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GINKLAVIMO
TA DIKTATORIUI

VOL. XVII (17-ti METAI)

LIETUVOJE

tangų Įsigyti namus. Vieni
Berlinas. —į Gruodžio 2 Geneva. — Keturios Eu Susirūpinimas del krizio.
Žiema
jau
užstojo,
jų jau pasistatė muro na
d. Gen. Kurt Von Schlei ropos valstybės ir Suvieny
mus, kiti medinius. Mat
cher, Vokietijos “geležinis tos Valstijos pradėjo tartis šaulių namai.
tas priklauso nuo to kiek
toliau
apie
nusiginklavimą.
vyras”, tapo paskirtas kan
Visi
Lietuviai,
tiek
pa

pavyksta
surinkti lėšų. Juk
Amerika
sako
kad
tik
kal

cleriu, krašto apsaugos miprasti
piliečiai,
tiek
mokslo
nei
vienas
buris savo lėšo
bų
ir
nudavimo
jog
nori
nunisteriu, ir Prūsijos komisi-i
mis
namų
dar nepasistatė,
žmonės,
ekonomistai,
poli

jonierium. Tas padaro jį siginkluoti neužtenka,
tikai
bei
šiaip
platesnio
ar
vis
renka
aukas visuome
galingiausiu paskiru asme- Europos valstybės ,,verkia
siauresnio
akyračio
žmo

nėje,
daro
viešas loterijas
*-------------------------------------- niu kokis kada buvo Vokie kad nepaneša karo skolų, o
nės,
labai
susirūpinę
ir
gy

ir
taip
per
kartais ilgoką
tijos respublikos istorijoj. beveik pusę savo ineigų iš
PALIKTA TIK 6 BAL KĄ SOVIETŲ CARAI Von Schleicher stojo vie meta kariškų spėkų palai vai nagrinėja kitų tautų bei metą susibudavoja namus.
valstybių muitų politiką bei Šiaip ar taip, neturint
SŲ TRUKUMĄ
ton buvusio kanclerio Von kymui.
DARYTŲ?
nusistatymą
nieko nepirkti savo pastogės organizacijai
Papeno
ir
patapo
Vokieti

IR DARBININKŲ ŽINIOS
Washington.
—
Komunis

iš
užsienio.
Mat
visos tau gyvenimas sunkus: nėra
jos diktatorium. Jis kon KAIP LENKUI NEPASI
Washington. — Gruodžio
Gelžkeliečiai darbuojasi. 5 d. Atstovų Butui buvo pa tų suagituoti ir jų vadovau troliuoja valstybinę kariu- SEKĖ PADIRBT AUK tos nusistačiusios apsieiti kur daryti susirinkimų, vai
ar bent kuomažiausia įsi dinimų, nėra kur sutalpin
Gelžkelių 21 unijos viršinin tiekta, kaipo pirmiausias jami, 3,000 “baduolių armi menę ir 150,000 policijos.
SĄ IŠ SMILČIŲ
kai su skyrių atstovais su klausimas Kongresui atsi jos” narių, surengė sostinė Prezidentas Hindenburg Paryžius. — Čia papuolė vežti svetimų prekių, jų ti administracijos aparato.
važiavo į Chicagą aptarti darius, bilius reikalaujantis je demonstraciją ir nešdami paskyrė Schleicherį nema j bėdą Lenkas išradėjas, J. tarpe ir žemės ūkio gami Visuomenė gyvai reaguoja
kokios krypties laikysis sa atmesti prohibiciją. Vienok:! raudonas vėliavas ir komu- tydamas kito išėjimo, kada Dunikowski, kuris padirb nių. Kadangi musų šalies j Šaulių balsus namų reika
vo derybose su geležinkelių balsavimai buvo tokie kadl.nistiš^ obalsius,’ rėkavo su fašistų vadu Hitleriu ne dinęs tam tikrą mašiną sa vienintelis gyvenimo šalti lu ir kiek tik pajiegia pa
.... i..•
ir reikalavo pinigu
pinigų ir duo galėjo susitarti. Hitler vis kė kad su jos pagalba galės nis yra žemės ūkis bei jo deda.
kompanijų atstovais už nau prohibicija
laimėjo ir ji pa 'ir
Lord Croaker.
jas algas.
reikalavo “visko arba nie iš smilčių padaryti auksą. gaminiai tai šitoks kitatau
silieka po senovei, iki kito nos.
Kadangi Kongresas svar ko”.
čių
nusistatymas
mus
labai
Gelžkelių kompanijos no Kongreso susirinkimo.
Žadėdamas tuo auksu atsi
Airijos gelžkelių tarnau
ri vėl išsiderėti 10 nuošim Balsuojant prohibic i j o s stė prohibicijos atmetimą,
lyginti, jis iš daugelio pri apeina. Juk, jei visos val tojai nutarė apšaukti genečių sumažinimo algų, ant' klausime, už atmetimą pa- komunistai gatvėje rėkavo:
Muštynė Vokietijos
siskolino pinigų, bet kredi stybės stengiasi varžyti im ralį streiką Gruodžio 11 d.
T
peklą
su
alum!
mes
rei

ku
gVlimVUU
ucmu.uvvju,
!
ko gelžkelių tarnautojai bu-|(juoįa 272 balsai; už paliki
toriai nesulaukdami kada jo portą tai kur gi mes dešini protestui prieš sumanymą
Reichstage
vo sutikę metams laiko iri mą — 144 balsai. Bet kad kalaujam duonos!”
mašina ims perdirbti smil savo gaminius? Negalėda numažinti 10 nuoš. nuo al
dirbo už apie $200,000,000 reikėjo dviejų trečdalių bal Demonstrantai ėjo Į val Berlinas. — Gruodžio 7 d. tis i auksą, per teismą pa mi parduoti nei grudų, nei
Vokietijos seime iškilo mušty
mažiau visą šį metą.
gyvulių, nei mėsos, nei pie gų-Rengiasi streikuoti ir Is
si! prohibicijos atmetimui, stybės seimo rumus reika nė kada buvo pasiūlyta suma reikalavo skolas grąžinti.
iki to truko 6 balsų, ir “sau laudami kad Kongresas iš nymas kad Prezidentas Hinden Teismas davė laiko iki 23 no, nei sviesto — iš kur gi panijos gelžkelių tarnauto
Amer. Darbo Federacija sieji” pasiliko laimėtojais. pildytų jų tam tikrus reika burg paskirtų savo Įpėdinį.
Gruodžio parodyti kad jo mes imsim pinigų? Gi val jai norėdami gauti daugiau
prieš komunistus. Cincin 1 Kiek matosi, šiame Kon lavimus. Gatvėmis stovėjo Muštynė prasidėjo kada ko mašina yra tas kuo jis tik stybė kurios biudžetas vis mokesties.
nati, O. — Amerikos Darbo greso posėdyje daugiau tas 3,000 policijos įvairiai apsi munistai ėmė šaukti “šalin sti rina, o jeigu neprirodys, jis duoda deficitą, turi žlugti.
ginklavusios ir gatavos su Hindenburgu 1”
Šitai turi galvoj dabar visi
Federacija savo konvenci reikalas nebus pakeltas.
Šveicarijos valdžia išlei
bus teisiamas už skolas.
joje pereitą savaitę Federa 1 Šitokios balsavimo pasek tikti komunistų kurstomas
tautos vyrai, vyriausybė, ir do patvarkymą kad komu
cijos prezidentu išrinko tą mės gauta todėl kad dabar riaušes.
HOOVER SIŪLO AP- Iš DEGTINĖS GAUTŲ Įieško išeičių. Spauda irgi nistai negali užimti valdiš
patį William Green devin prohibiciją sprendė tie pa Demonstrantus vedė so
labai gyvai šį klausimą na kose vietose tarnybų.
$915,000,000 TAKSŲ
TAKSAVIMĄ IR AL
tam terminui.
vietų
policijos
pavyzdžio
uJeigu prohibicija butų at grinėja. Ūkininkams pa
Delegatai vienbalsiai iš- tys seni atstovai kurie pir niformose Įsirengę komu
GŲ MAŽINIMĄ
mesta, Suv. Valstijų iždas tariama nemokėti atlygini
sireįš^ė prieš, kom,unizįprą miau kelis sykius nepralei nistai muzikantai grieždami
Washington.
—
Gruodžio
kas metai gautų po $915,- mo samdiniams pinigais tik WW//AWW
ir ildtures hiėkb bendro su do. Bet dabar į “šlapiųjų” “Internacionalą”.
žemės ūkio produktais.
Naujausi
komunistais, kovose. už dar eiles dasidėjo dar daugiau Iki komunistai laikosi ra 6 d. Prezidentas Hoover sa 000,000 taksų nuo degtinės,
vo paskutinėj kalboj į Kon ko dabar negauna, nors Samdiniai turi ineiti j da
bininkų reikalus. Bet taip atstovu ir jau tik 6 balsų
bartim sunkų musų ūkinin
gi priėnrė režolįuciją reika stokavo padarymui prohibi- miai niekas jiems nekliudo. gresą, pasiūlė nutarti uždė degtinė geriama upėmis.
Kažin
kaip
pasielgtų
so

laujančią kad Amerika už- cijai galo.
ti taksus ant visų parduo Už visokius importuotus kų padėjimą ii- turi su tuo
vietų
carai
Maskvoje,
jeigu
megstų diplomatinįus santi- ? Sakoma kad naujai išrin
damų dalykų, išskyrus mai vynus gautų taksų $750,- sutikti.
Baudžiauninkė
ten
sueitų
išbadėję
darbi

Tiesą pasakius, mes visi 4 aktų melodrama, pritaikyta leng
kius su Rusija ir pradėtų ktas Kongresas turės spe
stą, padidinimui valstybės 000,000 Į metus.
platesnę prekybą su sovie ciali posėdį po Kovo 4 d. ir ninkai reikalauti duonos ir iždo, kuris baisiai nuklim- Apie $400,000,000 uždirb jau perdaug puošėmės už vam perstatymui Amerikos Lietu
vių vakaruose. Reikia 5 vyrų ir 5
tais.
sieninės medegos drabu moterų.
tada jau kiti atstovai spręs nešdami kitos kokios šalies pęs. Toliau, jis pasiūlė nu tų už alaus taksus.
67 pusi........................... 50c.
vėliavas,
apsirengę
svetimo

prohibicijos likimą.
balsuoti dar 11 nuošimčių
Kadangi prohibicijos at žiais. Musų avių vilnos, li
Penki užriiušta kasykloj. Dabar ruošiama rezoliu mis uniformomis, reikalau algų numažinimą visiems metimas Kongrese Gruo nai jau buvo skaitoma per Žentai iš Amerikos
River Herbert, N. S., Cana cija siūlanti pavelyti išdirb tų komunistų carus pasi valdžios viršininkams, tar džio 5 d. nepraėjo, tų visų prasti. Dabar vėl teks gry- 2 aktų komedija iš Amerikiečių
prietikių Lietuvoje. Lošia 4 vy
da. — Gruodžio 1 d. anglia- ti alų greitu laiku, nelau šalinti?
nautojams ir darbininkams, pelnų valdžia greit negaus. žti prie trinyčių, vilnonių rai ir 3 moterys. Kaina ....50c
kasykloje nuo gazo sprogi kiant kito Kongreso posė Trumpas atsakymas: Ru išskyrus tiems kurie gauna
bei drobinių drabužių, ka
Rojus
mo užmušta, iperiki darbi
sijoje
to,
neįvyktų,
baduoliai
dangi ir mušti vyriausybė Kūmučių
mažiau
$1,000
į
metus.
džio.
Keturių
veiksmų
tragi-komedija
LĖKTUVAS
NUKRITO
ninkai.
Maskvos nepasiektų, nes Prezidentas pasiūlė Kon
ruošiasi sekti kitų pavyz iš prohibicijos laikų. Reikalinga
Į EŽERĄ
butų raudonosios kariume- gresui apsvarstyti tris pa
vyrų ir 6 moterų. Knygutė 60
Detroit. — Gruodžio 3 d. džiu : sumažinti importą 6pusi.
New Yorko miesto val GRĄSINA BRAVORUI nės iššaudyti pirm negu
Kaina ........................... 50c
kiek
tik
galima.
Juk
ištik

skirus klausimus, kurie da i Erie ežerą nukrito lėktu
dyba nusprendė numažinti
NEDIRBTI ALAUS
spėtų iš kokio nors miesto bar labiausia šaukiasi ati
DVI SESERĮ
vas su keturiais žmonėmis tųjų, be kai kurių užsieni 4 aktų tragi-drama iš Amerikos
visiems miesto valdinin St. Louis, Mo. — Didžiau išeiti.
nių
prekių
mes
gražiai
ga

gyvenimo. Vaidinime dalyvauja 4
dos: subalansavimą valsty ir sudužęs nuskendo; visi
kams ir tarnautojams al sias pasaulyje bravoras, ži
moterys ir apie 15 vyrų. Kny
lime
apsieiti.
Tiesa,
meta

bės
išlaidų
su
ineigomis;
gas $20,000,000 sumoje per
gelė 60 pusi. Kaina ............... 50c
Gruodžio 6 d. komunistai, pilniausį perorganizavimą skridusieji prigėrė.
nomas
iš
seniau
Auheuserlo
ir
aukso
pas
mus
nėra.
t metus. Tą turėjo padaryti
NENORĖJAI
DUONOS —
nuvargę ir nusirėkavę, pra
miestas norėdamas gauti iš Busch vardu, yra pasiryžęs dėjo skirstytis. Jie buvo šalies bankinės sistemos, ir Nužudė už 85c. EI Paso, Nėra ir brangakmenių Jų /GRAUŽK PLYTAS
bankų paskolą, nes pinigų išdirbti alų kaip tik Kon pasirengę prie ■ riaušių ir nuoširdų kooperavimą su Tex. — Du jauni plėšikai tat teks visada iš užsienio Trumpute, 20 pusi, komedija iš
gyvenimo.
Vaidinti rei
gresas pervarys alaus bilių.
trumpa.
kitomis valstybėmis ekono užpuolė gatvėje bedarbi, ku gabentis. Be brangakmenių jaunųjų
muštynių,
kad
paskui
galė

kia 3 vyrų. Kaina .............. 15c
Tas bravoras pradėjęs vei
ris pasakė jog turi tik 85c ir kitokių prabangos daly
tų rėkti visomis gerklėmis minėje srityje.
kti
duos
darbo
del
2500
dar

Anglijos bedarbių . skai
ir jie jam reikalingi. Plė kų mes visada galėsim ap Atgimimas
buk “kapitalistų valdžia žu
4 aktų tragedija iš kovų už spau
bininkų.
1933
inetais
galės
čius per mėnesį iki Lapkr.
do alkanus darbininkus”, ANGLIJA IŠMETINĖJA šikai ji primušė ir atėmė sieiti. Gi metalo gabentis dą.
Lošia 7 vyrai, 2 moterys. 50e
išdirbti
500,000
bačkų
alaus
tai
jau
teks
iš
užsienio.
21 d. padaugėjo 52,800 žmo
AMERIKAI
bet apsieita be sumušimo
paskutinius centus. Jis ap
Divorsas
*
nėmis. Tą dieną bedarbių ir kas metai tolyn po pusę nei vienos nosies.
Čia musų tautos vyrams 3 aktų komedija iš Amerikiečių
Washington. — Anglijos sakęs kas atsitiko, mirė.
suregistruota buvo 2,799,- milijono bačkų daugiau.
yra didžiausia užduotis. Vis prietikių Lietuvoj. Lengva staty
vyriausybė pranešė Suvie
802, arba 184,691 daugiau Jau dabar ten dirba 200 Penki užmušta. Kolum nytoms Valstijoms kad mo ROOSEVELT UŽ KARO del to šiaip ar taip turėsim ti. Lošia 6 vyrai, 4 mot. .. . 50e
Ponaitis
negu tuo pat laiku buvo darbininkų priruošdami vi bijoj, Pietų Amerikoj, au kės karo skolų pripuolamą
kur nors iškišti žemės ūkio Palangos
SKOLŲ MOKĖJIMĄ
3 aktų komedija iš Amerikiečių
pernai.
sas mašinas darbui.
prietikių Lietuvoj. Lošia 4 mote
tomobiliui važiuojant per sumą Gruodžio 15 d., bet
New York. — Naujai iš produktus kad už juos ga rys,
7 vyrai .............................. 50c
Bravoro savininkai savo tiltą, tiltas sulūžo ir penki primeta jog Amerikos rei rinktas S. V. Prezidentas vus šiek-tiek pinigų.
Šventadarbiai
New Ycrko bedarbių šel gavę - grąsinančius laiškus žmonės užsimušė.
kalavimas mokėti atsilieps Roosevelt pasireiškė jog jis
Vieno akto tragedija iš kovų ui
pimo komitetas praneša ga nuo dideliuose miestuose jspaudą. Lošia 3 m„ 1 vyrai. 25c
ant
biznio
su
Anglija.
Da

stovi
prieš
kanceliavimą
ka

Ilgą
laiką
lijęs
rudens
lie

vęs $750,000 iš Rockefeller sigalėj tįsių slaptų bravori- Neleidžia į Angliją. Mo
Žemės
Rojus
<
bar
Anglija
sakosi
esanti
ro skolų ir sako kad sveti tus pagaliau liovėsi. Ilgą
Foundation ir $300,000 iš ninkų kad pasitrauktų iš
3 veiksmų komedija iš Amerikie
tina
žinomo
’
Tom
Mooney,
viena
iš
geidausiu
pirkėjų
mos valstybės turi užmokė laiką slėpusi savo veidą, pa čių gyvenimo. Lošia 5 vyrai ir
Rockefellerio jaunojo, šelpi kelio ir negadintų jiems
Įkalinto Kalifornijoj, už ku Amerikos išdirbinių, mokė ti skolas. Reikalinga gelbė galiau pasirodė saulė. Nors 4 moterys .............................. 50c
mui miesto bedarbių.
biznio kada prasidės lega- rio išliuosavimą daugelis dama karo skolas turės ap- ti skolininkėms, vienok nė ir labai šalta, nors saulės DU BAILIU — 1 akto komedija.
Lošia 2 moterys, 3 vyrai . . . 15c
lis alaus biznis.
kovoja, ii' pati motina kovo sivaržyti pirkimais, kas at ra galima skolas panaikinti. žvilgsniai jau nebešildo, ne- “KRYŽIOKAS
“ — 2 atidengmų ko
Prekyba Amerikos su Eu
medija. Lošia 2 vyrai ....
15c
ja, norėjo įvažiuoti į Angli- siliepsią i Amerika labai ne
bcpalaiko gyvybės, tačiau GRAFAS
ropa opaiių
Spalių menes}
mėnesi buvo:
lupa
ulivo.i
JAPONAI
KAIMIEČIO HERMI —
ią
iš
Vokietijos,
bet
Angli

maloniai.
Eksportuota i Europa
prel
^
,
GEK
T
E
UbJA1
OAA1
Suv.
Valstijų
gyventojai
Europą pre-j
visi džiaugsmingai sveikina 6 aktų komedija. Lošia 9 vyrai
25c
kiu už $153,459,743, arba už To!<1?’ J*P°nija. - Gruo- jos konsulas neduoda jai vi Anglija yra pasirengus 1931 metais Įvairių taksų ją prisimindami jos gerada ir 3 moterys
PILIS
5 akluose;
$51,000,000 mažiau negu tą '/ž^t 5 ^. nuskendus aiUro- zos. Tom Mooney pasiuntė pasiusti i New Yorką auk valstybei, valstijoms ir mie rybes vasarą. Na, juk ir RYTU
Lošia 9 vyrai, 5 i-.< • rys
. 35c
lai- Anglijos ųronroru’ M"rTV so $95,500,000 vertės, bet stams sumokėjo $9,500,000.- žiemą, saulutei šviečiant ro t'.'K L IKT A M EI I
pat mėnesį pernai. Europa A J'poniios
-T ,
. kariškam
- .7.. . !...
4 aktų
i....... ' •
i • > ’-i *>
i
15c
atsiuntė savo prekių į šią viii nuskendo 105 jūreiviai,
■
’’vr)t"sto t Icp- rm dar laukia gal Amerika pa- 000. Ta suma išeina po dosi lyg butų šilčiau.
lt I!. AL ' I ■ :
šąli per tą.mėnesį už $37,- Atplaukę gelbėjimo lai '."'
■.; mos neleidimą sakys kad sutinka atidėti $77.53 nuo galvos. 1922 m. Visos Šaulių rinktines i“
“DIRVA”
655,840.
1 išgelbėjo 16 vyrų.
Angliją. Ji yra 84 metų. mokėjimą kitam laikui.
į išėjo po $68.27 nuo galvos. pavieniai būriai deda pas- 0820 Superior av. Cit\eland, O.

TEATRAI

DIRVA

KORESPONDENCIJOS
PITTSBURGH

NAUJAUSIOS

KNYGOS

J. K. MILIUS, KINO me tą gražų ir didelį dar
FILMŲ DIRBĖJAS, bą.
Visi kas prisidės nors vie
KALIFORNIJOJE
nu dolariu prie šio mano

Gruodžio 9, 1932

Gruodžio 9, 1932

PROGOS LIETUVOJ E
Man lankantis šią vasarą reikia daryt atpratinimui
Lietuvoje patyriau šiokių Amerikos Lietuvių kad ne
tokių dalykų ir galiu pasi siųstų dolarių paprastame
dalinti mintimis su visais. laiške į Lietuvą. Tas,- sako,
Lietuvoje yra proga pasi labiausia auklėja vagis ir
rinkti pelningas ir naudin platina saužudystes.
Centralinio pašto virši
gas biznis.
Šiauliuose yra Vokiečių ninkas sako, registruotus
pastatytas cemento fabri laiškus reik nukopijuot ir
kas su visais patogumais ir paleist ten kur adresuoja
moderniškai įrengtas del j mi.
cemento, kalkių deginimo I Mokesčių Departamen t o
ir trąšų gaminimo. Mede- viršininkas sako kad Lietu
gą į šį fabriką reikia pri voje jau ir dvarponiai išmo
statyt vagonais nuo Pasva ko Lietuviškai.
lio. Fabrikas sujungtas su
Kaune, kiek patyriau, tai
geležinkeliu. Jame dirbo namas brangus ar pigus Į
Vokiečiai, bet dabar jau ke tris metus pats už save iš
lintas metas neveikia.
simoka.
Petrašiūnuose yra pasta Kas tie bekonai? Tai vi
tytas stiklo fabrikas, pini sai naujas dalykas Lietu
gų negailėta, nes gerai vis viams. Aiškiau sakant tai
kas įtaisyta. Bet negamino kiaulės iki metų senumo;
stiklo del langų, o tik del senesnės vadinama lašini
bonkų, ko Lietuvoj mažiau nės. Bekoninė kiaulė turi
reikia negu langams stiklo. sverti 240 svarų. Rūšiuoja
Fabrikas visai mažai vei ma į 1, 2, ir 3 rūšis. Tie la
kia. Jį norėjo valdyt vie šiniai yra vieno colio storio
nas mažai žinantis, paklau ir visi lygus, neturi būti
sė patarėjų, kurie jį tyčia niekur storiau, ir ilgis ne
suklaidino. Tai buvo spe trumpesnis kaip dvi pėdos
kuliantai kurie norėjo pa papilvės. Bet jeigu mėsa
laikyt rinką užrubežių stik minkšta tai ji skaitoma tre
lui Lietuvoje.
čios rūšies. Gyvulių dakta
Rugpjūčio mėnesį tą fab rai arba veterinarai tiria
riką nupirko Žydai ir žada taukus kad nesirastų traįtaisyt kaliošų fabriką. Žy kanų.
dai greitesni. Amerikonai Skirtumas tarp Klaipėdos
kol susitarė, kol surado kur ir Kauno: Klaipėdos tur
tas fabrikas yra ir kas jį gavietėj visi kalba Lietuviš
valdo, tai jau Žydų buvo kai, praeivius užkalbina.
rankpinigai įduoti.
Lietuviškai. Kaune gi Ru
Ponas Norkaitis, preky siškai.
bos ir pramonės direkto Kaune, Tillmanso krau
rius, pasikalbėjime pareiš tuvė, sąskaitas siunčia Vo
kė kad kaliošų Lietuvon im kiškai. Vienas valdininkas
portuojama už 11,000,000 sugrąžino sąskaitą pažymė
litų per metus. Tai nema damas “nesuprantu”.
žas kiekis.
Adomas Amseyus.
Maždaug tiek ir cemento
importuojama kas metai.
Fabriko steigėjai žinoma JAU PRIIMAM 1933
turi turėt atsargos kapita% M. BONŲ KUPONUS
lo, nes reikia išlaikyti kon
“Dirva” jau priima Lie
kurencija.
tuvos Bonų 1933 metų ku
Smulkios pastabos
ponus už jų pilną vertę.
Pasikalbėjime, Lietu vos Siųskit savo 1933 metu
pašto vyriausias direkto Bonų kuponus už “Dirvą”
rius p. Struoga sako, kas arba už knygas.

užmanymo, tas visus paro
“NEŽINOMO KAREIVIO
Gerbiami Amerikoje ir
dymus galės matyti veltui
KAPAS”
KO>
\ UŽ SUMAŽINI
visur kitur gyvenanti Lie
kada aš atsilankysiu į jūsų
MĄ TAKSŲ
“Dirvos” redakcija gavo tuviai. Noriu atkreipti jū koloniją. O kiekvieno ku
Klausykit Lietuvišku
Pittsburge susiorganiza
įdomią knygą jauno musų sų atidą į reikalą visų mu ris prisidės su didesne pa
vę namų savininkai užvedė
literato, “Dirvos” bendra- sų gerovei. Mes Lietuviai rama vardas bus parodytas
kovą kad miesto valdyba
PROGRAMŲ
darbio-poeto Jono. Morkū toli atsilikę čia aprašomame filiuose.
sumažintų savo 1933 metų Sekmadienio rytais, 9 vai. no, vardu “Nežinomo Ka reikale.
Mano jau daug padaryta
biudžetą ir palengvintų na
reivio Kapas”. Tai yra sa Šiais krizio laikais, ne su pagalba komp. A. Vana
mų savininkams taksų naš Stotis WJAY Cleveland vos, tautinės literatūros ku sant kas daryti, aš išvažia
gaičio. Aš pašvenčiu savo
tą.
(Girdima iki 200 mylių at rinis, apysaka, apie nežino vau į Amerikos Vakarų val viską, ne dolarį bet šimtus,
Mayojas Kline padarė ki stumo nuo Clevelando)
mą Lietuvos laisvės kovoto stijas su geografine ekskur visą savo darbą, vargą ir
tiems metams miesto val
ją kareivį. Apysaka prasi sija. Pradžioje šios ekskur net gyvastis tankiai kabo
džios kaštų sąmatą, kuri
deda su 1919 metų Sausio sijos kelionėj daug pagelbė lyg ant plauko. Aš esu tik
“MARGUČIO” RADIO
paskelbus, piliečiai pradėjo
mėnesiu,
kada pradėjo or jo gerb. komp. A. Vanagai ras kad nieks nenorėtų ma
PROGRAMAI
bruzdėti, priešintis ir namų
Iš Chicagos stoties WJJD ganizuotis Lietuvos kariu- tis, “Margučio” leidėjas.
savininkai sušaukė susirin sekmadienio popiečiais, nuo menė ir savanoriai ėjo gin Važiuoju per Lietuvių ap no pėdose būti jeigu žinotų
kaip aš gyvenu. Bet man
kimą išnešimui reikalavimų 3 vai. (4 vai. rytinių valsti ti savo tėvynę Lietuvą.
gyventas vietas, per visas
tas niekas, tai mano pasi
kad kaštai butų sumažinti.
jų laiku) buna “Margučio”- Mėgstantiems karo apy valstijas, su savo seneliu šventimas.
Tarp kitko siūloma suma Vanagaičio radio progra sakas, norintiems susipa Reo, susikrovęs savo foto
Prašau visų laikraščių ir
žinti policijos ir ugniagesių mai.
žinti su Lietuvių kova už grafuojamus ir rodomus ju visit Lietuvių be skirtumo
užlaikymo lėšas, kam labai
tautos laisvę, ši apysaka damų filmų aparatus. Radęs pažiūrų prisidėti prie ma
priešinasi policijos ir ug
Allegheny apskrities val suteiks didelio malonumo. Lietuvių surengtą vakarėlį no darbo parėmimo. Daly
niagesių viršininkai.
dyba šiose dienose atleido Joje dalykai einasi žino parodau Lietuvos vaizdus, kas bus labai gražus ir bus
Mayoras Kline deda visas
iš darbo antrą buri apskri mose Lietuviams vietose ir iš ko uždirbęs kelis dola- malonu Lietuviams matyti
pastangas apsaugoti numa
ties kelių department© dar už žinomus, svarbius musų rius perku filmų darymui kada aš važinėsiu per kolo
žinimą algų visų savo ištiki
bininkų. Viso bus atleista pačių reikalus, todėl bus la naujų vaizdų iš Lietuvių nijas.
mų kovotojų, kurie dirba
apie 300 darbininkų. Tarp bai sava, nenuobodi skaity gyvenimo tolimuose vaka Taipgi prašau laikraščių
miesto įstaigose.
ruose.
paliuosuojamų yra visokie ti. "
kurie patalpins šį straips
Bet iš minimų vakarėlių nį prisiųsti man po pundą
Lietuvoje
dabar
praside

kelių užžiurėtojai ir inži
Rengia gražų balių. Vai nieriai, ne tik paprasti dar da kova prieš svetimos lite mažai ką pelnau, prisieina kopijų išplatinimui. Taipgi
zbos Buto susirinkime nu bininkai.
ratūros palaikymą ir plati iš įvairių keleivių kempėse tuos laikraščius įtalpinsiu į
tarta surengti balių Gruo
nimą ir už savos, tautinės ir kitur kolektuoti ir kaip savo sumanytą darbą, į fil
džio 26 d. Lietuvių Piliečių
Bedarbiai sumažėjo. Su literatūros skiepijimą ir rė kur pas farmerį išprašau mas.
salėje, 1723 Jane St., nau rinktomis žiniomis, Penn- mimą. Ši apysaka yra gry padirbti ir gavęs ant gazo Tikėdamas jūsų visų pa
dai Lietuviško Kambario sylvanijoj per Spalių mėne nas indėlis į musų savą li lino rituosi tolyn.
ramos pasilieku su aukšta
Pittsburgh o Universitete. sį bedarbių skaičius pama teratūrą, todėl kaip Lietu Kelionė labai įdomi ir rei pagarba
Prašome visų atsilankyti žėjo dar daugiau ir tai buvo vos taip ir Amerikos Lietu kėtų daugybes prirašyti jei
J. K. Milius,
tą dieną ir paremti šį svar antras mėnuo išeilės kurio viai turėtų pasistengti įsi viską aprašyti. Bet man 8272 Clemont avė.
labiausia rupi rytojus, kaip
bų darbą. Taipgi prašome bėgiu bedarbiai nepasidau gyti šią apysaką.
Los Angeles, Calif.
Knyga yra diktoka, 185 aš rytoj kur toliau nusiri
kitų tą dieną nieko nereng gino bet ėjo mažyn.
ti.
Komitetas.
Dabar bedarbių apskait- puslapių, gražiais popieroS siu ir kaip kur daugiau nu
liuojama 1,099,444, arba 29 viršeliais. Spausdinta “Dir filmuosiu.
Pervažiavau jau šias val DAUGIAU BĖDOS NEGU
Pasibaigė šokikų marato nuoš. visų normaliai dirban vos” Bendrovės Mariampostijas:
Wisconsin, Iowa, Ne
lėje.
nas. Lapkričio 30 d. čia čių valstijos gyventojų.
NAUDOS
Šių knygų galima gauti braska, So. Dakota, Wyo
pasibaigė ilgiausias šokikų Tai buvo 103,742 mažiau
Bridgeport, Conn. — Čia
lenktyniavimas. Maratonas negu buvo Rugsėjo mėnesį. “Dirvos” administracijoje, ming, Idaho, Montana, Wa
viena
senutė, 81 m. amžiaus
prasidėjo pereitą Birželio
Beveik visos didėsės in todėl kurie prisius $1 ir pa shington, Oregon, Nevada, biedna siuvėja gavo nuo
6 d. Motor Square Garden. dustrijos raportavo jog pa reikalaus gaus iki dar turi California.
Tiek visur įvairumo ir filmų artistės Marie Dressme.
Šokį baigė trys poros ir vie ėmė daugiau darbininkų.
gražių reginių kad kiekvie les $25 čekį. Tarp žmonių
nas pavienis vyrukas, kuris
nas keleivis stebisi; ypatin paplito gandai kad senutė
šoko su kuo tik galėjo: su
Pennsylvanijoj, briedžių
GINTARO KRANTAS
gai nuostabus tie milžiniš gavo $10,000. Na ir prasi
šluota ir kitais daiktas. Jų medžioklėj pereitą savaitę
dėjo lindimas ubagų ir kito
maratoną sulaikė policija. per klaidą nušauta šeši me Redakcija gavo kitą labai ki kalnai. Kalnų čiukurai kių visokių gaivalų pas ją
Įdomią knygą, Petro Babic sniegu apsidengę ištisą va
Jie visi pasidalins dova džiotojai.
su visokiais prašymais pa
ną .$1,000, kas turėjo būti
Keturi kiti medžiotojai ko “Gintaro Krantas”. Ta: sarą, tokie aukšti kad pro šalpų ir sumanymų pasida
atiduota paskutinei porai užsimušė automobiliais va didelio formato labai gra debesis kyšo viršun. Keliai
žus informacinės literatū automobiliams tais kalnais linti su ja tuos “dešimts
išs:i,-'kiusiai ilgiausia, jei žiuodami į miškus.
ros dalykas, net su 83 pui eina iki 12,000 pėdų aukš tūkstančių dolarių”.
gu , icija nebūtų šokimo
kiais paveikslais iš Baltijos čio.
nut i. ■ .us.
pajūrio
ir su gražiu pasi Pakelėse daugybę įdomy
STEUBENVILLE, O.
skaitymu. Prie to yra pri bių nufilmavau: turiu fil
Netikėtas persiskyrimas.
Swissvalej gyveno pora ku Musų kolonijoje Lietuvių dėta trumpi paaiškinimai ii iuose didžiausius pasaulyje
ri buvo vedus 25 metus. Da vra -apie 40 šeimynų. Pa žemėlapis Lietuvos Anglų verdančio vandens šaltinius,
bar paaiškėjo kad moteries rapijos savo išlaikyti neįs ir Prancūzų kalbose. Vie vulkanus, sniego kalnus, di
ni tik knygoje telpanti pa džiausius medžius ir kitas
pirmutinis vyras yra gyvas tengia.
Draugijų
yra
šios
SLA.
veikslai verti to pinigo ką įvairianybes.
ir ji turi apleisti antrąjį jei
kuopa,
SLKRA.
kuopa
ir
už tą knygą nustatyta.
nenori atsidurti teisme. Ji
Garsiame Hollywoode
Petras Babickas yra vie Hollywoode ir Los Ange
tikėjo kad jos pirmas vyras Lietuvių Brolių Klubas.
yra miręs, nes prieš vestu Laikraščių čia pareina: nas iš musų tautinės litera les, Kalifornijoj,’ sustojau
ves su antruoju jieškojo jo “Laisvė”, “Vilnis”, “Tėvy tūros kūrėjų ir kovotojas ilgesniam laikui, nes čia yra
per laikraščius ir kitaip, nė”, “Dirva”, “Saulė” ir ki prieš svetimų autorių ma pasaulio įvairianybių cen
žos vertės veikalų grudimą tras. Čia amžina vasara,
bet jis nei niekas kitas ne tų po vieną kitą.
Komunistų
agentai
čia
Lietuviams skaitytojams.
atsiliepė apie jį.
landžiodami daugiausia įki “Gintaro Krantas” gali gražus, saulėtas oras, me
džiai ir gėlės žydi, žmonės
ma gauti “Dirvos” adminis jurose maudosi, laukus sėja
Rasta negyva moteris. šo savo laikraščių.
Tarp dviejų namų prie Bid- Lietuviai čia beveik visi tracijoje. Kaina $1. Pri- ir daržus sodina, atrodo lyg
well st., N. S., Gruodžio 6 Suvalkiečiai. Yra vienas siųskit dolarį, adresuoki!: kitame pasaulyje esi. O
d. rasta lavonas moteries, biznierius Vincas Stonis, jis
“Dirva”
kiek čia taip visokių įvai
kuri pasirodė buvo pasmau išlaiko valgomų daiktų
6820 Superior Ave. rianybių, ko negalima nei
gta. Paaiškėjo kad ji bu parduotuvę.
Cleveland, Ohio. aprašyti. Kiek čia įvairiau
vo Marie Wolfe, 26 m., nuo
Gyventojų čia skaitosi Į
sių medžių ir vaisių, ko ki
Decatur st. Suimtas jos vy 39,000. Miestas stovi prie
ti žmonės nėra nei matę.
ras klausinėjimui. Jis pa Ohio upės. Gelžkeliai atei
25,000 GYDYTOJŲ
Taigi, aš noriu gyvai vi
sisakė kad su žmona buvo na Pennsylvania ir Lake
PERDAUG
sus tuos medžius su jų gra
-usipykęs sekmadienio nak Erie linijų.
tį už jos girtavimą, bet iš
žiais vaisiais nufilmuoti ir
Amerikos
Medikalio
Mo

Darbai daugiausia geleži
Atsidaro Didžiulė Nauja Krovinių Stotis New lorke
ėjęs ir nuo to jos nematęs.
su paaiškinimais parodyti
kslo
komisija
išleido
savo
niai, bet dabar eina labai
Viršuje yra atvaizduota veikimo Island). Tuo, šis apeina reikalingu vesnį ir grynesnį cigaretą čia tik
raportą, kuriame skelbia visiems Lietuviams.
vaizdas neseniai atidarant naują mą gabenti krovinius į 40 atskirų prasideda.
prastai
;
yra
taipgi
kelios
Roosevelt gavo didumą.
Union Inland Freight Terminal of geležinkelių stočių Manhattan saloje.
kad Suv. Valstijose yra net Bet tai yra labai sunkus
Po to. kaip šis puikus tabakas yra
the Port of New York Authority
Įvežami mažiau kaip vagonas tinkamai pasendintas ’ ir išnokintas,
Nors Pennsylvanijoj bend angliakasyklos.
darbas,
ypatingai
man,
di

25,000
gydytojų
daugiau
ne

siuntinių stotį. Stotis, kuri apima
siuntiniai bet kuriais astuoniais gele yra perleidžiamas per pagerinama
Jonas Tanckis.
miesto bloką, turi viso 265;000 kvadra
rai daugiau balsų gavo Režinkeliais bus aptarnauta šioje sto spraginimo procesą, kuris įima varto
gu jų reikia. Gydytojai su džiausiam skurdžiui pasau
tinių pūdų grindų pločio, skiepe, že
tyje. jei adresuota Union Inland jimą ir uitra-violctinių sp.udulių Iš
publikonų kandidatas Hoo J. ŽEMANTAUSKAS simetę į didelius miestus ir lyje. Mano didžiausias no
mutiniame ir pirmutiniame aukštuose,
Freight Station No. 1. Pirmas išve prrežast’c-- to. Luckies neturi ž.a’i »
Port of ’New York Authority Com
ver, bet Pittsburge, sulyg
žamas siuntinys, aptarnautas šioje tabako ir štai kodėl žmonės \i <se
ras
yra
padaryti
šį
gražų
juose
vargsta.
Yra
mažų
merce
penkiolikos
aukštų
namo,
kuris
Viešas Notaras
stotyje, susidėjo iš Lucky Strike Jungtinių Valstijų dahrc ir kitose
randasi
prie
8-os
Avė.
ir
15-os
g-vės,'
paskiausių oficialių žinių, Užrašo “Dirvą”, “Vienybę” ii miestelių kur gydytojų net darbą istoriniu kas pasiliks j
cigaretų. Daug Luckies išsiuntimų šalyse pripažįsta Lucky Strike tikrai
Manhattan. Prirengta vienu kartu
yra daroma kas savaitė į skirtingas lengvais cigaretais.
balsuota šitaip: Už Roose- kitus tautinius laikraščius. stoka.
atmintyj ilgiems laikams.
aptarnauti apie 250 sunkvežimių, ši
šalies dalis, ir todėl jūsų krautuvi
Apžiūrėjimas. k:;r;uo Luckics \ra
nauja
stotis
yra
pastatyta
ypatingai
veltą 89,598; už Hooverą —
Musų Amerikiečiai Lietu
Dabar išviso Amerikoje
130 CONGRESS AVE.
palengvinti aptarnavimą mažiau kaip ninkas visuomet turi naujų cigaretų. apkraunami, nesustoja užsibaigus ių
Šie
populariški
cigarctai
yra
vienin

apdirbimui. I.vgiai t->kie pat veikianti
vagonas įkrovą.
63,913.
WATERBURY. CONN
yra 156,440 su leidimais gy viai galėtų dešimtį kartų1
Naujoji stotis duoda galimybes teliai. kuriu išdirhime yra vartojama metodai vartojama cigaretų pakavime
garsus
•spraginimo
procesas.
į ir jų nrirengime išsiuntimui, lie vra
dytojų, vienas gydytojas tiek sudėti kiek šis dalykas į
priimti vienoje vietoje išvežamas
mažiau kaip vagonas įkrovas se
Luckies išdirbėjai prinažjsta tiesą, suvėluoti n • dvidešimt i p.ikcli a’-R>.
ant 780 gyventojų, bendrai kaštuos. Jei kiekvieno lai- j
•
kančiais geležinkeliais: Baltimore and jog Gamta savo žalumoj retai švelni nuitiškomis mašinomis ir gerai iižHaOhio; Central of New Jerscv; Dela ir lengva, ir todėl Luckies nesiranda ryti cellophane, kuris iuo< užlaiko
išdalinus. Raportas sako kraščio skaitytojas pašvęs-l
ware, Lackawanna and Western: žalio tabako. Nors išdirbėjai perka ; šviežiais. O patalninti i kartomis, iie
-’j.-Ų-Gc
KATALOGAS JAU SIUNČIAMAS DABAR. KLAUSKITE IR GAUSIT
kad užtektų vieno gero gy tų tam reikalui dolarį, nei
Uric; Lehigh V; ]1ey: New Yf.rk tik nuiki-’usj naminį ir turku f ihek ■. 1 vra pare00.‘i n~.v’ū*i s-Central: New
k\ \>w
galima gauti del Luckies, ių kaip paro'Fi.; šiame navrikslc. pirmus
dytojo ant kiekvieno 1,000 vienas del to nenuvargtų,
Hartford; ir Penn ; 1 vania (ir Long pastangos pagaminti puikesnį leng į savo kelionės žingsnius j jus
JONAS KERDIEJUS,
ir lengvu budu padarytuar 1,200 ypatų.
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"Liaudies Tribūna”
Savaitinis Laikraštis
Leidžia

Amerikos Lietuvių
Liaudies Sąjunga
“Liaudies Tribūna”
2437 W. 69th St.
CHICAGO, ILL.
Telef. Grovehill 2242

No. 47

MELROSE PA
Lietuvių Gyvenimas, f

;

Melrose Park, Illinois, mies
telis randasi j vakarų pusę nuc
Chicagos. Inkorporuotas 1882
metais po vardu “Melrose” li
tais pačiais metais Melrose tu
rėjo 38 balsuotojus: kiek gy
ventoju buvo nėra žinios.
1894 metais miestelio vardasi
tapo pakeistas ir inkoi-poruotas
vardu Melrose Park, kaip jis ir
dabar žinomas. Gyventoju tu
ri 14,000. (šias informacijas I
suteikė p-lė Anna Yanczus, ku
ri tarnauja miestę valdybos raštinėje).
Ij

DARBAI

*

L

Industrijų Melrose Parke yra I.
nemažai, bet daugiausia plieno-1"
geležies išdirbystės. Dabarti
niu laiku jose dirba po dvi-tris I
dienas j savaitę, kai kuriuose J L
darbuose pilną, laiką. Randasi ■
ir bedarbiu, nes depresija ir čia į Pr
pa
neaplenkė.
jei
Melrose Parke Lietuvių gy
kai
ventoją yra apie 500 šeimų, I
nors tikru skaitlinių gauti nė-Į L
ra galima. Pats centras, tail
yra bizniai, randasi ant Broad-} C
way ir Lake gatvių. Lietuviai | net
dalinai išsisklaidę po visas mie- Mel
stelio dalis, bet diduma biznio- | apie
rią randasi miesto centre arba' kad
arti centro.
į čia
Lietuviai didumoje yra namų tent
savininkai ir beveik galima pa-Į jau

Dr. V. S. Nares (N
Melrose Parke Lietuvių
kolonija nėra taip jau dide
lė, bet kaip nedideliam mie
stelyje toks Lietuvių buris
koks čia gyvena, turi daug
reikšmės. Svarbu pastebė
ti kad šio miestelio Lietu
viai yra aktyvus savo mies1
lėlio politikoje.
Pastaru laiku čią atsidarė
savo ofisą Lietuvis dakta
ras, Viktoras S. Nares (Naryauskas, po antrašu 161
Broadway, pačiam miestelio
centre. Kadangi Dr. V. S.
Nares yra gerai žinomas
Chicagiečiams, ypač Mar
quette Parko apielinkėj, ir
kadangi jis yra “Margučio”
sveikatos skyriaus vedėjas
iš stoties WHKC, tai nebus
pro šalį daugiau apie ji pa
pasakoti.
D
Plo
Dr. Nares yra gimęs Balti
more, Md. Jo tėvai, Juozas ir.
Marijona Narijausliai, atsivežė dukrele
. ii Chicagos kada jis buvo vos pr
5 mėnesių amžiaus. Jo tėvas mPtni Al
®ifė kada Viktoras buvo 17 įr vra ;
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MELROSE PARK KOLONIJA Stasys,
taipgi yra vieni iš se

Lietuvių Gyvenimas, Procesionalai, Valdininkai
Melrose Park, Illinois, mies
telis randasi j vakarų pusę nuo
Chicagos. Inkorporuotas 1882
metais po vardu “Melrose” ir
tais pačiais metais Melrose tu
rėjo 38 balsuotojus: kiek gy
ventojų buvo nėra žinios.
1894 metais miestelio vardas
tapo pakeistas ir inkorporuotas
vardu Melrose Park, kaip jis ir
dabar žinomas. Gyventojų tu
ri 14,000. (šias informacijas
suteikė p-lė Anna Yanczus, ku
ri tarnauja miestų valdybos raš
tinėje).

The Lithuanian
Tribune

sakyti kur Lietuviai gyvena
pamačius jų kiemą. Aplink
Lietuvių namus paprastai ran
dasi gražus gėlynai, o ypatin
gai rūtų lyselės matosi darže
liuose. Taip kad priėjus prie
kiemo, jeigu matai jame priso
dinta rūtų tai gali būti tikras
kad čia Lietuviai gyvena.
Ne pro šąli bus pastebėti kad
Lietuviai daugumoje apie savo
namus, šalip darželių, turi sa
vo daržus, augina daržoves, na
minius paukščius, kai kurie tu
ri kiaulių, karvutę ir tt. Taip
sakant Lietuviai moka prisitai
kyti prie gyvenimo aplinkybių
ir didumoje gyvena geriau už
kitų tautų žmones.
Vaišingumas šios kolonijos
Lietuvių tai sena ir graži tra
dicija užsilikus pilnoj to žodžio
prasmėj. Kur tik nepas:suksi,
pažystamas ar nepažystamas,
jei tik Lietuvis, jie vaišina
kaip išgali ir moka.

DARBAI
Industrijų Melrose Parke yra
nemažai, bet daugiausia plienogeležies išdirbystės. Dabarti
niu laiku jose dirba po dvi-tris
dienas į savaitę, kai kuriuose
darbuose pilnų laiką. Randasi
ir bedarbių, nes depresija ir čia
neaplenkė.
Melrose Parke Lietuvių gy
ventojų yra apie 500 šeimų,!
nors tikrų skaitlinių gauti nė-) LIETUVIAI ČIA GYVENA
JAU APIE 50 METŲ
ra galima. Pats centras, tai!
Gal bus žingeidi! sužinoti ir
yra bizniai, randasi ant Broad
way ir Lake gatvių. Lietuviai net reikia stebėtis kad Lietuviai
dalinai išsisklaidę po visas mie Melrose Parke apsigyveno jau
stelio dalis, bet diduma biznie apie 50 metų atgal. Sakoma
rių randasi miesto centre arba kad pirmutinė Lietuvių šeima
čia atsirado 1882 metais, bū
arti centro.
Lietuviai didumoje yra namų j tent Pranas Petrovičius (kuris
savininkai ir beveik galima pa jau senukas ir neregys), bro-
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ARE THERE MORE?

niausių šios srities gyventojų. ' Well, well! we live and we I torn asunder and weakened by
Jonas Milickas išdirbo jau 40 learn. A few days ago I came factionalism which they right
metų vienoje plieno išdirbystėj, by a surprising bit of informa ly relegate to second place.
ii- jis yra vienas iš pirmiausių
This latter marks them as
tion concerning Lithuanian life
Lietuvių čionai.
really good “tautiečiai”.
in America. I had been to
Senas biznierius A. PrabašA business directory shows
čius (Prabish) apsigyveno Mel Melrose Park, Ill., a small sub a goodly number of Lithuanian
rose Parke 1888 metais ii- da urb to the west of Chicago, a business in Melrose Park. A
bar užlaiko geležinių daiktų number of times and knew that jaunt about the town shows
krautuvę, prie to yra laidotu some Lithuanians lived there. that many of the working
vių direktorius, turi gražią ko But last week I have learned men, largely steel-mill workers,
plyčią šermenims. Jo biznio that they did more than just own their own homes, often
antrašas 2201 ii' 2205 Lake St. live there—they ran the town. with a- bit of land around it.
Pasikalbėjus su viršminėtais The town’s populafioh is made Lithuanian homes can be pick
senukais gauni įspūdį kad jie up of Lithuanians, Italians and ed out from others because of
dar tik šiandien pradėjo gy Germans but the town govern their well-kept gardens and
venti, nors jų gyvenime jau ment is in the hands of the flower beds, the latter invariab
praslinko daug desėtkų metų. two former peoples.
ly containing beds of rue.
Nors žilagalviai, bet su raudo
This prominence and activity
If there is one such town
nais veidais, dideli, stiprus vy in government is due, I believe, there must be more like it, es
rai, pilni energijos. Gatve ei to two things: First, Lithua pecially in the East. If such
nant gali pastebėti kad eina nians had begun to settle there is the case, Lithuanian spirit
Lietuvis, nes veido išvaizda aiš as early as half a century ago will not die out, for Lithua
ki Lietuviška, veide atspindi and hence many grew up with nians in these small towns pre
Lietuviška šypsena, kuo tai the town, were in on its birth, serve their old customs and
skirtingesnis nuo kitų tautų so to speak, and so took an in ideals with love and reverence
Lietuvio draugiškumas.
terest in its management from even into the third and fourth
the beginning. Secondly, the generation. Even as with large
Lithuanians of Melrose Park I countries, such small towns
present a united front in ques-l form tha backbone of our na
MUSU.
tions Lithuanian and are not tional spirit.
J. J. B.

PASTABOS

VISI ŽINOM kad Lietuvių
tauta per daugelį metų kovojo
kad atsikratyti Rusiško jungo,
Rusų kultūros. Lietuva Nepri
klausoma, visi džiaugiamės.
Bet štai Chicagoj atsiranda
dar
tokių Lietuvių kurie ran
Dr. V. S. Nares (Naryauskas)
da sau didelio pasitenkinimo
Melrose Parke Lietuvių
kad gali mokyti jaunus Lietu
kolonija nėra taip jau dide
vius Rusiškų šokių, dėvėti kalė, bet kaip nedideliam mie
capiškus rubus. Tą nelemtą
stelyje toks Lietuvių buris
darbą vykdo Sandaros likučiai
koks čia gyvena, turi daug
po vadovyste “Sandaros” re
reikšmės. Svarbu pastebė
daktoriaus M. Vąidylos.
ti kad šio miestelio Lietu
viai yra aktyvus savo mies
Gal p. Vaidyla jaučiasi atlie
telio politikoje.
kąs “didelį” daibą pavesdamas
Pastaru laiku čia atsidarė
kokiam Rusui skiepyti Rusiš
savo ofisą Lietuvis dakta
ką
kultūrą 'musų jaunimo tar
ras, Viktoras S. Nares (Na
pe. Maža garbė kad jauni Lie
ryauskas, po antrašu 161
tuviai mokinami Rusiškų šokių
Broadway, pačiam miestelio
centre. Kadangi Dr. V. S.
vietoj Lietuviškų. Bet tai dar
Nares yra gerai žinomas
ne viskas. Tie jauni vaikučiai
Chicagiečiams, ypač Mar
aprengti kacapiškais rubais, ir
quette Parko apielinkėj, ir
žiūrint
į juos gauni Įspūdį kad
kadangi jis yra “Margučio”
tie Lietuviukai yra Rusų vai
sveikatos skyriaus vedėjas
iš stoties WHKC, tai nebus
kai.
pro šalį daugiau apie ji pa
Gal but kad p. Vaidylai Ru
DR. V. S. NARES
pasakoti.
siški šokiai, dainos ir tradicijos
Physician and Surgeon
Dr. Nares yra gimęs Balti
labai prie širdies, bet jis turė
more, Md. Jo tėvai, Juozas ir
tų prisiminti kad reikia musų
Marijona Narijauskai, atsivežė dukrelę, vardu Marian.
jį Chicagos kada jis buvo vos
Dr. Nares praktikuoja apie 7 jaunimas auklėti Lietuviais ir
6 mėnesių amžiaus. Jo tėvas metai Marquette Parko srityje kad nėra reikalo vergauti ko
mirė kada Viktoras buvo 17 ir yra žinomas kaipo populia kiems kacapams.
metų amžiaus. Liko našlaitis rus Lietuvis daktaras. Jo ofi
▼
▼
NP
su motina, kuri juo rūpinosi ir sas randasi 2420 Marquette
TĖVAMS kurie leidžia savo
pagelbėjo Išleisti į mokslus. Pa Road, telefonas Hemlock 8151.
vaikučius lavintis Lietuvybės
ti motina mirė apie keturi me
tai atgal, kada Viktoras jau OFISAS MELROSE PARKE turėtų rimtai pagalvoti ar ver
Turėdamas plačią pažintį ne ta leisti savo vaikams skiepyti
buvo dakatras'.
Jo mokslo eiga buvo prie la tik Chicagoj bet ir apielinkėje Rusų kultūrą. Jeigu jau jau
bai sunkių aplinkybių, dieną jis turi nemažai klijentų Mel
mokydavosi, o nakties laiku rose Parke. Norėdamas jiems nus Lietuvius negalima išmo
dirbdavo pragyvenimui. Besi pasitarnauti, nutarė Įsisteigti kyti Lietuviškų ir Amerikoniš
mokinant, užėjus pasauliniam kitą ofisą Melrose Parke, kuris kų šokių tai tik jau Rusiškų
karui, Viktoras buvo pašauktas randasi 161 Broadway (antrane aukšte).
tarnauti Dėdei Šamui.
Dr. Nares buna šiame ofise
Gryžęs iš. kariumenės vėl su
sigriebė mokytis. Kaipo karei antradieniais ii' trečiadieniais
viui, Dėdė Samas tūlą laiką da nuo 9 iki 11 ryto, vakarais nuo
vė pagalbą. Bet tai buvo tik 7 iki 8:30 vai. Prie to Dr. Na
tūlam laikui, o vėliau vėl rei res pareiškė kad reikalui esant
kėjo pačiam apie save rūpintis jis galės nuvykti specialai į
ir mokslą baigti savo pastango Melrose Park, jeigu tuo laiku
jam laikas leis.
mis.
Baigęs daktaro mokslą stojo
VEIKIA SU TRIMIS
i West Side Hospital, kur prak
LIGONINĖMIS
tikavo per tris metus. Nors
Dr.
Nares
turėdamas didelę
valstija reikalauja ligoninėje
išbūti tik 18 mėnesių iki pradės praktiką, veikia net trijose li
praktikuoti ant savęs, jis del goninėse, būtent Holy Cross
geresnės praktikos dirbo tris (Lietuvių šv. Kryžiaus ligoni
metus. Vėliau ėmė Post Gra nė), St. Lukes Hospital ir Chi
duate kursą Alexan Brothers cagoj Memorial Hospital. Rei
Hospital, kaipo lytiškų ligų škia Dr. Nares gali patarnauti
kur kas tik nori ir kur kam ge
specialistas.
riau patinka.
ŠEIMA
Linkėtina šiam musų vien
Baigęs Post Graduate moks taučiai gerų pasekmių Melrose
Vincas Rudzinskas
lą, turėdamas gana daug prak Park ofise, gražioj Lietuvių Melrose Parko Lietuvių vei
tikos savo profesijoje, netru kolonijoj, ir garbė Melrose Par- kėjas. Jis pirmas pradėjo
kus vedė Chicagietę Lietuvaitę, kiečiams turėti Lietuvį profe- organizuoti A. L. L. Sąjun
Marian Vilkeliutę. Dabar turi sionalą-gydytoją.
'
Rep. gos 4-tą kuopą savo kolonijoj.

THINGS THAT NEVER HAPPEN
By GENE BYRNES

mokyti nereikia.
i tos šokius, dainas, už tai atiPas Lietuvius dar yra nema-) duokim jiems kredito. Bet tas
žai tokių kuriems neišgaruoja nereiškia kad Lietuviams rei
Rusiški “česnakai” ir jie kar kia būti vergais kitos tautos.
tais turi didelės “garbės” pa Kas savo tautos negerbia tas
sirodyti kad “moka Rusiškai”. negerbia pats savęs, ir toki
Kai kurie net džiaugiasi kad žmogų kuris kitiems tarnauja
gauna progos kalbėti Rasiškai. reikia suprasti kaipo tautos pa
Jeigu Rusai gerbia savo tau klydėlį.
MELROSE PARK, ILL.
žymesni Lietuviai

| Chicagos Lietuvių j
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Kalėdų Fondo Vakaras Biednų Šeimų Sušelpimui
Įvyks Gruodžio 14 d., Trianon Ballroom
ant 62-ros ir Cottage Grove. Ave.
Visiems yra žinoma kad Chi si Lietuviai kviečiami atsilan
cagoj ir apielinkėj randasi ne kyti. Tikintai tik po 75c.
mažai tokių Lietuvių šeimų
Tikietus galite gauti “Mar
kurios neturės galimybės turė gučio” ofise, 2437 W. 69 St., ir
ti kąsnio duonos Kalėdų sulau pas visus SLA. 322 kp. narius.
kę. Todėl Lietuvių Nacionali Tikintai bus grąžinti nevėliau
nis Komitetas mato reikalo ne Gruodžio 12 d., taigi kurie no
tik politikoj dalyvauti bet kar rėkite įsigyti pasistengkil pri
tu pagelbėti biednoms Lietuvių būti laiku.
šeimoms.
Visi Lietuviai Chicagoj ir
Gruodžio 14 d., Cook County apielinkėj, kuriems reikia pa
Treasurer Joseph McDonough šalpos, turi užsiregistruoti iki
rengia balių Kalėdų Fondui. Gruodžio 18 d. “Margutyje” ar
Prie to rengimo prisidėjo ne ba “Liaudies Tribūnoj” ir gaus
tik viršminėtas komitetas bet Kalėdoms paramos.
ir “Liaudies Tribūna”, “Margu
Lietuvių Skyriaus Komisija:
tis” su radio dienžodžiu, ir S.
Adv. A. A. Olis, Chairman,
L. A. 322 kp. oficialiai nutarė
Adv. R. A. Vasalle,
tą vakarą remti.
Vice-Chairman,
Šokis įvyks ateinantį trečia-j
Inž. B. F. Simons, Secretary.
dieni, Gruodžio 14 d., nuo 8 v.
vakare, Trianon Ballroom. Vi-1
2437 West 69th St.

Lietuvaite turi Dailės Studiją Los Angeles Mieste,
kurios vertė siekianti $2,500,000
“Liaudies Tribūnoje” jau bu
vo rašyta apie Juliet Grigaitylę, kuri buvo vedus su garsiu
dailininku Joseph Kleitsch, ku
ris buvo žinomas kaipo vienas
iš populiarių piešėjų ne tik Amerikoje bet ir visame pasau
lyje. Kaip jau buvo rašyta,
vyrui mirus Juliet Grigaitytė,
kuri yra lankius Chicagos Art
Institutą ir kitas kelias aukštas
dailės mokyklas, dabar tęsia
dailės darbą pati savo vardu.
Iš pasikalbėjimų paaiškėjo kad
ji yra plačiai žinoma tarpe Amerikiečių kaipo dailės promoterė įvairiose šakose. Ji yra
narė daugelio Amerikos dailės
organizacijų ir jose užima va
dovaujančią vietą kaipo daili
ninkė. Dalyvavo keletą kartų
Washingtone įvairiose dailės
parodose.
Jos Dailės mokykla
Nežiūrint to kad Juliet Gri
gaitytė pašvenčia nemaža lai
ko darbui plačiame dailės lau
ke ir važinėjo po įvairius mies
tus dailės reikalais, tuo pat lai
ku ji turi tvarkyti savo studi
ją Los Angeles mieste. Sako
ma jos viršminėta dailės studi
ja esanti nepaprastai gražioje
vietoje ir pati studija, įrengi
mas ir joje esanti piešiniai yra
verti apie $2,500,000. Gal tai
bus viena iš didžiausių Ameri
kos dailės studijų, čia jau savaimi aišku kad tokia įstaiga
reikalauja tam tinkamų gabu
mų ir patyrimo, o ypatingai
kuomet turi nemažai mokinių.
Mano prisidėti prie Lietuvių
kultūrinio darbo
Iš pasikalbėjimo paaiškėjo
kad Juliet Grigaitytė mano ati
daryti dailės mokyklą Chicagoj
ir ypatingai duoti progos jau
niems talentingiems Lietuviams
prasisiekti dailėje. Ji sako la
bai norėtų matyti kad Lietuvių
talentas butų žinomas tarp pa
saulinių dailininkų. Ji mato
mai supranta kad pas Lietuvius
dailė mažai įvertinama, išski
riant dalį inteligentijos.
Nėra abejonės kad ne tik
Amerikos Lietuviai bet ir Lie
tuva pilnai įvertins jos darbus
jeigu ji prisidės dailės mokslu
ir padės Lietuviams pakilti pa
saulinėj dailėj.
Prapuolė paveikslų vertės
$100,000
Spalių 14 d. Columbus,' Ohio,
laikraščiai pranešė ypatingą ži
nią, kad iš vietinio viešbučio,
Neil House, French kambario,
prapuolė Kleisch’o piešti pavei
kslai, įvertinti bendrai $100,000 sumoje. Paveikslų jieškojime gelbėjo Columbus Art Ga
lerijos viršininkai ir buvo nu
vykus pati paveikslų savininkė
Mrs. Kleitsch (Grigaitytė) iš
Los Angeles. Paveikslai tie
siog paslaptingu budu prapuo
lė.

|

Joseph M. Darg (Dargis)
Melrose Parko Lietuvių
veikėjas. Radio eksper
tas, taiso radio apara
tus. 1402 N. 16th t.
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1927 m. pabaigoj Grigaitytės
vyras Joseph Kleitsch atvežė
tuos paveikslus, parodai, kurie
buvo apie du mėnesius Dailės
Galerijoje. Vėliau su Grigai
tytės sutikimu, prašant Neil
House vedėjui, paveikslai buvo
iškabinti French kambaryje ir
laikomi. Bet dabar tie paveik
slai nežinomu budu dingo.
Juliet Grigaitytė dabar įieš
ko tų paveikslų. Jeigu keturi
paveikslai įvertinti $100,000 tai
savaiini yra didelės vertės. Pa
veikslai rodos buvo apdrausti.
Lietuviams smagu girdėti
kad musų / vientautė Lietuvė
turi tokią žymią dailės įstaigą.
Kuomet Juliet Grigaitytė lan
kėsi . Chicagoje, musų dailinin
kas M. J. Šileikis susipažino su
ja. Butu gerai kad pas Lietu
vius dailė rastų rimto pritari
mo.
Dailininkas M. J, Šileikis be
abejonės užima žymią vietą va
karinėse valstijose kaipo Lietu
vis. Butų gerai kad atsirastų
ir daugiau dailininkų, kurie ga
lėtų gauti tinkamos paramos iš
Grigaitytės. Tas padėtų musų
Lietuvių dailės kūrybai augti.
D.ailę myli visi kurie ją su
pranta. Pas Lietuvius dailė yra,
tik. reiktų ją paskatinti, paju
dinti tinkamai persistatyti. O
ta darbą gali atlikti tik da'lininkai-dail'.ninkės, kurie turi
tam pašaukimą.
SUSIRINKIMAS. Melrose
Paiko, A. L. L. Sąjungos 4-tos
kuopos susirinkimas įvyks tre
čiadienio vakare, Gruodžio 14
d., nuo 7:30 vai., Petro Vaičiū
no salėje, 147 N. 15th Avė. prie
Lake St.
Norintieji prisirašyti prašo
mi atsilankyti į šį susirinkimą,
kur turėsite progos išgirsti A.
Liet. Liaudies Sąjungos projek
tą ir tt.
Valdyba.
“MARGUČIO” RADIO vaka
ras pavyko. Lietuvių Audito
rijoj Gruodžio 4 d. įvyko milži
niškas “Margučio” radio vaka
ras. Publikos atsilankė tiek
daug kad daug turėjo gryžti
namon del stokos vietos audi
torijoje.
Programas susidėjo
iš muzikos, dainų, juokų ir pa
sakų.
ADVOKATAI

A. A. OLIS ir
R. A. VASALLE
100 North La Šalie Street
Room 2211
Telefonas: RANDOLPH 0332
Valandos: nuo 9 ryto iki 5 vak.
3241 South II a'-1-d Street
Telefonas VICTORY 05G2
Valandos nuo 7 iki 9 vakare
OLIS — 'Antrad., Ketvirtad. ir
šeštad. vakarais.
VASALLE: Pirmad., Trečiad. ir
penktad. vakarais.

“MARGUTIS”

Muzikos, Dainų ir Juokų Žurnalas. Išeina du kartu j n ėnesį
su karikatūromis, gaidomis ir kitokiais raštais. Kiekvieną mėnesi rasite Pustapėdišką Kalendorių su oro spėjimais ir Lietuvių
gyvenimo nuotikiais.
“Margutis” pusei metų kainuoja $1.00. Metams — $2.00. Į
Lietuvąą metams $3.00.
Adresas: *
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Dr. Frank K. Strzyneckis
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Melrc.se Parko miestelio iždi
l
“
MARGUTIS
”
$
ninkas (treasurer). Jis bu
2437 West 69th Street
Chicago, Ill.
i
vo pirmutinis Lietuvis išrin į?
Redaktorius-Leidėjas: Romp. A. Vanagaitis.
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DIRVA

SVEČIAS Iš LIETUVOS

Lietuvoje pradeda atsi vos atgimimo metais mozorasti žmonių kurie pamatė jo svetimus užrašus. Kito
kad daug dabar leidžiamų kio kovos budo su tuo ne
knygų yra “atspindis da matė.
bartinių Lietuvos inteligen
Butų gerai kad kas išgal
tų”, arba tiesiog šlamštas. votų kokį nors efektivų bū
Negalima šitaip sakyt ant dą kovai su tos rūšies “in
visų inteligentų, bet taip tū teligentija”. O gal geriau
li Lietuvos rašytojai šian bus juos palikti — mirties
dien rustai prabyla prieš šmėklai iškirsti, nes jie su
inteligentiją kuri skaito tik saule negyvens; o kur gali
svetima kalba bevertę lite ma, prašlavus tas “inteli
ratūrą, arba verčia iš kitų gentiškas” sąšlavas, sodinti
kalbų tokios pat rūšies ne diegus tautinės literatūros.
naudingas knygas, spausdi Pasodinus, reikia stropiai
na ir platina jas.
prižiūrėti kad tarptų.
Petras Babickas, vienas
Jaunieji musų literatai
iš musų literatų, štai kaip
Juozas Tysliava
neturėtų nusiminti nors ko
išsitaria “Lietuvos Aide”:
Poetas Tysliava, vienas iš žy
va ir sunki; reikia tik dirb
“Dabartinė musų litera
mesnių naujosios gentkartės
ti, dirbti. Jaunoji inteli
Lietuvių poetų, kuris šiose die
tūra yra tokia kokia visuo
gentijos karta jiems padės. nose vieši Amerikoje. Brookmenė. Be reikalo jus ten
Randasi tokių kurie NORI lyne jam surengta vieša suei
Kaune .(aš gyvenu provin
Tautinės, savos literatūros. ga Gruodžio 18 d., A. L. Pil.
cijoj ir stačiai pikta į Kau
Jų eiles reikia dauginti.
Klubo salėje.
ną gryžti) įsivaizduojate
Ar Tysliava atsilankys ir ki
Toliau, reikia didint skai
esą dideli ir kultūringi. Esa
tose
Lietuvių kolonijose tuo
te maži ir dar mažiau turi čių tvėrėjų geros tautinės
tarpu neteko patirti.
te kultūros. Taip sako tie literatūros. Grūdą tarp pe
kurie į jus žiuri iš tam tik lų tuoj visuomenė atskirs.
kožna knyga turės savo
ro atstumo.
Ir gera knyga taip pat
“Kokių nesąmonių kupi gali skaitytoją patraukti ir skaitytojus.
Tik reikia rašyti GERAS
nas jūsų gyvenimas niekam išdirbti rašytojui rinką ly
neįdomu žinoti, nes jos taip giai kaip ir koks šlamštas. knygas.
šabloniškos: meilė, kino, tin
Kaip žmogus padorumu
giniavimas, pletkavimas, te
šimto Metų Lietuvių *
pragarsi ir yra lygiai ant
atras ....
žmonių liežuvių kaip ir koks Spaudos Jubilejus
“....Jūsų tonas falšyvas
niekšas, taip ir gera knyga
Lietuvos Žurnalistų są
ir skamba nepaprastai dide
turi progos būti lygiai skai junga surengė paminėjimą
liu disonansu su žmonių gy
toma kaip ir šlamštas. Kož- šimto metų sukaktuvių Lie
venime, Argi gali tokioj
nas turi savo garbintojus, tuvių spaudos. Buvo surenatmosferoj gimti teigiami
kuriniai? Ar gali, ..paga
liau, kad ir gimę, ką nors
paveikti?
Mano išvados:
norime savo literatūrai pa
sisekimo, rašykime Rusiš
kai ar Vokiškai — pirks
kaip perka Rygos ar Berly
no šlamštą. Norime kad
mus skaitytų, rašykim apie
raupsuotųjų lytinio gyveni
mo iškrypimus, Napoleone
meilužes, vestuvių techni
MYLIU!
ką; norime kad knygas pir
Jei tu suprastum mano sielą
ktų, jos turi būti įdomiomis
Ir jausmus mylinčios širdies
antraštėmis: “Kaip nusidė
Tai tu, brangioji, rtehuskintum
ti ir nebūti teistam”, “Kyši
Žiedelių laimės nei vilties.
ninko draugas”, “Rusų, Vo
Tu nenuskintum tų žiedelių
kiečių ir Lenkų įsigalėji
Ir neužgaųtum tų jausmų,
mas kaipo Lietuvos gerovės
Jei
pamatytum mano širdį
pažymys”, “Nebevartokim
Ir
audrą
šėlstančių skausmų....
Lietuvių kalbos”. Tokios
Skausmai krutinę replėm drasko,
antraštės manau sudomins
Sužeista
blaškosi širdis
tuos kurie šiandien vadina
Kada išvystu nors ištolo
si inteligentais ir kurie, de
ja, yra musų tautiškam gy
Tave ir dangiškas akis....
venimui sunki našta. Ir kol
Tada aš noriu pult po kojų
nebus jie iš viešo gyvenimo
Ir savo širdį atdai'yt,
pasiųsti į pensiją tol niekas
Ir tiktai vieną žodį, ‘myliu!”
nebrangins Liet aviškos
Tau, karalaite, pasakyt....
knygos, tol niekas neskai
Bet vėl bijau tavęs kaip kapo,
tys musų literatūros.”
Nes gali manęs nesuprasi,
Tai skaitant pamatai kad
Ir vietoj meilės, man lyg peilį
Lietuviai grynos tautinės li
Tu aštrų žvilgsnį gali mest.
teratūros kūrėjai, švarus
Ir aš tada prie tavo kojų
literatai šiandien Lietuvoje
Sudėjęs meilę ir jausmus,
kenčia: jie dirba, bet jų ra
Nebepakeldams
širdies skausmo,
šymo niekas neįvertina, iš
Tau matant žengčiau į kapus....
skyrus kaimą. Knygų lei
Jonas Morkūnas.
dėjai labiau linkę leisti sve
timų kalbų “romantiškus’’
vertinius negu Lietuvio su
VYSTANČIOMS GĖLĖMS
kurtą tautinį dalyką.
(Iš Putino Raštų)
Ne dyvai taigi kad kaip
Sudie, jums gėlytės! jau jus neptažyste
knygų leidėjai taip ir tie
Nulenkusios savo gležnus žiedelius.
“garsus rašytojai” (vertė
Neilgai jus puošėte mano jaunystę,
jai) žiuri su panieka į Ame
Viliodamos sielą į laimes kelius.
rikiečių Lietuvių rašytojus
ir jų kurinius ir atmeta juos
Jus vystat išlėto ir žūvat išlėto,
pasakydami tik “tai Ameri
Kaip mano žvaigždėti jaunystės sdpnal.
koniški .... ”
Ir tau gaila žiedo slapčia pamylėto,
Mat, ne Vokiški, ne Ru
Jį veltui skaidriąja rasa gaivinai.
siški.
Kas Lietuviška ta
Lindėk, sopulingai užviltoji siela,
musų inteligentijos dalia:
Viena, išsiilgus, suklupus skausmuos.
yra svetima.
»
♦
»'
Praėjo, kas buvo taip gera ir miela,
O vystančios gėlės daugiau nebeguos.
Jaunieji patriotai Lietu

gta Spaudos propagandos
savaitė tarp Lapkričio 28
ir Gruodžio 5 d. Spaudos
savaitė užbaigta su pami
nėjimu 100 metų musų
spaudos gyvavimo sukaktu
vių.
Gruodžio 5 d. išryto su
rengta pamaldos Vytauto
bažnyčioj už mirusius dar
buotojus spaudos dirvoje.
Vakare tą pat dieną Vals
tybės teatre buvo iškilmin
gas aktas, dalyvaujant ope
ros chorui ir orkestrui.
Renka Amerikos
Laikraščių Anketą

Petras Kriukelis, žino
mas laikraščių bendradar
bis ir Rokiškio srities vei
kėjas, rašo kad seni Ame
rikos laikraščių skaitytojai
rengia Amerikos Lietuvių
laikraščių ankietą. Renka
ma tie žmonės kurie skaito
“Vienybę”, “Dirvą”, “San
darą”, “Tėvynę” ir kitus,
ir jų bus klausiama kurie
laikraščiai jiems labiau pa
tinka ir del ko. Ką sako jų
kaimynai apie tuos laikraš
čius, ir ar norėtų ir toliau
juos skaityti.
Į ankietos komitetą ineina keturi asmenys: vienas
ūkininkas, vienas darbinin
kas, vienas mokytojas ir
vienas spaudos darbininkas.
Ankietos pasekmės bus pa
skelbtos apie Gruodžio mė
nesio pabaigą.

APIE PROF. KEISTITJ
ŠLIUPĄ
Buvo pranešta kad Lap
kričio 15 d. Lietuvoje mirė
Prof. Keistutis Šliupas. Iš
Lietuvos laikraščių patiria
me kad Keistutis mirė nuo
džiovos, būdamas 44 metų
amžiaus. Palaidotas Kaune
Lapkričio 16 d. Kauno Re
formatų kapinėse.
Keistutis Šliupas buvo re
tų gabumų žmogus. Gimė
Kovo 4 d. 1888 m. Shenan
doah, Pa. Pradžios mokslą
įgijo Sčrantone. Aukštuo
sius mokslus ir įvairių sri
čių lankė: Philadelphijoj ir
Pennsylvanijos universite
tuose; 1908 m. studijavo fi
ziką Muencheno Politechni
kume, Vokietijoj.
Baigęs aukštuosius mok
slus, dirbo Wisconsin nut
versite pirmiau asistentu, o
vėliau kaipo docentas, dės
te fiziką. 1918 m. vasarą
dėstė fizikos kursą Colum
bia universitete New Yor
ke.
1925 m. jis buvo pakvie
stas docentu į Lietuvos uni
versitetą. 1926 m. buvo pa
skirtas fizikos katedros ve
dėju. 1929 m. tapo pakel
tas į ekstraordinarinį pro
fesorių ir paskirtas teoreti
nės fizikos katedros vedėju.
Prof. Šliupas padarė dikčiai savo mokslo srityje pa
gamindamas įvairius raštus
ir skaitęs daug populiarių
paskaitų.
Apgailėtina kad neteko
me tokio daug žadančio
mokslo vyro, pačiame su
brendimo amžiuje.
Reiškiame užuojautos jo
tėvui Dr. Jonui Šliupui, ku
ris išauklėjo tautai tokį sū
nų, bet mirtis turėjo jį pa
šaukti pas save.

LIETUVOS ŽEMĖSE
TURTAI
Rašo J. 0. ŠIRVI

LIETUVOS DVASIA K. S. KAR
PAVIČIAUS KŪRYBOJE
(JO 15 METŲ “DIRVOS” REDAGAVI
MO SUKAKTIES PROGA.)

Rašo Vainis Dainoras
(Tęsinys iš pereito num.)

lutės Mildos meilė. Ir kur skaitytojas nesižavėš, kur jo širdį nepagaus slaptingos
galios, kaip jis seka pergyvenimus dievų
pašauktos vaidilutės del žavingo žemės
vyro. Žmonės tam vyrui ir vaidilutei gim
do kančias. Ir intrigos taip gražios. Jas
pergyventi galima tik pačiam skaitant
“Galiūną”. Iš vaidilutės ir berno meilės
gimsta sūnūs galiūnas. Fabula tai nėra
nauja. Apie deivių bei vaidilučių ir žmo
gaus meilę ir gimusius jįj stebėtinai galin
gus sūnūs buvo padavimų. Tie romantiški
padavimai žavėjo daugelį rašytojų. Len
kas I. Kraševskis parašė panašios intrigos
“Vitolio Raudą”. Bet kompozicijos visai
naujos, savotiškos. Karpavičiaus “Galiū
nas” labai savotiškai sukurtas.
Apie kitus jo didžiuosius veikalus ti
kim bus progos kitą kartą “Dirvos” skil
tyse išsitarti.
Zarasai, 1932. X-14.

K. S. Karpavičiaus asmenybė dar jau
na, dar vis naujai ir naujai kurianti, o ji
jau spėjo duoti apie 35 veikalus, taip tur
tingus, pilnus meno, savotiškumų ir p.
Mes Lietuvos rašytojai stebimės tuo ir ste
bėsis visi ateityje. O kritikai turės pro
gos parodyt savo teorijas ir kelius, be na
grinėdami jo dvasios kūrybą.
Mes be pagyrimų jums, užjūrio bro
liai, prisipažinsim ir palinkėsiu! musų vė
lesnius pastebėjimus paimti dėmesin. Lie
tuvoj tiesa neturim tinkamų vadovėlių iš
istorijos mokslų. Bet tuos pačius nagri
nėdami mes negalim tiek įsigyventi į Lie
tuvos dvasią, tiek ton praeitin įsijausti,
kiek mes tai viską galim patirti skaityda
Lietuvos Įdomybės
mi K. S. Karpavičiaus kurinius. Tas gra
Molis- Lietuvoje yra įvairios sudėties
žus sugebėjimas atpasakoti įvykius, gyve
molio ir įvairios spalvos: rusvai raudonos,
nimo eigą, taip švelnus ir lengvas stilius
pilkos, ir tt. Lietuvos molis yra daugiau
ir jausminga visa fabula, skaitytoją neju
sia ledynų laikotarpio kilmės. Prieš dau
čiom pavergia.
gelį tūkstančių metų Lietuvos paviršius
Kadangi Karpavičius nesenai šventė buvo didžiuliais ledynais apklotas. Tie le
literatūrinio darbo 20 metų sukaktuves ir dynai buvo atslinkę nuo Skandinavijos.
tik šiais metais atšventė to didelio ir tik Beslinkdami jie nutrynė kalnus bei jų vir
rai meniškai vedamo Lietuvybės ir kultū šūnes, pagilino lygumas ir slėnius. Nusi
ros sargo, laikraščio “Dirvos”, tai jo kū plėšę šiaurėje uolų, ledynai nešėsi jas su
ryba verta gilesnio analize.
savim ir kai kur pakeliui paguldė, iš to pa
Karpavičiaus kūryba labai įvairi ir sidarė morenos — moliai su rieduliais ak
jai analizas (nagrinėjimas) tegalima to menimis.
mais. Jis kuria poeziją, kuri dvelkia ne
Girių žvėrys ir paukščiai. Senovėje,
kaž kokiu “ura patriotizmu”, kaip kad yra
Lietuvoj įsigalėję, bet tikra Lietuvos, tė kada buvo daugiau girių, veisėsi įvairių
vynės meile. Jo dainose rodos yra liau žvėrių ir paukščių, kurių daugelis jau se
dies formų elemento. Daug yra mokslo, nai išnyko ir šiandien Lietuvoje niekur ne
visuomeninių veikalų. Bet kadangi gilus beužtinkami, tik kaimų ar miestų vardai
grožis ir Lietuvai vertingumas matyti jo kai kur primena tuos išnykusius žvėris ar
dideliuose romanuose, kaip kad jis pats va ba paukščius, o kai kur žemėje kartais ran
dina apysakose, tai nagrinėti šiuo kartu dama tų išnykusių gyvulių liekanų, kaip
pav.: dramblio kaulių, ilčių, dantų ir kit.
teks vien jie.
Nors K. S. Karpavičiaus kuriniai pa Šiandien Lietuvoje jau nebėra taurų ir
vadinti grynai romantiškais negalima, nes žiobrių, žirgų (laukinių arklių), meškų,
juose visi elementai kartais ne taip ryš vilpišių (laukinių kačių) ir kitų. Briedžių,
kus, bet Lietuvių literatūroj kaipo tos rū elnių, lūšių vienas-kitas teliko. Stirnų pa
sitaiko daugiau. Mažėja kiaunių giminų,
šies atstovai jie yra vieninteliai vieni.
Prie romanų prašyte prašosi priskirti opšrai, žebenkštys.

jo mažesnis kurinis “Galiūnas”, nors jis
pa vadintas dramatiniu veikalu (imant, su
prantama, formos atžvilgiu).
“Galiūne” vaizduojama bene giliausia
senovė, todėl nuo jo mes ir pradėsim. O
veikalus nagrinėjant iškeliamos pastabos
bei pažymėjimai, tikiu skaitytojams nebus
nuobodus. Mes nedarysime jokių sausų
teoretinių išvedžiojimų, bet surinksim jų
vertę ir knygos mylėtojai tikrai pastebės
kad reikia ne kokie niekeliai bet vertinga
Karpavičiaus kūryba pamilti ir ji sekti,
kitų širdyse skiepyti. Jo kūryboje spindi
grožis, dailė, žmoniškumas ir tikras Lietu
viškumas.
K. S. Karpavičiaus kūryboje realiai ir
žavingai dvelkia Lietuvos dasia. Lietuvos
ir jos šlamančių girių veidas su mergų dar
želiais ii’ narsiems berneliams meile, jo vei
kaluose dailiai dvelkia.
“Galiūne” su mistika pinasi istoriški
herojų žygiai. Čia pulti rengiasi gojuose
Lietuvius siaubūnai žmogėdžiai. Čia drau
ge įpinta galingo ir gražaus berno Igliono meilė. O meilė ta kiek gimdo skausmų.
Iglioną myli našlaitė Eglė, o jis tesvajoja
Gerai atsakė
apie kilnesnės moters širdį, vaidilutės Mil
Mokytojas: Ką matome
dos. Iglionas nori su vyrais atremti žmogviršuje jei diena giedri?
Mokinis: Mėlyną dangų. ėdžius, bet čia dievų tarpininkas vaidila
Mokytojas: O jeigu ly pranašauja ateisiant Galiūną, kurs tikrai
išgins žmogėdžius.
ja?
Tarp žemiškų reikalų ima pintis vaidi
Mokinis:
Lietsargį.

Karvės. Vienų melžiamų karvių Lie
tuvoje skaitoma apie 800,000. Lietuvos
karvė duoda vidutiniškai 700 kilogramų
pieno per metus.

LAIŠKAI
SU GRAŽIOMIS dainomis
Po 5c su voku (konvertu)
štai visa eile puikių Laiškų rašymui gimi
nėms ir draugams į Lietuvą. Visos dainos
yra atspausdintos gražiomis spalvomis su
paveikslėliais. Du paskutiniai numeriai yra
Laiškai vaikinams pas merginas rašyti.

1—Musų Vilnius
2— Musų Šalelė
3—Sveikinimas
4— Kažin ar Regėsiu Gimtinį Kraštą
5— Nulėk, Sakalėli
6— Lietuvos Troškimas
7— Yra šalis kur Upės Teka
8— Aš Svajoju apie Tave....
9— Nuskrisk, Dainuže
Laiškai spausdinti ant švelnios liniuotos popieros, 3 puslapiai yra palikta rašymui.

Reikalaukit šių Laiškų numeriais. Užmo
kestį galima prisiųsti pašto ženkleliais.

REIKALAUKIT “DIRVOJE”
6820 Superior avė.

Cleveland, O.

Jau keletas metų atgal
netikėtai, įvairiose vietose,
liai, buvo užtikta žemėse gr
anglies, kreidos ir kitokių j
tų. Šymet Karmėlavos va
sluogsniai vario, o dar gilia
stokos ryžto ir sumanaus žr
pitalo šitie ir kitoki žemės
ir gal dar ilgai gidės, neišn;
jie rasit galėtų Lietuvą pad
turtingųjų kraštų. Nėra abe
tavos žemėse yra daug mi:
ges.
Šymetiniai Prof. Wm. P
jimai ant vienos Estų Baltik
ir rastos liekanos “tremata
lių lyg atrodytų kad Balti
pajurvietės jau buvo gyvų i
tos maždaug 500,000,000 meti
dar buvo ir kitaip. Galėjo
sėngyvenės (paleozoinės) g
po-lediniais amžiais, dar tel
’ nykštei Europai panertai į i
dens vandenyną, kilus iš v
vulkanams ir dideliems peri
' mes paviršio, vanduo prade
myn j šiaurės vakarus; pin
Alpu kalnynai, paskui kilo iš
laipsniui ir visa Europa, pag
dabartinė Pabaltė, draug ir d
tuvos žemė. Čia su vandenii
kios vulkanų išmatos: metalų
rilį žeminės prigimties ’sluogsi
musų Pabaltė gali žemėse tur
vertybės sąslankų.
Sąryšyje su tuo reikia pa
tuvoje prabudusiu susidomėjin
gi negiliai žemėse gulinčiais

gėO-archeologinėmis liekanom]
pareina nuo jaunesnių amžių,
niio galo senakmenės (paleolite
, vadinasi nuo kokių 15,000 meti
tatis) iki 1,000 metų po Krist;
Prasideda musų pačių mokšlir
. nj kraštotyra.
Dar šią 1932 m. vasarą ]
, dieologinė komisija, susideda:
E. Volterio, J. Puzino ir Mek
Nemuno pakraščiais. Laumėn
iminės vals.) jie aptiko dideles
pas, kuriose rasta iš naujakm
to) gadynės sodybų liekanos,
titnago gabalėliais ir daugy
puodų ir šukių. Tai yra pėde
už 13,000 metų atgal čia gyvei
ringų žmonių. To paties vals
navos kaime, užtikta kapinynas
žalvariniais papuošalais ir žmo
į reginiai iš žalvario (brunzos
apie 7,000 m. pirm Kristaus. I
me vėl rasta kapinynas, su deg
degintų kimų liekanomis; čia 1;
į gintųjų kūnų liekanos buvo si
I gtažius išdabintus puodus.
Ta pati mokslininkų komis;
lyvaujant ir Vokiečių archeolog
kasinėjo Rumšiškių valsčiuje
rinose rado 5—8 šimtmečio isto:
nų. Dovainonių kaimo laukuo
nas kapinynas; dabar ten mati
piltų kapų, bet jų yra buvę dau
tik kaimiečiai nuo seno daug i
išarė. Ištirta tik vienas kapas i
ležinis pjautuvas iš 5—8 šimtai
naši iš vidurinės geležies gadyni
nuo Vaidevučio laikų). Ten pi
akmefts gadynės pėdsakų. Žnn
koja kad čionai dažnai rasdav
j ii' kitokių įrankių. Nustatyta j

žmonės buvo laidojami su kai
turtu.
Šiaulių archeologinė komisį
sąrą kasinėjo du senkapius: Li
: Gibaičių (Meškuičių vai.). Li
rasta iš 4—8 šimtmečių, devynių
pai, su daug užsilikusių ginklų,
špilkų, etc. Gibaičiuose atrasta
pu su lavonų griaučiais, jų tai
j gerai išsilaikęs moteries lavono
Ant moteries griaučio kaklo buv
žalvarinė apikaklė, ant rankų ž
' apirankiai. Netoli kapo rasta g
karoliai; jie yra kampuoti su si
Čia pat rasta 50 centim. ilgio :
retežėlis su dviem smaigė”-1
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LIETUVOS ŽEMĖSE ĮVAIRUS
TURTAI
Rašo J. O. SIRVYDAS.

Jau keletas metų atgal Lietuvoje visai
netikėtai, Įvairiose vietose, ir visai negi
liai, buvo užtikta žemėse granito, druskos,
anglies, kreidos ir kitokių prigimties tur
tų. Šymet Karmėlavos valsčiuje aptikta
sluogsniai vario, o dar giliau—sluda. Del
stokos ryžto ir sumanaus žmogaus bei ka
pitalo šitie ir kitoki žemės turtai tebėra,
ir gal dar ilgai gulės, neišnaudojami, nors
jie rasit galėtų Lietuvą padaryti vienu iš
turtingi]jų kraštų. Nėra abejonės kad Lie
tuvos žemėse yra daug mineralinės naugės.
Šymetiniai Prof. Wm. Patteno kasinė
jimai ant vienos Estų Baltiko salos, Oesel,
ir rastos liekanos “tremataspis” gyvūnė
lių lyg atrodytų kad Baltiko dabartinės
pajurvietės jau buvo gyvų daiktų gyven
tos maždaug 500,000,000 metų atgal. O gal
dar buvo ir kitaip. Galėjo būti kad iš
sengyvenės (paleozoinės) gadynės, ypač
po-lediniais amžiais, dar tebesant dabarnykštei Europai panertai Į drungno van
dens vandenyną, kilus iš vidurio žemės
vulkanams ir dideliems perversmams že
mės paviršio, vanduo pradėjo slūgti že
myn į šiaurės vakarus; pirmiausia iškilo
Alpų kalnynai, paskui kilo iš vandens pa
laipsniui ir visa Europa, pagalios iškilo ir
dabartinė Pabaltė, draug ir dabartinė Lie
tuvos žemė. Čia su vandeniu slinko viso
kios vulkanų išmatos: metalų naugės, Įvai
rių žeminės prigimties sluogsnių, etc. Tat
musų Pabaltė gali žemėse turėti begalinės
vertybės sąslankų.
Sąryšyje su tuo reikia pasigerėti Lie
tuvoje prabudusiu susidomėjimu kitais, ir
gi negiliai žemėse gulinčiais turtais —
gfcO-archeologinėmis liekanomis. Šios jau
pareina nuo jaunesnių amžių, daugiausia
nuo galo senakmenės (paleolito) gadynės—
vadinasi nuo kokių 15,000 metų pirm Kris
taus) iki 1,000 metų po Kristaus gimimo.
Prasideda musų pačių mokslininkų istori
nė kraštotyra.
Dar šią 1932 m. vasarą Lietuvos ar
cheologinė komisija, susidedanti iš Prof.
E. Volterio, J. Puzino ir Meko, tyrė upės
Nemuno pakraščiais. Laumėnų k. (Pane
munės vals.) jie aptiko dideles smėlio ko
pas, kuriose rasta iš naujakmenės (neoli
to) gadynės sodybų liekanos, su skaldyto
titnago gabalėliais ir daugybe molinių
puodų ir šukių. Tai yra pėdsakai jau iš
už 13,000 metų atgal čia gyvenusių kultū
ringų žmonių. To paties valsčiaus, Šlie
navos kaime, užtikta kapinynas su Įvairiais
žalvariniais papuošalais ir žmonių kaulais,
regimai iš žalvario (brunzos) gadynės,
apie 7,000 m. pirm Kristaus. Mozūrų kai
me vėl rasta kapinynas, su degintų ir ne
degintų kūnų liekanomis; čia laužuose de
gintųjų kūnų liekanos buvo supilstytos į
gražius išdabintus puodus.
Ta pati mokslininkų komisija, dar da
lyvaujant ir Vokiečių archeologui Engeliui
kasinėjo Rumšiškių valsčiuje kapus, ku
riuose rado 5—8 šimtmečio istorinių lieka
nų. Dovainonių kaimo laukuose yra se
nas kapinynas; dabar ten matosi apie 50
piltų kapų, bet jų yra buvę daug daugiau,
tik kaimiečiai nuo seno daug išdraskė ir
išarė. Ištirta tik vienas kapas ir rasta ge
ležinis pjautuvas iš 5—8 šimtmečio, vadi
nasi iš vidurinės geležies gadynės (tik dar
nuo Vaidevučio laikų). Ten pat rasta ir
akmens gadynės pėdsakų. Žmonės pasa
koja kad čionai dažnai rasdavę peiliukų
ir kitokių Įrankių. Nustatyta kad čionai
žmonės buvo laidojami su kai kuriuo jų
turtu.
Šiaulių archeologinė komisija šią va
sarą kasinėjo du senkapius: Linkaičių ir
Gibaičių (Meškuičių vai.). Linkaičiuose
rasta iš 4—8 šimtmečių, devynių karių ka
liai, su daug užsilikusių ginklų, apirankių,
špilkų, etc. Gibaičiuose atrasta daug ka
lių su lavonų griaučiais, jų tarpe vienas
gerai išsilaikęs moteries lavono griaučas.
Ant moteries griaučio kaklo buvo rangyta
žalvarinė apikaklė, ant rankų žalvariniai
apirankiai. Netoli kapo rasta gintariniai
karoliai; jie yra kampuoti su skylutėmis.
Čia pat rasta 50 centim. ilgio žalvarinis
retežėlis su dviem smaigčiukais galuose.

'
Prie moteries griaučių kojų rasta ilgos,
replių pavidalo, geležinės žirklės, kas pa
tvirtina padavimus iš senovės Lietuvių nekrokulto, jog pasimirusieji taikstėsi nu
kirpti dievei Giltinei nuodingą liežuvio, vir
šūnę; iš antros pusės vėl pasitvirtina ben
drumas Pabaltės Lietuvių tikybos su Di
džiųjų Getų, kurie laikė save niekad ne
mirštančiais ....
Žygaičių bažnytkaimio (Tauragės ap.)
laukuose iškasta didžiulis, liūto išvaizdos,
akmuo, kuris manoma esąs kokio dievaičio
statula.
Bet didžiausios istorijos mokslui ver
tės kasinėjimai padaryta Apuolėje, netoli
Skuodo, kur pradedama atkasinėti ištisas
senovės Lietuvių miestas (daug amžių se
nesnis už Vilnių ar Kauną) ir jo pilys.
Gen. Nagevičius šymet iškėlė šią archeolo
ginę naujieną pasaulio mokslininkams bu
vusiame Priešistoriniame ir Protoistoriniame Kongrese Londone. Visi (net ir Len
kų) mokslininkai Apuole susidomėjo, nes
tolesni tyrimai ir studijos Įneš daug isto
rinės šviesos i senovės Šiaurvakario Pa
saulio buitį, kuri iki šiolei tebėra dar labai
miglota. Daug bus atsižinota iš prietikių
Lietuvių su Šiaurėnais (Normanais), ku
rie Lietuvių žmoniją teriojo, o dažnai ir
patys buvo Lietuvių papliekti ir sunaiki
nami.
Ateinančiais 1933 metais bus Stokhol
me (Švedijoje) surengta Apuolės iškase
nų paroda, kurion ir iš Lietuvos ruošiama
ekskursijos pasižiūrėti savo žemės iškas
tųjų istorinių turtų. Tik gaila kad del sto
kos pas mus gero muzejaus, šitie turtai ga
lės svetur ir pasilikti....
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PER TVORA

Nelauktas kraitis
Mataušienė: Sakyk, kū
PASIDAIRIUS mute, ar turtinga dukrelė
iš Kauno sugryžo? Gal ge
rą kraitelį susikrovė?
Kurna: Et jau butą to
kio kraičio: tik vieni ant
pečių skylėti marškiniai,
spilkutėm susegioti, ir ragažėje Įvyniotas vaikas.

1932

1932

KALENDORIUS
Gruodis-December

Sekmad.
Pirmad.
Antrad.
Trečiad.
Ketv’tad.
Penktad.
šeštad.

11
12
13
14
15
16
17

Damazas. Garbutis, Dirvone, Valdis
Aleksandras. Rutavilė, Visginis
Locija. Kastytis, Dulunė
Alfredas. Trainaitis, Žvangutė, Alnis
Kandidas. Lygė, Varpis, Mudrė
Albina. Vigandas, Androna, Alvinė
Lozorius. Mantigaila. Grinius, Laila

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

Gera rodą
Jauna panelė: Ponas gy
dytojau, man nuolat galva litų, ir reiktų iškart Įmokė VAŽIUOSIT LIETUVON?—
Kanadietis iš Toronto
skauda.
Ką reikia daryti? ti 100 litų, o likusius kada kreipkitės j “Dirvos” Agentūrą
Atvažiavo i svečius,
Gydytojas:
Panele, rei patogiau.
Po Ameriką dairytis
informacijų ir laivakorčių.
kia
ištekėti.
Tada
vyrui
Kas čia dedasi pas mus.
Kaip Kanadoj, jis pripratęs ims galvą skaudėti.
KrasBMasEaBauHanHni
A/
Senų Laikų Vaistas
Yra išeitis
Prie degtinės ir alaus,
Palengvina Gėlimą Pečiuose
Todėl ėmė sau jieškoti
Išsimokėjinias
Jis: Onute, musų vestu
“Per du metu kankino mane nuola
tinis skausmas nuo baisaus gėlimo
Ar ir čia to pat negaus.
Pirkėjas: Kiek kainuoja vių nebus. Aš buvau pas
pečiuose. Išbandžiau visokius liriiinentus, bet nė vienas nepagelbėjo
‘Linksmą užeigą’ surado, šis apsiaustas iškart pini čigonę ir ji man sakė kad
man. Draugas rekomendavo man In
karo Pain-Expel!erj ir ^ik po dviejų
Savininkas jos Airys.
aš po mėnesio vesiu švie
gus sumokant?
išsitepimų juomi visi mano skaus
mai pranyko. Pain-Expelleris yra
Vieną gėrė, kitą gėrė,
Pąrdavėjas: Šimtą litų. siaplaukę.
• geriausias iš visų linimentų.”
Ir išgėrė stiklus tris.
J. S.
Pirkėjas: O kiek kainuo Ji: Tai kas čia tokio?
Lockport, N. Y.
v
Kanadiškos tris išmetus,
tų jei išsimokėjinias butų Jis: Juk' tu juodplaukė.
Žmogus jaučiasi smagiai; dalimis?
Ji: Bet aš rytoj galėsiu
Bet nuo musų “ruginukės”
Pardavėjas: Butų 200 tapti šviesiaplauke.
Pasijuto kad blogai:
Akys raibsta, kojos pinas,
Nuovoka prapuolė;
Kūnas galvos nebeklauso,
Gulo kur papuolė.
) išbudęs, neberado
Laikrodėlio, pinigų,
Jatve slinko susirietęs,
Mebejausdams vidurių.
Su ricina save gydė,
Dienas dvi stenėjo,
PASKUTINĖ PROGA JUMS TAPTI PRE
O kai gavo pinigėlių,
NUMERATORIAIS ŠIOS PUIKIOS APY
Kanadon dundėjo.
Ten ant kelių jis prisiekė
SAKOS - IKI GRUODŽIO 10 DIENAI
ĮSTABUMAI
Daugiau nevandrauti,
Po tos dienos vardai jau netilps knygoje.
Beždžionžmogiai. Ant Sumatros salos Amerikos nelankyti,
t Azijos vandenuose) rasta nežinomos iki los “munšaino” neragauti.
V. Išrašykit knygą “KLAJŪNAS” savo draugams KALĖDOMS DOVANŲ
šiol veislės beždžionės, labai panašios Į
Žmones. Jos gyvena sunkiai prieinamose
pelkėtose vietose, apaugę vilnomis, bet jų
Gerb. Pertvorąpasidarius
kojos ir rankos esančios kaip žmonių. Mi Redakcija: Kaip laikraščiai
nimi beždžionžmogiai esą labai gudrus ii ■ašo tai laikas nuo laiko so
tankiai pridarą žmonėms daug nemalonu netų rojuje' pritrūksta mai
mų. Anglų mokslininkai daro tyrinėjimus. sto ir visko, ale kodėl ten
įiekad nepritrūksta kulkų
Geležiniai namai. Japonijoje pradeda lekaltų žmonių šaudymui?
statyti geležinius namus. Statytojai tiki
Atsakymas: Komunistai
kad tokie namai, be kitų saugumo ypaty letiki Į karus ir neina su
bių, patvaresni žemės drebėjimui ištikus. eitomis šalimis kariauti, tai
Reikia pastebėti kad Japonijoj nedaug yra zisada turi užtektinai kul
tokių namų kokie statomi Europoje ar A- ių saviems “trefniems” pa
merikoje. Japonai daugiausia stato savo šerti.
Az
tiškus vieno aukšto namus, kurių sienos
yra lyg širmos: reikalui esant jas galima Įstatymuose nenumatytas
sustumti i vieną vietą ir tuomet visas na
kriminalistas
mukas atrodo lyg ištisa veranda. EuroViršaitis autobusininkui
piško tipo namų Japonijoje statyti negali (Mariampolėje): Na, ku
riam galui tu dar šunį imi
ma del dažno žemės drebėjimo.kartu su savim į autobusą?
Autobusininkas: Matai,
jis man atneša tuos paukš
čius kuriuos aš kaimais
pravažiuodamas suvažinėir Namų Prižiūrėjimas
ju.
Atvažiavo, Parvažiavo

PAIN-EXPELLER

$1

VALGIU
GAMINIMAS
KAINA TIK S1.00.

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

Gera spėjikė
Šv. Dovydo parapijos bazare Marė Uogytė buvo ap
siėmus būti čigone ir sukė
limui pinigų spėti žmonėms
jų ateitį. Pas ją atėjo vie
na graži mergina, kuriai
Reikalaukit “Dirvoje”
Marė, paėmus už rankos ir
žiūrėdama Į delną, pradė
jo pasakoti:
— Aš matau iš tavo ran “KLAJŪNAS” bus didele, 250 puslapių knyga, audimo viršuose, ir ka
kos kad tu netrukus apsi
dangi dabar viskas pigiau, ši graži knyga duosis su audimo viršeliais tik
vesi ....
— Stebėtina kaip tamis- tai už Vieną Dolari ($1.00). Kaip ir seniau, knygoje bus Įtalpinta pre
ta Įspėji.... — atsakė mer numeratorių vardai, ir visų prenumeruojančių vardai bus paskelbiama
gina.
— Tamista esi susižieda “Dirvoje” laike užsiprenumeravimo. Siųskit $1.00 laiške, arba Lietuvos
vus su vyru kurio vardas Bonų kuponus, pažymint kad tai už “KLAJŪNĄ”, taipgi pridėkit sa
yra Jonas, — tęsė toliau vo pilną antrašą laiške ir ant voko. Gali prenumeruoti visi, ne tik “Dir
“čigonė”.
— Ir vardą jo man pasa vos” skaitytojai. Siųskit “Dirvos” Administracijai.
Graži istoriška apysaka apie du bro kei.... Ištikro tai gera esi
Šis metas yra 550 sukatuvių metas nuo mirties Didžio Lietuvos Ku
liu, kurie kūdikystėje perskirti užau spėjikė. .Bet kaip tu gali
nigaikščio KEISTUČIO. Apysaka ‘’KLAJŪNAS” yra kaip tik iš laikų
žinoti?
go vienas kito nepažinodami, paskui
—
Kaip
aš
galiu
žinoti?
Keistučio, nes atsimenate kaip pradžioje apysakos Merkys lankosi Tra
kariaudami pasižino, bet vienas jau
Aš
matau
kad
tu
nešioji
buvo krikščionis ir savo žmones žudė.
kuose ir sutaria su Keistučiu Vilnių užimti, kaip užsitraukia-Keistučio užKnygelė yra 40 psl., parašė K. S. Kar žiedą kurį aš trys savaitės sirustinimo už nepaklusnumą, ir apysaka baigiasi su musų karžygio kla
pavičius. Apysaka žingeidi ir jaus- ' atgal sugrąžinau Jonui, —
jūno Merkio prietikiais su Keistučiu. Taigi “KLAJŪNAS” bus jums tin
minga. Su prisiuntimu 18c. (Siųs atsakė “burtininkė”.
V/
kit 2c pašto ženkleliais, bet kitų šalių
kama atmintis šių 1932 metų, kuriuose visa Lietuvių tauta mini Keistu
pašto ženkleliai nepriimami.)
šių dienų vyrai pirmiau čio 550 metų mirties sukaktuves. Jis buvo Jogailos nužudytas 1382 m.
žiuri Į moteries kišenių, o
Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave.
Cleveland, Ohio paskiau Į šii‘dį.
6820 Superior Ave.
Cleveland, Ohio

DU BROLIAI

TAPKIT KNYGOS PRENUMERATORIAIS

“DIRVA”
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“DIRVOS" VAJAUS EIGA

TIRKŠLIŲ KRYŽIUS

CLEVELAND, OHIO

6820 SUPERIOR AVE.

Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai
Apie senelį atsiskyrėlį ir
apie ponios sūnų kurs
mirė nuo motinos už
nuodytos duonos.

Jei kam iš skaitytoji} teks
kada nors per Tirkšlius
(Mažeikių apskr.) keliauti
link Mažeikių ar Sedos, tas
beabėjo pastebės Tirkšlių
miestelyje priešais seną ka
talikų bažnyčią, kitoj gatvės
pusėj, balto muro dideli kry
žių. Baigiančios išdilti skait
linės 1667 rodo šį paminklą
senai jau čia stovint.
Senų žmonių lupos apie
kryžių sako toki padavimą:
Prieš keletą šimtų metų,
ant aukšto Ventos upės
kranto, šimtamečių ąžuolų
ir plačiašakių liepų pavėsy
je, skendę gražus, debesis
siekiančiais bokštais, dvaro
rūmai. Kiek akimis galėję
apmatyti Įsilipus Į aukš
čiau rūmų bokštą viskas pri
klausę šio dvaro savininkei
našlei poniai: ir miškai ir
laukai ir tuose plotuose gy
venusieji žmonės.
Nuo saulės tekėjimo iki
užsileidimo dvaro laukuose
sunkiai prakaitavę tūkstan
čiai vergų. Gi rumus aptar
naudavę burių būriai tarnų,
kurie nuolat lakstydami iš
vieno sąliono Į kitą stengėsi
kad tik visur butų švaru,
gražu, kad tik svečiai ir po
nia butų patenkinti. O sve
čių būdavę nuolat ir daug.
Suvažiuodavę iš kaimyninių
dvarų ponai, uždavę kiauras
naktis, girtuokliaudavę. Ir
taip beveik kasdien, kas
nakt.
Tuo tarpu, tolokai nuo čia
neįžengiamų miškų gilumoj,
audrų išversto medžio duo
bėj, gyvenęs vienas atsisky
rėlis. Įvairių augalų šaknys
ir skaidrus šaltinio vanduo
buvęs jos maistas, sąmanom
išklotas urvas — guolis, ir
retas, išnešiotas apsiaustas,
dengęs jo, geltoną, lyg vaš
ką, kūną — apsiklojimas.
Turbut šis atsiskyrėlis
dvaro poniai buvo koks gi
minaitis, nes ji turėjusi
kiekvieną dieną nusiųsti
jam gabalėlį juodos duonos,
t. y. duoti duoklę.
Senai jau tas siuntimas
poniai įgrisęs, senai ji no
rėjusi tuom atsikratyti. Ir
vieną kartą jį pasiuntusi
atsiskyrėliui užnuodytą duo
ną. Bet atsiskyrėlis tuokart
kaip tik pąsninkavęs ir tą
duoną pasidėjęs kitam kar
tui.
Kaip tik tą pačią dieną
atsitiko dvariškiams ir sve
čiams medžioti miškuose, ne
toli atsiskyrėlio gyvenamos
vietos. Medžiotojų tarpe
buvęs vienintelis dvaro po
nios sūnūs. Jisai begainiodamas tankmėse žvėris at
siskyręs nuo medžiojusių ir
paklydęs. O čia jau ir vaka
ras užklupęs. Ilgai dar klai
džiojęs po begaliniai didelį
ir tamsų mišką, bet išėjimo
nerasdamas ir baimės kad
neįpult į plėšrių žvėrių na
gus apimtas, ėmė šauktis
pagelbos. Į jo balsą atsilie
pęs atsiskyrėlis ir parsive
dęs pas save — į urvą. Pa
klydėliui paprašius ko nors
valgyti, atsiskyrėlis kito nie
ko neturėdamas,
padavęs
jam iš dvaro atneštą duo
ną ir vandens. Ponios sūnūs'
būdamas išvargęs ir išalkęs
godžiai valgė sausą duoną
šaltinio vandeniu užsiger

Jonas Verbela, vietinis,
išrašė “Dirvą” savo gimidamas.’ Bet vos tiktai spėjo
nėm: Jonui Verbelai, Kulp
pavalgyti; kaip staiga su mont, Pa., ir Pranui Blejsirgęs ir didžiausiose kan
viui, Shenandoah, Pa.
čiose numiręs. Atsiskyrėlis
Ant. Neverauskas, vieti
dabar tik supratęs kad duo
nis,
išrašė “Dirvą” Vincui
na turėjusi būti užnuodyta.
Ryto metą ponios pasių česnavičiui į Lietuvą.
sta tarnaitė apžiūrėti kaip
Adele Zubin, vietinė, iš
atsiskyrėliui veikė nuodai, rašė savo dėdei K. Varakoparbėgusi uždusdama papa jui, Cleveland.
sakojo viską poniai kas at
Al Dorinąs, Newark, N.
sitiko. Ponia iš didelio susi
J.,
prisiuntė prenumeratą
jaudinimo nualpusį ir net
pati numirusi, o vienintelio J. Ališausko iš Newark.
Jis rašo: Ališauskas sa?
sūnaus tragingos
mirties
ko:
“Aš pirmiau skaičiau
vietoj ir pastačiusi tąjį kry
komunistų
laikraštį, bet pa
žių.
stebėjau kad jų darbas yra
Nuo to įvykio jau daug
neigtinas, todėl nustojau
brangaus laiko amžinybėn
jų laikraštį skaityti. ‘Dir
nuriedėjo, daug vandenėlio
va’ mano dvasiai labiau pa
Venta į mares nutekėjo, jau
tinka.”
ir to dvaro nė ženklo neliko,
ir tuos miškus žmonės iš
S. Tumosa, Baoynne, N.
kirto, jų vieton pristatė na J., prisiuntė naują skaity
mų, ištiesė akmenines gat toją Joną Kavolių.
ves, o kryžius vis dar tebe
J. Pivoriūnas, Beverly, N.
stovi, nors lietaus bejaus
J., rašo: Negalėdamas su
mio laiko griaunamas.
rasti naujų artojų “Dirvai”,
— Prakalbėk, į mus, kry
išrašau savo dėdei į Lietu
žiau, ir apsakyk ką esi ma
vą, M. Naručiui.
tęs!
Petras Milašiunas, vieti
Ir jei jis tai padalytų,
nis,
užrašė “Dįrvą” P. A.
mes pamatytume musų tau
Miller
’iui.
tos Golgotą. Juk jis matė
ir lyg tas kantrus Žemaitis,
Vincas Pampikas, viętįgiliai širdyje užgniaužęs
neapykantą, žiurėjo kai raudonsiuliai Rusų žandarai Si
biran vežė žilagalvį knyg
nešį, kai 1914 m. kariaut už
carą vyko musų broliai, tė
vai, palikę žiauriam likimui
motinas, žmonas, vaikus,
matė atėjimus Vokiečius ir
tą pilkąjį Lietuvos savanorį
kareivėlį iškovojusį Lietuvai
laisvę.
Bet jis tylus. Gal musų
ainiams ir apie mus ką pa
sakys ....
Paulius Gaubys

Juozas Markūnas, Aspin
wall, Pa., rašo: šiuomi siun
čiu tris prenumeratas, vie
ną savo atnaujinu, vieną
užrašau į Lietuvą ir vieną
išrašau vietinį. Matydamas
didelę eilę “Dirvos” vajaus
darbuotojų sumaniau ir aš
prisidėti.
J. Žiulys, iš Milton, Ont.,

Canada, rašo: šiuomi prisiunčiu savo prenumeratą ir
prašau įrašyti mane į “Dir
vos” skaitytojų eiles.

J. A. Urbonas iš Day
ton, O., rašo: Prisiunčiu vėl
trejetą artojų “Dirvai”: A.
Augustauską, J. Sakaitį ir
F. M. Lait.
Juozas Krasauskas, To
ronto, Ont., Canada, rašo:
Nors aš gyvenu Toronte,
bet turėdamas ryšius su
idėjos draugais po visą Ka
nadą, štai gavau “Dirvai”
naują skaitytoją, J. Žigaitį,
iš Montreal.
Dr. C. D. Ross užrašė
“Dirvą” dovanų del Mrs. M.
Lashas, Michigan City, Ind.
Antanas Bernotas, Grand
Rapids, Mich., vėl prisiuntė
naują skaitytoją, E. Kortz.

. .........................
1

Anna Urbon, vietinė, iš
sirašė “Dirvą” ir linki kad
kuodaugiau Lietuvių prisi
dėtų į šį vajų.

Charles Jates, iš Rillston,
Pa., užsirašė sau “Dirvą”,
įstodamas į “Dirvos” arto
jų eiles.
F. Vaitukonis, Detroit,
Mich., išsirašė sau “Dirvą”
ir knygą “Klajūnas”.

LAIMĖJO “DIRVĄ”
KANADIETIS

Už radio programo gir
dėjimą ir atsiliepimą iš to
liausia, šią savaitę “Dirvą”
pusei metų laimi Jonas Vilšinskas iš Kitchener, Ont.,
Kanadoj. Tas miestas yra
apie 200 mylių tolumo nuo
Clevelando, oro keliu.

ŠYMET PAGAMINTA
140,000 MAIŠŲ
CUKRAUS
Cukraus fabrikui šymet
tenka dirbti labai intensy; viai. Kiekvieną dieną dabar
fabrikas pagamina po 1,200
į maišų (maiše 100 klg.) cuk
raus. Statant fabriką buvo
žiūrėta kad fabrikas į dieną
galėtų pagaminti 600 maišų.
Praplotus fabriką dabar jo
normali produkcija turėtų
būti po 1000 maišų į dieną,
tačiau tenka gaminti po
1200 maišų, nes žymę t yrą
labai daug runkelių. Nor' maliai dabartinis fabrikas
■ galėtų apdirbti 5,000 ha.1
I runkelių, gi šymet Lietu1 voj cukriniais runkeliais ap-

Julius Kasakaitis iš Bos
J. Juraitis, Pittsburgh,
ton,
Mass., užsirašė “Dirvą”
Pa., prisiuntė savo prenu
meratą ir Aleks. Valaičio. sau ir seserei gimnazistei į
Lietuvą.
Kazimieras Žostautas iš
Ant. Nekrošius, Chicago,
Albany, N. Y., užrašo “Dir
vą” savo giminiečiui Povi Ill., išrašė “Dirvbą” savo tė
vams į Lietuvą.
lui Žukauskui į Lietuvą.

Milžiniškas “DIRVOS” Naujų
Skaitytojų VAJUS!

1 sodinta 5,300 ha.' plotas. Be
to, pernai ir šymet cukrinių
. derlius yra rekordinis. Vidui tiniškai šymet 1 ha. davė
400 centnerių, o vietomis net
iki 700 centnerių. Užtai šymet cukraus gamybos kam-1
panija tęsis nę mažiau 100
dienų..'
;
Pernai cukraus fabrikas
pagamino 66,000 maišų cuk
raus, t. y. vieną ketvirtdalį'
viso Lietuvoj suvartojamo
cukraus, o šyrhet numajoma
pagaminti ,140,000 maišų,
J1
kas sudalys' nemažiau pusės
1
' viso suvartojamo cukraus.
I
Šiuo metu į fabriką kas
r
dien pristatoma po 120 va
gonų runkelių. Tačiau run- 8s
j actiu
kelių - pi
pristatymas.,
id
bus ucml
dar:i intensyvesniu.nes aki Spąliįk į
1' 15
I -v dd. rxvv'
rTZX pats smarkiaun lilr, n 11
buvo
I sias runkelių rinkimas. Kaj dangi Sukraus fabrikas ne-;
galės iš karto suimti visus'
S
nuo kilikų nuimtus runkei liūs, tai bus visoj Lietuvoj
r
į įsteigti 7 priėmimo punktai
; įvairiose geležinkelio stoty- I
t
i se, iš kur runkeliai bus ga
t
benami į fabriką pagalt pa
reikalavimą.
“D. N.”'

nis, užsimokėjo savo prenu
meratą ir išrašė “Dirvą”
Onai Trinkienei į Lietuvą.

:

PAJIEŠKOJIMAI

Išrašykit “Dirvą” Savo Draugams
ir Giminėms Amerikoje,
Lietuvoje ir Kanadoje

1

Kiekvienam “Dirvos” skai
tytojui arba naujai užsira
šančiam, giminių pajieškojimas sykį į metus patalpi
nama dovanai.

Pajicškojimai iš Lietuvos
giminių, draugų, pažystamų, yra
priimami j “Dirvą” dovanai —
Visi kas iš Lietuvos norite ko
Amerikoje pajieškoti, prisiųskit
ant paskiro lakšto surašę pajieškojimą su savo pilnu antrašu.
“DIRVA”
682* Superior avė. Cleveland, Ohio

’
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Kalėdų Dovanų

EI. VYRAI IR
MOTERYS!

1

Kur paaides Lietuvos gy I

d
ventojai.
g
Lietuvos gyventojų kas
met priauga apie 30 tukstan- J
ėiy žmonių, nes gimsta dau
giau negu miršta. Šymet per c
pirmus 8 mėnesius priaugo
apie 20 tūkstančių gyvento
ji.
j
Gyventojų , priauginąas
verčia galvoti kad ir tau
tos ūkio ištekliai atitinka
mai augtų. ;
; “L., A.” §

DABAR PATS LAIKAS!

PRAŠOM Į

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

Prifašykit. apačioje paliktose linijose vardus ir aiš
kius antrašus savo pažj’stamų ir draugų kurie dar ne
skaito “Dįyvos”. Mes pasiųsime jiems “Dirvą” pamaty
mui ir susipažinimui. Kurie .nenorit suplėšyti savo laik
raščio, , galit antrašus prisiųsti surašę ant atskiro poperos lakšto. Bet prašome padaryti tą tuojau, prieš
Naujus Metus.

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

£

I

Kojų Ligos
j

“DIRVA” DABAR YRA PIGIAUSIAS DARBININKO PASILINKSMINIMAS, KA-

<

DA VISOKIEMS KITIEMS PASILINKSMINIMAMS PINIGŲ MĖTYT NĖRA.

■
Į

j

KAINUOJA METAMS (AMERIKOJE ■ ■ ■ $2.00 9
’KANADOJE - - - $2.50.
Galima išsirašyti tik pusei metų
Pusei metų — Puse kainos
/ LIETUVOJE irkitur ■ $3.00 t

Tiktai ištepkit ištinusias gyslas ir Į
liaudamas vietas su Emerald Oil, ir
apriškit kojas. Naudokit bandažų 3
rolių pločio ir gana ilgą kad geraiapsivyniotų, vyniokit nuo apačios j
viršų iki kelio,'- kaip kraujas teka
gyslose. Nebus daugiau trukusių
cyslų. Nebus skaudamų atvirų žai
sto. Nebus' trukdančio skausmo.
Tik pasekit nurodymus ir tikrai pagelbės. Jūsų vaistininkas nelaikys
jūsų pinigų jeigu nepageiįės.

k
3

t

PRIIMK “KALĖDINES
AMERIKOS L
Kas dabar užsirašys “Amerikos Lie
gaus LAIKRAŠTĮ ir DOVANAI ».4
ŠIŲ EUROPOS TAUTŲ KARIAVUS

Atnaujindami savo prenumeratas, patys naujai užsirašydami arba kitiems užrašyda

NĖJ KARĖJ su LIETUVOS KARIUI
LAPIŲ,: 193 dubullavi puslapiai—pavi
131 paveikslai.
Apie tos knygos vertę daug čia nt
šiai, kad iš joje aprašytų kariškų bai
džių įgysit, daug nežinomų dalykų pat
mis lėšavo virš $2.000.00 Del ąorčd
lint, atiduosiu! jų UŽ DYKATačiau jei kas tos knygos nenorėti
prisiusi tik $1.00 jr Amerikos Lietuvis
metus. .0 prie to dar duosim KALęD
LENDORIŲ 1933 METAMS, su LIĖ

mi, ir norėdami visokių informacijų Vajaus reikale, rašykite adresuodami:

6820 SUPERIOR AVENUE

I

Aš Pasakysiu Veltui
Kaip Gydyti

CLEVELAND, OHIO

ŠVENTĖMIS. Kalendorius labai graį
VEIKSLU. Pasiskubinklt.,

“DIRVA

6820 Superior Ave.

Cleveland, O.

|

AMERIKA - KANADA y LIETUVA - SUKRUSKITE!

|

1

Stokite visi į “Dirvos” Artojų eiles — reikia daugybės darbininkų — uždirbki! kelis dolarius.

E
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AMERIKOS L]
11 VERNON STREET

’

,

Gruodžio 9, 1932

I R V A

■ Vakare, 9 valandą-, žiuriu - Tai-kelionė vargšo darbi 10—15 dol. į mėnesį, bet su
vyvai jau po vieną, nešasi ninko, kurs palaikymui savo valgiu sunku dagy.venti, la
per traukinių bėgiui, pa- gyvybės visko turi pernešti. bai prastai maitina, na ir
tamse. Tas man priminė Per 3 valandas ir 30 min. tūri pamesti.
(Tąsa iš pereito num.)
Mano draugas sako, mu 1919-20 metais musų bėgio atsidūrėme Londone. Dar Pasirodo kad ir Londone
ŠYMET PAGAMINTA
Degtukų Pramonė
sų “freitas” į Londoną (to jimą po Giedraičiais mū tamsu. Išlipome, vėl pana nėra vilties gauti darbo nei
140,000 MAIŠŲ
Iš Kanados Padangės kiu vardu miestas Kanado šiuose su Lenkais, ir man šioje pamiškėje apsibuvo vienam iš musų. Mes ėjom
Lietuvoje
_____ __S i • -r
CUKRAUS
me,. susijieškojom anglių, gatve penki, ir rupi kur čiaPrieš karą Lietuvoje veikė
je) išeis 1 vai. nakties, .Jau pasidarė graudu. "
(Tąsa
iš
pereito
num.)
užsikurėm ugnį, apsišildė- gavus užvalgyt. Vienąs .iš
tik vienas “Etnos” degtukų
Cukraus fabrikui šymet fabrikas. Po karo įsikūrė Winnipeg?. Buvau už gerokai sutemo.. Einu į sa . Apie 10 vai. prie burių me. Pradėjo švisti. Kiau musų sako, einam, šioje po
tenka dirbti labai intensy fabrikai — “Balkan” ir “U- ėjęs pas P. Joniškį. Galima vo “štabą”, ogi žiuriu, pą- ateina šeši policijantai su šiu kiek mes pravažiavom licijos statyje rasim gerų
viai. Kiekvieną dieną dabar ran”. 1923 m. buvo įsikūręs pasidžiaugti tokiu žmogum. krantėj ugnių ugnys, išro lempomis, ir kuris tik apsi atsakė 79 mailes nuo Ha draugų. Perėję gatvę, visi
rengęs, visur iškrečia, iš
fabrikas pagamina po 1,200 “Tilkos” degtukų fabrikas, Pas jį tikras Lietuviškas do lyg vėžius gaudant, .bet
penki ineinam į policijos
čiupinėja ar neturi ‘dblarių, miltono.
ugnys
degė
ne
pi;ie
e/ero
o
maišų (maiše 100 klg.) cuk- bet 1927 m. buvo likviduotas informacijų biuras. Didestotį,
kur mus paklausinėjo,
prie kranto. Dieną nei ne o -jeigu randa tai atima. Bet Saulei pakilus, 8 vai. ry
raus. Statant fabriką buvo 1927-28 m. laikotarpyje pra liaųsia knyga prirašyta Lie
pasakė
kur galim gauti val
pastebėjau kad toj pakran šioje kratoje neteko girdėti to dirbtuvės Londone šau
žiūrėta kad fabrikas į dieną dėjo veikti dar “Elektros’ tuvių antrašų ir visos Ka
gyt,
ir»davė
raščiuką į vie
tėj, šimtai tokių keliaunin kad butų radę pas kurį .nors, kia- į darbą darbininkus, m
galėtų pagaminti 600 maišų. ir “Lietuvos akcinės b-vės” nados kur katras dirba ar
ną
restauraną.
Nuėjom ir
kų kaip mes. Klausiu vie dolarį. Taip belaukiant, bū ir mes visi išėjome, be pus
Praplėtus fabriką dabar jo degtukų fabrikai. 1929 m. 5 išvažiavęs, ir mums besi
bematant
gavom
pusėtinus
no iš mūsiškių ar ir dau riai sumažėjo, nes trauki ryčių, pasiskirstę po 4—fnormali produkcija turėtų fabrikuose dirbo 311 darbi kalbant, kokia dvidešimts giau čia yra tokių kurie va niai išeidinėjo ir jais kož- į būrį, darbo jieškoti. Vie- Įlietus ir pavalgę vėl ėjome
ninkų, 1930 m. 346 darbinin
būti po 1000 maišų į dieną, kai,
o 1931 m. 2 fabrikuose žmonių apsilankė su viso žiuoja. Vienas ^i man sako, nas buris kur nors iškelia Tii nuėjom į ofisus, kiti i jieškoti darbo. Bet visur
tačiau tenka gaminti po dirbo tik 151 darbininkas. kiais reikalais ir kiekvie einam, aš. tau aprodyšiu vo. tZXXV.
Jau X12 vai.
nakties, XX
ir dirbtuvėlės,
kasXX XXX.X
kur XXXXXMJ
maty- išgirstame tą Jpatį,
>ixx. X.XXXXXXVXX,
.,XX,,,U,V.XU, XXXX.
, kad
y pil
' ,
1200 maišų, nes šymęt yru ■ Anksčiau, kol degtukų nam jis širdingiausia patar tūtos “keleivitis”. Na' ir’pa rh'a'nb bendrakeleiviai riša- darni. Daugel apėjom. Belaukiančių darbo zmonelabai daug runkelių. Nor monopolis nebuvo atiduotas nauja. Kas nori kur važiuo krante ėjom netoli mailę ir si savo puodus prie tarbll dnuhin
K.
darbių visur nulkns
pulkus sutiko- ^0maliai dabartinis fabrikas švedams,
~------;-degtukų
o---- c pramo,------ ti darbo jieškoti jis duoda vis buvo bedarbių, pasida ir imasi visus padargus, neš me; visi aimanuoja. Kai’-'
>ns murinu)
galėtų apdirbti 5,000 ha.Įninkai stengdavos degtukų antrašą ir- važiuok sau lai linusių būriais kąįpJr’meš, jau greit apleisim šią vietą. tais papuola kaip kas į tikės |
runkelių, gi šymet Lietu išteklius eksportuoti, o šve mės pajieškoti. Katras iš kūrina ugnis, ir kiekvienas Ateina ir musų sargybinis dirbti, bet mažai moka, vos
voj cukriniais runkeliais ap dai degtukų eksportu ma važiuoja, jis paprašo atra rengiasi kelionėn. Mano liepdamas rengtis, ateina kartais net aukštyn pakelia, j
sodinta 5,300 ha. plotas. Be žiau besirūpina, nors paga šyti laišką ir praneštų kad draugas,., būdamas drąsus, traukinis. Pasiėmę krep
to, pernai ir šymet cukrinių sutartį švedai kasmet - tur ir kiti ten galėtų gauti dirb-* 'lyg konduktorius kiekvieno šius laukiame kada atpušO, žiūrėk!
derlius yra rekordinis. Vidu eksportuoti po 12 mil. degtu ti. Vienu žodžiu, žmogus •buriii klausė kur važiuoja, kės juodis. Traukiniui atkų
dėžučių
ir
po
1000
t.
deg

tiniškai šymet 1 ha. davė
. Močiu-ė jau
v____ _____
kad kiekvieni ėjus arčiau, mašinistas par
“L. U.’ geros širdies. Dėkingi esa ir paaiškėjo
400 centnerių, o vietomis net tukų šiaudelių.
Gili Nulipi
me jam visi Lietuviai kad važiuoja beveik kitur, kiti1 leido lėčiau kad galėtume
iki 700 centnerių. Užtai šy
patarnauja svetimam kraš važiuoja į Torontą, iš kur1 sulipti, matyt buvo geraširl'i Trenais'*—
met cukraus gamybos kam Amerikos inžinieriai apžiu- te beklaidžiojantiems. Ro mes išvažiavom, ir kiekvie- dis, kiti to neatjaučia. Ma
panija tęsis nę mažiau 100 rėjoj hidroelektros stočia dos gaila skirtis su tokiu nas buris žino kada jų frėji- no draugai kaip sparnuo
dienų. .
numatomas vietas.
žmogum. .Jeigu visi taip tas išeis. Kiekvienas burįs čiai užlėkė ant viršaus vaPernai cukraus fabrikas Kaune dar tebevieši Foų- broliškai apsieitų tai tarp turi savo sargybinius. Ei- gonų, o aš kad ir stengiaus,
pagamino 66,000 maišų cuk dątion Company inžinieriai, Lietuvių nebūtų nesusipra nant atgal suskaičiau devy- prie to nepripratęs nesugeraus, t. y. vieną ketvirtdalį kurie tiria sąlygas hidroe timų. Bet gaila kad taip niolika ugnių paskirose vie kėjau, vienas dar mane pa
viso Lietuvoj suvartojamo lektros stočiai statyti. Jie perą, musų broliai vienas tose, ir apie kiekvieną buvo kylėjo, ir bematant visi' pa
cukraus, o šymet numatoma prieš porą dienų apžiūrėjo kitą šmeižia ne tik žodžiu po porą desėtkų žmonių. Tą sijutome ant viršaūš vago
pagaminti ; 140,000 maišų, numatomą vietą ties Jona bet įr per spaudą, ką pasa naktį visi apleido Hamilto nų. Juodis sustaugė, mano
kas sudalys nemažiau pusės va ant Neries. Kartu su že kė ir Jauniškis.
Ęarsiduoda visose Vaistinėse.
ną. Būriai buvo visokių draugai pradėjo. Rainuoti ir
Naudokit WELDONA Tablets
viso siivart'ojapao cukraus. mės ūkio ministerijos .gene Atsisveikinau su juo kaip tautų: Ukrainų, Lenkų, Če- armonikute groti, o aš įsi Reikalaukit
DYKAI.- pilnai iliustruo
Šiuo metu į fabriką kas raliniu sekretorium p. Gri su tikru savo tėveliu, paly koslovakų ir kitokių. Lią-. kibęs už vienos geležies lai- tos 24 pusi, knygelės, “History .of
RHEUMATISM’, su nurodymais it
dien pristatoma po 120 va galiumi, inžinieriais Merkiu, dėjo gatve ir prašė parašy tuvių paskiro būrio neteko1 kausi kad nenusirisčiau, nes aprašymais
reumatizmo perų,, j
WE11DO14A CORPORATION
gonų runkelių. Tačiau run Smilgevipiųm ir Šulcu, šie tį laišką kaip man seksis užeiti.
t
I traukiniui smarkiai einanti
Di-J,' 7. AHanlic City. N. J
kelių pristatymas bus dar- inžinieriai apžiurėjo numa- kelionė. Maloniai jautiesi
..
J
U
■'
.
■
intensyvesnis,, nes iki Spaliu įomą hidroelektros stočiai persiskyręs Su tokiu žmo
15 d. buvo pats smarkiau statyti vietą ties Pažaisliu. gum.
sias runkelių rinkimas. Ka Amerikiečiai inžinieriai šią: Nors vargingai bet į lai
t. i
4
eCec^trical
ELECTRICAL
dangi sukraus fabrikas ne--? yi<|.tą pripažino tinkamiau mingai pasiekiau -Šujdl^uiįy,
t
■ .!
galės iš karto suimti visus' sia."
Ont. Čia viskas stovi ant
GIFT IDEAS
GI'PT IDEAS.
nuo laukų nuimtus runke Turimomis žiniomis Ame vietos, po senovei. Darbų
ų
lius, tai bus visoj Lietuvoj rikiečiai inžinieriai lankės- nėra ir skurdas didžįausias.
. -k Sewing Machine
Sandwich Toaster* ,
įsteigti 7 priėmimo punktai pas vyriausybės narius, pa
Draugas papašakoj'o kad
★ Warming Pad
Food Preparer*
įvairiose geležinkelio stoty
tiekė sąlygas, kuriomis su savaitė pirm to iš kasyklų L •
..
„
Ii
,
•
se, iš kur runkeliai bus ga tiktų pastatyti hidroelektroj atleido nuo darbo visus
★■Refrigerator
Hand Cleaner*
benami į fabriką pagal, pa stotį. Jųlpasiutymhi tirianti raudonukus, ir dabar kiek
★ Percolator
Egg Cooker*
reikalavimą.
“D. N.”'
ir laukiama kad netruktu vieną darbininką tėmija,;
★ Hand Iron
Waffle Iron *
prasidės derybos. Ta ben jeigu tik sužino kad komu
Kur paaidės Lietuvos gy drovė, kuri siūlosi mums pa nistas tai jam darbo nėra.
★ Washer
Sunlamp *
ventojai.
Pereitą žiemą nors šiaip
statyti hidroelektros stotį,
Lietuvos gyventojų kas yra pastačiusi apie 20 to taip per vargus, bet buvo
Heater A
★ Toaster
met priauga apie 30 tūkstan
galima'
gauti
darbą
miškuo

Ironer ★
★ Clock
čių žmonių, nes gimsta dau kių stočių P, Amerikoje ir se arba prie valdiškų'kelių,
dabar
stato
Latviams.
giau negu miršta. Šymet per
.....
. “L. A.’’ iet kaip bus šymet? Miš
pirmus 8 mėnesius priaugo
kuose niekur nedirba, b ant
apie 20 tūkstančių gyvento
kelio moka po $5 į mėnesį,
ją
Numatomas bulvių derlius. bet ir tai ne visi gali išva
Gyventojų , priaugimas
statistikos žiuoti ant kelių darbų. Ir
verčia galvoti kad ir tau Centralinio
tos ūkio ištekliai atitinka biuro surinktomis žiniomis dėkis, vargše, kur nori. Tai
mai augtų. ’
į “L., A.” Šymet numatoma vidutiniš ko sulaukėm aukso šalyje.
Jurgis.
□5
kai nuo vieno ha gauti 208 (Galas)
Aš Pasakysiu Veltui
centnerius bulvių (pernai
Kaip Gydyti
buvo 231 centner.). Šymet Nustojo 20 Svarų
E
Riebumo į 4 Savaites
Lietuvoj numatoma prikas
ti 36,521,000 centn. Pernai Męs. Mae West iš St. Lonis, Mo.,
‘Aš ėsu 28 metų amžiaus ir
bulvių derlius siekė iš viso rašo:
Tiktai ištepkit ištinusias gyslas ir |
svėriau 170 svarų iki panaudojau
skaudamas vietas su Emerald Oil, ir | 32.200,000 centnerių. Šymet vienų dėžę Krusehen Salts tik 4 sa
npriškit kojas. Naudokit bandažu 3
vaitės atgal. Dabar svečiu 150 sv.
colių pločio ir gana ilgų kad gerai’ 6.621< bulvių supuvo (per Taipgi turiu daugiau energijos ir
apsivyniotų, vyniokit nuo apačios į nai supuvo tik 4.47').
neturiu alkanų jausmų.“
viršų iki kelio, kaip kraujas teka
Riebus žmonės turėtų gerti šauk
“
L.*
A.
“
?
gyslose. Nebus daugiau trukusių
štukų Krusehen Salts stikle ■ karšto

*

1$ LIETUVOS

®

KANADOS
NAUJIENOS

Po Kanadą Darbo Be
jieškant

Kojų Ligos

gyslų. Nebus skaudamų atvirų žai
zdų. Nebus' trukdančio skausmo. Už $3 metuose pralinksminsi!
Tik pasekit nurodymus ir tikrai pa
gelbės. Jūsų vaistininkas nejaikys visų kaimų — užrašyki! saviš
kiams i Lietuva “Dirva’’.
jūsų pinigų jeigu nepagelbės.

PRIIMK KALĖDINES DOVANAS NUO I

vandens rytais prieš pusryčius—jos
yra SAUGUS, nekenksmingas būdas
numažinti savo svorį kaip patyrė
tųkstančiai vyrų ir moterų.
Gaukit bonkų Krusehen Salts iš.
vaistinės bile kur Amerikoje (išteks
4 savaitėms) ir mažai kaštuoja. Jei
ta bonka nepertikrins jus kad: tai
yra SAUGUS ir tikras būdas nusto

ti riebu**"?—ninio-ai bus prnžinti

“AMERIKOS LIETUVIO”

Kus dabar užsirašys “Amerikos Lietuvį” metams ir prisius $2., tas M
gaus LAIKRAŠTĮ ir DOVANAI $2.40 vcrtčs ISTORIJĄ ŽYMIAU- Į
ŠIŲ EUROPOS TAUTU KARIAVUSIŲ SENOVĖJE ir PASAULI- Į
NĖJ KARĖJ su LIETUVOS KARIUOMENĖS PRIEDU, su ŽEMĖ.
LAPIŲ, 193 dubultavi puslapiai—pavieniai su priedu, -156 puslapiai, K
134 paveikslai.
Apie los knygos vertę daug čia nekalbėsim, tik trumpai pažymėsim, kad iš joje aprašytų kariškų baisinybių daug nepaprastų įspu- H
dzių įgysi!, daug nežinomų dalykų patirsi!. Vien tos knygos padary- M
mas lešavo virš $2.000.00 Bet norėdami “Amerikos Lietuvį” išpla- E
lint, atiduosim jų UŽ DYKĄ.
. ''
Tačiau jei kas tos knygos nenorėtų, o norėtų laikraštį — reikia H
prisiusi Tik $1.50 ir Amerikos Lietuvis bus siuntinėjamas per ištisus, DM
metus. O prie to dar duosim KALĖDINIU DOVANU SIENINĮ KA- ja
LENDOR1U 1933 METAMS, su LIETUVIŠKAIS MĖNESIAIS IR KS
ŠVENTĖMIS. Kalendorius labai gražus, papuoštas BIRUTĖS PA- Ei
VEIKSLU. Pusiskubir.k.t.,
. '

AMERIKOS LIETUVIS
lt VERNON STREET

,

gį

WORCESTER, MASS. EBl

-A- Štai yra The Electrical League Kalėdų Eglute, žėrinti dovauo.u.s kukai kkxxv— u ;aauxxa
neri . . . dovanos naudingos, gražios ir ant visaaoo . . . uovaiies utii.os p
>—> j.< u— ——
suteiks malonumą . . . dovanos kurios parankias ir smagios, svi-.ku.. h ptuc—i
Kalėdos bus Elektrišku -Dovanu Kalėdos . . . Ta gi mes tukvieCKiuic paxuatyu
kas Dovanas kuries yra išstatytos Electrical L ague ExluDit.

‘ ‘

THE

ELECTRICAL
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Gruodžio 9, 1932

DIRVA

KAS GIRDĖT ttBMBE-APIELINKĖSE
“DIRVA

I

6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais

TRUMPOS ŽINELĖS

RADIO PROGRAMAS

Tuksiančiai automobilių sa
vininkų jau išsiėmė savo auto
mobiliams leidimus del 1933
metų. Policijos viršininkas sa
ko kad griežtai bus uždrausta
važinėti senais leidimais po 31
d. Gruodžio. Taigi patartina
pasirūpinti leidinius kad per
naujus metus nereikėtų namie
sėdėti.

šį sekmadiėnį, 9 vai. ryto, iš
stoties WJAY, bus girdimi se
kanti Lietuviai artistai

DUONOS išvežiotojas Michael Kennedy tapo užpultas plėšikų ties 1742 Allandale road
ir atimta iš jo $40. Plėšikai
jį apvogę pabėgo.

MIRĖ William Metcalfe, ku
ris buvo žinomas ir daugelio
Lietuvių. Jis buvo neregįs, bet
gabus vargoninkas, jis grodavo
vargonais miesto auditorijoj ir
teatruose, taipgi iš radio sto
ties WTAM.
CLEVELANDIETIS Senato
rius Robert P. Bulkley sako
kad alus 4 nuoš. alkoholio nė
ra perstiprus ir jis kovos sena
te kad alų nebūtų nutarta pa
velyti silpnesnį negu 4 nuoš.

DR. V. KUDIRKOS Draugi
jos susirinkime keistai atrodė
kada musų kairieji pradėjo
duoti “naujus sumanymus” del
gerovės draugijos. Mat, jie
nori gerai gyvuojančią draugi
ją numarinti, o mirusias arba
mirštančias atgaivinti. Pradė
jo piršti kad musų geriau gy
vuojanti draugija dėtųsi prie
kitų. Tai ’tau ir kareiviai, ge
ro velijanti draugijai. Tautitiečiai turėtų apsižiūrėti ir bū
ti atsargiais su jų piršlybomis.
SEKMADIENĮ turėjau pro
gos aplankyti State Farmą, kur
randasi visokių ligonių ir pami
šėlių, žodžiu sakant nustojusių
sveikatos ir proto. Farmos už
vaizdą aprodė keletą skyrių ir
kaip ligoniai užlaikomi. Kalbė
jau ir su daktaru ir jis pasa
kojo apie apgailėtiną tokių
žmonių padėtį. Tikrai yra gai
la • žmonių kuriems prisieina
ten savo dienas leisti. Paty
riau kad ten yra ir keletas Lie
tuvių. Patarčiau tiems kurie
turite ten giminių arba' pažys
tamų aplankykit juos, tuomi su'teiksit jiems nepaprastą džiau
gsmą.

MIESTO Majoras Ray T.
Millėr sako kad kitą pavasarį
jis' sujieškos kiek tik tuščios
žemės aplink Clevelandą yra ir
duos bedarbiams pasisodinti
daržovių kad nereiktų pirkti.
Tas gal ir geras dalykas, bet
ką tie bedarbiai turi- daryti šią
žiemą, ar jie gali laukti kol ki
tą vasarą kopūstai išaugs?

GAL ne visiems dar žinoma
kad naujas Lorain-Carnegie til
tas jau atidarytas susisiekimui
rytinio miesto su vakariniu.
Tūkstančiai žmonių automobi
liais važiuoja ne vien su reika
lu bet pamatyti naują didelį
tiltą.
Jonas Jarus.
LAKŪNAI Kapt. Darius ir S.
Girėnas pravažiavo iš Chicagos
i rytines valstijas. Pirmadie
nio vakare apsilankė “Dirvos”
redakcijoje, pasimatė su Avia
cijos komiteto pirmininku Jo
nu Jaru, pas Karpavičius per
nakvoję antradienį iškeliavo i
Mahanoy City Pa. Važiuoja Į
Maryland, kur randasi jų lėk
tuvo fabrikas, tartis • lėktuvo
atnaujinimo reikalais ir tikrai
pasiryžę kitą pavasarį skristi
be sustojimo iš New Yorko į
Kauną.

P. Raponkos orkestras
Adelaide. Miliauskiute ir Antanas

TARIASI apie tęsimą radio
programų. Clevelando Lietu
viai biznieriai tariasi apie tęsi
mą Lietuviškų radio programų
ir jeigu galima bus, pailginimą.
Pereitą sekmadienį atsibuvo
susirinkimas Vaizbos Buto na
rių, kuriame tarp kitko apkal
bėta ir radio programų reika
las. žada prisidėti daugiau biz
nierių.
ši sekmadienį, Gruodžio 11
d., įvyks kitas susirinkimas ap
tarimui galutinų planų. Biznieriai gaus pakvietimus. Ku
rie nori prisidėti, gali.
Taipgi biznieriai kviečiami
tapti nariais Lietuvių Vazbos
Buto, Numažinta įstojimas pusiau.

APSKRITIES šerifas John
M. Sulzmann prašalintas, Še ri
fas Sulzmann rastas kaltu li ž
pavelijimą gemblerysčių ir tei
smas išsprendė kad jis turi buti prašalintas" iš vietos. Taigi
visiems Lietuviams gerai pažystarnas Sulzmann apleido savo
vietą,/ kurią užėmė jo pagelbininkas Alber.
Bet Sulzmanli vėl sugryš j
šerifo vietą Sausio 2 d., kadangi jis. laimėjo rinkimuose Lapkričio 8 d. Naujai užėmęs šerifo vietą Sulzmann bus atsar
MIRĖ. Gruodžio 6 d. mirė
gesnis ir turės išmokti nebūti
Algirdas
Skodis, 17 m. amžiaus,
tokios “geros širdies”.
sūnūs Onos ir Adolfo Skodžių,
GUBERNATORIUS WHITE nuo 5357 Standard avė. Pašar
paskyrė komisiją kuri pradės votas dėdės namuose, 1414 E.
jieškoti būdų kaip išgelbėti na 65th st. Laidotuvės bus šešta
mų ir farmų savininkus nuo dienį 9 vai. ryto iš šv. Jurgio
praradimo savo namų jeigu jie bažnyčios. Prie palaidojimo pa
neišmpkėti, o' žmonės neturi pi sitarnauja graborė Adelė Ja
kubauskienė.
nigų toliau bankams mokėti.
Liko nuliūdę tėvai ir brolis
Darbas yra labai sunkus ir
Vincas
ir sesuo Darata.
reiks daug ko naujo išgalvoti,

SLA. 14 KUOPOS valdyba.
Susirinkime Gruodžio 7 d. S.
L. A. 14-tos kuopos valdyba
1933 metams išrinkta sekanti:
Pirm. — F. Baranauskas,
Pagelb. — F. J. žuris,
Fin. Sekr. — J. G. Polteris
Užr. Rašt. — J. Verbela,
Ižd. — Jonas Jarus,
Organizatoriai: Polteris ir A.
či utelė.
Finansų sekretoriaus antrašas: 1229 E. 74 Street.

daugiau dirbti. Gavo nąujų už
sakymų.
IŠSINUOMO.TA
Kelios automobilių reikmenų
5 kambariai, su maudyne, viršu
išdirbystės gavo užsakymų pa je; nuoma tik $15 į mėnesį. Randa
gaminti vietos ir kitų miestų si 6706 Zoeter avė., tarpe Lexing
automobilių išdirbystėms Įvai ton ir Wade Park avė.
rių reikmenų.
Bendrai Clevelande per Lap
kričio mėnesį darbai pakilo 20
J. J. LAZICKAS
nuošimčių.
JEWELER — RADIOS

Kada labai nervuojatės . . . kada
vaikų ergelis erzina jus . . . kada
viskas ką tik darot reiškia jums
nuovargį . . . kuomet apima nusiminimas . . . bandykit panaudoti
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound. 98 iš 100 moterų sako kad
joms pagelbėjo.
Šis vaistas duos jums ekstra ener
gijos kurios trūksta. Gyvenimas iš
rūdys vertu gyventi.
duoti bankams kokius
Nekentėkit nei vienos dienos dau
pasiūlymus ar užtikriniMIRĖ. Gruodžio 5 d. mirė giau kada šis vaistas gali jums su
kad jie nereikalautų nuo Kastancija červinskienė, 50 m. teikti pagalbą. Nusipirkit bonką iš
savininkų paskolos ir ne- amžiaus, žmona Kazimiero, nuo savo vaistininko šiancįįen.

reiks
nors
mus,
namų
atimtų namų.

1000 E. 77 St. Buvo narė Am
žino Ražanciaus Dr-stės, Treti
ninkių, ir SLRKA. kuopos. Pa
šarvota namuose iki 12 vai. ket
virtadienio naktį, paskui bus
išvežta laidoti į Shamokin, Pa.
Laidotuvės bus šeštadienį.
Prie laidotuvių pasitarnauja
graborė Adelė Jakubauskienė.

Elektriškos Dovanos Ka
lėdoms Tinkamiausios

Elektriški daiktai bus geriausi do
vanoms Kalėdoms ir jie geriausia
patiks.
dovanos yra gra'1. Elektriškos
' ‘
žios ir naudingos.
2. Jos ilgai laiko ir yra atmintis
per eiles metų.
Daugelis elektriškų dovanų su
taupo dar tą ir ypatingai tinkami
žmonoms ir motinoms.
4. Yra daugybė atsakančių pa
dargų pasirinkimui ir galima rasti
tinkamą dalyką kiekvienam šeimos
nariui.
Tarp dovp.nų moterims yra daug
dalykų kurie bus šymet labai populiariški.
Yra dovanų vaikams ir vyrams.
Kalbinkit savo draugus skaiAštuonioliktame aukšte Builders
tyti “Dirvą” — joje telpa Exchange
Bldg, randasi Elektriškos
daugiausia gražių skaitymų. 1 vgos Paroda, kur yra paskiausių
išradimų elektriški; dalykų, iš kurių
pasirinkti sau tinkamas dova
FISHER BODY automobi galit
nas. o pirkti galil kur norit. Tcn
~
liams viršų išdirbystė pradėjo nieko nesiūloma narduoti.
Atdara nuo 9 iki 5 po pietų.

SUERZINTI
NERVAI

Lydia E. Pinkham’s

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

PA.TIEŠKAU draugo apsivedimui. Sutaupysit 20 iki 40 "
Aš esu jauna moteris, 28 metų, ir
gražiu. Turiu vieną dukterį. Ge ant Radio ir Muzikalių Instr.
rai uždirbu ir turiu banke pinigų. Aukštos rūšies muzikos mokykla.
Myliu ramų gyvenimą, kalbu Lietu
50c privatinės lekcijos.
viškai ir Angliškai. Pageidaujama
HOEDL
’S MUSIC HOUSE
tik rimta jaunyvi vyrai, ir tik to
7412 St. Clair Ave.
kiems duosiu atsakymą. Rašykit
tik laišku.
Anna Urmon
10542 Glenville Av.
Cleveland. O.

Itališki Akordionai

B. A. BRAZIS

Naudinga knygelė pasimokinimui apie Suv. Valstijų valdžią,
su visomis informacijomis ir
krausimais ir atsakymais Lie
tuviškoje ir Angliškoje kalboj.

25 centai.
Reikalaukit “Dirvoje

LIETUVIŠKO RADIO PROGRAMO
RĖMĖJAI
LAIVAKORTeS ir tt. — 6820 Superior Ave.

CHAS. STONIS RESTAURANT
RESTAURANTAS — 6824 Superior Ave.

JONAS BRAZAUSKAS
GROSERNĖ — 1248 East 79th Street

U P. MULIOLIS

K. STONIS

IŠSINUOMOJA
Kas norit kraustytis į kitas vie
tas gyventi, mes turime kambarių
išnuomavimui. Kas norėtų ant šių
gatvių: Lawnview Ave., E. 71 St.,
arba Alhambra Rd., kreipkitės tuoj.
Norėdami plačiau atsižinosi ma
lonėkit ateiti į
THE LITHUANIAN SAVINGS &
LOAN ASS’N.
G712 Superior Ave.

IŠSINUOMOJA
Arti Lietuvių sales, ant Russell
rd., kambariai su garo .šiluma, $20
į mėnesį.
Ant Superior avė. arti Lietuvių
salės 6 kambariai, garo šiluma, tik
$35 į mėnesį. Kreipkitės
“DIRVOS” ApMIN.

PARSIDUODA krautuvės rakan
dai: du show cases, wall case, 3 stalukai, 12 kėdžių, cash register ir vi
si kiti maži dalykai tinkami saldai
nių krautuvei. Taipgi 1932 Willys
Knight coupe, tik 3 mėn. naądotas,
4,000 mailių įvažiuotas, free wheeling, su šildytoju, mokėjau $1100,
parduosiu pigiai. Kreipkitės pas
Paul J. Vasiliauskas
1466 E. 66 St.
ENdicott 0677

IšSINUOMUOJA
8917 Wade Pafk avė ir 1464
E. 90 St., 4—5 kambarių suites,
garo šiluma, $22 už 4 kamb.,
$27 už 5 kamb. Taipgi krau
tuvės nuo $25 iki $60. Savi
ninkas C. Yochus, 1466 E. 90
Street.

“MUSŲ VILNIUS”
Nėra Lietuvoje kito tokio žurnalo
kuris eitų kas 10 dienų gražaus di
delio formato 24 puslapių. Yra tik
vienas žurnalas, ‘MUS& VILNIUS’.
‘MUSŲ VILNIUS’ gina Vilniaus
reikalus, rašo kuopladiausia 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 mėnesio.
‘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 Pelėda-Lastauskienė, Vygandas-Dr. J.
Purickis, Petras Ruseckas, Matas
Šalčius, Dr. Rutenbergas, Kan. J.
Tumas-Vaižgantas, J. Ziminskas, M.
Aldonis, Prof. J. Žemaitis ir visa ei
lė okupuotos Lietuvos 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.

ĮGALIOJIMAI
reikalingi Lietuvoje pirki
mui, pardavimui, valdymui
žemių ir kitokio turto.

K. S. Karpavičius
Registruotas Lietuvos
Konsulate Notaras.

Rašykit laiškais arba atsilankykit ypatiškai.
« TA I D

A »

6820 Superior Ave.
Cleveland, Ohio.
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NIKODEMAS A. WILKELIS

$10

Visokių rūšių ir
rankų darbo, už
pigiausias kainas.
Patenkinimą, garantuojtim.
Mes
taipgi taisom. Se
ni imami mainais.

Tol. HEnderson 2136

NORI išgelbėt dirbtuvę. Cle- jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillil!lllll!llilliiiillllliiin .......
velando Chamber of Commerce E
Padarykit Šias Kalėdas Praktiškomis
Į
pradėjo darbuotis kad United
E
(Neverauskas)
States Steel Corp, dirbtuvė iš
Newburgo nebūtų iškelta į Lo Ę
=
Licensed Funeral Director
kurios bus naudingos ir praktiškos
rain, ką nori padaryti kompa
E Visiems gerai žinomas jaunas Lietuvis atidarė savo moMčlvni,
nijos vyriausybė. Tūkstančiai
Vyrų ir Jaunų Vaikinų
= dernišką laidotuvių vietą
Pilki,
darbininkų joje dirbdavo.
Vilnoniai
Overkotai
Margi
WILKELIS FUNERAL HOME
Sakoma kad penki metai at
gal ta korporacija buvo nutaSIUTAI už prieinamą $12 VAIKAMS Siutai, Overkotai
6522 Superior Avenue
rus skirti $20,000,000 ge rini
kainą, didelis pasirinkimas Sveteliai, Kelinės, Marškiniai
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.
Didžiausia ir Gražiausia
m ui tų dirbtuvių Clevelande.
marginių.
Pirštinės ir kt.
materijų
ir
E
Palaidojimo
kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok
LIETUVIŠKA VALGYKLA Bet plieno gamybai sumažėjus,
E musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems
X lygus, be tsižvelgimo į kaštus.
išleidus $3,000,000 nutarė dau
THE KRAMER & REICH CO
6824 Superior Ave.
X
Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo(Virš 30 metų toje pačioje vietoje)
= s
giau toj dirbtuvėj pataisymų
derniškas.
Kampas Giddings Rd. =
Taipgi užlaikau savą mėsinyčią nedaryti, o užsakymus perduo Ė 7002-01 Superior Avenue
i
HEnderson 9292
^iiiiiiiiiiimiiiuiiiiiiiiimiiiiiii........ . .............................................
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Lorain
dirbtuves.
l 1310 Russell Road

Į DUOKIT DOVANAS |

xr*

Nuimu nuo sienų senas popieras su
vėliausios mados įrankiais greitai ir
gerai. Neišduokit darbo kitiems be
mano šiometinio apkainavimo. Dar ITALIAN ACCORDION CO.
Dept. F44
bą darom ant išmokėjimo — duokit 1014 Blue Island Ave.
išpopieriuot dabar, o mokėsit vėliau.
Chicago, III.

i SILVER S FLORAL SHOPPE

>------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 1

free

CafaZofl A '

5905 White Ave.

KAIP TAPTI
SUV. VALSTIJŲ
PILIEČIU

/THE •=>’'
The only Lithuanian Nei
Published Weekly at Ch

Ohio Lithuanian Pi
Yearly Subseriptio
In the United State?. ...
Canada and Mexico..,.-..
Lithuania and other count

Advertising rates on i

Ask.for tf,

Popieriuotojas ir Maliavotojas
Taipgi atnaujinu senas grindis.

VEGETABLE COMPOUND
MRS. A. E. JAKUBS
AUTOMOBILIŲ PARODA
Laidotuvių Direktorė — 6621 Edna Avenue
Clevelando 1933 metų auto
P. P. MULIOLIS
mobilių paroda bus nuo Sausio
REAL
ESTATE
& INSURANCE — 6606 Superior Ave.
14 iki'21 d.
Kiekvienas vyras sutvertas bū
ti laimingu ir jieško sau smagu
ST. CEA1R BAKERY - Chas. O’Bell, sav.
Paroda prasidės dviem savai
mo. Dauguma žmonių randa lai
DUONKEPYKLA — 1404 East 66 St.
mę apsivedime. Apsivedimas yra
tėm anksčiau negu būdavo ki
didžiausia laimė. Kožnas žmogus
tais metais.
yra laimingas kuris turi gerų
DR. S. T. THOMAS-TAMOŠAITIS
draugų, o geriausias draugas yra
Taipgi skelbiama kad paro
DENTISTAS — 1304. East 68th Street
vyras arba žmon. Mes turime dida bus laikoma kitoje vietoje.
SLA. 136 KP. išrinko sekan- džiausį surašą ypatų kurios nori
JUOZAS ŠEŠTOKAS
Nauja vieta randasi ant Euclid čia valdybą 1933 metams:
rasti sau tinkamą gyvenimo drau
gą.
Daugelis
yra
turtingos
iiyra
GROSERNĖ
-- 1364 E. 68th St.
Ave. ir E. 13 St., buvusioj Hig
Pirm. — S. čerauka,
dori ir tinkami žmonės. Visos in
bee krautuvėj. Apskaitliuoja
formacijos užlaikomos paslaptyje.
Vice-pirm. — J. Zalionis
JUOZAS BLAŠKEVIČIUS
Kam laukti ? Apsivesk ir gyvenk
ma kad ši nauja vieta daug ge
GROSERNĖ IR BUBERNĖ — >1168 E. 77 St.
Ižd. — J. Levanavičius
laimingai. Rašyk tuojau dykai inriau patiks negu miesto audito
Iždo glob. V. Stasiūnas ir J. formacijų. Pridek 5c štampą atPROKUPU KRAUTUVĖ
sakymui.
(2)
rija, kur automobilių parodos Maziliauskas.
GROSERNĖ IR BUČERNĖ — 1023 Ansel Road
nivo laikoma per dešimts metų.
“GLOBUS”
Nut. rašt. — J. Levanavičius,
Dept. 54-B
BEN RAKAUSKAS
Fin. rašt. — A. Gedgaudas,
382
Bathurst
Street
RADIO
ir
GRAFOFONAI — 1340 Russell Road
1359
E.
65
St.
MIESTO mokyklų mokytojos
Toronto, Ont. Canada.
Organizatorius
—
S.
čerauka
NIKODEMAS A. WILKELIS
pareiškė kad jos priešinsis to
Daktaras — Dr. J. Kamesis. ‘T,*‘I»*J»»I*»F*I*»J«»J»*F»i*,-F**********’*?F******,I*^,****F****F***^
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius — 6522 Superior Ave.
limesniam algų mažinimui. Jos
Ž Ofiso
Telefonai
Namų X
pataria mokyklų tarybai ma
KEnmore 4740W4DR. V. KUDIRKOS Di•augi- j- M A in 1773
LIETUVIAI, REMKITE ŠIUOS BIZNIERIUS! JIE PA
žinti kitus kaštus, o ne moky
jos valdyba 1933 metams iš Ž P. J. KERŠIS į
tojų algas.
SIAUKAUJA JŪSŲ LABUI ŠIAIS SUNKIAIS LAIKAIS
rinkta Gruodžio 2 d. iš sekan X 1414 Standard Bank Bldg.X
čių narių:
Y Baigęs teisių mokslą Cumber- 4
Pirm. — Jonas Jarus,
X land Universitete ir darbuojas J.
JUGOSLAVAI pereitą sek
•į
su Teisių ofisu advokatų
Pagelb. — V. Debesis,
REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
madienį atidarė* savo Kulturinj
X
Collister, Stevens ir
Fin. rast. — A. M. Praškevi t
Darželi Rockefeller parke. Tą
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa
Kurzenberger
tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale bile
darė sąryšyje su sukaktuvėmis čius,
X Su visais teisių reikalais LietuApdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirmiau šau
Užrašų rast. — Iz. Samas,
❖ viai, Slavai, Lenkai ir Ru’sai
.14 metų nepriklausomybės.
J
kreipkitės
prie
musų.
kit mus negu ugniagesius (firemonus).
Ižd. — J. Vilčinskas.
Dalyvavo Jugoslavijos minisDarinkta ir šiaip reikalingos
teris Dr. L. Pitamic iš WashinVienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate
ir Apdraudos Agentūra.
komisijos.
gtono.
Lietuviams buvo galima ati
daryti savo Darželi sąryšyje su
“Dirvos” Redakcija priima ir
6606 SUPERIOR AVE.
HEnderson 6729
Vytauto 500 metų mirties su talpina pranešimus apie vietinį
C. F. PETRAITIS, Prop.
kaktuvėms, bet tūli asmenys tai Lietuvių judėjimą, nemokamai.
:nillllllllllllllllllll!lllllllllllllillllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllil!ll!i
6702 Superior Ave.
sutrukdė ir taip darbas užsi Pranešimai turi būti parašyti
trumpi ir tik apie patį dalyką.
vilko tolyn. Dabar laukiama
atsiunčiant Dr. Basanavičiaus
Ę
(A. JAKUBAUSKIENĖ)
biusto iš Kauno, kuris, kiek ži
|
Lithuanian Funeral Home
noma, jau yra baigtas daryti.
E
Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų
I Tel. ENd. 4932
1308 E. 68th Street
kambarius leidžiame dykai.
APSKRITYS bėdoje. Cuya
Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit
GĖLĖS VISOKIEMS REIKALAMS
1
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei
hoga apskrities valdyba turi
■Randasi Lietuvių Banko Name.
tas
ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligoneišmokėtų bilų $162,615, tuo
=
nių pervežimifi į ir iš ligonbučių. Kainos sąžiningi tarpu pinigų numato gauti
Ę
gos. žemiausia kaina laidotuvėms,. visos lėšos $150
Specialis Išpardavimas visų
apie $80,000. Nekurios apskriE
ir aukštyn be apribojimo. Reikale telefonuokit.
ties skolos užsitęsė jau nuo
Kalėdinių Gėlių Puoduose, taipgi skintų
ENdicott 1763
= 6621 Edna Avenue
pradžios šių metų.
Gėlių ir Vainikų
............................................................................................

o ROSEDALE O|
Dry Gleaning Go.::
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PROBAK
geriausios
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682J Superior Ave.

No. 51

Valdi
del
DARBA
IB DARBININKŲ ŽINU

Daug paėmė dirbti. ]

roit, Mich. — Autoniol
išdirbystės paėmė tuksi
čius darbininkų atgal ne
Detroite bet ir Toledo
kituose miestuose kur
automobiliai dirbami.
Daugelyje dirbtuvių ]
imta darbininkų dvigul
negu pirmiau dirbo, ir v
skubina paruošti 1933 m
delius pardavimui.
Nekuriose automobilių i
dirbystėse darbininkų ėm
mas į darbą tęsis iki Sausi
1 dienai.
Užmušta 13 darbininki]

Madrid, N. M, — Kasyklo
je netoli čia ištiko sprogi
mas, kur užmušta 13 dar
bininkų. Jie dirbo 5,1X10 pė
dų gilumoje.
Youngstown, 0. — Neku-

sies geležies ir plieno dirb
tuvės pradėjo darbus kele
to) skyrių kurie iki šiol sto
vėjo.
Hocking, 0. — Vėl atsi
naujino streikas ir 300 an
gliakasių pametė darbus iš
priežasties kad kasyklų sa
vininkai atsisako pripažin-i
ti darbininkų komitetus. I
Darbininkai sako kad ka
syklos daro visokius špo
sus, už daug iškastos ang
lies nemoka sakydami kad r.
t
tai tik akmuo, ne anglis.

ti
k

Gelžkeliečiai turi pasita
rimą Chicagoje su gelžkelių ir
kompanijų atstovais apie
naujas algas. Sausio 31 d.
baigiasi sutartis su kompa
nijomis ir gelžkelių tarnau
tojai atsisako toliau dirbti 13
už numažintą mokestį jeigu je
J
kompanijos norės kad nu išs
mažinimas .užsitęstų neap kai
ribotam laikui.
kai
gai
Už 6 valandų darbo dieną. nas
Washington. — Tarpvalsti- kar
jinė komercijos komisija 13 ti a
d, Gruodžio raportavo Kon atst
gresui kad šešių valandų no j
darbo diena gelžkelių tar save
nautojams yra galima reko sim
menduoti ir del to gelžke- šaut
liai nepaneš nuostolių. A- metė
pie 350,000 daugiau darbi to p
ninkų gautu darbo norma- suėm
;
liu laiku.
JAF
Streikas atidėta. Airijos!
gelžkelio darbininkai buvo j
bekalbą streikuoti, bet pa-Įjant 1
S' l’nis streikas atidėta sa-Į užimti
raitei laiko.., Tarybos tę-lponijo
tūnos toliau užbaigimui f da už<
nesusipratimų ramiu keliu.' ją Jeh

