Degtukų žmonės
Anglija kovojo su šiais kolonistais: nepažinojo, ugnį gaudavo iš titnago arba
negana kad jos kareiviai išvaikė žmonių skolindavosi nuo už keliasdešimts mylių
išrinktus atstovus kurie norėjo pasidary gyvenančio kaimyno gruzdančią anglį. Ka
ti sau tinkamesnes valdymo teises, bet nei da 1827 m. atsirado pirmi trinami degtu
neįsileido į Parliamentą Londone Ameri kai, žmonės bijojo juos laikyti namuose iki
kos kolonistų išrinkto atstovo. Anglija priprato. Mažai buvo žmonių kurie turė
prisiuntė daugybę kariumenės ir verste jo savo namuose geležinius indus. Dau
vertė gyventojus pildyti Karaliaus įstaty giausia buvo išskaptuoti iš medžio. Nemus, kuriuos Anglijos despotai padaryda kurie vietoj indų vartodavo medžių nulup
vo. Prie to dar Anglija sumanė užkrauti tas žieves. Visus drabužius darydavo pa
šios šalies gyventojus mokesniais, aptak- tys namie. Teisybė, tuomet jau buvo ke
suojant visas į šią šalį įvežamas prekes, letas verpimo dirbtuvių, bet nebuvo au
kurios vienok turėjo būti iš pačios Angli džiamų dirbtuvių. Tiktai 1813 m. atsira
jos, ne iš kur kitur. Gyventojai ėmė prie do pirmutinė audinyčia Waltham, Mass.
šintis ir nemokėti muitų. Anglijos valdžia
Pradžioje 19-to šimtmečio nebuvo šio
matydama kad geruoju negali gauti tak je šalyje nei mylios geležinkelio. Kelionė
sų, sumanė juos išrinkti prievarta, ir tam nuo New Yorko į Philadelphiją su gerais
tikslui sutraukė didelę armiją Massachu arkliais užėmė dvi dienas. 1847 m. Dr.
setts valstijoje.
Atkinson keliavo iš Naujosios Anglijos į
Tolis Anglijos pasielgimas dar labiau Oregon valstiją prie Didžiojo vandenyno,
įoykino šalies gyventojus ir jie įnirtę pa kelionėje sugaišo aštuonis mėnesius tarp
skandino Bostono prieplaukoj laivą pri New Yorko ir San Francisco.
krautą arbata, už kurią reikėjo mokėti
Pirmutinis geležinkelis tapo nutiestas
muitas. Ir 1774 m. Rugsėjo mėnesį susi- 1830 m., Baltimore ir Ohio geležinkelio li
i inkes šios šalies gyventojų “Kontinenta nijos. Pietinės Carolines geležinkelį pa
lia Kongresas” Philadelphijoje, kur daly tiesė 1838 m., 136 mylių ilgio. Tasai gele
vavo 13 valstijų su 53 atstovais, išrinko žinkelis tada buvo ilgiausias pasaulyje.
Jurgį Washingtoną vadu kolonialės armi
130 metų atgal nebuvo jokių garlai
jos. Pavasarį 1775 m. prasidėjo revoliuci- vių. Per Atlantiką važiavo vėjiniais lai
ia: pirmi susikirtimai buvo ties Concord vais, tokia kelionė užimdavo du ar tris mė
ir Lexington (Mass.). Susirinkęs Kongre- nesius, pagal gražumą oro. Tiktai 1807
; 'i~ ilgai svarsti! ir kelis kartus mėgino su m. Robertas Fulton padirbo pirmutinį gar
sitaikyt su Anglija. Bte tos tarybos neat laivį ir juomi važiavo Hudson upe. New
nešė jokių vaisių, ir žmonės atsisakė to Yorke 1840 m. pasirodė pirmutiniai arkli
liau nešti Anglijos jungą.
niai tramvajai. Elektrikiniai tramvajai
1776 m. Liepos 2, d. Kongresas priėmė atsirado 20 metų vėliau. Laikraštija buvo
’"■T •nm valstijos atstovo Lee įnešimą: tuomet tik ką užgimus. Suvienytose Val
“Kad šios Suvienytos Valstijos pagal tei stijose buvo tik 150 laikraščių. Dešimta

AMERIKOS VALSTIJŲ ĮSISTEIGIMAS IR KAIP ČIA BUVO
130 METŲ ATGAL

KALENDORIUS
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Sausis-January
BURBULAI.
Sekmad. 10 Vilimas. Ragailė, Ginvilis, Jorigis
čia Ranka dabar turi Pirmad. 11 Veronika. Gryžulis, Gintė, Audris
progą “sutverti” naują kuo Antrad. 12 Anastazas. Abaris, Sklodė, Langynas
13 Benediktas. Basmata, Ilgaudas, Budė
pą. Kur?
Nugi Euclid Trečiad.
Ketv’tad. 14 Feliksas. Laimutis, Auksė, Dabonė
Beech, Ohio.
Penktad. 15 Povilas. Dailius, Barijotė, Budris
16 Marcelis. Jovaras, Gedame, Norgailis
šeštad.
Zosė po didelių spardy
PASTABA:
Vardai šviesiomis raidėmis yra katalikiški; gi juoda
mų, kandžiojimų, plaukų
kėmis — Lietuviški-tautiški, vyriški ir moteriši.
rovimo ir tt. patylėjus, vėl Nauji ir seni dienų vardai: Sekmadienis—Nedėlia; Pirmadienis—PaAntradienis—Utarninkas; Trečiadienis—Sereda; Ketvirtadie
Kaip mano astrologiški ima giedoti. Ar nesugiedos nedčlis;
nis—Ketvergas; Penktadienis—Petnyčia; šeštadienis1—Subata.
ženklai rodo, Stasys ir Zo ji vėl kokią “svinstvą”. Bu
sė pamatę kad socialistai tų verta “garbės žodžio”.
visai. Lietuviai? Tap, tap
gavo nuominacijose dau SLA. žibinimo komisija kit! Žiūrėkit! Tai šviesu! tamsta. Bet paklausykit
Mokykitės!
Tai
sveika,
tai
giau balsų, pametė Gegužį murksojus arti du metu, ir
kaip žmonės mus pravar
ir prisidėjo prie Grigaičio susitarus kaip ėmė žibyti šviesu!....” o tos šviesybės
džiuoja! Dr. Šliupas sako
ten kaip tabakierkoj.
klikos.
tai pasidarė taip šviesu, kad
kad mes Indo-Europėnai. V.
Kas mes??! Žemaičiai? Šliakis sako kad mes NordiBet kaip bus kada tauti “Tėviškė” net ėmė rėkti:
Ne
visai. Augštaičiai ? Ne kai. Profesorius Parker
ninkai susitars ir išrinkę “Vaje kaip šviesu! Žiūrė
dalis tų laikraščių buvo dieniniai, vienok lutinas ištiesimas telegrafo vielos per At sako kad mes Alpinai, na o
Pronckus sako kad mes Ajų neišparduodavo viena diena daugiau lantiką padaryta 1866 metais.
rijonai!.... Po šimts pyp
kaip 1,000 egzempliorių.
Taip tai gyveno žmonės Amerikoje kių! Kaip matome tai Lie
1800 m. buvo 903 pašto stotys. Išsių
stas laiškas iš Philadelphijos į Lexington, prieš 130 metų. Jie tačiau padėjo šios ša tuvių jokių nėra, o kuo mes
Ky., užtrukdavo 16 dienų,-į Nashville — lies valdžios pamatus tokius kurie ir šian ištikrųjų esame — patys
22 dienas. Pigiausias persiuntimas laiško dien yra neperkeisti. Šiandien Suv. Vals nežinome.
kaštavo 8c., bet toliau už 100 mylių kašta tijos yra turtingiausia šalis pasaulyje. Tik
vo apie 25c. Apie telegramas arba telefo visa bėda tame kad didžiausią dalį visų
nus žmonės tuomet nei nesvajojo. Tiktai turtų suglemžę į savo rankas turtuoliai,
1844 m. Morse persiuntė savo pirmutinę kurie priverčia anų kovotojų ainius kęsti Kurie metai yra trum(Naujieji.)
žinią naujai išrastu telegrafu. Vienok ga- badą ir skurdą tokioje turtingoje šalyje. Įpiausi?

KODĖL VISI PRIVALOT SKAITYTI
“DIRVA” 1932 METAIS
'7 1

“Dirvos” 1932 m. Raštų Programas
IENAS IŠ SVARBIAUSIU “Dirvos” 1932 m. Programe Raš
tų bus tai puiki naujai parašyta K. S. KARPAVIČIAUS is
torinė apysaka —

‘

#

Klajūnas . .
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 - Keistučio valdymo Gedimino sukurtos jau tais laikais dideles Lietuvos valstybės. Dalykas išsivysto iš Algirdo ir Keistučio slapto sutarimo ir nuvertimo nuo Didžių Lietuvos Kunigaikščių sosto Vilniuje, Gedimino jau
niausio sunaus, Jaunučio , kuris nebuvo tinkamas tokią svarbią vietą užimti. Bet pati apysaka eisis apie pergyvenimus ir prietikius jauno ka
riauninko, ištikimo draugo prašalinto kunigaikščio, kuris su savo be sos
to ir be tėvynės likusiu valdovu išbėga į Rusų žemes.
Apysakos “KLAJŪNAS“ užteks skaitymui “Dirvoje” visam metui. Ne
praleiskit to numerio kuriame (visai neužilgo) ta apysaka pasirodys.
Tėmykit, neužilgo bus pranešta kada “KLAJŪNAS ’ eis per Dirvą .

s

LIETUVOS MIESTAI IR MIESTELIAI
pRIE 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,
W 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 PLATTNKIT “DIRVA

6

Sausio 8, 1932

DIRVA

1932 METŲ BONŲ
Klaipėdiškiai žinovai man KUNIGAI NENORI
pasakojo kad Tilžės, Įsru
KUPONAI
BŪTI LIETUVOS
čio, Gumbinės, Pilkalnio ir
PILIEČIAIS
“Dirva” jau priima 1932
kitų esančių miestų ir pro
metų
Lietuvos Bonų kupo
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai
vincijų Vokietijos ribose, Nors Lietuvos R.-K. ku nus už “Dirvą” ir knygas
(Tąsa iš pereito num.)
komercijos magnatai darė gyventojų skaičius dar ry nigai šūkauja kad jos Lie
už pilną jų vertę. Nukirpvisokias kliūtis kad tik pa škiau vaizdavo Lietuvišką
tuvos valdžia persekioja, kit 1932 m. kuponą ir priBažnytkaimis kur parapi- su ineiti į gryčią: zvimbia Mažoji Lietuva (Klaipėdos kenkus Klaipėdos uostui.
elementą. Tik pastarais lai tačiau pažiurėjus tik į šį
Kraštas)
jcnys gyvena su žalčiais išvien.
Tas jiems dalinai ir pavy kais Vokietija griebėsi vo vieną faktą pamatysim kad siųskit Administracijai.
ir kur miškai pilni zui
Kriklėnių klebonas labai Mažoji Lietuva savo geo ko. Būdami įtekmingais kietinimo darbo tose srity
“DIRVA”
Lietuvos valdžia dar ir per
kių h' stirnų.
mėgsta medžioti. Žiemą grafine padėčia turi didelės Vokietijos politikoje jie ne- se.
6820 Superior av. Cleveland, O
daug juos globoja, bet jie
važiuojant j „mišką matysi reikšmės Lietuvai. Jos uo daleido suplanuoto pageri
Ne be reikalo pasaulinio nepasitenkinę kad nepaduo
stas
Klaipėda
yra
vienati

nimo Klaipėdos uosto, ku
Kriklėniai yra Pumpėnų jį nuplyšusiais pantapliais
Telefonai
Namų į į
karo pabaigoj Versalyj bu da jiems vadžių, kad galė IJ Ofiso
MAin 1773
KEnmore 4710W • ■
valsčiaus bažnytkaimis, gy apsiavusį, nuplyšusią ilga niu Lietuvai langu į platų ris darbas jau buvo bepra vo pakelta mintis atskirti
tų visą tautą savo keliu kėventojų turi apie 240, yra miline apsivilkusį, pančiu pasaulį. Klaipėda yra tais dedąs tapti realybe. Tas nuo Vokietijos visą Lietu ravoti.
t P. J. KERŠIS ::
vartais
per
kuriuos
gali
lai

aiškiai vaizduoja kad Vo viais apgyventą kraštą, į
dvi krautuvės, pašto agen persijuosusį, šautuvu ant
Ž1426-8 Standard Trust Bldg. J
svai
kursuoti
tik
grynai
Šį
rudenį
Rokiškyje
Pa

pečių
brendantį
per
sniegą.
kietija,
turėdama
daug
ir
tūra, pradžios mokykla, Pa
T Baigęs teisių mokslą Cumber- ; į
kurį butų inėję viršuje su
vasarininkų kuopa ir Šau Nusišauna stirną ir pats Lietuvos gyvenimo judėji gerų uostų, neturi jokios minėti ir nesuminėti mies nevėžio apigardos teismas A land Universitete ir darbuojas i!
nagrinėjo Panevėžio kuni į su Teisių ofisu advokatų • •
parsineša kokius tris kilo mas : gaminių ir žmonių moralinės teisės prie Klai
lių buris.
Collister, Stevens ir
tai.
Jei
butų
tas
įvykę
tai
(turizmas). Kiekviena val pėdos uosto ir nematė ta
go Butvylos apeliacinę by ŽT
metrus.
Jis
namie
sodne
Kurzenberger
;;
Kriklėnių apielinkė ap
stybė, idant būti pilnai eko da svarbaus reikalo jį nau rubežius tarp Lietuvos ir lą, kuris pavasariop buvo Ž Su visais teisių reikalais Lietu- i!
laiko
pulkelį
stirnų,
jos
tiek
augus žaliomis giriomis —
Vokietijos butų ėjęs prade taikos teisėjo baustas po T viai, Slavai, Lenkai ir Rusai ;;
nominiai neprikl a u s o m a
prie musų.
J
nuo Kriklėnių prasideda pripratę prie žmonių kad nuo savo kaimynų, turi tu doti.
dant nuo Vištyčio ežero lin rai savaičių už priešvalsty į kreipkitės
į,,{■ Į
didžiulė giria, Žalioji, sie visai nebijo. Žaliojoj girioj rėt laisvą išėjimą užsienin,
kui Baltijos juros, biskutį binį pamokslą. Kunigas sa
Klaipėdos Kraštas
kia Stumbriškį, Subačių ir stirnų yra labai daug: žie kad nebūtų niekeno truk
į rytų pusę nuo Karaliau vo apeliacijoj rašo kad jo
Panevėžį. Toje girioj daž mą jos ateina į ūkininkų doma nežiūrint diplomati Visas Klaipėdos kraštas, čiaus. Elementariniai tau niekas negali teisti nei bau
Mažoji Lietuva, yra veik
IŠVENGKIT
nai matyt retas Lietuvoje daržines j ieškoti ar negaus nių santikių.
tinio
tiesotumo
dėsniai
vie

sti
kaip
tik
Romos
aukštes

TU ŽIAURIŲ
žvėris briedis. 1928 metais šieno ar dobilų, nes žiemą Amerikos Lietuvių turi grynai apgyventas Lietu nok nebuvo pasiekti, vien nėj! dvasiškių vyresnybė.
viais
ir
Lietuvių
kilmės
GALVOS
jos
badą
kenčia.
O
kiškių
buvo vienas rastas ant le
būti nukreipta visos pas žmonėmis, nors miestuose tik del to kad Lietuvių tau Tai dvi kunigų nesąmo
ŠALČIŲ
žmonės
tai
neapsigina:
jie
do sugriuvęs išsuktom ko
tos reikalus atitinkamai nės kurias Jie savo galvoje
tangos
į
tai
kad
turizmas
ir
bažnytkiemiuose
dar'
ir
__ TAS GALIMA
jom; 1931 metais rastas pa eina dienos laike ir grau į Lietuvą eitų išimtinai per
ginti Versalio derybose ne laiko: 1) Kunigas gali vog
ĮfcJ Zonite disinfekdvėsęs vienas labai didelis žia jaunas obelaites. Žino Klaipėdos uostą ir tuom vis randasi dikčiai gyventojų buvo atsakančių galimybių. ti, sukti ir žmogžudystes
tuoja gerklę,
kurie silpnai kalba Lietu
ma, kai pakliūva į kilpas
briedis.
nosį ir burną.
Moralybės
ir
tiesotumo
papildyti,
bet
šalies
valdžia
didėtų
pats
uosto
judėji

Naikina ligų
Netoli nuo Kriklėnių miš tai jau nukenčia. Gaudyti mas ir kiltų reikšmė, o su viškai arba nekurie ir vi dėsniai turi būti yisoms turi bijoti kunigą nuo tų
perus. Nausai
nemoka.
Apsilankius
kiškius
kiekvienas
moka
ir
jokit regu
ke nesenai įdubo miško plo
tautoms
vienaip
taikomi.
darbų
sudrausti,
o
laukti
tuomi
ir
gautųsi
Lietuvai
liariai ir iš
Klaipėdos mieste turgaus
kilpų pristato kiti net už
tas ir pasidarė ežeras.
vengsi! šalčių
Jei dabar nekurie Vokiečiai kada sudraus dvasiška vy
daugiau
ineigų.
Tokis
žy

dieną,
kur
suvažiavo
tūks

Kriklėnių apielinkėj žmo penkių kilometrų ir užmir gis teiktų naudos ir pa
šūkauja kad Versalio su resnybė. Mes gi jau žino
nės labai neapsišvietę, per šta jas per daugumą. Ei tiems keliauninkams: jie tančiai prekiautojų iš visos tartis neatitinka teisingu me tą dvasišką drausmę:
kermošius dažnai matyt guliai nuolat užeina padvė- sutaupytų kelionėje daug Mažosios Lietuvos, ėjau iš- mui ir kad tuomi didelė Vo Kunigas gali pasmaugti
30t.
ilgai-skersai per visas tur
and 91.OO
būriai girtų vaikščiojant ir vusių kilpose zuikių.
kietijos
dalis
(rytinė
Prū

moterį ir kruvinom rankom
bereikalingų išlaidų, gautų
žmones užkabinėjant. Ke Dabar Kriklėniečiai turi moralį pasitenkinimą ir gavietes norėdamas surast sija) tapo atidalinta nuo vėl prie altoriaus trusiasi.
li metai atgal buvo vieną naują didelį varpą: perei patogumą ir jaustųsi atlie nekalbančių Lietuviškai, ir jos kūno, tai, norėdami tą Dvasiška vyresnybė nieko
žmogų primušę, tas tik gy tais metais Amerikiečiai su ką . savo tautai kultūrinio turiu prisipažint, kad tokių atitaisyt, turėtų atmint kad kunigui nesako jeigu tik
radau gal vieną iš tūkstan
vybę išgelbėjo. 1930 me dėjo nemažai pinigų ir pa žmogaus pareigas.
ne tik neturi teisės kelti jis neplatina bedievybės.
tais vieną mirtinai užmu aukavo Kriklėniečiams. Tik Klaipėdos uostas dabar čio. Kitais žodžiais kal pretenzijų prie dabartinės Valdžia matomai turi kan
šė — jis mirė ligoninėje. nelengvai parapijiečiai ga yra platinamas ir gilina bant, Didžiosios Lietuvos Mažosios Lietuvos, bet dar trybės kai kunigai kursto
Žinoma, yra ir gerų žmo lėjo jį paimti, nes klebo mas. Tą darbą atlieka Da miestuose rasi daugiau ne turi stengtis atitaisyt jų bo žmones kad jie kiltų prieš
nių, bet ir gyvulių, kaip vi nas norėjo pasisavinti. Tik nų firma. Darbas turės sukalbančių Lietuviškai ne čių šimtmečiais padarytą esančią vyriausybę. Jie ir
si vadina miškiniais: pas kada griežtai pareikalauta būti pabaigtas iki Spalių 1 gu Klaipėdos turguje. Ar skriaudą, tai yra, atiduoti taip už tą perminkštai pa
juos po tvartais gyvena tai turėjo atiduoti. Garbė d. 1932 m. Lietuvos susi galima, tuo remiantis, tvir Lietuvai kadaise buvusias leidžiami. Dar nei vienas
gyvatės ir žalčiai, žalčiai jums Amerikiečiai kad ne- siekimo ministerijai uosto tint kad Didžioji Lietuva grynai Lietuviais apgyven kunigas kalėjime nesėdėjo,
deda tarp mėšlo kiaušinius sigailėjot pinigų, atsižvel- išgilinimas kaštuos 5,187/ ne Lietuvių tautos žemė? tas žemes. Tuomi kaimy nes jiems leidžiama išsipir
Atsilankius Rusnės mie ninė gera nuotaika ir geri kti pinigais. O tuos pini
ir peri žalčiukus. Žalčiai gėt į suvargusį savo kraštą 126 lt.
stelyje
netyčiomis užsukau ramybės santikiai tik lydės
tiek pripranta kad net ne ir nupirkot varpą kad Klaipėdos uosto judėji
gus valdžia atskaito iš al
pasilsėt
į vienos bažnyčios
bijo nei į gryčią ateiti — skambėtų jiems visados.
mas 1930 m. pasiekė aukš šventorių. Ten pamačiau visas pastangas tų dviejų gų fondo. Kunigai tik juo
šliaužioja po suolus, po len Dėkui ponui Zubavičiui, čiausio buvusio prieškari
tautų. Tuo kart ir Danzigo kiasi iš tokių bausmių.
tynas. Vaikams pradėjus turbut jis ir suorganizavo nio laipsnio: 1911 metais murmuro lentą su iškaltom karodoriaus klausimas į- 2) Jei kunigai prisipažyvalgyti žalčiai atslenka ii’ visus prie bendro darbo ir rekordinis inėjimas laivų į pavardėm žuvusių už Fa- gautų kitokią prasmę.
sta esą Romos piliečiais
terlandą, kurioje apie 500 Aplankęs Lietuvą Ekono tai jiems turi būti uždėta
kiša galvą į bliudą, kai gau
uostą pasiekė 874 laivus
na šaukštu per galvą tai ei rodos jis daugiausia auka registruotų 316,926 tonų. pavardžių su visai maža iš minio Centro Pramonės ir svetimšalių mokestis, o nu
na prie kito. Tiems žmo vo ir ragino kitus kad au Išėjimas 875 laivų su 317,- imtimi (1 iš 100) buvo gry Turizmo Reikalais —
sikaltusius kunigus turėtų
nėms žalčiai kaip katė ar kuotų. Jo ir vardas yra iš 683 registruotų tonų. Že nai Lietuviškos pavardės,
Dr. Pr. Puskunigis. deportuoti į Romą.
nors nekuriu galūnės ir bu
ba kits koks naminis gyvu lietas varpe.
(Galas)
P. Kriukelis.
miau paduota lentelė paro vo suvokietintos, pav.: Gai
lis. O musių — tai net bai
Pumpėnietis. do skaitmenimis pastarų 4
galai, Jurat, Jurgelat, Dometų Klaipėdos uosto laivų bil, ir tt. Tas ryškiai liu
judėjimą:
“Tu Esi Pavaromas^ ,
dija kad visa Mažoji Lietu
va yra apgyventa Lietuvių
Įplaukė laivų:
Iš Darbo!’’
1930 metais
960 tautos žmonėmis. Nekurie
Sušunka darbininkų prižiūrėtojas, jei'
tu negali pasilaikyti kartu su kitais
f9
1929
' 807
darbininkais.
Į
'M
1928
826
Neduok jam progos šitai pareikšti /
1927
831
tau. Užsilaikyk prideramoj padėty. I
Didžiausia ir Gražiausia
Kiekvieną vakarą naudokit garsųjj
LIETUVIŠKA VALGYKLA
seną
Išplaukė laivų:
6824
Superior
Ave.
1930 metais
960
PAIN-EXPELLER*
—
1929
802 Taipgi užlaikau savą mėsinyčią
Įreg. J. V. Pat. Biure, f
•
824
192'8
Masažuoki! savo muskulus su juo.
'
1310 Russell Road
Išvengkite peršalimų išsitrindami su juomi sau krutinę.
1927
828
Apsaugokite savo darbą palaikydami geroj padėty savo sveikata.
Negaišk su paten
PAIN-EXPELLERRIS* jums pagelbės.
Klaipėdos uosto apivarta
Lietuvi Tautieti!
tų aplikacija. Ne
Kaina 35c, ir 70c.
.....
Parsiduoda Visur
rizikuok apsaugą
1930 metais pasiekė žymaus
* Tikrasis turi INKARO vaisbažcaklį.
sau tautiška pareiga
savo idėjų. Siųsk
pasikeitimo gerojon pusėn, Laikyk
piešinį arba mode
paremti užsiprenumeruodamas
lį, reikalauk VĖL- Knyga
t. yra numažėjimu impor
šį naujai išėjusį
£iiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiwmii)iiiiiiiiiiimimiimiiii'£
TUI knygą “How Veltui
to ant 20,000 tonų ir paki Lietuvių Tautinės Katalikų
to Obtain a Patent” ir
’ “Re
cord of Invention” formos.
of the Society for Savings
“
Margučio
”
(A.
Vanagaičio)
Dainos
limu eksporto ant 10,000 to
? Už tai nieko nereik mokėt.
Bažnyčios
Greitas atsakymas ir užlai
nų. Ateityje kaip ekspor vienintelį mėnesinį laikraštį
Šioje knygoje yra 34 Vanagaičio dainos del solistų, chorų ir
in the City of Cleveland
koma jūsų paslaptis.
50c
šiaip padainuoti. Nupiginta už ............................................
tas taip ir importas dar la
Prieš pradėsiant biznį, Sausio 1, 1932
CLARENCE A. O’BRIEN
biau pagerės, kadangi yra “TAUTOS BALSAS”
50c
DUL DUL DŪDELE, solo, tenorui
Registered Patent Attorney
TURTAS
1.
Jis
aprašo
Lietuvių
Tauti

50c
STASYS, solo, tenorui arba sopranui .........................
numatoma didelis ekspor
41-A Security Savlnn A Com mere IM
Pinigai Rankose ir kit. Bankuose_____ : $17.795,726.83
nės Bažnyčios atsir a d i m o
60c
MAMYTĖ, solo tenorui arba sopranui .........................
tavimas Rusijos medžių iš priežastis,
Bank Building
United States Valdžios Bondsai
50c
10,203,150.00
Aš BIJAU PASAKYT, solo tenorui arba sopranui .
{Directly acron afreet from Patent Office)
Klaipėdos
medžio išdirbys- 2. Jis aprašo žmogaus santiMiestų, Valstijų, Gelžkelių ir k. Bondsai 45,880,377.92
60c
GODELĖ, solo tenorui arba sopranui .........................
WASHINGTON. D. C.
Pirmo Mortgage Paskolos ant Namų___ 37,568,888.25
60c
NAKTIS SVAJONĖMS PAPUOŠTA, duetas .............
tės įmonių. Apart to pa kius su Dievu,
Paskolos ant Užstatų ______________
3.
Jis
aprašo
skriaudas
kokias
35c
5,644,536.28
VILNIUS,
mišram
chorui
.....................
i
...................................................
gerinimas uosto gilumu ir padarė ir daro svetimas ti
Nejudamas Turtas, Banko Namas
1,250,000.00
VĖJUŽĖLIS, mišram chorui ...............1......................................... 35c
visais kitais budais turės kėjimas Lietuviams ir Lietu
Kitas Turimas Nejudamas Turtas
40,5,373.20
VAKARO ILGĖSIS, mišram chorui ............................................ 30c
Suėję Nuošimčiai ir Kitas Turtas
30
daug prisidėti Klaipėdos vai,
1,266,873.79
MALDA už Žuvusius Lietuvos Karžygius, mišram chorui .
4. Jis be pasigailėjimo velka
MOLIO UZBONAS ir Nuo Putino ant Avietės, mišr. ch.......... 30c
Viso -------------- ."4120,015,920.27
uosto pakėlimui.
aikštėn rymiškų galvų-vadoMUZIKA-MUZIKA, mišram chorui ............................................ 30c
Kuomet Mažoji Lietuva vų pragaištingus mums dar
ATSAKOMYBĖ
Keen cn/oument
ULONAI, mišram chorui ................................................................ 10c
Perviršio Fondas_____________________ $ 8,000,000.00
buvo
Vokietijos
dalis,
Vo

bus
ir
paduoda
visuomenės
25c
TRYS GIESMĖS (Veni Creator, O Salutaris, Tantum Ergo)
Nepadalinti Pelnai ________
forSmokers
679,756.17
kritikai ir pasmerkimui.
TU IR AŠ (naujausia) mišram chorui ..................................... 50c
kiečiai
turėdami
daugelį
Rezervas Taksams ________
18-,688.54
5.
Jis
aiškina
Tautinės
Bažny

60c
DAINUOK
MAN
DAINĄ,
vienam
balsui
arba
dviem
..........
gerų uostų buvo linkę pa čios mokslo tiesas.
Taupymų Depozitai _______
of Pipe and.
------ 111,046,709.86
Kitokia Atsakomybė _______
-----6,765.70
likti Klaipėdos uostą aplei Prenumerata metams $1.50
Dr. Vinco Kudirkos — “Kanklės”
Cigarettes
Viso __
...l$120,015,920.27
stu, taip sakant tik žuvi Užsienyje ...................... $2.00
“DIRVA” DAR TURI SENOVIŠKŲ DAINŲ “KANKLĖS”
Sutaisė Dr. V. Kudirka — Kteuriems Vyriškiems Balsams
IncorpomfeA 1649
ninkų uostu. Kuomet Klai Prisiuntus adresą, vienas nu
Telpa net 18-ka dainų tokių kaip Sėjau Rūtą, Močiute Mano.
pėdos uostas prieš pasauli meris susipažinti siunčiamas
Ant Kalno Karklai, Šėriau Žirgelį, Ant Kalno Malūnėlis,
veltui.
nį karą ėmė rodyt dideles
Ko Liūdi, Putinėli, Kur Upelis Teka, Loja Šunes, ir tt.
Kreipkitės
šiuo
adresu:
in the City of Cleveland
judėjimo žymes ir tuomi
Kaina su gaidomis ir žodžiais .................................................... 50c
PUBLIC SQUARE
norėjo nustumt Karaliau
“TAUTOS BALSAS”
Put your savings in a savings bank
čiaus uostą į antrą vietą,
1743 North Sumner Ave.
:
6820 SUPERIOR AVE.
CLEVELAND, OHIO =
tai Karaliaučiaus Vokiečiai
SCRANTON, PA.

KRIKLENIAI

KĄ MAČIAU LIETUVOJE TRUMPAME
JOS NEPRIKLAUSOMYBĖS GYVENIME

i i

ThaModam
Moral AnliMfbc

K. STONIS

PATENTS

tatement of Condition

$odetg for Sotinas

J BONŲ
NA!
priima 1932
Bonų kupo” ir knygas
tę. Nukirp.poną ir pristracijai.

VA”
Cleveland, O
>nai
Namų !
Enmore 4740W • •

ERŠIS |
d Trust Bldg.::

••
noksią Cumber- ; J
te ir darbuojas ..
tisu advokatų ;;
Stevens ir
b
iberger
I!
reikalais Lietu- !.
.enkai ir Rusai ;;
musų.

MGKIT
AURIŲ
70S
LČIŲ
,S GALIMA
mite disinfekuoja gerklę,
iosį ir burną.
Naikina ligų
perus. Naudokit regu;
bariai ir išvengsit šalčių

101, to t
andfl.OO

BAK

D I R V A

Sausio 8, 1932

io 8, 1932

Atidarytas Seredžiaus
Tiltas

IŠ LIETUVOS

Gruodžio 9 d. 11 vai. 30
min. buvo pastatyto tilto
per Dubysą ties Seredžiumi 0
0
šiurpulinga
žmogžudystė
ŠIURPI TRAGEDIJA
pašventinimas, kur buvo iš 0
Lietuvos pasieny —
Gruodžio 11 j 12 d., ŽeuKauno nuvykę plentų ir 0
Latvijoj.
nų kaime (Subačiaus vals.,
vandens kelių direktorius 0
Panevėžio ap.) mirtis pa Lapkričio 23 d. naktį, Lat inž. J. Gabrys, inž. B. Sli 0
ėmė tris ypatas: Juozą Ma vijoje, apie 30 kilometrų žys, inž. Merkys, inž. Tre 0
tulionį, apie 75 m. amžiaus, nuo sienos, Mintaujos ap. jus, inž. Tuskenis ir vyr.
ir jo seseris, Elzbietą ir Do skr. Penkutės valse., Ketu inž. Babunas, be to dalyva
micėlę, netekėjusias, po 65 rių vienkiemy įvyko baisi vo vietos viršaitis, klebonas
ir 50 m. amž. Visi trys bu žmogžudystė. To vienkie ir didelis būrys vietos gy 0
0
vo nevedę, gyveno pasitu mio savininkas J. Spyra, ventojų.
0
rinčiai, mylėdavo laikyt ge 50 m. amžiaus, jo šeiminin Tiltą pašventino Sere
0
rus gyvulius. Žemės turė kė D. Kurzinieks, 62 m. džiaus klebonas. Inž. Gab
jo apie 20 ha., sunkiai dirb amž., ir jo duktė Vilma Spy- rys pasakė kalbą, kurioj pa 0
davo apie žemę vieni. Pi raitė, 6 m. amžiaus, buvo žymėjo, kad šis tiltas pri 0
nigų mažai turėjo, kaip jų su kirviu užmušti ir suka klauso prie didžiųjų tiltų, 0
0
kaimynai sako apie 300 li poti.
pradėtų jubiliejiniais 1930— 041
tų.
Šitoje žmogžudystėje bu Vyt. Didž. — metais, o dėl
0
Jie rasti kirviu sukapo- vo įtartas Lietuvos pilietis vandens pakilimo nebuvo
tom galvom: Juozas kloji Kazys Deimontas 20 m. am baigtas. Tokių tiltų nedaug
me: jam nuėjus prieš gul žiaus, gyv. Žagarėje. Lap turime. Iš 7 pernai pradėtų 0
siant apie 8—9 vai. į kloji kričio 24 d., 23 vai. tuo rei didelių tiltų musų tautiško 0
mą pasažo, tapo užpultas ir kalu atvyko Latvijos poli sios vyriausybės rūpesčiu -0
kirviu trimis smūgiais į cija ir kartu su musų poli šis paskutinis baigtas sta 0
veidą ir galvą nukirstas. cija buvo apsupę tą namą tyti. Dar kalbėjo vietos kle 0
Rastas gulys aukštieninkas kuriame gyveno tas as bonas, pabrėždamas šio til 0
ir liktarną tebeturys ran muo. Musų policijai papra to reikšmę vietos gyvento 0
koj. Kūnas buvo apdėtas šius duris atidaryti, tuom jams, kurie vargo keldamie 0
maišais su grūdais kad ne- laiku įtariamasai suuodęs, si pontonų ir paskutiniuoju 0
atsikeltų. Elzbieta ir Do ko policija įieško, miegojęs metu mediniu tiltu, kurs pa 0
0
micėlė užpultos ir nužudy pašoko vienuose baltiniuose vasariais nuimamas.
tos gryčioje: galvos suka iš lovos,. išmušė langą ir iš Seredžiaus tiltas turi 84 0
potos. Piktadariai matyt antro aukšto iššoko laukan metr. ilgio, yra geležinis, 0
visu įšėlimu įieškoj o pini ir, pakilęs nuo žemęs, laido vienos angos ir moderniškos 0
gų, nes visos lovos išvers si bėgti. Nežiūrint į tai, konstrukcijos. Šis tiltas sa 0
0
tos ir pokrosnis iškasinė kad buvo apšaudytas, vis vo didumu yra antras po 0
tas, bet nežinia ar pinigus dėlto paspruko Latvijon ir Raudondvario tilto. Jp pa
rado ar ne, nes nėra ko pa pasislėpė miške. Bet čia, tą statymas kartu su pylimais 0
klausti kur jie buvo padėti. pat rytą, Latvių policijos kaštavo 450,000 litų. Pasta
Tuoj buvo duota žinia buvo sugautas ir pagaliau tytas ant svarbaus kelio, -0
Subačiaus policijai, kuri pa prisipažino, kad šią žvėriš jungiančio Didž. Lietuvą su 0
šaukė kriminalinę policiją ką žmogžudystę jis yra pa Maž. Lietuva. Vietos gy 0
0
iš Panevėžio. Ji tuoj pri daręs.
ventojai džiaugiasi sulaukę
buvo ir prasidėjo kvotimas Tuomet Deimonto bute tokio patogumo ir per savo 0
apie žudystės aplinkybes. buvo padaryta krata ir su viršaiti dėkojo vyriausybei.
Lavonams apžiūrėti pribu rasta pagrobti iš užmuštojo
“L. A.” 0
0
vo gydytojas. Piktadariai Spyros daiktai: aukso ir sijieškomi.
J. Šimkus^ bro laikrodukai, du žieDidins sūrių' gamybą.
i, įvairios valiutos suda-0
GRAPE JUICE
briniai pinigai, medžiokli Sūrio pasaulinis eksportas 0
nis šautuvas,
revolveris nedaug mažesnis už sviesto
CONCENTRATE
“
Parabeliam
”
ir
pora
velio- eksportą. Sviesto visame 0
Tyras produktas iš vyn
0
uogių. Nėra jokia imi
nies rašytų kvitų.
pasauly eksporuojama per 0
tacija. Tyrumas garan
Pažymėtina, kad žmogžu metus už 500 mil. lit., sūrio
tuojamas.
dys buvo išvykęs Latvij ųn už 300 mil. lt. Iki šiol Pieno 0
Puiki Kalėdų Dovana lapkr. mėn. 22 d. su legiti centras sūrio gamindavo 0
$4 tuzinas 10-uncinių dė
macijos kortele; o Lietuvon daugiausia vidaus rinkai,
žučių. Padaro 4 galionus.
grįžo dviračiu
lapkričio eksportuodavo
visai ne 0
$15.75 už 6 galionus. Pa
mėn.
23
d.
anksti
rytą
slap

daro 30 galionų. Siunti
daug. Surius gamindavo tik
tai per sieną persigabenda dvi pieninės: Kuršėnuose ir 0
mą mes apmokam.
Siuskit savo užsakymą
mas ir daiktus.
“L. A.”
0
Klaipėdos krašte, Viešvilėj. 0
TUOJAU!
Siųskit P. O. Money or
Surių gamybą daug sun 0
5 KAMBARIŲ BUNGALOW
derį. čekių nepriimam.
Angliško tipo, 3 metų senumo, kiau išplėsti, neš jų tuoj pa
Rašykit Angliškai.
neša nuomos $40 į menesį. Kaina gaminus negalima parduo 0
$.3,500, verta $5,000. Randasi 19461
David Nichols Co.
0
Rasnaw avė, prie Lake Shore Blvd, ti, o reikia 3—4 mėnesius
0
KINGSTON, GEORGIA
Dėl to pieninės
ir E. 185 St. Kreipkitės prie savi palaikyti.
0
ninko J. V. Mitchell, 6820 Superior negali ūkininkams
tuojau 0
avė., PRospect 3724.
mokėti už pieną.
0
Kadangi sūrio eksporto 0
ŠAUKIT HEnderson 7783
galimybė nemaža, Pienocen
ELYRIA
“Dirvos” krautuvėje ga
tras tariasi su pieninėmis 0
lit gauti naujų importuo
AUTO REPAIR
dėl
surių gamybos išplėti 0
tų puikių Gintarinių da
Joe P. Mrhar, Prop.
lykų. Yra moteriškų ir PATARNAVIMAS 21 VALANDŲ mo. Kitais metais pats Pie 0
nocentras mano įsteigti pie 0
BĖGYJE — VIETA JŪSŲ
vyriškų gražmenų, tin
AUTO DIENĄ IR NAKTĮ
ninę
su surių gaminimu
kamų dovanoms.
Batteries, Tires. Ignition
Klaipėdos
krašte, Kintuose, 0
Brakes it Motors
“DIRVOS” KRAUTUVĖ
ir
tartis
su
Kelmės pienine 0
Visiškas" vieno sustojimo pa'tarnavi
6820 Superior Ave.
mas.
dėl surių gamybos. Paruošti 0
6815-31 SUPERIOR AVE.
surių gamintojams kitąmet
Pienocentras mano suruošti
prie Kuršėnų pieninės kur- 0
REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
sus.
‘
“L. U.” 0
j
Mos esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa !i_____________________________
i___ 0

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

0

Dideles Dovanos

0
0

šk su paten- VJSŠI \
likacija. Ne\
>k apsaugą \
idėjų. Siųsk V>-—
į arba modeikalauk VĖL- Knyga
knygą “How Veltui
tain a Patent” ir “Reof Invention” formos,
ii nieko nereik mokėt,
as atsakymas ir užlaijusų paslaptis.

RENCE A. O’BRIEN
gistered Patent Attorney
Stcerlly 8»,lnn A Commercial

Bank Bolldlnl

ly acron afreet from Patent OtScel
WASHINGTON. D. C.

t
{

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale bile
Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirmiau šaukit mus negu ugniagesius (firemonus).
Vienatinė Vietine Pastovi Lietuvių Real Estate
ir Apdraudos Agentūra.

Skanus Amerikoniški ir Europiški
Kainos žemos.
Lietuviai 4*
l pas mus užeina ir buna patenkinti.
UŽKVIEČIAM VISUS.
I

j valgiai.

JAMES

1410 East 66th St.

P P. MULIOLIS
SUPERIOR AVE.
HEnderson

! 6606
6729
'------------------------------------------------------------------------------------- 1

Keen uijoųment

for Smokers
of Pipe and.
Cigarettes

Adolpas Jakubauskas
ADOLPH

JAKUBS

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

0
-MiH

Restaurant

0

ĮGALIOJIMAI

|

I reikalingi Lietuvoje pirki- ;
mui, pardavimui, valdymui į
žemių ir kitokio turto. į

0
0
0
0

K. S. Karpavičius :
Registruotas Lietuvos
Konsulate Notaras.

!

Rašykit laiškais arba atsi- Į
kinkykit ypatiškai.
0

“DIRVA”
6820 Superior Ave.
Cleveland, Ohio.

=====

0

0

$2 Vertės knygų dovanai

0

0

kurie užsirašys “Dirvą” visam metui užsimokėdami $2.00, ir tiems kurie užprenu
meruos “Dirvą” visam metui saviškiams Lietuvoje ($3.00), arba draugams čionai
0

GAUS VIENĄ ŠIŲ KNYGŲ DOVANAI!

1-

0
0
0*

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.

0
0

0

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

0

Y/®! Vytautas Didysis
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?

0

0

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

00
0

Didelė 318 puslapiu knyga

KNYGOS KAINA $2.00

0

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

KNYGOS KAINA’“^2.00

0

0
. 0. .
0

TŪKSTANTIS IR VIENA
NAKTIS
Gražiausių senoviškų pasakų knyga su dau
gybe paveikslų. Tvirtais viršeliais, 700 p.
Tai yra pasakų knyga kuri niekados nepasęsta.

*

E
0

KNYGOS KAINA $2.00

0
Geografija arba žemės aprašymas yra didelė, net
459 puslapių knyga, svarbi ir pamokinanti, iš ku IK0
rios apsipažinsite su žeme, jos pavidalu, didumu,
puatumu; kalnais ir jų vardais, apie juras, eže
rus, upes, plotį ir gylį; kokie kokiose šalyse gy
0
vena žmonės, ir tt. ir tt. Gausiai paveiksluota.
0

GINTARAS

TENTS

0
0

KNYGOS KAINA $2.00

0
0
0
0
07

(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
tautas Didysis” ir šią, “Juros Merga”.

Naujas pilnas Orakulas — didžiausia ir prak
tiškiausia burtų-monų knyga, su nusjėjimais li
kimo ir laimės vyrų ir moterų pagal žvaigždžių, 0
pagal kortų ir pagal delno. Didelė, 414 puslapių. 0

KNYGOS KAINA $2.00

0
0
0

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.

Knyga žinių iš mitologijos, istorijos, etnografi
jos, geografijos, astronomijos, aritmetikos, medi
cinos ir kitų mokslų bei jų šakų, rinkinis visokių 0
patarimų apie sveikatą, gydymo budus, vaistus; 0
įvairus nurodymai amatninkams, ūkininkams,
t
daržininkams, šeimininkams ir kt. 392 puslapių.

KNYGOS KAINA $2.00

0

Užsisakant prenumeratą siųskit pinigus ir pažymėkit aiškiai kurios šių knygų pageidaujat

0
0

‘DIRVA**

6820 SUPERIOR AVENUE

CLEVELAND, OHIO

(Priimame Lietuvos Laisvės Paskolos Bonų kuponus 1932 metų už pilną jų vertę)

0
0
0 i
0 !
0
0

8

Sausio 8, 1932

DIRVA

Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais
“VYTAUTAS PANČIUOSE”.
LIET. MOTERŲ Klubo mėMIRĖ. Gruodžio 3 d. 1931
Pcreitą sekmadienį L. V. 25 nesinis susirinkimas bus laiko- m. mirė Petras Tresauskas, gy
kp. statė scenoje keturių veik-imas antradienio vakare, Sausio venęs Warren, Ohio. Liko naš
s.ntj dramą, “Vytautas Pan-112, nuo 7:30 vai., p. Šukienės lė žmona Marcelė ir du sunai,
čiuese”.’ Neklysiu pasakęs jog namuose, 6802 Superior avė. 13 ir 15 metų amžiaus, posūnis
tai buvo puikiausias darbas ką Narės prašomos dalyvauti, nes ir dar vienas sūnūs Lietuvoje.
Velionis išgyveno Amerikoje
kada jaunimas nuveikė šioje bus svarbių aptarimų. Bus
kolonijoje. Artistų žodžiai, y-1 sutvarkyta darbas naujos card 20 metų, seniau gyveno Pittspač Keistučio (J. Sadauskas) partės, kuri rengiama Sausio burge. Iš Lietuvos paėjo Ra
kaip perkūnai trankė kiekvieno 20 d. p. Mihelichienės namuo seinių apsk., Rietavo p., SkauVald. galio k. Ilsėkis amžinai pali
Lietuvio širdį. Neblogiau vai se.
kęs šį pasaulį.
šeimyna.
dino ir Vytauto ir Jogailos ro
les, Mažesnės rolės taipgi buVASAROS oras. Sausio 6
vo gerai išpildytos, Aktorių d. Clevelando srityje taip buvo
AMERIKOS LIETUVIŲ Pi
aiški kalba, kostiumai ir scene- šilta kad temperatūra buvo 61 liečių Klubas laikys reguliarišrijos tiesiog žavėjo publiką, F. Tokio oro viduržiemį nie ką mėnesinį susirinkimą Klubo
kuries buvo pilnutėlė salė.
kas- neatmena. Nuo Lapkričio kambaryje Lietuvių salėj, Sau
Negalima praleisti nepami- pabaigos visai nebuvo sniego ir sio 11 d., nuo 7:30 vai. vaka
nėjus Kun. A. Karužiškio kai apsieita tik su mažomis šalno re.
Valdyba.
po programo vedėjo. Jis labai mis keletą naktų.
gražiai pritaikė savo kalbą į
ŽADA KAST didelį vandens
tarpus aktų, ir sakė jog mums
LANKĖSI Redakcijoje Nau traukimo tunelį toli i ežerą, ku
reikia daugiau Vytautų ir Kei
stučių palaikymui Lietuvystės jų metų dienoje Ch. Baublis riuo butų traukiama paprastas
su žmona ir giminiete, iš Ak- vanduo reikalingas Clevelando
Amerikoje. Buvo'ir dainų.
dirbtuvėms. Prie to projekto
Matęs. rono, “Dirvos” skaitytojai.
Taipgi apsilankė J. šaltis iš esą susituokę vietos finansieDetroito, kuris čia viešėjo pas riai ir industrialistai ir skiria
‘•BROLŽUDYS”, šis veika savo uošvius Rudžius.
tam tikslui du milijonu dolalas bus statoma Lietuvių salė
rių. Darbo butų visam metui
je ateinančio sekmadienio va
ir butų paimta šimtai darbi
DARŽELIO
susirinkimas,
šį
kare, Sausio-Jan. 10. Visos
ninkų.
Ccllimvoodo ir didžiojo Cleve penktadienį, nuo 8 vai. vakare,
bus
susirinkimas
Lietuvių
Kul

lando teatralės spėkos yra su
trauktos į vieną grupę persta tūrinio Darželio Sąjungos, ku
Maisto Paroda
tymui šio veikalo kuogeriausia. riame privalo dalyvauti draugi
Po vaidinimo Stasė Greičie- jų išrinkti atstovai ir tie kurie Clevelando miesto auditorijoj ren
nė padainuos puikių Lietuviš paliko nuo pernai jeigu naujų giama didelė maisto ir namų reik
kų dainų. Vincas Greičius (sū neišrinko. Darželis turi dide menų paroda atrp Sausio 14 ir 22,
nūs) gros smuiką. Bus ir dau lių darbų prieš save, reikia vi kuriai bus bandoma išplatinti migiau solistų ir solisčių. Jei no siems stoti į talką. Dalyvaukit Lijonas visai pigių įžangos tikietų,
Vald. kad kuodaugiausia žmonių atsilanrite pamatyt ką gali Collinwoo- susirinkime visi.
kytų.
diečiai tai neprasnauskit šios
Reguliarė įžanga bus 25 centai
progos. Pagaliau bus šokiai. DEMOKRATIŠKOS PASTA
bet perkant specialius tikietus kaš
Pelnas eis naujai parapijai.
BOS
tuos tik 15 centų. Tuos tikietus ga
Rep.
Clevelande turim klubą var lima bus gauti iš The Fleischmann
du Lietuvių Demokratų Klu Yeast Co. ir galit reikalauti savo
“BAUDŽIAUNINKĖ”. Lietu bas. Jis įsteigtas apie metai krautuvėse.
vių Kultūrinio Darželio naudai laiko atgal ir turi pusėtinai na Maisto parodą rengia Cleveland
rengiamas scenai gražus nau rių, bet vienas dalykas kuris Retail Grocers Association.
jas veikalas “Baudžiauninkė” kenkia narių rašymuisi tai kad Bus visokių paįvairinimų ir bus
bus pirmą kartą Amerikoje pa klubą vadovauja tam tikra kli duodama dovanos pinigais $175 už
statytas Vasario 7 d. Lietuvių ka. Bendrai Lietuvių reikaluo naujus keptus dalykus kokius mo
salėje, pastangomis visų Cleve se dalykai ėjo pusėtinai pras terys savo namie išgalvoja. Bus
lando Lietuvių sceniškų spėkų tai ir kaip matyt ta klika buvo Johnston’s Society orkestras kuris
ir galima tikrint kad bus gra užpakalyje to visko. Ta klika gros visus vakarus.
žiausias ir smagiausias veika rodos visada jieško paimti į sa Paroda .bus atdara nuo 1 po pie
vo kontrolę visas Lietuvių or tų iki 11 naktį.
las šiame sezone.
Veikalas yra melodrama, su ganizacijas šiame mieste, ir šis Kaip ir kitose maisto parodose
dainomis, su gana juokų, su ga klubas nuo to neištrūksta, Ar per daugelį metų, šioje parodoje at
vestuvės vienos poros Sausio
na dramatiškumo ir net arti ir sis musų klubas bus sekan sibus
16 d., nuo 10.30 vai. vakare, didelė
tis
eilėje
daugelio
nepasiseki

tragedijos. Dalykas einasi apie
je auditorijos estradoje. Ta porelė
ponaičio studento įsimylėjimą į mų?
yra Miss Olive Johnson ir Ernest
Paskutiniame klubo susirin Solnok. Po vestuvių jie bus apdo
gražią dvaro baudžiauninkę, už
ką abu mylimieji dikčiai turi kime buvo valdybos rinkimai ir vanoti daugybe namų reikmenų iš
perkęsti persekiojimų, tačiau kaip paprastai ta klika paėmė šios parodos.
svarbias vietas ir tokiu budu
jų meilė paima viršų.
Dar jums neišdilo iš ausų paėmė į savo kontrolę. Neku- Larry’s Confectionery
jūsų tėvelių ir senelių pasakos rie to klubo valdybos nariai se Candy — Cigars — Cigarettes
apie baudžiavos laikus, taigi nai jau nepatinka jaunesniems
Staple Groceries
dalyvaudami šiame perstatyme žmonėms ir jie niekados ne
prisidės
prie
klubo,
nors
norė

matysit gyvą paveikslą anų
1370 EAST 65TH ST.
tų dirbti Lietuvių tarpe. Ku
garsių žiaurių laikų.
rie jau priklauso, mano mesti Kviečiame Lietuvius atsilankyti.
klubą jeigu nebus padaryta pa
SIUVĖJŲ streiko gal nebus. mainos. Reiktų kad tos klikos Reikalaudami vaistų ir ki
Moteriškų rūbų siuvėjų unija vyrai nors kiek dasiprotėtų ir tokių vaistinės reikmenų
stengiasi taikos keliu susitar pasitrauktų į šalį, duotų pro
kreipkitės
ti su paskiromis rubsiuvyklo- gą jaunesniems žmonėms pa
mis. Sutartis išsibaigė Gruo dirbėti ir pasirodyti ką jie ga ACKERMANN’S
džio 31 d., ir šiose dienose ne li.
Demokratas.
Drug Store
imlios rubsiuvyklos pradėjo
pasirašyti sutartis, ką paseka
66th and Wade Park Ave.
MANO pigint tramvajais va
ir kitos.
žinėjimą. Iki šiolei tramvajų
kompanija kėlė ir kėlė kainą už
PRANEŠIMAS
važinėjimą tramvajais. Bet tas
FURNASŲ ir
Lietuvių Banko šėrininko me tik labiau atgrasino publiką
BOILERIU
tinis susirinkimas įvyks ketvir nuo važinėjimo ir kompanijos
tadienio vakare, Sausio 14 d., fondas vis nešė deficitą, žmo
TAISYMAS
nuo 7:30 vai., Lietuvių salėje, nės stengiasi eiti pėkšti kur
VISOKIŲ IŠDIRBIMŲ
6835 Superior avė. Visi šeri tik galima daeiti. Dabar kal
nilikai malonėkit dalyvauti.
bama kad kompanija nori šyMusų kainos visiškai
The Lithuanian Savings and met išbandyti vežiojimą nupi
žemos.
Loan Ass’n
Valdyba. gintomis kainomis, kad užpil
džius pustuščius tramvajus.
5825 SUPERIOR AVE.
Dabar jau šventadieniais iš
MAŽINS miesto tarnautojų
HEnd. 2551
algas. Einantis majoro parei duoda bilietus po 25c važinėji
gas Burton sako kad miesto mui visą dieną. Sekantis žing
tarnautojams ir darbininkams snis manoma padaryti vaikams
reikia numažinti algas su tiks į mokyklą važiuoti bilietus po
lu sutaupyti pora milijonų do- 50c visai savaitei.
larių, kadangi miestui stoka
pinigų. Pirmiausia bus numa
VESTUVĖS Clevelande 1931
žinama algos tiems kurie dau metais iš priežasties blogų lai
giausia uždirba.
kų žymiai sumažėjo. PaveizMiesto knygynas jau numu dan: 1929 m. išduota leidimų
šė 10 nuoš. nuo algų visų savo del 11,565 porų, 1930 m. —
tarnautojų gaunančių virš $75 del 9,944 porų, o 1931 — tik
į mėnesį.
6,925 poros teužsinorėjo vesti.
Miesto mokyklų biudžete paDivorsai nedaug ką sumažė
sirodė trukumas apie pora mi- jo, nes 1931 m. buvo paduota
lijonų dolarių, todėl turės nu- 4,595 prašymai ir duota per
* kentėti ir mokytojai-mokytojos. skyros del 3,600 porų. 1930
m. buvo 4,916 prašymai ir iš
duota perskyros del 3,682 perų.
Telefonas HEnderson 9262

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

Z. 304 East 68th St.
(Virš Lietuvių Banko)

darBUDAVOJIMO amatų __
bininkų unijos tariasi kas da
ryt kad išvengus nesusiprati
mų ir streikų po Kovo 1 d., ka
dangi tą dieną baigiasi sutar
tys su budavojimo kontraktorių sąjunga ir jie reikalauja
kad darbir/nkai nusileistų ant
algų ir dirbtų už mažiau. Jei
gu iš unijų pusės nebus nusi
leidimo, kontraktoriai žada vi
sai nesiskaityti su unija.

Iš Collinwood

“Prosperity Avenue” — miniatu
res pavidale išdirbtas miesto blo
kas, su visomis smulkmenomis bet
SUKRUSKITE. Tarp Kalė su aukštaisiais bokštais nedidesniais
dų ir gavėnios laikas šyrnet vi kaip stalo aukštis — išstatytas pu
sai trumpas. Norinti linksmai blikos parodai Building Arts Exhi
tą laiką praleisti, neužmirškit bit parodoje, 18-tas aukštas, Buil
’ Exchange Building.
kad naujos parapijos card par ders
Tas mažas miestas turi ofiso butės atsibuna kas antradienį su dinkus, restaurantus, krautuves ir
šokiais ir kitais pasismagini net gatvių trafika—viskas sumažin
mais, kaip sykis tam. tikslui ta bet labai gražiai padaryta.
rengiamos. Geriems kortuoto Iš krautuvių vidaus mušasi švel
šviesa; žėri elektriškos iškabos
jams duodama puikios dovanos. ni
gatvėse; nušviesti miesto bokštai.
BAŽNYTINIS choras. P. š. Tikslas šio mažo miesto yra pa
kaip šviesa galima panaudo
N. P. bažnytinis vyrų choras rodyti
ti tinkamiausia prie budinkų ir biz
atlikęs 40 v. atlaidus ir Kalė nio.
das rengiasi prie gavėnios ir Electrical League užkviečia “Dir
mokinasi naujas trimis balsais vos” skaitytojus apsilankyti ir pa
mišias Velykoms. Apart to sta matyti šitą puiku dalyką, inėjimas
kasdien, išskyrus sekmadie
tys scenoje veikalą su šiaip veltui
nio. Net mažiausių krautuvių sa
margumynais tuoj prieš gavė vininkai gali iš šito pasimokyti.
nią. Vyrai turinti balsus ir
Moterys “Dirvos” skaitytojos ku
nuovoką giedojime prisidėkite rios planavo ansilankyti Elektriškos
1i TLye°s
---- 1 "
—J je Visko Elektriško
Parodo
prie šio choro atsilankydami
; -. .
t
rlnldelWniYill
Namų, gali apsilankyti abiejose
į pamokas penktadienio vaka šiose parodose vienu atvažiavimu,
rais nuo 7:30 vai., naujos para kadangi Prosperity Avenue paroda
pijos salėje.
Rep. randasi tiktai keletas žingsniu į ša
lį nuo parodos Naminių Reikmenų.

Speciale kaina ši Menesį
Cinavimas, Suliejimas, Stogų
tiesimas — Furnasai
Apskaitliavimą noriai duodam.

HELEN THOMPSON
Valgykla

Bowman Sheet Metal &
Furnace Co.

6400 Superior Avenue

4704 Hugh Avenue
End. 0550

FRANK DIMŠAS
BARBER SHOP

6504 Superior Ave.

PHILLIP POSANTI
Didelė krautuvė visokių daržo
vių. švari vieta, kainos že
mesnės negu kitur kur.
Kviečiame Lietuves čionai.
Katalikas savininkas

Arti East 65th St.

Rengia P. S. N. P. Nauja Parapija — stato scenoje
penkių veiksmų tragediją “BROLŽUDYS”
LIETUVIŲ SALĖJE — NED. SAUSIO-JAN. 10, 1932
Durys atdaros nuo 4 vai., pradžia 5 vai. po pietų.

Rengėjai atsižvelgdami į bedarbę nustatė mažą įžangą — 35c. į perstaty
tą, 25c. į šokius.. Po teatro bus šokiai iki vėlumos prie gero Luizos orkes
tro. Aktoriai yra parinkti iš plataus Clevelando, todėl kurie atsilankysit
galėsit pasigerėti gražiu perstatymu. Kviečiame atsilankyti plačios apielinkės Lietuvius ir musų parapijos rėmėjus.
RENGĖJAI.

W. C. BURCH
SUPER SERVICE STATION

65th Wade Park Ave.

COA

Kreipkitės pas mus.
Geriausias Gas mieste 16c.

Parduodam gerą Anglį
E. 79th ST. GARAGE
pigiai — kuri duoda
PATARNAVIMAS SUGEDUS
malonią šilumą.
ANT KELIO
Pocahontas (tonas) $6.90
W. Virginia Lump .. $5.50

GENERALIS AUTO TAISYMAS
VISOKIŲ IŠDIRBIMŲ KARŲ

Pristatom greit ir saugiai į namus

ENdicott 2887
Otis Tullar, Prop.

1238 East 79th Street

Petras C. Komeras
Lietuvis Auglininkas

J. J. LAZICKAS

1201 East 80th St.

JEWELER — RADIOS

Telef. GArfield 3956-M

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

Gamina visokius Lietuviškus ir
VISOKIE TAISYMAI
merikoniškus valgius. Atsilankę bu- Perkraustymai ir Pervežimai
šit patenkinti, Kviečiame Lietuvius visokių Prekių vietoj ir kitur.
atsilankyti.
Taipgi Sandėlis užlaikymui

6216 Superior Ave.

11 metų patyrimo plaukų kirpime
ir barzdų skutime. Kainos pi
giausios. Darbas geras.
Vyrams ir moterims kirpimas 35c
Vaikams — 25c.
Skutimas 20c.

TEATRAS IR BALIUS

Prosperity Avenue
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SAUSIO ATPIGINIMAI
Mes niekad nepernešam savo prekių- iš vieno sezono
į kitą, štai pušų proga nusipirkti AVALUS visai savo
šeimynai už žymiai nupigintas kainas.

Vyrų Avalai nuo
$198 aukštyn
Moterų
” ....
$1.98 aukštyn
Vaiku
”
$1.00 aukštyn
Guminiai Avalai žemiausiomis ga
limomis kainomis.

BERKMANS SHOES
7041 SUPERIOR AVE.
kampas Addison Rd.
15105 ST. CLAIR
AVE.
Greta 5 Point Teatro
I
.i 3 kitos krautuvės Clevelande.
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Lietuvos Lietuviai ateina į

Sanitariškas Lietaus
MAUDYNES. - 25c.

jūsų baldų ir tt.

Chester Cartage Co.

921 St. Clair

6513 SUPERIOR AVE.
Atdara naktį ir dieną.

arti E. 9th St.

NEW PRICES

Men’s Suits or Overcoats
Cleaned and Pressed , ...49c.
Men’s Suits or Overcoats
Sponged and Pressed ....25c
Ladies Plain Dresses or Coats 69c
Big Reduction on Repairing.
No Delivering

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

HOEDL Music House

Rosedale Dry Cleaning Co.

7412 St. Clair Ave.
Jūsų kreditas geras pas mus.

6702 Superior Av. Cleveland, 0.

BE SKAUSMO

traukimas
Mes naudojam
“MILD AIR”

Ar jūsų plate liuosa?
FORM Pereik mokėt už naujją —
------- mes galim išpildyt ir pritai
kyt kaip naują už maža
primokėjimą.
P R r E Examinations Plates sutaisom belaukiant.
NATURAL

I KEL and Advice!.Dykai

k

pd.Ld.1 llllcll.

OFISO VALANDOS. 9 RYTO IKI 8 VAKARO.

DR. H. J. GREENE
«n

1859 East 55th St.

Lietuviškai
Kalbam

DIDŽIAUSIAS
URIE manot keliauti Lietuvon tuojau ar-

ha kiek vėliau, prisiminkit jog “Dirvos”
Agentūra visada yra gatava Jums pasi
tarnauti pagaminime visokių kelionei reikalingų
dokumentų — Pasų, Vizų — ir suteikime įvairių

Kampas
pas Hough Ave.
Avė.
HEnderson 9786 Į

IŠPARDAVIMAS

PRASIDEDA ŠEŠTADIENJ — Didžiausias Išpardavimas
Vyrų, Jaunu Vaiiknu ir Vaiku

SIUTAI IR OVERKOTAI
Taipgi Skrybėlių ir visu kitų dėvėjimui reikmenų.
Didžiausias išpardavimas kokį kada turėjom musų 32
metų gyvavime — dabar jums laikas apsipirkti.

THE KRAMER & REICH CO.
7002-04 Superior Ave.

Kampas Giddings Rd.

patarimų.
PAVASARĮ “Dirvos” Agentūra rengs Eks
kursiją į Lietuvą. Kurie manot apsilankyti savo
gimtinėj šalelėj, pradėkit palengva ruoštis.

“DIRVOS” AGENTŪRA
6820 Superior Avenue

Cleveland, Ohio

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

Attorneys

Jewelers

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

Banks
LIETUVIŲ BANKAS
6712 Superior Ave.
HEn. 2498

Bulding Contractors
MARTIN KAZEN
6606 Superior Avenue
M.ROMAITIS
13416|Edgewood Avenue

Confectioners
J. BARDZILAUSKAS
6412 White Ave.

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

Groceries-Meats

Printers-Publishers
“DIRVA”
6820 Superior avė.
ENd. 4486

P. A. SURYS
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 BLAŠKEVICIUS
1168 East 77th Street
BOLES. ANDERSON
B. GUDŽIŪNAS
1264 E. 71 Street
6901 Superior avė.
ENd. 9720
KAZ. OBELIENIS
Tailors
1404 E. 66th St.
HEn. 8716
T. NEURA
JONAS BRAZIS
PR. 9709 6905-07 Superior..av ENd. 0756
2047 Hamilton avė.

