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ŠSINUOMOJA

. kraustytis j kitas vie, mes turime kambarių
ui. Kas norėtų ant šių
vnview Ave., E. 71 St.,
bra Rd., kreipkitės tuoj.
plačiau atsižinosi mati į

UANIAN SAVINGS &
.OAN ASS’N.
1 Superior Ave.

ŠSINUOMOJA
:uvių salės, ant Russell
■iai su garo .šiluma, $20

■rįor avė. arti Lietuvių
nbariai, garo šiluma, tik

Daug paėmė dirbti. Det
roit, Mich. — Automobilių
išdirbystės paėmė tūkstan
čius darbininkų atgal ne tik
Detroite bet ir Toledo ir
kituose miestuose kur tik
automobiliai dirbami.
Daugelyje dirbtuvių pa
imta darbininkų dvigubai
negu pirmiau dirbo, ir visi
skubina paruošti 1933 mo
delius pardavimui.
Nekuriose automobilių išdirbystėse darbininkų ėmi
mas j darbą tęsis iki Sausio
1 dienai.

krautuvės rakan-

v cases, wall case, 3 stadžių, cash register ir vidalykai tinkami saldaiei. Taipgi 1932 Willys
e, tik 3 mėn. naudotas,
į įvažiuotas, free whee-

dytoju, mokėjau $1100,
igiai. Kreipkitės pas
J. Vasiliauskas
St.
ENdicott 0677

1INUOMUOJA
ide Pafk avė ir 1464
4—5 kambarių suites,
ia, $22 už 4 kamb.,
kamb. Taipgi krau$25 iki $60. SaviYochus, 1466 E. 90

tavoje kito tokio žurnalo
tas 10 dienų gražaus dito 24 puslapių. Yra tik
alas, ‘MUS& VILNIUS’.
VILNIUS’ gina Vilniaus
šo kuoplačiausia Vilniaus
eikalais, deda daug gfa:ijų iš Pavergtos ir Laisos.
Jis. atsidėjęs seka
r kitų kraštų Lietuvių

VILNIUS’ punktualus —
kiekvienų 10, 20 ir 30
ieno mėnesio.
VILNIUJE’ bendradarųs publicistai, rašytojai
j. Biržiška, V. Bičiūnas,
ckas, K- Berulis, J. A.
is, Liudas Gira, Liudas
K. Inčiura, Lazdynų Pekierre, Vygandas-Dr. J.
etras Ruseckas, Matas
Rutenbergas, Kan. J.
antas, J. Ziminskas, M.
J. Žemaitis ir visa eiLietuvos rašytojų. ReJždavinys.
LNIUS’ žengia tvirtais
penktus metus. Jame
jsios medegos, gražiauį, gražiausių iliustracirtirnų minčių.
loja 7 litai. Užsieniuo-NIUS’ pigus žurnalas:
2.00).
■rj gausite nemokamai
Rašykite šiuo adresu:

L1OJ1MAI
Lietuvoje pirkilavimui, valdymui
r kitokio turto.

Karpavičius
ruotas Lietuvos
ulate Notaras.
laiškais arba atsiykit ypatiškai.

)IRVA”
Superior Ave.
veland, Ohio.
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Paryžius. — Gruodžio 14
d. atsistatydino Prancūzi
jos ministerių kabinetas su
premjeru Herriot, kuomet
seimas 402 balsais prieš 187
nubalsavo kabinetui nepasi
tikėjimą Herrioto veikime
sąryšyje su karo skolų mo
kėjimu Amerikai.
Seimas atsisakė užgirti
mokėjimą $19,261.432 nuošimčių už paskolą, kas turėjo būti sumokėta Gruodžio 15 d.
Tvarkoma naujas ministoriu kabinetas.
1111 Lt

X !

gos vice prezidentas Huber
buvo atsilankęs Washing
tone ir liudijo Atstovų Bu
to komisijai kad Amerikos
bravorų savininkai yra ga
tavi išleisti $360,000,000 su
mą jeigu Kongresas nutars
leisti išdirbti 3.2 nuoš. alų.
Ta suma bus reikalinga at
naujinimams ir pagerini
mams fabrikų. Prie to, sa
ko jis, didelės sumos pinigų
butų išdėta iš pusės tų ku
rie rengsis alum prekiauti,
taip kad šalyje prasidėtų
didelis gyvumas, atsirastų
daug naujų darbų.
Dar kol kas nesusitaiko
ma kokio stiprumo alus tu
rėtų būti. Vienas kongresmanas siūlo įvesti alų 2.7Q
stiprumo, bravorininkai rei
kalauja 3.2 stiprumo, o ki
ti reikalauja net 4 nuoš.
stiprumo.
Washingtone susispietę ir
varo savo agitaciją vynuo
gių augintojų atstovai už
grąžinimą teisės pardavi
nėti vyną. Alaus ir vyno
interesų gynėjai vieni ki
tiems net trukdo, kožni no
rėdami savo “gerą” prava
lyti.
Iš vyno, sako, valdžia tu
rėtų $20,000,000 ineigų kas
met\i.
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’ MOKA KARO SKOLĄ ŽUDYSČIŲ BANGA
CHICAGOJE
BET IR PYKSTA
Washington. — Anglija Chicago. — Gruodžio 12
ir Prancūzija pagaliaus su 13 naktį Chicagoj sutiko
tiko nesulaikyti karo skolų mirtį astuonios ypatos, jų
dalies mokėjimą, kas išpuo tarpe dvi moteriškos. Tos
la Gruodžio 15 d., bet atme žudystės įvyko vos spėjus
ta Amerikos reikalavimą majorui Cermak’ui išleisti
kad šis mokėjimas butų su policijos kapitonams Įsaky
mą kovoti su kriminalistais.
kokiomis nors išlygomis.
Berwyne, tūlas Lavac nu
Tos išlygos yra tokios:
Todvi valstybės moka sko šovė du policijos detektivus
lą bet sako kad moka tik kuomet tie atėjo areštuoti
jeigu Amerika sutiks per jį už neleidimą vaikus čiesvarstyti karo skolas ir su pyti mokykloje. Jis sako
manęs kad atėjo plėšikai ir
mažinti.
Jeigu Amerika nesutiks per duris juos nušovė.
kalbėt apie skolų mažinimą, Nušauta policijantas Magali būti taip kad kitu kar goon, kurs buvo užėjęs į
tu mokesčiams atėjus Euro namus kur trys vyrai susi
pa visai atsisakys mokėti. vaidijo. Vienas iš peštukų
Prancūzijoj karo vetera turėjo kišeniuje ranką, po
nai kelia didžiausius pro licijantas paliepė jam ranką
testus prieš mokėjimą, o iš kišeniaus ištraukti, jis
Paryžiuje seime eina dide gi nieko nelaukdamas per
lis lermas, kairesnieji at kišenių paleido į policijanstovai reikalauja vyriausy tą šūvius. Peštukai pabė
bės nemokėti Amerikai nie go.
Vienas plėšikas nušauta
ko ir rėkia “Šalin skolos!”
susišaudyme su vaistininku
VĖL AUKSO PADAU kurį jis norėjo apiplėšti.
GĖJO
Vienas vyrukas nušautas
Per savaitę laiko iki Gr- policijai besivejant jį vog
7 d. į Suv. Valstijas vėl at tame automobilyje.
plaukė $14,000,000 vertės Vienas vyras rasta negy
aukso daugiau. Visas Suv. vas slaptoje karčiamoje.
Valstijų auksas dabar stovi Viena moteris užduso pa
$4,352,000,0000 vertės.
likta vagilių surišta su už
Nuo Liepos mėnesio, ka rišta burna.
da buvo nupuolę žemiausia, Kita jauna moteris rasta
aukso padaugėjo $443,000,- namuose peiliu nudurta.
000 suma.

Spaudos Bėdos.
loterijas, gėlių valsus ir tt.
Pramogos ir pelnai.
Visa tatai rengėjams- duo-.
Pastaru metu Lietuvos da gražaus pelno. Šis pel
spauda ėmė gyvai nagrinė nas neina privačiai rengėjų
ti Lietuviškos knygos būk naudai, o įnešamas į jų at
lę. Rado kad Lietuviękoji stovaujamos organizacijos
knyga nėra mėgiama musų kasą. Jei pelnas eitų tik
šviesuolių, kurių vieni visai rengėjų kišenėn tai publi
nieko neskaito, kiti gi grai- ka jų rengiamų spektaklių
bstoti svetimybių. Tat vie 'nelankytų ir neremtų.
ni kaltina visuomenę kam Be organizacijų, spektakji nepalaikanti savos kny-,“?8> ruošia ir mokyklos:
gos, kiti gi kaltina knygų gimnazijos, vidurinės ir
rašytojus-kurėjus kad jie pradžios mokyklos. Gautą
permaža sielos įdeda į savo pelną jos skiria dažniausia
darbą, kad jie braidžioja beturčiams mokiniams šel
po mėšlynus, kad jie nepa- pti: užmokėti jiems už mo
rodą ateities žmogaus, ne- kslą, ar knygoms pirkti; ar
parodą kelio į saulę. Leidė ba įsigyti mokykloms kokių
jai taipgi nerūpestingai, ne nors mokslo priemonių, jei
dailiai išleidžią knygas — joms pirkti nėra gavusios
knygos išeiną prastame po iš Švietimo Ministerijos ar
pieriuje, nadailiu šriftu, savivaldybių lėšų.
dažniausia pilnos kalbos ir Vakarams ar spektak
korektūros klaidų. Visa tai liams ruošti bilietai, papra
ir atstumia skaitytojus nuo stai, melduojami pas nuova
Lietuviškos knygos. Jei ku dos policijos viršininkus.
ris inteligentas ir nusiper Tada ruošėjai už kiekvieną
ka Lietuvišką knygą tai gė parduotą bilietą sumoka
disi ir ant stalo laikyti, taip valstybei taip vadinamą
ji prastai ir bjauriai išro progresinį mokestį. Tik sa
danti. Todėl esą ir supran vybių vakarėlių, neviešų
tamas inteligentijos pasin- spektaklių rengėjai progregumas Lietuviškos knygos sinio mokesčio nemoka. Tas
atžvilgiu. Gerai, dailiai iš mokėsi Iš, ' pap ratai, būdavo
leistas įdomaus turinio kny nedidelis. Dabar gi šį mo
gas visuomenė mielai skaito kestį vyriausybė pakėlė: jei
ir perka. Maironio “Pava bilieto vertė yra trijų litų
sario Balsai”, Liudo Giros tai progresinis mokestis yra
antologijos išleistos net ke 30 nuoš.; už brangesnius bi
lintą kartą. Šiaip Lietuviš lietus tas mokestis didesnis.
kų knygų tėra pasirodę tik Todėl dabar organizacijos
po vieną laidą. Tuo gi tar ar mokyklos labai retai ruo
pu kitų tautų literatūrose šia viešo pobūdžio vakarus,
geresnieji kuriniai susilau nes kartais ruošėjams visai
kė (laukelio laidų, pav. Ro maža telieka. Valstybė pa
main Rollando “Jean Chris keldama progresinį mokes
tophe” išleista rods 150-toji tį nieko nelaimėjo, kadangi
laida. Kiti kuriniai susi pajamos iš vakarų ne pa
laukę dar didesnio laidų didėjo bet sumažėjo.
Lord Croaker.
skaičiaus.

Belgija atsisakė mokėti
Brusselis. — Belgijos ministerių kabinetas rezignavo po nubalsavimo nemęketi Amerikai $2,125,000 su
1pareiškimu kad Belgija ne
išgali mokėti.
Youngstown, O. — Neku- Pirmiau to kabinetas sa
•ics geležies ir plieno dirb keli atsistatydinsiąs tik ka
tuvės pradėjo darbus kele da bus užbaigta karo skolų
DAUG IŠEINA KARO
VOKIETIJA GRYŽO Į
to j skyrių kurie iki šiol sto klausimas.
KONFERENCIJĄ
REIKALAMS
vėjo.
Anglija tiki pamainos
Geneva. — Vokietija sugryžo į karo ginklavimosi Washington. — Preziden
Hocking-, O. — Vėl atsi Londonas. — Anglų ministerių
kabinetas
Ameri

aptarimo
konferenciją, iš tas Hoover patiekė Kongre
naujino streikas ir 300 an
karo
kos
sutikimą
priimti
kurios užpykus išsimetė ke sui valstybės reikalų vedi
gliakasių pametė darbus iš
skolų
mokestį
skaito
sutimo lėšų sąmatą 1934 me
li mėnesiai atgal.
priežasties kad kasyklų sa
skolų
kimu
ir
persvarstyti
Šiose dienose Prancūzija, tams. Hoover’o biudžetas
vininkai atsisako pripažin
klausimą.
Anglija ir Italija formaliai yra . $4,248,169,731 sumoje.
ti darbininkų komitetus.
pripažino Vokietijai teisę Daugiau trečdalis iš tos su
Darbininkai sako kad ka
RUSAI-KINAI
SUSITARĖ
ginklų lygybės “iš princi mos, $1,628,517,319, skiria
syklos daro visokius špo
IR SOSTINĖJ NEGERAI po”.
Maskva.
—
Rusija
ir
Ki

ma militariškiems tikslams.
sus, už daug iškastos ang
Washington. — Depresi
nija
vėl
atnaujino
diploma

Iš tos sumos bendrai kraš Dabar pas mus pramogų
Naujausi
lies nemoka sakydami kad
ja palietė ir šį miestą, kuris ‘SAUSIEJI” TIKI IŠ to apsaugai
tinius
ryšius
kurie
buvo
nu

$525,670,643
bei
vakarų
sezonas.
Kita
tai tik akmuo, ne anglis.
traukti del kivirčių už gelž- pirmiau išrodė nepaliečia GELBĖT PROHIBI karo statybai
2,210,000 šio sezono pusė reikia lai
keli pora-trys metai atgal. mas. Pasirodo kad gyven
karo lėktuvams 15,321,500 kyti laikotarpį tarp Kalėdij
CIJĄ
Gelžkcliečiai turi pasita Japonijai tas nepatinka tojai nesumokėjo $4,000,000
laivyno statybai 43,245,000 ir Užgavėnių. Šituo metu Baudžiauninke
rimą Chicagoje su gelžkelių ir ji mato tame pavojų sau. taksų ir daug namų bus Washington. — Amerikos
karo pensijoms, užlaikymui visas organizuotas ir neor 4 aktų melodrama, pritaikyta leng
kompanijų atstovais apie
parduota už taksus. Rei Anti-Saloon League (sąjun nesveiku kareiviu, apdrau- ganizuotas jaunimas ne vam perstatymui Amerikos Lietu
vių vakaruose. Reikia 5 vyrų ir «.
naujas algas. Sausio 31 d. IŠGĄSDINO ATSTOVŲ kalavimai dar labiau ma ga kovai prieš karčiamas,
dai ir tt.
1,042,070,177 snaudžia : ruošia vakarus, moterų. 67 pusi........................... 50c.
'Baigiasi sutartis su kompa
BUTO NARIUS
žini valdžios tarnautojų al kuri iškovojo prohibiciją)
Kongresas prezidento pa stato vaidinimus. Juk kiek
Žentai iŠ Amerikos
nijomis ir gelžkelių tarnau Washington. — Gruodžio gas visus surūpino. Ka mobilizuoja visas organiza
tiektą biudžetą svarsto ir vienai organizacijai reikia 2 aktų komedija iš Amerikiečnj
tojai atsisako toliau dirbti 13 d. Atstovų Buto pasėdy dangi žada atleisti iš darbų cijas pritariančias prohibi- kapoja, mažina.
pinigų. Rinkliavos jau vi prietikių Lietuvoje, Lošia 4 využ numažintą mokestį jeigu je galerijoje buvęs vaikinas žmonas tų kurie irgi tar cijos palaikymui ir šaukia
siems
atsibodo ir jų maža rai ir 3 moterys. Kaina ...,50c
kompanijos norės kad nu išsitraukęs revolverį parei nauja valdžioje, daugelis konferenciją Washingtone
Atgimimas
mažinimas .užsitęstų neap kalavo duoti jam 20 minutų ėmė gudravoti ir pradėjo Vasario 14-16 d. Toje kon UŽSIDARĖ 22 BANKAI kas tepaiso. Į įvairius rin 4 aktų tragedija iš kovų už spankikus
žiūrima
kaip
į
nepa

dų. Lošia 7 vyrai, 2 moterys. 50c ,
ribotam laikui.
kalbėti. Visi atstovai nusi “divorsuoti” ir paskirai gy ferencijoje stengsis išdirb Pereitą savaitę užsidarė dorius elgetas norinčius be
22 bankai, 10 iš anksčiau
Divorsas
•
®
gando ii' išlakstė. Tik vie venti.
ti planus kovai su tais ku užsidariusių vėl pradėjo jokio vargo uždirbti savo 3 aktų komedija iš Amerikiečių
Už 6 valandų darbo dieną. nas drąsus atstovas, Maas,
Lietuvoj. Lengva staty
rie reikalauja prohibicijos
vedamai ar atstovaujamai J prietikių
ti. Lošia 6 vyrai, 4 mot. ... 50c
Washington. — Tarpvalsti- karo veteranas, pradėjo ei RAGINA AMERIKĄ MA- panaikinimo ir užkirsti ke biznį.
Viso šymet užsidarė 1,362 organizacijai kuodaugiauPonaitis
jinė komercijos komisija 13 ti artyn vaikino, kuris laikė
lią pastangoms prohibiciją bankai. Per tiek pat laiko sia pinigų, gi patiems au Palangos
ŽINT LAIVUS
3 aktų komedija iš Amerikiečių
d. Gruodžio raportavo Kon atstatęs revolverį, ir kalbi Geneva. — Japonija siū atmesti.

kotojams nieko neduoti. prietikių Lietuvoj. Lošia 4 mote
50c
gresui kad šešių valandų no jį sakydamas, “Mesk šią lo kad Suv. Valstijos suma Blaivininkės moterys, ku pernai užsidarė 1,956 ban Tuo gi tarpu į vaidinimus ry*, 7 vyrai .................
Šventadarbiai
darbo diena gelžkelių tar savo šautuvą. Mes tau duo žintų didžiųjų laivų skaičių rios kovoja už prohibiciją, kai.
visuomenė atsineša kiek ki Vieno akto tragedija iš kovų ui
nautojams yra galima reko sim pakalbėti”. Vaikinas nuo 15 iki 11, kuomet pati rėkia “duokit kūdikiams
taip: mat čia regėjai, nors spaudų. Lošia 3 m„ 1 vyrai, 25e
menduoti ir del to gelžke- šautuvą nuo galerijos nu Japonija nori mažinti nuo pieno, o ne vyrams alaus!” Nuostoliai nuo gaisrų S. nori kuodaugiausia “išplėš Žemės Rojus
®
liai nepaneš nuostolių. A- metė, Maas jį pagavo, ir po 9 iki 8. Taip padarius, Su Jos savo agitacijai išnau Valstijose per Spalių mėn. ti” tačiau ir visuomenei šį 3 veiksmų komedija iš Amerikie
gyvenimo. Lošia 5 vyrai ir
pie 350,000 daugiau darbi to policija nuėjus vaikiną vienytų Valstijų ir .Angli- dos blogus laikus ir skelbs siekė $30,734,458. Pernai tą duoda. Juk šiaip ar taip 4čių moterys
.............................. 50c
ta
pat
mėnesi
nuostoliu
bu

ninkų gautu darbo norma suėmė.
DU
BAILIU
—
komedija.
ios kariškų laivų butų po kad reikia rūpintis badau
kiekvienas vaidinimas yra Lošia 2 moterys, 1 3 akto
vo
$35,501,530.
vyrai .... 15c
liu laiku.
275,000 tonų, Japonijos gi jančiais, o ne jieškoti svai
įdomus, nors kartais ir ne “KRYŽIOKAS“ — 2 atidengimų ko-JAPONAI ŽADA VERŽ 200,000 tonų; Prancūzija ir ginančio alaus.
taip jau gerai išeina. Čia mediją. Lošia 2 vyrai ...... 15c
Aukso
visame
pasaulyje
GRAFAS KAIMIEČIO BERNU
Streikas atidėta. Airijos
TIS KINIJON
Ttalija turėtų po 150,000 to
_ i visuomenė lyg pasilsi po sa- ■ 6 aktų komedija. Lošia 9 vyrai
Spalių
mėn.
iškasta
2,033,gelžkelio darbininkai buvo Tokio. — Kinams neliau nų.
ir 3 moterys ..................... 25c
Bortine, 500 bedarbių vy 000 uncijų (iš tu
1 " 255 000 vo kasdieninių vargų, pasi- RYTŲ PILIS — drama 5 aktuose,
bekalbą streikuoti, bet pa- jant kariauti prieš Japonus
rų ir moterų surengė riau- uncijos Suv. Valstijose).
■
\
smagina. Todėl ir išleistų Lošia 9 vyrai, 5 moterys . .. 35c
si arus streikas atidėta sa-į užimtoje Mandžurijoje, Ja- Privčrč 11 vaikų. Vokic- šes, puldinėjo, daužė krau Rugsėjo mėn. šymet auk- pinigų niekas nesigaili. To- UŽKEIKTA MERGELĖ — 4 aktų
vnitei laiko. Tarybos tę-1 ponijos karo ministerija ža-j tiioį, čiuožinėjantli ant ledo tuvių langus ir nešėsi ką so buvo iškasta' 2,015,000 del vakarų statytojai pui- pasaka. Lošia 5 v., 2 m...... 15c
REIKALAUKIT DABAR! *
'■.runos toliau užbaigimui
uzumgmiuiii da užgrobti Kinų provinci- M^sellc ir Reino upin pvi- sugriebdami, jAreštuota 13 uncijų; Rugpjūčio mėn. — kiai išnaudoja šitą publikos
“DIRVA”
nesusipratimų rainiul keliu.
1
keliu.'ją
Jehol, pačioje Kinijoje, j gėrė 11 vaikų.
.vadovų.
j 2,046,000 uncijų.
silpnumą: ruošia įvairias 6820 Superior av. Cleveland, O.

Užmušta 13 darbininkų.
Madrid, N. M. — Kasyklo
je netoli čia ištiko sprogimas, kur užmušta 13 darbininku. Jie dirbo 5,dt)0 nėdu gilumoje.

5Ų VILNIUS”

Ų VILNIUS’
:anto g. 3. Lithuania.

PRANCŪZŲ IR BEL BRAVORAI GATAVI
GŲ MINISTERIJOS
IŠDĖTI MILIJONUS
ATSISTATYDINO
Amerikos bravorų sąjun

UR DARBININKŲ ŽINIOS

šį. Kreipkitės
RVOS” ApMIN.

FODA

Cleveland, O.

entered as Second-Class matter December 6th, 1915. at the Post office of Cleveland, Ohio, under the Act of March 3r, 1879
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Gruodžio 16, 1932

WATERBURY, Conn. jo jokių operacijų. Reiškia tos teisėms ir teismui, ir to hart nuėjo visi prievarta iš
negali būti jokių pašalinių kio pikto pasiryžimo kad traukti iš miesto gyventojų
GLODENIO” BYLA
užmetimų. Kompanija at jei kompanija bus priteista pinigai.
Reo.
Lietuviui
priteista
$10,000
sakinėjo
kad
ji
nevartoja
Glodeniui
atmokėti,
padary

Laimėjo taksų numažini
Klausykit Lietuviškų
už prarastą sveikatą.
darbe šviną, bet Cornell ti jam tokias dideles dakta
mą. Piliečių organizacijos
Jau
trečias
metas
kaip Universiteto chemijos sky rų ir advokatų sąskaitas, HARTFORD, CONN.
po
didelių
pastangų
laimėjo
Radio vakaras. Gruodžio
Waterburyje tęsiasi Prano riaus analizos prirodė kad kad nuosprendis mažai duo
4 d. čia buvo surengtas Ra kovą už numažinimą taksų.
PROGRAMŲ
Glodenio byla su American metale kurį liejo Glodenis tų naudos. Tas viskas yra Vilniaus mėnesio vajus.
dio klubo vakaras, suvai Majoras Kline turėjo apmaBrass Co. Tas žmogus dir randasi 10 nuoš. švino.
įrašyta teisėjo apreiškime Vilniaus mėnesio vajus jau
dinta vieno veiksmo kome žinti savo biudžetą šešių Sekmadienio rytais, 9 vai.
bo
kaipo
liejikas
(caster)
pradėtas ir darbas eina. Va
Kompanija bandė atmesti jo nuosprendžio.
dija “Kuprotas Oželis” ir milijonų dolarių suma.
Stotis WJAY Cleveland per 28 metus American Dr. Stanislovaičio ir Dr. Žinoma, kompanija dar jaus veikėjos A. Žalionienė,
buvo koncertas. Programą Majoras Kline reikalavo
Brass kompanijai. Dabar
Elz. Povilaitytė, J. Penkauatidarė P. Dargis ir persta 1933 metams $25,205,228 su (Girdima iki 200 mylių at jis serga švino apsinuodiji Fosterio įrodymus kad Glo nepasidavė. Apeliavo auk
skaitė, Sofija ir Marytė Ja
denis
serga
švino
apnuodiščiau,
į
Superior
Court.
Čia
tė klubo pirmininką Katilių, mos vedimui miesto reika stumo .nuo Clcvelando)
mu.
Tas
reiškia
kad
jam
jimu.
Kompanija
parsikvie

irgi patvirtinta išsprendi nuškevičiūtės, A. Strazdas
kuris publikai padėkojo už lų. Žymiai ampažinta al
visos
gyvybės
funkcijos
yra
tė iš Bostono Drą Aub, ku mas Glodenio naudai, bet ir S. Pikturna uoliai platigausų atsilankymą ir kvie gos miesto tarnautojų, kam
pagadintos:
atmintis,
regė

ris yra parašęs knygą apie tiek kompanijai palengvino na-pardavinėja Vilniaus pa
BALTIMORE, MD.
tė visus dirbti bendrai. To Kline priešinosi, norėdamas
jimai,
ir
tt.
Prie
to
dar
jį
švino užnuodijimą. Ant ši kad pamažino pirmesnio tei sus ir ženklelius, užrašinėliau sekė muzika Kovalev- palaikyti savo ištikimus ko
skausmai
vargina,
dantys
dami “Musų Vilnius” žur
skio orkestro. Po to daina votojus gerai apmokamais. Iš Baltimorės Lietuvių Mo ir kaulai pagadinti ir gyve tos knygos Dr. Stanislovai- smo nustatytą atlyginimą.
nalą
ir tt.
tis
rėmė
savo
diagnozą
Glo

Bet
ir
tas
nuosprendis
jau
terų Veikimo.
vo dvi panelės iš Homested, Iš $6,000,000 sumos, $4,182,nimas
dikčiai
sutrumpintas.
denio
ligos.
poros savaičių senas, o nie Lietuvos paveikslai. Vil
• o po ‘jų sekė sesutės Rajau- 000 yra algų apmažinimas.
Baltimorės Lietuvės mo Jis lankėsi pas daug dakta Dr. Aub bandė liudyti del ko nepadaryta. Turbut by
niui Vaduoti Sąjungos sky
skaitės, kurias p. Dargis
terys yra organizuotai pasi rų jieškodamas sveikatos, kompanijos sakydamas kad la bus velkama į patį aukš
rius rengia vakarą Lietuvių
gražiai užrekomendavo, ati Allegheny apskritis gavo dalinusios į tris skirtingas bet dauguma nepažino jo li
čiausi
valstijos
teismą.
Jei
ligos
apsireiškimai
panašus
parapijos
mokyklos salėje
iš
valstijos
šelpimo
komite

duodamas kreditą už jų
grupes, būtent Baltimorės gos ir pažinę nesirūpino. į Glodenio ligą taipgi gali Superior Court palaikys
Gruodžio
17
d., kur bus ro
darbus, ką publika sutiko to savo bedarbių šelpimui Lietuvių Moterų Pilietišką Su laiku jis atėjo pas Dr. J.
nuosprendį
tai
bus
labai
paeiti
nuo
reumatizmo.
Bet
domi
J.
Januškevičius
iš
gausiu plojimu. Jos sudai $908,492. Valstija gavo iš Klubą, Liet. R.-K. Mot. Są Stanislovaitį ir tas kaipo
svarbu
darbininkams
meta

Adv.
Kleinui
užklausus
ati

Lietuvos
parvežti
judami
navo ir keliais instrumen valdžios $2,303,706 paskolą, jungą, ir Liet. Mot. Darbi Lietuvį darbininką pasiry
tinkamą klausimą, Dr. Aub lo išdirbystėje — bus būdas paveikslai. Vietos Lietuviai
tais sugrojo keletą kurinių. ką išdalino 67 apskritims ninkių Sąj., tai yra komu žo gelbėti kiek galima.
buvo priverstas pripažinti priversti kompanijas nors labai domisi ir rengiasi pa
Po jų p-lė Valkauskaitė bedarbių šelpimui.
nisčių.
Kompanija nenorėjo Glo kad visos Glodenio aplinky už ligos laiką užmokėti.
matyti Lietuvos kariumenę,
skambino pianų. Toliau p.
Liet. M. P. Klubas kaipo deniui duoti jokio atlygini bės rodo į tai kad jis turi
Teisine Buvęs. jos manevrus bei abelną
Dargis pranešė kad bus su
nepartijinis yra skaitlin mo, jos daktarai sakė kad švino užnuodijimą. Taip tai
Lietuvių karių gyvenimą.
vaidinta veikalas, “Kupro “MARGUČIO” RADIO
giausia nariais moterų or jis neturi švino užnuodiji- kompanijos žymiausias liu SLA. Daktaras pagerbtas.
V. V. S. skyrius rūpinasi
tas Oželis”, kuriame ne taip
ganizacija šioje kolonijoje. mo ir jei ir turėtų tai ne iš dininkas pavirto žymiausiu Dr. Jonas Stanislbvaitis ir
PROGRAMAI
išnaudoti
visokias galimas
senai toje pačioje salėje mo “Margučio” programai iš Nors prie šio klubo kaipo kompanijos kaltės. Mat, čia liudytoju Glodenio pusėje! vėl pasižymėjo Waterburypriemones
kėlimui kapitalo
tinos rolę vaidino nesenai Chicagos radio stoties WJ nepartijinio priklauso viso svarbus dalykas. Jei prisi Buvo dar keli daktarai iš je savo gabumais. Jis da
Vilniaus
vadavimo
reika
mirus p. Virbickienė; jis JD buna sekmadieniais po kių pažiūrų moterų, tauti- ims kaltę už šio žmogaus kompanijos pusės, bet Adv. bar tapo paskirtas Water
lams.
Koicsp.
M.
paprašė publiką atsistoti pietų, nuo 2:45 vai. Chica ninkių, katalikių, socialis nesveikatą tai šimtai kitų Larkin juos nei nešaukė, bury Hospital psychiatrijos
velionės pagerbimui. Tuo gos laiku, 3:45 vai. rytinių ed] ir gal but viena-kita yra darbininkų kurie taip pat nes kuomet specialistas su ir neurologijos skyriaus šta
laiku velionės duktė Milda valstijų laiku.
komunistė, bet jos visos vei serga nuo nuolatinio darbo smuko tai kitiems nebuvo bam Jau trys metai kaip jis
kai pradės verkti kad net
kia sutartinai, nepartijinį, su švinu irgi prašys atlygi ko nei rodytis.
yra viršininku psychiatrijos NEW BRITAIN, Conn.
visus sugraudino. Veikalas
daugiau tautinį darbą, la nimo už ligą nuo darbo. Iki Teisme buvo iškelti faktai klinikoj St. Mary’s ligon- Iš Sandariečių susirinki
atlikta vidutiniškai.
biau nukreiptą linkui Lietu šiol Conn, valstijoj nebuvo apie aplinkybes kokiose Glo butyje, šį rudenį tapo pa mo. Gruodžio 9 d. ALTS.
vių Salės bendrovės, tai yra pripažinta švino užnuodiji- denis dirbo, taipgi faktas skirtas lektorium slaugėms, 32 kp. laikė susirinkimą.
Po vaidinimo dar sveti
rėmimui to Baltimorės Lie mas kaipo iš darbo paei kad American Bra^s Co. nė o dabar pakviestas į štabą Nors susirinkimas buvo ne
mų tautų merginos ir vai
tuvių kultūros centro. Šis nanti liga.
Moterims
bus
daugiau
kinai padainavo Angliškai
skaitlingas, bet visgi buvo
ra įdėjus jokių ventiliacijos didžiojo ligonbučio.
ir skambino gitarom. Blo- darbų. Mazer cigarų dirb klubas, apart parengimų sa Kuomet Dr. Stanislovai- įtaisų, kaip daugelyje lie “Šelpia” bedarbius. Wa- gyvai apkalbėta organiza
terburyje vietinis komite cijos reikalai. Kaip kožną
giausj publikai ūpą sudarė tuvė iš Columbus, O., žada vo naudai, rengia kas me tis buvo parašęs kompanijai jyklų randasi.
maišymąsi programe Len vėl sugryžti atgal Į Dayto tą po kokį porą-trejetą va daug laiškų, be pasekmių, Paskutinėj (trečioj) teis tas bedarbių šelpimui pasi metą rengiama, ir dabar
kų, Jugoslavų ir kitų. Nors na. Pradės veikti tuoj po karų ir visą pelną atiduoda kuomet Glodenio liga buvo mo dienoj Adv. Larkin dar ryžo šiai žiemai pasidaryti nutarta rengti sandariečių
buvo garsinta kad orkes naujų metų, bus paimta i Lietuvių Salės bendrovei, patvirtinta per du ligonbu- viską bandė vilkinti. Jau daug pinigų. Užkvietė gar vakarienė Gruodžio 31 d.,
tras bus Kazlausko, bet bu- darbą apie 700 darbininkių už tai L. M. P. Klubui pri čius, vienas kurių yra su popietis, o jis dar nereika sią lakūnę Amelia Earhart sutikimui naujų metų. Va
• vo Lenko, Kovalevskio or Tame skaičiuje nemažas klauso didžiausia garbė; jų jungtas su Yale Medical lingus klausimus klausinėja čia kalbėti. Bilietai parsi- karienė atsibus Lietuvių sa
kestras, tik Kazlauskas šia būrelis ir Lietuvių moterų parengimus remia visi vie School, kuomet, daktaro pa savo papirkto dirbtuvės už- davinėjo po 75c ir $1, ir iš lėje, visą vakarą bus šokiai.
tos Lietuviai.
tarimu, šmoteliai to metalo vaizdos. Adv. Klein suma parduota tiek kad susirin Šiatne susirinkime taipgi
me vakare tame 'orkestre gaus darbus.
Be
to
šis
klubas
yra
ne

kurį Glodenis liedavo buvo nęs pasiuntė pašaukimą i kusios publikos tilpo tik į išrinkta nauja kuopos val
buvo prisidėjęs. Mes čia tu Lietuvis paaukštintas. A.
mažai
prisidėjęs
ir
prie
lab

analizuoti Cornell Univer teismą kompanijos raštinei, Armory. Po visam šturmui dyba: Pirmininkas — Pov:
rim apie penkis Lietuviškus S. Vaitkus, kuris tarnauja
orkestrus kurie puikiau su pašto Įstaigoje, tapo pakel darybės, o ypač Lietuvos sitete, tuomet Dr. Stanislo- priversdamas atvežti visus tyla. Pirma tos lakūnės at Montvilas; pagelbin. — M.
silankymo Ameriko n i š k a Mažeika; turtų rast. — B.
groja negu Lenkai. Ar at tas Į vieno skyriaus užvaiz reikalų, tik aš kaipo nesan vaitis patarė Glodeniui pa rekordus ir knygas.
ėjo kada Lenkai pakviesti dą. A. S. Vaitkus yra ge tis klubo nariu tų visų klu reikalauti iš kompanijos at Tuoj Adv. Larkin pame spauda ūžė apie tą įdomy Griškevičius; užrašų rast.
Lietuvius j jų radio koncer ras Lietuvis ir ramaus, lin bo nuopelnų negaliu apra lyginimo per teismą. Savo tė savo nachališką pozą ir bę. Surinkta įžangos $535. — A. J. Brinius; iždininkas
tus, nors Lenkai turi dau ksmo budo žmogus. Linkė šyti, kadangi nuodugniai ypatiška įtekme daktaras pradėjo tatis, siūlė Glode P-lei Earhart užmokėta už — J. Petkevičius; organiza
giau radio programų negu tina jam pasiekti ir aukš nėra žinoma. Butų pagei priprašė žymiausi advoka niui lengvą darbą, bet nei jos pasirodymą $500. Tai torius — P. P. Pilipauskas.
dautina kad L. M. P. Klu tą, Clayton Klein, atstovau jokio atlyginimo už ligą. mat, biednai panelei Ear
P. P. P.
mes? Taigi šalin Lenkai ir tesnės pozicijos.
bas padarytų kas metai sa ti Glodenj ir prasidėjo byla, Dr. Stanislovaitis ir Adv.
kiti nuo musų scenos, mes
turim savo bernelių kaip Nusišovė Lietuvis. Gruo vo veikimo apžvalgą ir su kuri savo įdomumu pralen Klein patarė Glodeniui ne LIET. TAUT. KATA J. P. Bubnis, A. Sinušienė,
Akialis, Bujauskas, Burke,
jurginų kurie mums patar džio 10 d. Kazys Matusevi pažindintų visuomenę su kė visas kitas bylas kokios priimti to siūlymo, nes pri LIKU BAŽNYČIOS
čius,
43
m.
amžiaus,
savo
savo
nuoveikiais.
Beičius ir kiti.
kada nors buvo patekusios ėmę jį dirbti gali po poros
KONFERENCIJA
naus, tik reikia jų prašyti.
L.
M.
P.
Klube
daugiau

namo
skiepe,
persišovė
Į
Gale kalbėjo Ark. Genio“Compensation Teisme”.
savaičių vėl atleisti, o kur
Narys.
Newark,
N.«
J.
—
Gruo

galvą, dar buvo nuvežtas Į sia darbuojasi, jeigu nekly Kompanija stojo gintis. tada dings. Užmokėti už
tis, L. T. K. B. Primas. Be
ligoninę gyvas, bet ten mi stu, šios narės: Rastenienė, Ji pirmiausia įtarė vietinį ligą kompanija niekaip ne džio 4 d., Douglas viešbuty kitko jis širdingai dėkojo
Padėka. Šiuomi išreiškia
Lukaševičienė, Milunaitie- Compensation komisijonie- prisiėmė, ir byla tąsiama je įvyko Lietuvių Tautinės reikėjams ir svečiams už
me širdingą padėką- P. Pi- rė. Velionis buvo vedęs po
ra ar trejetą metų atgal. nė, Laukaitienė, Railienė. rių, kuris turėjo būti teisė toliau. Atvežė iš kompani Katalikų Bažnyčios konfe skaitlingą dalyvavimą ir
varonui už pavėžėjimą mu
Paliko žlnoną, posūnį, ii Bučienė, Padvarskaitė ir vi ju, kad jis nėra tam kvali jos raštinės knygas. Ten rencija ir banketas, kame kvietė visus remti LTKB.
sų j Clevelandą Į “Dirvos”
brolį Andrių. Iš Lietuvos sa eilė kitų gerų piliečių, fikuotas ir atitraukė komi- ras ta kad švinas tankiai, dalyvavo skaitlingas buris Sinodo veikimą.
radio koncertą. Kelionėje
<
Al. Dorinąs.
paėjo iš Garliavos parapi kurių visų nepajiegiu čia sijonierių Donovan iš Nor net beveik nuolat, vartoja žymių visuomenės veikėjų
jo automobilyje jautėms la
jos.
Jis yra buvęs SLA. 105 nei įvardinti. Vienos iš jų wich. Bet kompanijos ne mas liejykloje, kartais net iš plačios apielinkės.
Nuo Redakcijos: Del sto
bai puikiai, taip kad iš savo
kp. narys, bet nesenai pats jau yra buvusios klubo val laimei, šis žmogus yra ne iki 50 nuoš. kai kuriuose Laike vakarienės, ‘Rūtos’ kos vietos šį pranešimą su
apsilankymo Clevelande tu
dyboje pirmiau, kitos dar tik teisėjas bet ir daktaras, mišiniuose. Prie to užtikta mokyklos mokinis Vytautas trumpinome ir atsiprašome
rėjome puikius Įspūdžius ir išsibraukė, neapsikęsdamas dabar yra.
todėl kad ir butų galima kompanijos daktaro pripa Dvareckas, smuiką griežė, korespondento už tai. “Sve
nekuriu
narių
netaktu. Bu
turėsim gražius atsimini
Klubas
sau
už
organą
tu

vo ramaus budo ir teisin
techniškumais apdumti akis žinimas kompanijai jog jis jam pianu akompanavo p-lė čio” pranešimas apie šį pamus. Ačiū jam taipgi už
ri
visuomenės
nepartijinį
paprastam žmogui, dakta randa Gludenį turint švino Emilija Tomas.
gas žmogus. Pereitą vasa
į dalyką netilps.
aprodymą mums Clevclanrą Clevelande mirė jo riė- tautinės krypties laikraštį rui to padaryti negalėjo. užnuodijimą. Taipgi rasta Konferenciją atidarė Sv.
do Tarptautinės parodos,
'o Antanas Sliesoraitis. Ru ‘Vienybę”. Be to dar klu Bet ir jį kompanijos advo slapta sutartis su vienu Lie Jono parapijos pirmininkas Pasitarimas apie rengi
kur buvo ir Lietuviai įren
denį vėliau jis parsivežė sa bas kaipo dalininkas daly katas taip klaidino kaip tik tuviu katras irgi buvo ga V. Puodžiūnas pasakyda mą Vasario 16-tos. Newargę savo gražų skyrių.
vo brolį Andrių iš Clevelan- vauja L. S. B-vės direkcijo mokėjo kad tik daktaras iš vęs švino užnuodijimą 10 mas gražią kalbą, po ko ko Lietuvių Vakario 16-tcs
Toliau, ištariame širdin
do, abu šį rudenį nusipirko je, siunčia savo atstovę į sitartų ką nors iš ko gali metų atgal. Pagal tą sutar perstatė kalbėti Kun. Joną komitetas kviečia visus šio
gą ačiū Clevelandiečiams,
didelę ūkę, kur velionis ir Baltimorės Lietuvių apšvie- ma butų pavadinti jį vien tį jam gerai atlyginta už W. - Liūtą. Jis pasakė gra miesto ir apielinkės Lietu
pp. Jarams ir Karpavičiams
užbaigė savo gyvenimą b? tos šaltinį tautinį knygyną pusišku ir atmesti kaipo ne sugadintą sveikatą, bet pri žią ir reikšmingą kalbą.
vius ir draugijų atstovus į
už jų malonų svetingumą.
laiko. Laidotuvių apeigas ir į Baltimorės Lietuvių tinkamą, kad vėl pradėjus saikdinta niekam neišduoti Po jo kalbėjo tautininkų viešą susirinkimą sekma
Mano dukrelės labai pa
Draugijų tarybą. Na, kaip bylą iš pradžios su kitu tei to fakto. Jis buvo pašauk veikėjas Andrius Žiugžda.
tenkintos Clevelandu ir ta atliko graborius A. J. Key- kada prieš rinkimus papoli sėju. Kompanijos advoka tas į teismą kaipo liudinin Sekanti kalbėtoja buvo ju dienį, Gruodžio 18 d., nuo
doszius.
12:30 vai. dieną, Šv. Jurgio
proga kokią joms suteikė
tikuoja, bet kaipo neparti tas Larkin, kuris yra teisė kas, bet jo vienas atsaky ristė p. Garolienė, kuri tarp Draugijos salėje, 180-2 New
“Dirva” pasirodyti progra Vyčių basket ball jautas. jinis, neina nei į vienos par jas miesto teisme, užvilkdi- mas buvo “Neatmenu”. Mat kitko vaizdžiai ir juokingai
York Avė. Bus apkalbėta
me. Gauna daug laiškų iš Iš smarkių jaunuolių Lie tijos glėbį.
no bylą iki trijų dienų, bet žmogus dar bijojo kompa palietė kunigų celibatą, ku
Clevelandiečių kurie pagei tuvių susiorganizavo bas Apie L. R. K. Moterų Są tada turėjo pasiduoti kuo nijos, kuri jam buvo davus ris esąs tik teorijoj skelbia rengimasis apvaikščioti 15
dauja kad vėl progai esant ket ball jauktas po vadovys jungą aš daug ką pasakyti met Glodenio advokatas pa lengvesnį darbą lauke, ku mas bet vargu praktikuo metų sukaktuves Lietuvos
nepriklausomybės, Vasario
te gero sportininko J. Gal negaliu, nes jų veikimas vartojo nepaprastas takti rio nenorėjo pamesti.
atsilankytų.
jamas.
16 dieną, 1933 metais. Taip
P. Rajauskienė. diko. Keletą lošimų turė perdaug siaurame katali kas.
Galų gale teisėjas pritei Įdomią ir nuoširdžią kal
gi
bus apkalbama Vilniaus
jo su gana gerais jauktais
Adv. Klein prirodė kari sė kompanijai užmokėti Pr. bą pasakė “Tėvynės” red. pasų ir Kapt. Dariaus skri
Už $3 metuose pralinksminsit ir daugumoj Lietuviai išėjo kiška skraiste pridengtame
ratelyje ir tautiniuose rei Glodenis niekuomet niekur Glodeniui arti $10,000 ir ap S. E. Vitaitis. Jis pažymėjo
visa kaimą — užrašykit saviš
laimėtojais.
“D.” Rep. kaluose jos nuopelnų jokių kitur nedirbo, niekad netu mokėti jam daktarų ir li- jog kalba tik kaipo asmuo dimo per Atlantiką reikalai.
koms j Lietuvą “Dirvą”.
rėjo bendro su maliavomis gonbučių kaštus. Dar prie ir tik savo asmeniškas min J. ŽEMANTAUSKAS
beveik neužsidirbo.
Apie raudonukę L. M. D. (nes ir nuo maliavų gauna to teisėjas pareiškė kad iki tis pareiškia. Jis pareiškė
Viešas Notaras
ar progresisčių organizaci ma švino užnuodijimas), ne šiol nėra matęs tokios bjau kad LTKB. veikimas, kaip Užrašo “Dirvą”, “Vienybę” ir
KATALOGAS JAU SIUNČIAMAS DABAR. KLAUSKITE IR GAUSIT
ją, garbinančią 'Rusijos ko gėrė, nerūkė, ir gyveno la rios taktikos kokios laikėsi Sinodo yra nustatyta, pil kitus tautinius laikraščius,
vergiją, pakalbė bai tvarkiai, niekad savo Adv. Larkin, kad jis nema nai Lietuviams remtinas.
130 CONGRESS AVE.
JONAS KERDIEJUS, 152BqeštboT^sasy munistinę
Dar-kalbėjo
J.
Budreckis,
WATERBURY, CONN,
tė
tokios
paniekos
išreikšgyvenime
nesirgo
ir
neturė

siu kitą kartą. P. P. Jaras.
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Savaitinis Laikraštis
Leidžia

Amerikos Lietuvių
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“Liaudies Tribūna
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GRUODŽIO 17 PE
MAS IR
Rašo P. Jurg
Kokios aplinkybės privet
prie perversmo
Visi Lietuviai rūpinasi at,
vintos Lietuvos valstybės
kalais ir jos gerove. O Am
kos Lietuviai pątriotai net
dideliu entuziazmu svarsto I
tuvos reikalus ir dažnai v,
karštus tarpusavio ginčus. '
deja, ne visi Amerikiečiai I
tuvos reikalus vienodai ir t
sliai supranta, daugiausia
to kad neturi progos gauti t
sliu (teisingų, nešališkų) žii
apie Lietuvos reikalų stovį
apie svarbesnius įvykius jaur
je musų valstybėje. Del to :
tą nugirdę apie Lietuvos gyv
nimo įvykius, Amerikiečiai da
nai susierzina ir prieina įva
riu išvadų.
Vienas iš tokių dalykų kur
skirsto Amerikiečių pažiūra
yra didelis istoriškas įvyk
prieš šešis metus — pervers
mas. Perversmas, kaipo tokie
yra svarbus įvykis tautos gy
venime. Tat jis turi būti ge
rai suprastas. Pastebėjau kai
Amerikos Lietuviai turi laba
miglotą supratimą apie tai kai

MELROSE PA:
Profesionalai, Biznie
Pereitame numeryje “Liau
dies Tribūnoje” buvo rašyta
apie pačią pradžią kaip Melro
se Parke pradėjo Lietuviai gy
venti, ir tt.
Dabar pažiūrėsim bent pavir
šutinai į Melrose Park Lietu
vius biznierius, kurių skaičius
pagal Lietuvių gyventojų skai
čių gana didelis. Apie biznie
rius daugiausia
informacijų
suteikė fotografas Krushinas,
kurio studija randasi miesto
centre, 150 Broadway; taipgi
gerų informacijų suteikų poni
Bukantienė, Anton Joncha, šio
miestelio trustee, Ignas Rudzinskas, J. Dargis, Dr. F. K. :
Strzynrekis ir kiti.
Surinkus
žinias apie musų Lietuvius biz- j
nierius pasirodė kad Melrose
Parko Lietuviai Verčiasi neblo- r
gai. Prie to viršminėti asmens
suteikė informacijų apie Lietu- \
rių draugijas Melrose Parke,
Belwoode, Maywoode ir kitas. į

LIETUVIAI BIZNIERIAI
Pasidairius miestelio centre,
ant Broadway ir Lake gatvių,
pastebi nemažai Lietuvių biz
nierių. štai jie:
Melrose Park Studio, foto
grafo Krushino, 150 Broadway.
Šalia studijos randasi bene
didžiausia miestelyje mėsinyčia Iii
ir šiaip valgomų daiktų pariuotuvė, Blue Ribbon, numeris ni
146 Broadway. Savininkas Pet- iš
r Gustainis.
ne
Toliau matosi didelė laikro pa
džių ir auksinių daiktų parduo va
tuvė, 152 Broadway. Tai yra ki;
P. Metriko.
tu
žiūrint skersai Broadway ir i
lake gatvių, matosi ofisai dvie bu
ju Lietuvių daktarų: Dr. V. S. rer
•Varės ir Dr. F. K. Strzyneckio.
1
kuris yra akių gydytojas.
Tr.
Čia gauni įspūdžio kad Lietu Lie
viai užima geriausias biznio jų
vietas.
lėži
Paėjus Lake gatve, matosi
graži Petro Waichiuno salė ir
bufetas, po antrašu 149 North SI
15th Av., kur beveik visos Mel tilps
rose Parko Lietuvių draugijos Parį
laiko susirinkimus, rengia va vai
karus ir tt.
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GRUODŽIO 17 PERVERSMO REIKALINGU
MAS IR JO REIKŠMĖ
Rašo P. Jurgėla (Jurgelevičius).

Kokios aplinkybės privedė
darėsi Lietuvoje prieš šešis me
prie perversmo
tus ir kodėl ir kaip įvyko toks
Visi Lietuviai rūpinasi atgai staigus persilaužimas politiška
vintos Lietuvos valstybės rei me Lietuvos gyvenime. Aš tuo
kalais ir jos gerove. O Ameri met tarnavau perversmą {vyk
kos Lietuviai patriotai net su džiusioje Lietuvos kariumenėje
dideliu entuziazmu svarsto Lie ir buvau tuometinio gyvenimo
tuvos reikalus ir dažnai veda įvykių liudytoju. Todėl, kaipo
karštus tarpusavio ginčus. Tik j nepartinis asmuo ir bešališkai
deja, ne visi Amerikiečiai Lie-i žiūrintis į Lietuvos politiką
tuvos reikalus vienodai ir tik Amerikietis, noriu nors kiek
sliai supranta, daugiausia del nušviesti padėtį iki Gruodžio
to kad neturi progos gauti tik 17 d. 1926 metų ir patį perver
slių (teisingų, nešališkų) žinių smą. Dar Lietuvoje gyvenda
apie Lietuvos reikalų stovį ir mas mačiau Amerikos Lietuvių
apie svarbesnius įvykius jauno laikraščiuose daugybę nesąmo
je musų valstybėje. Del to šį- nių ir neteisingų žinių apie
tą nugirdę apie Lietuvos gyve anuos įvykius, Lietuvos kariunimo įvykius, Amerikiečiai daž menę ir atskirus asmenis. Gal
nai susierzina ir prieina įvai kai kam ir nepatiks šis mano
straipsnis. Tegul niekas nepyk
rių išvadų.
sta
už tai. Aš tik noriu neša
Vienas iš tokių dalykų kurie
liškai
atpasakoti anuos įvykius
skirsto Amerikiečių pažiūras,
kaip
aš
juos suprantu ir kaip
yra didelis istoriškas įvykis
jie
įvyko.
Išanksto priminsiu
prieš šešis metus — pervers
mas. Perversmas, kaipo tokis, gerb. skaitytojams kad aš ne
yra svarbus įvykis tautos gy-j su jokis fašistas, į patį fašiz
venime. Tat jis turi būti ge mą gana kritiškai žiūriu ir prie
rai suprastas. Pastebėjau kad jokios politinės partijos niekad
Amerikos Lietuviai turi labai nepriklausiau ir nepriklausau.
miglota supratimą apie tai kas Kai >o Lietuvis, myliu savo Tė-

MELROSE PARK KOLONIJA
Profesionalai, Biznieriai, Valdininkai ir tt.

LIETUVIAI BIZNIERIAI
Pasidairius miestelio centre,
ant Broadway ir Lake gatvių,
pastebi nemažai Lietuvių biz
nierių. štai jie;
Melrose Park Studio, foto
grafo Krushino, 150 Broadway.
Šalia studijos randasi bene
didžiausia miestelyje mėsinyčia
ir šiaip valgomų daiktų par
duotuvė, Blue Ribbon, numeris
146 Broadway. Savininkas Petr Gustainis.
Toliau matosi didelė laikro
džių ir auksinių daiktų parduo
tuvė, 152 Broadway. Tai yra
P. Metriko.
žiūrint skersai Broadway ir
Lake gatvių, matosi ofisai dvie
jų Lietuvių daktarų: Dr. V. S.
Nares ir Dr. F. K. Strzyneckio.
kuris yra akių gydytojas.
čia gauni įspūdžio kad Lietu
viai užima geriausias biznio
vietas.
Paėjus Lake gatve, matosi
graži Petro Waichiuno salė ir
bufetas, po antrašu 149 North
15th A v., kur beveik visos Mel
rose Parko Lietuvių draugijos
laiko susirinkimus, rengia va
karus ir tt.
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Lithuanian-American
Peoples Association

“Liaudies Tribūna”

Pereitame numeryje “Liau
dies Tribūnoje” buvo rašyta
apie pačią pradžią kaip Melro
se Parke pradėjo Lietuviai gy
venti, ir tt.
Dabar pažiūrėsim bent pavir
šutinai į Melrose Park Lietu
vius biznierius, kurių skaičius
pagal Lietuvių gyventojų skai
čių gana didelis. Apie biznie
rius daugiausia informacijų
suteikė fotografas Krushinas,
kurio studija randasi miesto
centre, 150 Broadway; taipgi
gerų informacijų suteikti poni
Bukantienė, Anton Joncha, šio
miestelio trustee, Ignas Rudzinskas, J. Dargis, Dr. F. K.
Strzyncckis ir kiti. Surinkus
žinias apie musų Lietuvius biz
nierius pasirodė kad Melrose
Parko Lietuviai verčiasi neblo
gai. Prie to viršminėti asmens
suteikė informacijų apie Lietu
vių draugijas Melrose Parke,
Behvoode, Maywoode ir kitas.

i Chicagos Lietuvių Į
I
žinios
|

Weekly — Published
by The

1996 Lake St. yra A. And
rews - Andriejausko Geležinių
daiktų ir maliavų krautuvė.
Kiek toliau, 2001 Lake St.,
yra Adoma Laskausko ir Milte
lio mėsinyčia ir grosernė.
1910 Lake St., yra bufetas
T. Kazlausko ir Schulcos.
1418 N. 18 Avenue, randasi
Frank Valucko mėsinyčia ir
grosernė.
10 N. 15 Avenue — Povilo
Empolio bufetas.
100 Broadway — Viktoro Na
vicko bufetas,
714 Broadway — Jono Vitorto cigarų ir rūkymo reik
menų krautuvė;
101 Main St., Viktoro Kas
paraičio mėsinyčia;
101 20th Avė. — Bruno Ja
nuškos'bufetas;
100 23rd Avė. — p. Strenav įčienės bufetas;
100 24th Avė. — A. Slabio
bufetas;
3119 Lake Avė. — Antano
Mockaus poolruimis;
Ant 35-tos Ave. (West Mel
rose Park) — Petro Barčiaus
mėsinyčia;
1512 Lake St. — Walter Piepol geležinių daiktų krautuvė;
246 13th Avė. — Kazio Ūse
lio mėsinyčia ir groserne.

Tai tkk iš Melrose Park biz
nierių, ir jeigu kurį apleidom
iš daugelio tai malonėkite pra
nešti, arba jeigu kokia klaida
padaryta antraše ar biznio pa
vadinime, bus pataisyta. Rei
kia atiduoti Melrose Parko Lie
tuviams kreditas kad jie linkę
į biznį ir daro gyvenimą tuo
budu.
Lietuviams patartina
remti savo biznierius.
Imkite pavyzdį iš “Liaudies
Tribūnos”. Kaip matote, visi
Lietuviai mums lygus nežiūrint
jų biznio, politikos bei pasau
lėžiūros. Lietuvis pas Lietuvį
— tai musų obalsis.
SEKANČIAME NUMERYJE
tilps aprašymas apie Melrose
Parko Lietuvių draugijas, jų
valdybas ir velkėjus-veikėjas.
Nepraleiskit nepaskaitę.
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vynę, kuriai ir su ginklu ran
koje tarnavau daugiau kaip 11
metų; ir nors esu čia gimęs ir
dabar gyvenu šiame krašte,
branginu Lietuvos nepriklauso
mybę ir trokštu savo tėvų kra
štui gerovės.
Lietuvos valstybė 1918-1919
metais buvo atgaivinta ant di
džiojo karo griuvėsių. Neturė
jome nei prityrusių politikų,
nei diplomatų, nei karo vadų,
nei valdininkų, nei pinigų. To
kios aukštos pareigos teko pra
dėti eiti daugiausia jauniems,
anksčiau to darbo visai nedir
busiems musų inteligentams.
Jiems tai buvo visai nauja.
Bet nežiūrint to, darbas ge
rai sekėsi: jaunutė Lietuvos
kariumenė apsidirbo su prie
šais, kurie naujus pančius ne
šė; politikai, diplomatai, viso
kį valdininkai atkakliai ėmėsi
savo atsakomingo darbo ir or
ganizavo valstybės aparatą. Bu
vo steigiama įvairiausios val
džios, savivaldybės ir privačių
biznių įstaigos; buvo steigia
mos visokios mokyklos: pra
džios mokslo, vidurinės ir auk
štojo mokslo įstaigos (univer
sitetas, žemės ūkio akademija,
karo mokyklos, ir. kt.). Val
džia ėmėsi globoti valstybei
priklausančius turtus: mišką,
žemę, namus, ežerus, upes, ge
ležinkelius, plentus, ir tt. Sun
ku suminėti visos valstybinio
gyvenimo sritys.

į

THADDEUS KOSCIUSKO
By THOMAS SHAMIS.
Public opinion has, to same
extent, been turned back to the
career and tines of Thaddeus
Kosciusko. In England a meas
ure of recognition has been
given to the virtues and ac
complishments of the Lithua
nian son.
When Jagello of Lithuania,
in 1386, was crowned King of
Poland, to the eve of the par
tition in the eighteenth century
Poland and Lithuania were
united under the same sceptre.
The king of Poland was also
the Grand Duke of Lithuania.
•The relationship of the two
countries resembled that of
England and Scotland. Each
preserved its distinction; but
the feudal landed aristocracy
of Lithuania became complete
ly Polonized. We all know
how many outstanding figures
in English history are Irish,
Scotch or Welsh in race. Sim
ilarly, very many Polish pat
riots are Polonized Lithuanians
or Ukrainians. Kosciusko was
a Lithuanian; and almost all
the great princely houses ol
Poland, like Radzivill and Czartoriski, are of Lithuanian ori
gin.
Lithuania was fairly assimi
lated to Poland when it fell to
Russia in the partitions of
1772-95. Russification then be
gan. By 1889 there was no
longer a Lithuanian press, lit
erature or culture. When a
Lithuanian rose himself in life,
he preferred to be a Pole and
tried to speąk the Polish lang
uage. One could live in Kau
nas or Vilna and never hear the
native language. The Lithua
nian nation was moribund.

It was not dead. The peas
ants still retained their langtended the atppt YebsG-t lač
uage and folklore. Some of the
clergy tended the sacred fire
of nationalism. Later Dr. Jo
nas Basanavičius fanned it in
to new life. He devoted the
better part of his life to re
writing and collecting Lithua
nian history and folklore, and
to stimulating into the younger
generation a pride in its native
tongue, race and traditions.
Kosciusko’s
contemporaries
and their descendants, in the
United States, have paid trib
ute to his memory. Some Am
ericans have joined in testi
monials, but only in an incon
spicuous way, while their gov
ernment has taken no official
cognizance of the proceedings
at home or abroad. The appa
rent indifference to the mem
ory of this remarkable Lithua
nian by a nation to which he
gave his services freely in a
trying hour may be hastily
attributed, in some quarters,
to the proverbial ingratitude of
republics, but the seeming neg
lect was doubtless very large
ly to due to the state of the
times, and the incessant de
mands on attention by impor
tant current events.
Had conditions been normal,
respect and honor would have
been freely bestowed upon the
name of the great Lithuanian.
The part Kosciusko played in
the struggle of the colonies
was made familiar to the school
children of other generations
in the Fourth Reader. There
is little or nothing about him
in the school readers of today.
(To be continued)

'Jai viskas buvo nepaprastas
darbas, kuriame beveik niekas
nebuvo pratęs. Visi Lietuviai
inteligentai ir šiaip apsišvietę
buvo traukiami į naują darbą
valstybiniam, socialiniam ir
kultūriniam Lietuvos gyveni
mui tvarkyti. Bet truko Lie
tuvių tokiam milžiniškam dar
bui: net medicinos daktarai,
astronomai buvo skiriami aps
kričių viršininkais ir kitokiais
valdininkais. Užtat daug Ru
sų ir Lenkų pateko į valdžios
įstaigas (Amerikiečiai Lietuviai
CopnirU, Inter-nat’l Cartoon Co., N. Y.
tuo ypatingai piktinosi, bet tai
buvo neišvengiamas reiškiniai
tokiomis sąlygomis). Pavyz-1
džiui, Kauno (laikinosios sosti-l
nės!) policijos viršininkai ir;
policininkai beveik visi buvo
ne Lietuviai! Kai kurie iš to
kių ne-Lietuvių buvo sąžinin
gi, bet, žinoma, ne visi: dau
gelis su valdžios pinigais pabė
go arba buvo kitų valstybių
Šnipais. Taigi, beveik visos
valdžios įstaigos buvo netobu
los ir ne visur Lietuvių veda
mos.
Net ir pati Lietuvos kariu
menė pradžioje nebuvo tokia
kokia ji yra šiandien. Po kari
ninkų mobilizacijos jon pateko
daug kitataučių, kurie negalė
jo pasirodyti nuoširdžiais Lie
tuvos laisvės gynėjais. Deja,
daugelis iš jų net ilgą laiką bu
vo aukštais kariumnėš virši
ninkais; o veinas iš tokių (ge
nerolas Kleščinskis) 1927 me
tais buvo karo lauko teismo
nuteistas sušaudyti už šnipinė
jimą kitos valstybės naudai
(tas ir buvo įvykdyta). Ne vie
nas toks išdavikas buvo Lie
tuvos laisvės gynėjų eilėse.
Truko sąmonės ir pačiai vi gyvenimą demokratinės ir par-^ kabinetai mainėsi kas keli me
suomenei. Kelis šimtus metų liamentarinės santvarkos vagą, j nesiai. Prisilaikydama demo
vergavę ir didžiojo karo viesu Ryžosi sušaukti Steigiamą Sei- kratizmo principų, krikš.-demolą bei sunkią Vokiečių okupaci i mą, kuris nustatytų Lietuvos kratų vyriausybė neparodė pa
ją išgyvenę, Lietuvos krašto valstybės santvarką ir išvestų kanki no griežtumo įvairiose
žmonės pagaliau' 1919 metais kraštą į normalų valstybės gy sritys ’ ir, atrodė, bijojosi im
susilaukė politiškos laisvės, ku venimą. Steig. Seimas susirin tis g iežtesnių reformų kraštui
rią taip sunkiai iškovojo Lietu ko Gegužės 15 d. Respublikos tvark ,'ti. Nors ji daug gero,
vos sūnus. Tautos Tarybos iš Prezidentu buvo išrinktas A. nuveikė kai kuriose srityse (pa
rinktas pirmutinis
Lietuvos Stulginskis. Valdžia pateko į vyzdžiui finansai, žemės reforRespublikos Prezidentas Anta krikšeionių - demokratų kontro-ma, mokyklos ir kt.), bet krašnas Smetona ir pati Tautos Ta lę, kuri tęsėsi šešis metus. Bet Mas daugiau tikėjosi iš savo vy(Bus daugiau).
ryba norėjo nukreipti Lietuvos sutikimo nebuvo; ministeriųj riausybės.
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ŠALČIAI IR VARGAS. Chicagoj užėjus dideliam šalčiui
labai daug žeimų atsidūrė keb
lioje padėtyje. Mat yra tokių
kurie jau du ir daugiau metai
nedirba ir negali gauti darbo.
Nemažai yra tokių kurie neturi
jokios prieglaudos ir prie to
kių aplinkybių pereitą savaitę
kuomet Chicagą užklupo šaltis
ir sniegas, apie 17,000 benamių
glaudėsi kur tik galėjo. Lab
darybės namuose pritruko vie-j
tos, daugelis buvo priimti nak
voti į kalėjimus, policijos nuo
Anton Joncha
Melrose Park, Ill., miestelio
vadose ir tt.
valdybos narys, trustee.
KLAIDŲ PATAISYMAS.
Pereitame numeryje Melrose “MARGUČIO” RADIO PRO
Parko aprašyme įsiskverbė ke
GRAMŲ LAIKAS
lios klaidos: Dr. V. S. Nares
PAKEISTA
Melrose Park ofiso dienos ir
“Margučio” radio programo
valandos' yra sekančios: Antra
laikas
sekmadieniais iš stoties
dieniais, trečiadieniais ir šešta
WJJD
(1130 kylocycles) pir
dieniais nuo 9 iki 11 ryto; va
miau
buvo
lygiai nuo 3 vai. po
karais tomis pat dienomis nuo
pietų.
Dabar
Chicagos laiku
7 iki 9 vai.
Ofisas randasi: 161 Broadway prasideda nuo 2:45 vai. po pie
(anti ame aukšte), telefonas tų, o nuo 3:45 po pietų rytinių
valstijų laiku. Kurie klausotės
Melrose Park 3025.
Kita klaida: Tilpo paveikslas “Margučio” programų tėmyk’t
Ignaco Rudzinsko, o buvo pa šį naują laiką.
Chicagos programas iš sto
dėta Vincas.
Redakcija.
ties WHFC prasideda kaip 3:3 '
no pietų vietoj 2:30. Pakeiti
1926 METUS PRISIMENANT mas WHFC stotyje programų
GRUODŽIO 17 diena 1926 m. laiko buvo reikalingas Model
Chicagoj buvo gana trukšmin- kad WJJD programas praside
ga. Mat, tą dieną Lietuvoje da 15 minntų anksčiau. Dabar
atsitiko kas tokio nepaprasto, programai iš WTIFC stoties
taigi Chicagoj atsirado “geros prasideda po,WTTD
valios” piliečių kurie protesta
vo prieš “demokratijos” nuskriaudimą. Bet kuomet vieni
KAPT. P. JURGĖLA
protestavo, kiti tuo tarpu kėlė
APIE
“GRUODŽIO 17”.
taurę linksmybės, didžiuoda
miesi kad buvo atlikta labai
Su šia 1/ijd ą pradeda t Ipti
garbingas darbas.
platus aprašymas apie istoriš
Kaip ten toj Lietuvoj neatsi ką Gruodžio 17 d. 1926 m.
tiko, čia paminėsiu kad tūli tų torius Kapt. ' P. Jurgėla tada
ką dalyvavo perversme šiandien buvo Kaune ir buvo liudininkas
gyvena Chicagoj, tai: “Drau to kas tada atsitiko. Ba-'abe
go” redaktorius L. šimutis, ka jonės musų skaitytojams1 bus
pitonas Darius, kapitonas Jur- 'domu žinoti plačiau apie Mai.
gėla. šimutis tuoj po pervers
mo net pasveikino Prezidentą
MAŽINA IŠLAIDAS. Mies
Smetoną ir tas jo pasveikini to majoras Cermak siūlo ipaują
mas buvo padaryta iškilmingai, planą kaip suvienyti įvairius
vardo Amerikos Lietuvių. Ta departmentus ir sumažinti mie
da šimutis buvo Seimo narys.' sto išlaidas. Tas viskas gerai,
Kauno Arkivyskupas Skri- tik klausimas ar mažinimas dar
vickas davė prisieką dabarti bų išeis į naudą darbo žmo,
niam Lietuvos Prezidentui už nėms. Aišku kad ik.
imant vietą, Kun. Krupavičius
irgi karštai sveikino ir laimi
SERGA. Jonas J. Balanda,
no, iš Romos nuo Vatikano bu
vo suteikta p. Smetonai didelis “Liaudies Tribūnos” Angliško
medalis. Tada atrodė kad tik skyriaus redaktorius, jau vi a
“dangiškų migdolų” truko to savaitė kaip serga ir
kiam darbui kuris buvo , atlik lankytis nei university .e. - c
joms. Serga nuo perš limo
tas Kaune Gruodžio 17 d.
Reikia tikėtis ir linkėti k• '
Tie kurie atliko prašmatnų
Jonas
tuojau pasveiks.
darbą Gruodžio 17 d. 1926 m.
yra gerbiami musų visų, jie ne
Akordionai
tik moraliai yra visų musų
draugai, bet kai kurie yra re
Visokių rūšių. ir
miami net materialiai.
rankų darbo, už
Po visų tų- garbingų palaimi
pigiausias kainas
Patenkinimą ganimų ir tokių kaip p. šimučio
rantuojam. Mes
pasveikinimų nei p. šimutis nei
taipgi taisom. Se
dvasiškija šiandien nepatenkin
ni imami mainais.
ti tuo nauju išradimu. Taip ITALIAN ACCORDION CO.
sakant savą ragaišį ne su sko 1014 Blue Island Ave.
Dept. F44
niu valgo. Socialistams žino
Chicago, Ill.
ma pasiliko protestuoti, bet iš
tų protestų niekas neišeina ir
ADVOKATAI
gana.
A. A. OLIS ir
Dabar ar nebūtų gerai kad
R. A. VASĄLLF,
“Draugo” redaktorius su socia
100 North La Salle Street
listų dienraščio redaktorium
Room 2211
Telefonas: RANDOLPH 0332
pasisveikintų kaipo geri vien
nuo 9 ryto iki 5 vak
minčiai ir uolus duobkasiai “de Valandos:
3211 South Ha'-ied Street
mokratijai”, kurios naktiniai
Telefonas VICTORY 0562
Valandos nuo 7 iki 9 vakare
marškiniai jau suplyšo. GruoOLIS — Antrad., Ketvirtad. ir
džio 17 dieną sueina 6 metai
šeštąd. vakarais.
nuo perversmo.
VASALLE: Pirmad., Trečiad. ir
penktad. vakarais.
Social Demokratas.
Į
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“MARGUTIS”
Muzikos, Dainų ir Juokų Žurnalas. Išeina du kartu į neneši
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 J
Lietuvąą metams $3 00
Adresas:

“MARGUTIS”
2437 West 69th Street
Chicago, Ill.
Redaktorius-Leidėjas: Romp. A. Vanagaitis.
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“Lietuviška Enciklopedija”
Platinasi
“Lietuviškos Enciklopedi
jos” prenumeratos rinki
mas, kaip rašo Lietuvos
laikraščiai, sekasi neblogai.
Dabar jau turės apie 5,000
Kiek Prezidentas
AR PRIVERS AMERIKĄ NUSILEISTI?
prenumeratorių.
Kaštuoja
Bet darbas sunkus. Ti
Europa ne tik iš negalės tradicijų ir legendų palai Amerikos prezidento iš kėta daug daugiau prenu
bet ir iš nenoro mokėti ka kymui, Amerikos spauda rinkimui partijos išleidžia meratų iš Amerikos Lietu
milijonus dolarių.
ro skolas, ginčijasi su Ame stikušo:
vių, bet rodos nesurinkta
rika ir stato visokius reika “Gerbiamas profesoriau, Valstybei gi prezidento nei 100.
lavimus pirm negu mokės prirūdyk kur ir kada Jur išlaikymas per metus atsi
nustatytą karo skolų dali. gis Washingtonas pamela eina $457,380. Štai kaip tie
kaštai dalinasi:
Prancūzija ir Anglija, vo!”
Metinė alga
$75,000 LIETUVA IR KARO
nusileidusios Vokietijai ka
Ofiso
kaštai
172,280
ro nuostolių atlyginimų rei
SKOLOS
Kelionėms
gauna
25,000
kalavime, norėjo kad Ame Lietuvoj Kondensuos
Baltojo namo užl. 185,000
rika nusileistų reikalavime Pieną
Prie to dar iždo depart- Tarp Amerikos skolinin
karo paskolų mokėjimo.
kų yra ir Lietuva. Tuojau
Prezidentas Hoover šau Vokietija žymiai sumaži mentas kas metai išmoka po karo, 1919 metais, Lietu
kėsi net naujai išrinktą no Lietuvos sviesto įgabeni- $80,000 prezidento apsau va buvo paėmus kreditan iš
prezidentą Roosevelt pasi mą į Vokietiją. Bet svies gai.
likusių Amerikos “karo lie
tarti ką daryti su Europos to eksportas pradeda didė
kanų” įvairių daiktų, mereikalavimais.
Amerikoje ti į Francuziją ir Belgiją.
degos,
vaistų ir maisto da
LIETUVIS
AUKŠTES

yra dvi nuomonės kaslink Šį rudenį kas savaitė buvo
lykų
už
apie $6,000,000. Ši
NIOJO TEISMO
karo skolų: vieni nori arba išvežama sviesto į tas dvi
skola
atmokėti
buvo sure
TEISĖJAS
visai sumažinti arba dova šalis viso per 1,000 stati
guliuota tam tikra sutartim
Kazys Kraučiunas-Kay iš su Amerikos vyriausybe
noti, kiti gi reikalauja pil naičių.
no atmokėjimo, kuris nu Artimiausioj ateityje ža Seattle, Wash., laike rinki 1924 metais.
da pradėti gaminti Lietuvo mų Lapkričio 8 d. kandida
statytas 62 metams.
Einant šia sutartimi, sko
Pernai Amerika sutiko je kondensuotą pieną, ku tavo į Aukštesniojo Valsti la drauge su nuošimčiais
pertraukti metams laiko riam randasi gera rinka An jos Teismo teisėjus (Supe buvo išdėstyta išmokėjimui
rior Court Judge). Rinki per 62 metu, taip kaip sko
skolų mokėjimą kad skoli glijoje ir Belgijoje.
Anglijoj
ir
Belgijoj
smar

mus
laimėjo įspūdinga 60,- los ir daugumos kitų Ame
ninkės valstybės šiek tiek
atsipeikėtų. Bet kada da kiai pakilo reikalavimas 000 balsų dauguma prieš sa rikos skolininkų. Visa sko
bar atėjo laikas mokėti, pir Lietuvoje gaminamo holan-j vo oponentus. Iki šiol p. la, su nuošimčiais per 62
miausia didžiosios valsty disko sūrio, todėl rūpina-Į Kraučiunas buvo to teismo metu, išneša apie $14,000,bės, o už jų pečių stovėda masi kreipti daugiau dėme teisėju, bet tik gubernato 000. Metinis mokestis šios
mos ir mažosios, pradėjo sio į įvairių rusių sūrio ga riaus paskyrimu užbaigi skolos atmokėjimui išneša
mui nepilno termino. Dabar apie $224,000 ir mokamas
reikalauti peržiūrėjimo ka mybą.
ro skolų sutarčių, nes jos “Pienocentras” imasi di jis tapo išrinktas balsavi kasmet dviem dalimis —
desniu saiku prekiauti arba mais pilnam keturių metų Gruodžio 15 ir Birželio 15.
negali ir nenori mokėti.
Prancūzija ir Anglija, at eksportuoti Lietuvos kiau terminui. Bene bus tai pir Lietuvai išpuola sumokėti
einant laikui skolas mokėti, šinius. Nors kiaušiniai la mas Lietuvis pasiekęs šios apie $96,000. Išviso Lietu
pradėjo tartis ir išvien rei bai plačiai eksportuojami, aukštos ir garbingos vietos. va jau sumokėjo šios skolos
kalauti kad Amerika sutik bet iki šiol ėjo per kitų ran Linkėjimai ir geriausios sąskaiton daugiau vieno mi
Į kloties!
tų skolų klausimą perkal kas.
lijono, dviejų šimtų tūks
bėti išnaujo ir skolas suma
tančių dolarių.
žinti, kitaip jos sulaikys
Kaip jau žinoma, didžiu
mokėjimą. Amerika joms
liai Amerikos skolininkai,
atsakė kad tūri sumokėti
kaip Anglija, Francuzija,
Gruodžio 15 d. be jokių re
Belgija, Čekoslovakija ir
zervacijų. Anglija sumokė
Lenkija (taipgi Latvija)
jo bet siųsdama auksą pa
jau prašė Amerikos vyriau
sakė jog moka tik su tuo
sybę ne tik atidėti Gruodžio
supratimu kad Amerika su
15 dieną mokėtiną dalį, bet
tiks skolų naštą sumažinti.
taipgi išnaujo peržiūrėti ii
Taigi, žiūrint į visa tai
visą skolų klausimą, tikslu
išrodo kad Europa privers
skolas sumažinti. Ekono
K. S. KARPAVIČIUS
Ameriką žymiai apmažinti
minis krizis, kuris palietė
(Skiriu jo 15 m. “Dirvos” redagavimo
karo skolų atlyginimą, ki
visą pasaulį, ir kitos prie
paminėjimui)
taip gali vistiek negauti.
žastys verčia jas taip pada
Lietuva irgi stovi eilėje
ryti.
Toli už marių mėlynųjų,
nenorinčių mokėti, nors da
Lietuvos Vyriausybe ikiKur žvalgos miestai milžinai,
bar rodos sumokės išpuolašiol
neprašė skolų atidėji
Kur stebias dirbtuvių didingi
mą dalį.
mo. Bet tenka patirti kad
Į dangų plieno kaminai—
Europos nekurtose valsty
ekonominis krizis kuris nuo
Ar tu žinai kad toj šalyje
bėse del tų skolų mokėjimo
pereitų metų pradėjo skau
Gyvena vyras mus tautos?
kilo dideli nepasitenkinimai
džiai kąsti ir Lietuvą, pri
Toli už melsvo okeano,
ir vyriausybių permainos.
ves ir Lietuvą prašyti kaip
Kur žvalgos miestai milžinai,
Gruodžio 15 sumokėjimo
Kur dūzga tūkstančiai motorų
atidėjimo taip ir viso sko
Ir klykia, staugia fabrikai—
los klausimo peržiūrėjimo
Ar Washington
Ar tu žinai kad toj šalyje
išnaujo. Tuo klausimu, kaip
buvo Melagis?
Gyvena žvaigždė mus tautos?
spėjama, Lietuvos Ministeris Balutis žada padaryti
Ai- tu žinai kad toj šalyje
Dr. L. A. Harper, istori
atitinkamų žygių prie Ame
jos profesorius Kaliforni
Gyvena vyras mus tautos,
rikos vyriausybės.
jos universitete, kalbėda
Kuris taip gražią mus tėvynę
mas apie pirmutinį Ameri
Meno vainikais apipynė,
kos prezidentą, Jurgį WaIr jis per amžius gyvas, bus
shingtoną, pasakė kad jis
Ir mus tautoj nemirs-nežus!
Kaunas-Washingtonas
kaipo diplomatas buvo ir
Ar tu pažysti garsų vyrą,
Telefonu
melagis, tai yra reikalui
Kurį aš garbinu šiandien,
Telefoninė sutartis tarp
esant ir pamelavo.
Kuris už marių mėlynųjų
Lietuvos ir Amerikos jau
Apie Jurgį Washingtoną
Sukurė daug darbų gražiųjų:
veikia nuo tūlo laiko. Bet.
yra legenda, kad jis būda
Tas vyras yra mus tautietis,
berods, pirmas praktiškas
mas vaiku kartą sodne kir
K. S. Karpavičius Kaunietis.
jos išmėginimas įvyko tik
veliu nukirto vyšnios medį
Jonas Morkūnas.
pereitą sekmadienį, Gruo
ir kada tėvas paklausė kas
džio 4 d. Pasikalbėjimas
tą padarė, vaikutis atsakė:
telefonu įvyko tarp Lietu
“Tėve, aš negaliu tau me
vos Ministerio Washingto
luoti, aš medį nukirtau.”
JURGINAI
ne, Broniaus K. Balučio ir
Tą mokyklose ypač kelia
Dar žydi jurginai, dar žydi gražiai,
Dr. D. Zauniaus, Lietuvos
ma kaipo pavyzdį vaikams.
Užsienių
Reikalų Ministe
Nors
vėjas
šaltasis
juos
blaško
rustai.
Nuo to paėjo legenda kad
rio,
ir
J.
Tūbelio, Ministe
“Jurgis Washingtonas nie
Dar žydi jurginai prie mano langų,
rio Pirmininko, Kaune.
kados nemelavo”.
Daug kart nesumerkiau prie jų akių.
Pasikalbėjimas įvyko 5 v.
Bet Prof. Harper, prive
Dar žydi jurginai, neskinsiu aš jų,
po pietų Washington laiku
džiodamas jog Jurgis Wa
Nors šalnos jau kanda gėlytes laukų.
(11 vai. vakare Kauno lai
shingtonas buvo diplomatas
Dar
žydi
jurginai
—
žydės
gal
ilgai,
ku).
Balsas buvo visai aiš
ir todėl reikale galėjo pa
Lindėsiu
ir
verksiu
kai
vys
jų
žiedai.
kus ir gerai girdimas ir su
meluoti.
Kidroneiis.
sikalbėjimas buvo lengvas.
Jurgio Washingtono tyrų

ARBA PIRMI
RE

PROTO IR MINTIES JIEGA

vienas pavidalas kokį tik medega prisiima,
tėra niekas daugiau kaip tik pasireiškimas
Rašo GIRIŲ KARALIUS.
jau pirmiau buvusios minties.
Mintis tėra vienintelė kūrybinė jiega
Visumoje. Nei joks daiktas be minties neApie sąmonę ir pasąmonę — apie žmogaus
susipavidaluoja ir nepasireiškia konkrečio
teigiamą ir neigiamą protavimą —
je formoje. Tikrovė yra šiaip aprėžiama:
ir prie ko tas veda.
mintis veda ir valdo veikmę, o veikmė ve
Protavimas, galvojimas, mąstymas yra da ir valdo pasekmes. Taigi kiekviena
grynai dvasinė veikmė. Protas, pats sa- mintis yra priežastis, o kiekviena veikmė
vaimi, yra nematomas, nepasveriamas ir yra pasekmė, pasireiškianti darbo bei veik
nesučiuopiamas dalykas. Jis tėra tik jau mės vaisiumi.
čiamas ir tai tik tuomet kai žmogus gal
Labai neišmintinga yra grumtis ir ko
voja arba mąsto.
voti tik su pasekmėmis. Toks darbas yra
Pas kiekvieną žmogų yra du protiniai alsinantis, bet nevaisingas. Kad neigia
stoviai, arba dvi protinės eigos: viena jų mas pasekmes pakeisti, reikalinga pakeis
sąmoninga, kita pasąmoninga.
Galvos ti priežastis. Kitaip sakant, reikalinga su
smegenys yra sąmoningojo proto organas, derinti mintis ir teigiamai nustatyti. Tik
o Saulės Nėr vii Tinklas yra pasąmoningo rovė šiaip aprėžiama: ne sąlygos žmogų
jo proto organas.
padaro, bet žmogus sąlygas. Dabarties
Sąmoningasis protas yra valdovas. Jis laikais, dauguma žmonių šios tikrovės ne
turi nagrinėjimo ir pasirinkimo galią. Kas supranta ir vietoj kovojus prieš neigiamas
dien milijonai įvairių dalykų atsiliepia į sąlygas, prie jų taikosi. Daug žmonių ku
žmogaus kūno jausmus. Čia stipriai vei riuos esame pratę inteligentais vadinti, da
kia pritraukimo nuostatas, kuris yra Vi bar, su tam tikru tonu, pasisako: “Aš vi
sumos nuostatas. Todėl sąmoningasis pro siems geras”, arba “man visi geri”. Aiš
tas, turintis pasirinkimo galią, iš milijonų ku, tai ne išmintis pasireiškia, o baimė,
įvairiausių į jausmus atsiliepiančių dalykų kuri tuojau vaizduoja asmens dvasinį su
pasirenka tik tuos kurie yra jam tinkami. žlugimą, silpnybę.
Nagrinėjimo ir pasirinkimo galia reikia
Neveiklų protą tankiai vadiname susąmoningai auklėti. Juo stipresnė ir aiš snudusiu, miegančiu arba pasyviu. Nei
kesnė nagrinėjimo ir pasirinkimo nuojie- giamąją protinę veikmę vadiname žalinga,
ga, juo aštresnis ir aiškesnis įžvilgis, tuo griaunančia, bei. ardančia veikme. Abie
nagrinėjimas ir pasirinkimas yra tobules jų stovių ir eigos pasekmės netikę. Kaip
nis. Čia guli dvasinės jiegos slėpinys.
veikmės pažadinimui taip ir žalingos veik
Pasąmoningasis protas nenagrinėja ir mės pakeitimui tėra vienintelis būdas —
nepasirenka; jis pilnai remiasi ant sąmo tai PATARIMAS. Bus kiekvienam aišku
ningojo proto, kurį galima vadinti sargu ikad tik išmintingas ir tikslingas patarimas
prie vartų, ir kaip jau sargas pro vartus tegali sužadinti apsnūdusį ir neveiklų pro
praleidžia, pasąmoningasis protas priima tą ir pakeisti neigiamas veiklias žmonių
viską be nagrinėjimo ir be pasirinkimo. Jei mintis, kurios pasireiškia žalingomis pa
sargas prie vartų — sąmonė — neišlavin sekmėmis. Tik pakeičiant neigiamas min
ta ir neturi nagrinėjimo ir pasirinkimo tis teigiamomis tėra galima priežastis pa
galios tai į pasąmonę įleidžia visko: blo šalinti. Nes mintis yra priežastis, o sąly
go, gero, teigiamo ir neigiamo. Pasąmo ga yra pasekmė.
nė yra sandėlis, iš kurio pasireiškia žmo
Jei paimsime pavyzdį kad ir iš pačių
gaus veikmė. Tą veikmę kaip tik ir atvai Amerikos Lietuvių dabartinio stovio, ma
zduoja asmens kokybė.' Tikrovė šiaip ap tysime kad pas daugumą yra labai neigia
rėžiama: “Iš gausybės širdies burna kal mas minties stovis. Skamba pranašystė
ba”. Nereik didelio mistro kad pažinti po pranašystės kad Lietuviai Amerikoje
žmogų kuomi jis yra.
išnyks ir tai už kokios dešimties ar pen
Nors sąmonė yra sargas prie vartų, kiolikos metų; kad Lietuvių jau nebusią.
vienok pasąmonė yra devynis kartus stip Šis klaidingas ir neigiamas pranašavimas
resne už sąmonę. Tik iš pasąmonės pasi pas daugelį prigijo ir įsikūnijo. Tai labai
reiškia visokia žmogaus veikmė (akcija), neigiamas pranašavimas. Jis jokia tikro
iš kurios pasireiškia aplinkuma ir pasek ve nepagrystas. Bet pasekmėje matome
mės, su lyg kurių sprendžiama išorinis gy ir jaučiame nuo Lietuviškų darbų atlyživenimas. Aplinkuma ir pasekmės tėra tik mą, neveiklumą, stagnaciją ir lyg lauki
atspindis to kas buvo vidiniame gyvenime. mą pranašautos mirties. Gyvam žmogui
Vienintelė proto veikmė yra mintis, o laukti mirteis tai IRONIJA!
mintis jau pati savaimi yra kūrybinė eiga.
(Bus daugiau)
Jei mintis neigiama tai ir kūryba bus nei
giama, o jei mintis teigiama tai kūryba ir
gi bus teigiama. Abi eigos išeina iš to
paties proto.
SU GRAŽIOMIS DAINOMIS
Aplinkybės ir sąlygos kuriose dabar
Po 5c su voku (konvertu)
pasaulis gyvena nelabai malonios. Desėtkai milijonų bedarbių, daug alkstančių, Štai visa eilė puikių Laiškų rašymui gimi
nėms ir draugams j Lietuvą. Visos dainos .
kuomet visko yra didžiausi pertekliai. Ko yra
atspausdintos gražiomis spalvomis su
mercija, pramonė be išimties visame pa paveikslėliais. Du paskutiniai numeriai yra
Laiškai vaikinams pas merginas rašyti.
saulyje sugriuvus. Baimė, beviltė, saužudystės ir dvasinis merdėjimas, tai šių
1—Musų Vilnius
laikų pasireiškimai. Amerikos dienraš 2— Musų šalelė
čiuose ir žurnaluose garsiai šaukiama kad
3— Sveikinimas
Amerika “griūva”. Vokietijoj nuolatinės
4— Kažin ar Regėsiu Gimtinį Kraštą
suirutės, stoka darbo, kebli materiale pa 5— Nulėk, Sakalėli
dėtis. Anglijoj, toje ramiausioje ir kul 6— Lietuvos Troškimas
tūringiausioje šalyje, ir ten milijonai be 7— Yra šalis kur Upės Teka
darbių, baduolių. Taigi, kur tik nepažvel 8— Aš Svajoju apie Tave....
gsi, visur apatija, pesimizmas, beviltė, bai 9— Nuskrisk, Dainuže
mė ir kiti neigiami apsireiškimai. Tas vis Laiškai spausdinti ant švelnios liniuotes pokas tėra tik pasekmės tos dvasinės veik
pieros, 3 puslapiai yra palikta rašymui.
mės kuri pirmiau buvo, veikė ir kūrė.
Reikalaukit šių Laiškų numeriais. Užmo
kestį galima prisiųsti pašto ženkleliais.
Medega, savo plastiškame stovyje, yra
bejiegė, neveikli, nerangi. Protas tiktai!
REIKALAUKIT “DIRVOJE”
veikmėje yra spėka, energija, galybė. Pro
Cleveland, O.
tas supavydaluoja ir valdo medega. Kiek 6820 Superior avė.

LAIŠKAI

Apie 73 met
Italijoj pragarsė
kas, kaipo pavei
Jo vardu ir daba,
dikališkų darbini
jos.
Tais laikais
turtuoliai lobo, p
veno iš vergti d
buvo net patvirl
liaus ir neliaujan
Visus darbus
riems nereikėjo r
karną apdarą duo
Vienoje tų la
200,000 vyrų, mot
Jie buvo pagrobti
lių laike užkaria
Graikijos, dalis bu
Jau ir tais la;
naudingiau yra kas
bą negu nužudyti,
siunčiami užkariau
są Italiją dirbti.
Prie to, vergų
plėšikai kurie lai v
Viduržeminių jurų
jo ir vogė žmones,
teigtas vergų turgi
davo iš rankų į ran
Vergti gyvenim
vo jo valdovas. N
vo geri ir žmoniški
kė ir maitino, bet
buvo bloga: jie dirb
iki sutemos, ir mie,
■žose pastogėse, jeigi
virame ore.
Nektirie vergai
nybas negu tik dirbi
se. Kurie buvo milž
dėjimo jie buvo par
toriais didžiūnų link
vo išvaromi į areni
žvėrimis, kur liejo į
ba žudanti, akivaizdi
nų, kurie saugiai sėd
Štai Kapuos mie
diatorius-galiunas, m
kijos, vardu Spartak
vo draugus gladiate
nebuvo paprastas vei
vyras. Nors buvo pi
čių niekas nesuvaržė,
laisvą jaunystę, ir n
Kiti jo draugai irgi i
laisvi ir gryžti Į save
pasakė jiems:
“Vienybėje galybė
spėką, bet mes vergi
kad savo spėkų nenai
na žmonių kurie norės
gijos jeigu tik mes p
žudykim savo sargus!
žmones rinktis, nes jie
Spartakas pertikri
sukilimas atliktas. Ša]
tos Kapuos! Bėga jie
gandą pakelėse vergam
Jie apsitenka saugią vi
kano viršūnėje ir apsi
Dienas iš dienos te
bėgėliai iš vergijos. 1
praskambėjo gandais a'j
toją. Pasigriebdami m;
kius iš savo valdovų gi
gai slinko linkui Vezuv
Romos valdovai ap
dalykas nebus sveikas
litis numalšinti. Pasiur
kareivių — manė kad t<
užteks suimti ir nubari:
Bet neužteko! Maii
pusiau kalno ir Romieči
Taip padrąsintas, S
vo pasekėjus į Kampani
biu manevru jis išsisuko
nės pasiųstos juos siunti;
atsirado Lukanijoj. Pa
laisvės žodį, na ir tukst
jo, kas Romą labai stirti
Vergai pagrąsino m
Bet kitų patarimų paklat
savo pulkais numaršavo į

Gruodžio 16, 1932

Gruodžio 16, 1932

SPARTAKAS
ARBA PIRMUTINĖ DARBININKŲ
REVOLIUCIJA

okį tik medega prisiima, I
u kaip tik pasireiškimu I
ios minties.
ienintelė kūrybinė jiega
;s daiktas be minties nenepasireiškia konkrečiu
vė yra šiaip aprėžiama:
lo veikmę, o veikmė veones. Taigi kiekviena
tis, o kiekviena veikmė
eiškianti darbo bei veikinga yra grumtis ir koėmis. Toks darbas yra
'aisingas. Kad neigiaeisti, reikalinga pakeisp sakant, reikalinga Ba
igiamai nustatyti. Tik
ina: ne sąlygos žmogą
us sąlygas. Dabarties
monių šios tikrovės ne
kovojus prieš neigiamas
kosi. Daug žmonių kunteligentais vadinti, datonu, pasisako: “Aš vi
“man visi geri”. Aiš
> pasireiškia, o baimė
)ja asmens dvasinį su
tankiai vadiname suu arba pasyviu. Neikmę vadiname žalinga,
dančia veikme. Abie>asekmės netikę. Kaip
i taip ir žalingos veika vienintelis būdas —
Bus kiekvienam aišku
ir tikslingas patarimas
uidusį ir neveikią proamas veiklias žmonių
eiškia žalingomis pa
derant neigiamas mingalima priežastis pa
yra priežastis, o sąly-

vyzdį kad ir iš pačių
abartinio stovio, ma
rmą yra labai neigiaSkamba pranašystė
Lietuviai Amerikoje
js dešimties ar penietuvią jau nebusią,
iamas pranašavimas
įsikūnijo. Tai labai
is. Jis jokia tikropasekmėje matome
viškų darbų atlyžiaciją ir lyg laukis. Gyvam žmogui
UJA!
giau)

i DAINOMIS
(konventu)
aiškų rašymui gimietuvą. Visos dainos .
iiomis spalvomis su
(utiniai numeriai yra
s merginas rašyti.

i Gimtinį Kraštą
nas
peš Teka
Tave....
že
švelnios liniuotes po
ra palikta rašymui.
ų numeriais. Užmo
ti pašto ženkleliais.

F “DIRVOJE”
Cleveland, 0.

Apie 73 metus pirm Kristaus gimimo
Italijoj pragarsėjo vergas vardu Sparta
kas, kaipo pavergtųjų darbininkų vadas.
Jo vardu ir dabar nekuriose šalyse yra radikališkų darbininkų klubai ir organizaci
jos.
Tais laikais viskas rėmėsi ant vergų:
turtuoliai lobo, puikiausiuose rūmuose gy
veno iš vergų darbo. Romos respublika
buvo net patvirkus iš perdidelio pertek
liaus ir neliaujamų lėbavimų turtingųjų.
Visus darbus apdirbdavo vergai, ku
riems nereikėjo nei algų mokėti, nei tin
kamą apdarą duoti.
Vienoje tų laikų Romoje buvo suvirš
200,000 vyrų, moterų ir vaikų verguvėje.
Jie buvo pagrobti ir atgabenti iš kitų ša
lių laike užkariavimų — daugiausia iš
Graikijos, dalis buvo Germanų klajūnų.
Jau ir tais laikais žmonės žinojo kad
naudingiau yra karo imtinį pastatyti į dar
bą negu nužudyti, taigi iš visų sričių buvo
siunčiami užkariauti vergai j Romą ir vi
są Italiją dirbti.
Prie to, vergų pargabendavo ir jurų
plėšikai kurie laivais bastėsi pakraščiais
Viduržeminių jurų ir plėšė bei užpuldinė
jo ir vogė žmones. Mieste Delos buvo įs
teigtas vergų turgus kur per dieną perei
davo iš rankų į rankas iki 10,000 vergų.
Vergų gyvenimas buvo toks kokis bu
vo jo valdovas. Nekurie šeimininkai bu
vo geri ir žmoniški ir vergus gerai užlai
kė ir maitino, bet bendrai vergų padėtis
buvo bloga: jie dirbo ukėse nuo saulėtekio
iki sutemos, ir miegodavo susigrūdę ma
žose pastogėse, jeigu nenorėjo miegoti at
virame ore.
Nekurie vergai gaudavo kitokias tar
nybas negu tik dirbti laukuose ar namuo
se. Kurie buvo milžinai stipraus kūno su
dėjimo jie buvo parinkti tarnauti gladia
toriais didžiūnų linksminimui. Jie būda
vo išvaromi į areną kovoti su žiauriais
žvėrimis, kur liejo kraują, laimėdami ar
ba žudami, akivaizdoje ištvirkusių didžiū
nų, kurie saugiai sėdėdami į tai žiūrėdavo.
Štai Kapuos mieste, vienas tokis gladiatorius-galiunas, milžinas vergas iš Tra
kijos, vardu Spartakas, prikalba kitus sa
vo draugus gladiatorius streikuoti. Jis
nebuvo paprastas vergas, bet protaujantis
vyras. Nors buvo pavergtas, bet jo min
čių niekas nesuvaržė. Jis prisiminė savo
laisvą jaunystę, ir norėjo gryžti namon.
Kiti jo draugai irgi išsireiškė norėtų būti
laisvi ir gryžti Į savo tėvynę. Spartakas
pasakė jiems:
“Vienybėje galybė. Mes vergai turim
spėką, bet mes vergaujam kitiems todėl
kad savo spėkų nenaudoj am. Italija pil
na žmonių kurie norės išsiliuosuoti iš ver
gijos jeigu tik mes pravesim kelią. Nužudykim savo sargus! Ir eikim šaukdami
žmones rinktis, nes jie tik laukia žodžio!”
Spartakas pertikrina savo draugus, ir
sukilimas atliktas. Šalin, šalin iš prakeik
tos Kapuos! Bėga jie į kalnus ir platina
gandą pakelėse vergams sekti paskui juos.
Jie apsirenka saugią vietą Vezuvijaus vul
kano viršūnėje ir apsibuna.
Dienas iš dienos ten plaukia nauji pa
bėgėliai iš vergijos. Visa pietinė Italija
praskambėjo gandais apie vergų išliuosuotoją. Pasigriebdami maisto ir ginklus ko
kius iš savo valdovų galėjo sugriebti, ver
gai slinko linkui Vezuvijaus.
Romos valdovai apsižiūrėjo kad toks
dalykas nebus sveikas ir sumanė sukilė
lius numalšinti. Pasiuntė armiją iš 3,000
kareivių — manė kad tokio būrio kareivių
užteks suimti ir nubausti maištininkus.
Bet neužteko! Maištininkai nulipo iki
pusiau kalno ir Romiečius sumušę išvaikė.
Taip padrąsintas, Spartakas vedė sa
vo pasekėjus į Kampanijos lygumas. Ga
biu manevru jis išsisuko iš kitos kariumenės pasiųstos juos sumušti, ir neužilgo jie
atsirado Lukanijoj. Pakeliais jis skelbė
laisvės žodį, na ir tūkstančiai dėjosi prie
jo, kas Romą labai surūpino.
Vergai pagrąsino net pačiai Romai.
Bet kitų patarimų paklausęs Spartakas su
savo pulkais numaršavo į pajūrį iš kur ti-
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kėjosi išplaukti į Sicilijos salą, nes tenai
žadėta jam daugiau pasekėjų. Bet jurų
piratai pasirodė neištikimi: jie žadėtų lai
vų nepristatė. Spartakas liko su savo pa
sekėjais pajūryje. Dabar pasirodė kad jie
neišvengs atviro mūšio su kariumene. Kariumenė užklupo juos pajūryje. Pirmus
burius kareivių jie sumušė ir nustūmė at
gal; bet vergų spėkos pasirodė persilpnos.
Romiečiai juos sumušė ir Spartakas — tas
narsus Spartakas — žuvo kaip žuvo dau
gybė kitų vergų.
Toje vietoje buvo išstatyta dešimts
tūkstančių kryžių, o ant jų užkarta kūnai
tų vergų kurie norėjo atgauti sau laisvę—
kaipo persergėjimas kitiems vergams kad
nesikėsintų sau laisvės jieškoti!

O

O

LIETUVOS ĮDOMYBĖS

Vygrių ežeras yra Suvalkijos pietuo
se, į žiemos rytus nuo Suvalkų miesto (da
bar Lenkų okupuoto). Turi apie 43 ket
virtainius kilometrus ploto. Garsus savo
žuvimis: stintomis, vašilais (lašišiais), kar
piais ir kitomis žuvimis. Prieš du šimtu
metų Vygrių ežero saloje įsikūrė vienuo
liai (kamenduliai), kurie nutiesė pylimą iš
salos iki kranto. Tie vienuoliai turėjo sa
vo valdžioje dar aplinkinius ežerus ir pa
tys vertėsi žvejyba.
Šešupė, garsi dainose upė, prasideda
netoli Ančios įtakos ir teka išpradžių į va
saros rytus pro Kalvariją (Suvalkijoje),
ties Liudvinavu pasuka maždaug į šiaurę;
toliau teka pro Mariampolę ir Šunskų val
sčių, nuo čia pasuka į vasaros vakarus ir
teka pro Pilviškius, Naumiestį, Lietuvos
ir Prūsų pasieniu pro Šilgalius, Slavikus,
Kirkilus, Prusnose pro Lazdynus, ir Ra
gainės apskritį, iki įteka į Nemuną prie
šais Vilkiškio kalvas ir Žemaičių upę Ju
rą. Šešupės žiotys buvo atgręžtos vienu
kilometru į rytus, kad Nemuno nesusmėlintų. Šešupė turi apie 170 kilometrų il
gumo ir ketvirtą savo tėkmės dalį (42 ki
lometru) nuteka Prusnose.

LIETUVOS
ŽEMLAPIAI
30c

šie Lietuvos žemlapiai yra labai aiškus, nu
rodanti visus miestus, miestelius ir bažnyt
kaimius; kelius, upes ir ežerus; taip kad tu
rėdami šį žemlapį galėsit puikiai apsipažinti su Lietuvos padėtimi: kurioje dalyje kas
randasi, kur susieina rubežiai kitų šalių,
ir viską kitą reikalingo jame rasite.
Su persiuntimu į kitus miestus — 30c.
Kaina:
vietiniams po 25c.

Reikalaukit “Dirvoje”

VALGIŲ
GAMINIMAS
ir Namų Prižiūrėjimas
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.

Reikalaukit “Dirvoje”

DU BROLIAI

PER TVORA

Senai besimatė.
Jurgis: Mačiau laikraš
PASIDAIRIUS čiuose kad pajieškai pačios.
O aš vis maniau kad tu jau
vedęs?
Spurgis: Taip ir yra. Aš
esu vedęs. Aš paj ieškau pats
savo pačios, nes jau visa sa
vaitė kaip nemačiau.
4/
Pasimokino
Teisėjas (į liudininką):
Tamsta girdėjai barnį ir,
Nepataikiau į cielių
matei muštynes šio vyro su
Šimtą dvidešimts ji svėrė, savo pačia; ką gali į tai pa
sakyti?
Ir lengvutė jos šypsą
Liudytojas: Tiktai viena
Mano širdį tuoj užkure
kad
pats niekados nevesiu!
Neužgęstama liepsna.

KALENDORIUS

1932

19?

Gruodis-December
Sekmad.
Pirmad.
Antrad.
Trečiad.
Ketv’tad.
Penktad.
šeštad.

18
19
20
21
22
23
24

šv. M. P. laukimas. Gotvila, Veidavis
Nemezijas. Gerdvilis, Rymantė
Urbonas. Mite, Kylikis, Grožvylė
| Tomas ap. Ilgis, Girenė, Knigvaldis
Zenonas. Gedvidas, Dobile
K
| Viktorija. Korė, Velbutas, Žibutė
Kūčios. Adomas ir Jieva. Jogaila, Minvyde

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—Ketvergas; Penktadienis—Pėtnyčia; šeštadienis—Subata.
savo žalumoj retai švelni ir lengva,
ir jie jaučia abiejų, vyrų ir moterų,
rūkytojų reikalavimą tikrai švelnaus
cigareto. Šie milijonai rūkytojų
Mes gyvename mokslo stebuklų Lucky Strike cigaretuose rado ne
laikuose, industrijos srityje. Tech abejotiną švelnumą, kurio visi jiešnikos pažanga palietė beveik visa ko, o kadangi jie yra spraginti, juo
se nesiranda žalio tabako.
ką žmonės mato, naudoja, girdi ar
Joki s kitas cigaretes nesuteikia
paliečia. Nerudyjantis plienas; au
gerklei tokios apsaugos kokią duo
tomobilio priešakiniai stiklai kurių
da spraginimas. Jis buvo išrastas
skeveldros nelaksto į visas puses
išimtinai del Luckies, ir vien tiktai
laike susimušimo; sudėtiniai meta
Luckies jį tur. Todėl nenuostabu
lai kurie yra daug stipresni negu
kad žmonės visur skaito Lucky cibent kuris iš senųjų; radio; televi
garetus tikrai švelniais cigaretais.
zija; tai yra keletas iš moderniškų
mokslo stebuklų. Progresas yra in
Tik rinktiniai puikia
naminio
dustrijos obalsiu šiandienų.
ir Turkiško tabako lapai audojama
Cigaretų industrijoj, Lucky Strike Luckies išdirbime, ir šis puikus taišdirbėjų buvo padaryta didelis žin bakas, tinkamai pasendintas ir iš
gsnis pirmyn Įgyvendinant spragi- nokintas, yra perleidžiamas per pa
nimo procesą, kuris- įima vartojimą gerinamą spraginimo procesą. Šta
ultra-violetinių spindulių. Luckies kodėl Lucky, kurį paimsi rūkyti, y
išdirbėjai pasikvietė pagalbon mok geras cigaretas. Valymas išim.
slą kad pagaminus tikrai švelnų ci tam tikrus nešvarumus kurie papras
garete, 0 atsakymui mokslas davė tai randasi žaliame tabake ir pri
rūkytojams tą dabar garsų valymo duoda Lucky cigaretams tą malor.,
procesą kurį apibrėžia žodžiai “It’s švelnumą, kurį lepus rūkytojas tai;
Toasted”.
mėgsta. Ir todėl spraginimo proce
Luckies išdirbėjai supranta kad sas suteikė milijonams rūkytojų di
žalias tabakas neturi vietos cigare desnio malonumo iš jų cigareto.
tuose. Jie pripažysta jog Gamta
(Advertisement)

MOKSLO STEBUKLŲ
ERA

Melsvos akys, kaktoj švietė,
Perdaug girti netinka
Mano žingsniams kelrodžiai
Ūkininkas
apžiūrėjęs par
Dieną, naktį sau galvojau
duodamą
arklį,
klausia ar
Ją mylėti amžinai.
klio savininko:
Mano mintys subirėjo,
— Kaip, šis arklys gali
Niekais jos nuėjo,
režimą traukti ar ne?
Nes tas šimtas ir dvidešimt
Pardavėjas: Dar ir kaip
Už kito išėjo.
veža. Pasikinkęs įsėdai, bo
V.
tagu kebšterėjai į šoną, tik
■V
pats laikykis ir kepurę laikyk;
kaip iš pypkės ir nė
Užrašas ant Paminklo
jusi
30
kilometrų nuvažia
Kapinėse
vęs.
Kuo aš esu, tuo busi tu;
Ūkininkas,
pertraukda
Ir aš buvau, kuo dabar tu; mas kalbą:
Kur aš esu, ateisi tu,
— Teprasmenga toks tva
Atspėk, brolau, kur aš esu? rinys! Aš nuo miesto gy
V. venu 18 kilometrų ir šitokiu
aitvaru važiuodamas nie
kad namon neparvažiuosiu.
Latvys ir Velnias
Kartą užsidėjęs šautuvą
ant pečių ėjo Martynas į
mišką medžioti. Staiga jam
kelią užstojo velnias ir žiū
rėdamas į šautuvą klausia:
— žmogau, ką čia neši?
— Pypkę, — šypsodamas
atsakė Martynas.
Velnias paprašė parūky
ti iš tos jam dar nematy
tos pypkės. Martynas no
riai sutiko duoti ir įkišo
šautuvo galą velniui į burna.
u
— Trauk,.— sušuko Mar
tynas, paspausdamas gaidį
Kuomet miške nutilo šo Išrašykit knygą “KLAJŪNAS” savo draugams KALĖDOMS DOVA
vinio garsas, velnias nusi
PRISIŲSKIT LAIŠKE DOLARĮ IR NETRUKUS GAUSIT KNY
spjovęs sako Martynui:
— Kokia tvirta tavo ta
boka. Nenoriu! Lik svei
kas! — ir pradingo miške.

$1 JAU GATAVA! $1

Kaip kaimiečiai sutinka
naujai nukaltus žodžius
Motiejus: Žemėtyra? Ką
reiškia šitas Lietuviškas žo
dis?
Baltrus: Nagi tai reiš
kia žemė yra tyra, voliokis
kiek nori, neišsipurvinsi.
Motiejus: O aš maniau
kad žemė ten yra kur musų
nėra....
Tankiai pasitaiko
Ponas (naujai samdomam
vežikui): Tai priimu tave
tarnauti, tik atsimink kad
Miką išvijau iš vietos tik
užtai kad dažnai pasiger
davo.
Vežėjas: Klausau pono!
Ponas: O tu ar esi blai
vus?
Vežėjas: Labai dažnai,
ponas!
A-

Ne tas juokinga kas pats
savaime jau juokinga, bet
tas juokinga kur norima
pajuokti, o nieko neišeina.

Napoleono atsakymas
Vieną kartą Prancūzų
imperatoriui Napoleonui I
paimtas Vokiečių generolas
pasakė su panieka kad Vo
kiečiai kariauja ne del pi
nigų, kaip Prancūzai, bet
del garbės.
— Tas teisybė, — atsakė
Napoleonas šypsodamasis:
kiekvienas stengiasi iškovoReikalaukit “Dirvoje’
6820 Superior Ave.
(Čleveland, Ohio j ti tai ko jam trūksta.

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

Šis metas yra 550 sukatuvių metas nuo mirties Didžio Lietuvos Ku
nigaikščio KEISTUČIO. Apysaka “KLAJŪNAS’ yra kaip tik iš laikų
Keistučio, nes atsimenate kaip pradžioje apysakos Merkys lankosi Tra
kuose ir sutaria su Keistučiu Vilnių užimti, kaip užsitraukia Keistučio uzsirustinimo už nepaklusnumą, ir apysaka baigiasi su musų karžygio kla
jūno Merkio prietikiais su Keistučiu. Taigi “KLAJŪNAS“ bus jums f
lųima atmintis šių 1932 metų, kuriuose visa Lietuvių tauta mini Kei
čio 550 metų mirties sukaktuves. Jis buvo Jogailos nužudytas 1382 <

“DIRVA”

6820 Superior Ave.

Cleveland, O

Gruodžio 16, 1932

Gruodžio 16, 1932

“DIRVOS” VAJAUS EIGA

NARKUNU PILIAKALNIAI •

CLEVELAND, OHIO

6820 SUPERIOR AVE.

Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

DIRVOS” VAJAUS atliks kultūrišką darbą.
Dabar yra žiemos laikas,
REIKALE
dienos daug trumpesnės, o

Rokiškio apielinkė yra į krautos krūsnys akmenų,
negarsi savo gamtos gra- po kuriais ilsisi žuvę kry
Gerbiamieji! Gal jums ir
žiumi. Bet negarsi vien žiuočių ir Lietuvių kariai,
del to kad tas kraštas neiš Padavimas sako kad ten nusibodo beklausant musų
garsintas ir jo paslaptys kryžiuočių vadas įsiveržęs atsišaukimų “Dirvos” Va
gludi dar ežerų dugnuose į Lietuvių pilį ir kalavijo jaus reikale. Bet šiandieni
ir po kalneliais.
smūgiu nukirto vieną Lie niame gyvenime be jų sun
Kaslink Lietuvos gamtos tuvių vadą, Mantvydą. Šis ku apsieiti.
grožio, tai tik koks aklas dar sukaupęs savo paskuti Kurie skaitote “Dirvą”
neišmanėlis ar prisigėręs nes jiegas jėtimi nudūręs žinote kad dabar eina nau
svetimo raugo gali pasaky kryžiuočių kariumenės va jų skaitytojų vajus ir kad
ti kad Lietuvos gamta ne dą. Abiejų pusių vadai ten už pasidarbavimą skirta at
graži ir- neįdomi.
ir buvę palaidoti.
lyginimas tiems kurie dau
Lietuvos kiekvienas kal Toliau į rytus ant vieške giau pasidarbuos. Daugelis
nelis, kiekvienas skardžius lio Južintai-Rokiškis randa pasinaudojo ta proga, užra
ir ežeras, turi istorinę reik si Petrašiūnų piliakalnis. šė po pluoštą skaitytojų ir
šmę ir svarbą. O tą svar Šis vadinamas “Vilniaus a- pasidarė sau po keletą dolabą pažink, ir paprastas kal kis”. Iš tos vietos labai pui rių.
nelis tau bus reikšmingas kiai buvę matyti šimtas su
Gerai žinome kad šiais ir
ir mylimas.
viršum kilometrų Vilniaus
sunkiais
laikais naujų skai
Taigi ir Rokiškio kraš link. Iš pietų pusės tik la
tytojų
gauti
nėra taip sun
tas yra pažymus, turi įdo bai arti privažiavus pama
ku
kaip
buvo
dvidešimts
mybių ir gražumą.
tai piliakalnį, o iš žiemių
metų
atgal.
Tais
laikais
Meškėnų kalnas 33 siek jis matosi iš labai toli. Iš
snių aukščio, supiltas Pran pietų pusės matymą truk daugelis iš musų mažai lai
cūzų, buvo kaipo svarbi do vietos kalvuota žemė, ir kraščius skaitėm, daugelis
žvalgybos vieta. Žymu ir net arti esant dar reikia bijojo kad laikraštis jo nepakreiptų Į kitą kelią, bi
dabar dar apkasai.
pajieškoti piliakalnio.
jojo
kad laikraštis neati
Skrebiškio koplyčkalnyje Užlipus ant to piliakalnio
trauktų
nuo katalikiškos ti
randasi įvairių sagų, gink nuo jo matosi tiek kiek tik
lų ir senoviškų puodų. Ten žmogaus akys gali matyti. kybos arba nuo kokio kito
yra gyvenęs Totorius Kai- Padavimuose sakoma kad kio nusistatymo. Bet šian
Mai, kuris buvo savo pulkų ten jaunimas švęsdavęs Jo dien jau to nėra, kožnas
karvedis ir uoliai kariavo nines. Nakties laiku pasi- protaujantis žmogus neno
už Lietuvą ' prieš kryžiuo rodydavus akis kuri žiūrė ri būti be laikraščio, neno
čius. Kai-Mai tapęs nužu davus Vilniaus link. Rai ri būti be pasaulio žinių na
dytas slaptai įsibriovusių telis pro akį pažvelgęs su muose. Protaujantis žmo
kryžiuočių ir jo pilis su šukdavęs: “Jau artinasi iš- gus šiandien supranta kad
geras laikraštis yra jo vie
griauta. Kai-Mai šeimos li liuosavimo valanda!”
kučiai pasitraukė į pietus Piliakalniai apsupti dviem nintelis draugas kuris jam
apsako kad pasaulyje deda
aštuonis kijometrus ir ten dideliais įdubimais.
Per si, draugas kuris duoda jam
apsigyveno. Tuo vardu ten vieną įdubimą teka Audros
gerų patarimui
stovi kaimas Kamajai.
upė. Seniau ir kitu įdubi
Koplyčkalnis stovi ant mu tekėjo “Audra-vaikis”. Per tai šiandien ir nėra
kalno miške prie vieškelio Taigi piliakalniai išstatyti taip sunku laikraštį užrašy
Rokiškis-Kamajai.
gana gražioj ir sunkiai pri- ti, kadangi kožnas žino jo
Vytauto laikuose kur da einamoj vietoj. Vargiai ir reikšmę ir naudingumą. Tik
bar stovi miškas ir šienau dabartinių laikų valstybių reikia energijos, reikia pa
jamos pievos buvo vienas kariai galėtų išrinkti taip sišventimo ir truputi liue
ežeras. Jo ilgis buvo 18 ki gerą apsigynimo vietą.
so laiko, o darbas bus pa
lom., o plotis 6 kl. Tam ga
P. Kriukelis. sekmingas ir darbuotojai
lima patikėti, nes toje pla
čioje apielinkėje randasi
slaptų požeminių ežerų gel
mių ir supančių pelkių.
Į rytų pietų puse randa
si du Narkunų piliakalniai.
Vienas randasi už Ragelių
4 kilometrai Narkunų lau
kuose. Kalnas maždaug tu
ri 15 metrų aukščio, 100
metrų ilgio, o pločio 40 met
rų. Padavimuose vadina
Prirašykit apačioje paliktose linijose vardus ir aiš
mas “Vadakapiniu”. Ap
kius antrašus savo pažystamu ir draugų kurie dar ne
link piliakalnį randasi suskaito “Dirvos". Mes pasiųsime jiems “Dirvą” pamaty

EI. VYRAI IR
MOTERYS!

O, žiūrėk!
Močiutė jau
Gali Nulipt
Tropais—

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.

o vakarai ilgi. Reikia turė
ti koks nors užsiėmimas.
Kortavimas ir šiaip tušti
pasikalbėjimai nubosta. Tai
laikraštis ir naudingos kny
gos yra geriausias draugas
praleidimui liuoslaikio.

Dabar laikas išrašyti
“Dirvą”

Ateina Kalėdos ir Nauji

metai. Mes neturim pa
miršti ir savųjų Lietuvoje,
jie taipgi nori žinoti kad
plačiame pasaulyje dedasi;
jiems rupi žinoti Amerikos
Lietuvių gyvenimas. Dabar
darosi didesnis ir didesnis
draugiškumas tarpe Ameri
kos ir Lietuvos Lietuvių;
vieni kitus pradeda didžiau
pagerbti, didžiau vieni už
kitus užtarti, ir neilgai tru
kus sueis į tokį draugišku
mą kokiame visi Lietuviai
turi gyventi nežiūrint kur
jie butų. O “Dirva”-“Liaudies Tribūna” ir yra laik
raštis kuris tarpininkauja
ir bando sukurti brolišku-

mą tarp musų tautos žmo
nių. “Dirva” yra vienas iš
kelių Amerikos laikraščių
kurie nueina į Lietuvą be
trukdymų ir pasiekia musų
gimines ir draugus kuriems
tik yra “Dirva” išrašyta ir
pas. kuriuos sueina visas
kaimas skaityti ar klausy
ti. Taigi matot, gerbiamie
ji, kad laikraštis užrašyti
kaipo Kalėdų-Naujų Metų
Dovana bus viena iš labiau
sia įvertinamų jūsų dova
nų kuri lankys jūsų namiš
kius ne vien per šventes bet
ištisą pusmetį ar metą.
Taigi, gerbiami “Dirvos”
vajaus darbuotojai, rėmėjai

ir skaitytojai, pasistengkite
prisidėti prie vajaus pabai
gtuvių dar daugiau, užra
šydami “Dirvą” saviškiams
čia ir Lietuvoje ir kitur gy
venantiems. Raginkit ki
tus užsirašyti ir išrašyti
‘Dirvą” visiems kas tik kam
gali.
Mes suprantam kad da
bar laikai sunkus, bet yra
dar kiek dirbančių žmonių,
o apšvietą myli visi, ar dir
bantis ar bedarbis.
Taigi dar kartą prašome
visų stoti į “Dirvos” arto
jų eiles, kad visi galėtume
pasidžiaugti šiuo dideliu
darbu.
Jonas Jarus.
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PRIIMAM LIETUVOS BONŲ KUPONUS 1933 METU

Milžiniškas “DIRVOS” Naujų
Skaitytojų VAJUS!

Kaune yra netoli
pyklų.
Kaune dabartimi
yra netoli 150 kirpy
riose dirba apie 41
nių. Prieš karą, kai
buvo apie 75,000 gj
tebuvo tik 35 kirpyk
skutimu metu gal bi
kirpyklų gausumo p
jo jų ekonominė pade
limas daiktas kad nu
metų numažam skaic
pyklų teks ir užs
Kauno kirpėjai buvo
dienomis susirinkę
savo padėti. Jie nut;
syti vyriausybei me
durną, nušviesti jame
kirpyklų ekonominę
ir prašyt kad iš sveti
kirpyklų savininkų bi
imti darbo leidimai. 1
do kad Kaune devyni
klų savininkai yra s
šaliai, tarp kurių vien
SSSR, vienas Uragva;
vienas Anglijos piliet

Petrulis eis į kalėjim
neriems metams
Kaunas.— Visuome:
atsimena, kad krikši
demokratų- laikais bui
nansų ministeris Petru
piniginius dalykus bu\
smerktas kalėti graso
Įėjime 1 m. 6 mėn. T
bausmės vykdymas bu1
laikytas, iki respubliko:
zidentas išspręs p. Pe
malonės prašymą, kui
jis prašo dovanoti bai
Dabar respublikos prez
tas Petrulio prašymą
sprendė — bausmė nei
nota, bet sušvelninta.
m. (L mėn. grasos kale
palikta vieneri metai
prasto kalėjimo. Beto, b
nesusiaurinamos.
‘D.

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

Kalėdų Dovanų

Pagelbėjo Geliamai Rankai,
Sako Ponia Nowakowska
“Per suvirs du metu turėjau neap?
komai geliamą ranką. Naudojau įv;
rius linimcntus, plasterius ir most
• Tačiau niekas nepagelbėjo. Pag
liau išnaudojus dvi bonkas Inkai
Pain-Expcllcrio visi skausmai pran;
ko. Aš dabar esu visiškai sveik
ačiū stebėtinai geram vaistui Paii
Expelleriui.”

DABAR PATS LAIKAS!

Philadelphia, Pa.

^ž^Dabar yra pats geriausias laikas išra-.
syti “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 “MERUNAS,

7

JUODO KARŽYGIO SŪNŪS”. Kurie
iki šiol Dirvą” prenumeravot, apie tai
jau žinot, bet mes norime kad jus patiektumet progą kuodidesniam skaičiui

Visas
Pasaulis
linkęs
prie

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.

DIRVA” DABAR YRA PIGIAUSIAS DARBININKO PASILINKSMINIMAS, KA

DA VISOKIEMS KITIEMS PASILINKSMINIMAMS PINIGU MĖTYT NĖRA.

KAINUOJA METAMS
’
ii tik
ilk pusei metų
Galima
išsirašyti
Pusei metų ■- Pusė kainos

Parsiduoda visose Vaistinėse.
Naudokit WELDONA Tablets
Reikalaukit DYKAI, pilnai iliustruo
tos 24 pusi, knygelės, "History of
RHEUMATISM’, su nurodymais ir
aprašymais reumatizmo peru, j
WELDONA CORPORATION
Dei* 7, Atlantic City, N. J.

>>

kitur

PRIIMK “KALEDIN
AMERIKOS

$3.00 J

Kas dabar užsirašys “Amerikos
gaus LAIKRAŠTĮ ir DOVANAI
ŠIŲ EUROPOS TAUTŲ KARIA
NĖJ KARĖJ su LIETUVOS KAi
LAPIŲ, 193 dubultavi puslapiai—
134 paveikslai.
Apie tos knygos vertę daug ei;
sim, kad iš joje aprašytu kariškų
džių jgysit, daug nežinomų dalykų
mas lėšavo virš $2,000.00 Bet n
tint, atiduosiu! ją Už DYKATačiau jei kas tos knygos nen
prisiusi tik $1.50 ir Amerikos Lie
metus. O prie to dar duosim KAI
LENDORIŲ 1933 METAMS, su
ŠVENTĖMIS. Kalendorius labai
VEIKSLU. Plasiskubinkit.

Atnaujindami savo prenumeratas, patys naujai užsirašydami arba kitiems užrašyda

Nustojo 20 Svarų
Riebumo į 4 Savaites
Mrs. Mae West iš St. Louis. Mo.,
rašo: ‘Aš esu 28 metu amžiaus ir
svėriau 170 svarų iki panaudojau
vieną dėžę Kruschen Salts tik 4 sa
vaitės atgal. Dabar svečiu 150 sv.
Taipgi turiu daugiau energijos ir
neturiu alkanų jausmų.“
Riebus žmones turėtų gerti šauk
štuką Kruschen Salts stiklo karšto
vandens rytais prieš pusryčius—jos
yra SAUGUS, nekenksmingas būdas
numažinti savo svorį kaip patyrė
tūkstančiai vyrų ir moterų.
Gaukit' bonką Kruschen Salls iš
vaistinės bile kur Amerikoje (išteksi
4 savaitėms) ir mažai kaštuoja. Jei
La bonka nepertikrins jus kad tai i
yra SAUGUS ir tikras būdas nusto
ti riebumo—pinigai bus grąžinti.

l ^ERIKOJE
’KANADOJE
/ LIETUVOJE ir

Alelle

$2.00 0

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

|

6820 SUPERIOR AVENUE

CLEVELAND, OHIO
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I
“DIRVA

6820 Superior Ave.

Cleveland, O.

AMERIKA - KANADA - LIETUVA - SUKRUSKITE!

= ' Stokite visi į “Dirvos” Artojų eiles — reikia daugybės darbininkų — uždirbkit kelis dolarius.
llllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllliuillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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AMERIKOS

11 VERNON STREET

Gruodžio 16, 1932

’’

>džio 16, 1932

., pasistengkite
■ vajaus pabaidaugiau, užrazą” saviškiams
>je ir kitur gyRaginkit ki
ti ir išrašyti
ns kas tik kam
titam kad dankųs, bet yra
lančių žmonių,
zli visi, ar dirarbis.
tartų prašome
‘Dirvos” artovisi galėtume
šiuo dideliu
Jonas Jarus.

®

IŠ LIETUVOS

&

Kaune yra netoli 150 kir (KAIP DZŪKAI EŽE
pyklų.
RE VELNIĄ GAUDĖ

Kaune dabartiniu metu j 160 žmonių už jo pagavimą
yra netoli 150 kirpyklų, ku tikėjosi 200 litų gauti. Vie
riose dirba apie 400 žmo toj pinigų jie gaus kalėjimo.
nių. Prieš karą, kai Kąune Simnas, Alytaus apsk. —
buvo apie 75,000 gyventojų Beveik kas rudenį ir pava
tebuvo tik 35 kirpyklos. Pa sarį vis kas nors įvyksta
skutiniu metu gal but ir dėl kas kitur pasigailėjimą dėl
kirpyklų gausumo pasunkė žmonių tamsumo ir juoką
jo jų ekonominė padėtis. Ga gali sukelti, o čia didžiausia
limas daiktas kad nuo naujų įvykį sudaro. Sakysime, pe
metų numažam skaičiui kir reitais metais keli Aleknopyklų teks ir užsidaryti. nių kaimo vyrai pamatė
Kauno kirpėjai buvo šiomis laukais bėgantį rudą gyvulį
dienomis susirinkę aptarti ir nusprendė kad tai bus
savo padėtį. Jie nutarė ra vilkas. O jei vilkas, tai rei
šyti vyriausybei memoran kia jam daryti galas. Sma
dumą, nušviesti jame sunkią gių vyrų būrys, basliais ap
kirpyklų ekonominę padėtį siginklavę, išvijo tariamąj'
ir prašyt kad iš svetimšalių vilką į Žuvintu ežerą kur jį
kirpyklų savininkų butų at valtimis prisiviję ir užmušė.
imti darbo leidimai. Pasiro Ištraukę vilką nustebo, kad
do kad Kaune devyni kirpy ant jo kaklo buvo diržas su
klų savininkai yra svetim variniu numeriu, kokį savi
šaliai, tarp kurių vienas yra valdybės išduoda šunims.
SSSR, vienas Urugvajaus ir Džiaugsmas po tokio atra
vienas Anglijos pilietis.
dimo dingo. Šuva buvo už
“L. A.” kastas, bet vėliau kaltinin
kai vienas kitą išdavė. Šuns
Petrulis eis į kalėjimą vie- savininkas juos patraukė
neriems metams.
ieson. Teismas už sanberKaunas.— Visuomenė dar tardo veislės šuns nugalabi
atsimena, kad krikščionių jimą juos nubaudė.
demokratų laikais buvęs fi Šį pavasarį į Žuvintu eže
nansų ministeris Petrulis už rą atskrido dvi gulbės. Alekpiniginius dalykus buvo pa ronių kaimo keli vyrai pa
smerktas kalėti grasos ka matę jas nustebo jų riestais
lėjime 1 m. 6 mėn. Tačiau kaklais ir pamanė kad tai
bausmės vykdymas buvo su yra nepaprasti paukščiai,
laikytas, iki respublikos pre kuriuos reikia tuojau gala
zidentas išspręs p. Petrulio byti. Laiveliais prisėlinę vie
malonės prašymą, kuriame tą nušovė ir pasigirdami
jis prašo dovanoti bausmę. savo “nuopelnais”, parodę
t)abar respublikos preziden gulbę tada ten viešėjusiam
tas Petrulio prašymą iš Amerikiečiui teiravosi iš jc
sprendė — bausmė nedova kokią jie dovaną iš valdžios
nota, bet sušvelninta. Iš I gausią už tokį darbą. “Ka
m. 6* mėn. grasos kalėjimo lėjimo” — atsakė tasai, “neš
palikta vieneri metai pa gulbės šaudyt draudžiama.”
prasto kalėjimo. Beto, teisės
Neseniai čia kilo tikras
nesusiaurinamos.
sujudimas. Kaž kas Alekno
‘ D. N.”
Pagelbėjo Geliamai Rankai,
Sako Ponia Nowakowska
“Per suvirs du metu turėjau neapsa
komai geliamą ranką. Naudojau įvai
rius linimentus, plasterius ir mostis.
Tačiau niekas nepagelbėjo. Paga
liau išnaudojus dvi bonkas Inkaro
Pain-Expellcrio visi skausmai prany
ko. Aš dabar esu visiškai sveika,
ačiū stebėtinai geram vaistui PainExpellcriui.”
S. N.
Philadelphia, Pa.

JAU PRIIMAM 1933
M. BONŲ KUPONUS
“Dirva” jau priima Lie
tuvos Bonų 1933 metų ku
ponus už jų pilną vertę.
Siųskit savo 1933 metų
Bonų kuponus už “Dirvą”
arba už knygas.
“DIRVA”
6820 Superior av. Cleveland, O

globus
Kiekvienas vyras sutvertas bū
ti laiminau ir jieško sau smagu
mo. Dauguma žmonių randa lai
mę apsivedime. ApsiVedlmas yra
didžiausia laime. Kožnas žmogus
yra laimingas kuris turi gerų
draugų, o geriausias draugas yra
vyras arba žmon. Mes turime di
džiausi surašą ypatų kurios nori
rasti sau tinkamų gyvenimo drau
gą. Daugelis yra turtingos ir yra
dori ir tinkami žmonės. Visos in
formacijos užlaikomos paslaptyje.
Kam laukti? Apsivesk ir gyvenk
laimingai. Rašyk tuojau dykai in
formacijų. Pridek 5c štampą at
sakymui.
(2)

“GLOBUS”
Dept. 54-B
382 Bathurst Street
Toronto, Ont. Canada.

PRIIMK “KALĖDINES
DOVANAS NUO
AMERIKOS LIETUVIO”
Kas dabar užsirašys “Amerikos Lietuvį” metams ir prisius $2., tas
gaus LAIKRAŠTI ir DOVANAI $2.40 vert5s ISTORIJĄ ŽYMIAU
SIŲ EUROPOS TAUTŲ KARIAVUSIŲ SENOVĖJE ir PASAULI
NĖJ KARĖJ su LIETUVOS KARIUOMENĖS PRIEDU, su ŽEMĖ.
LAPIŲ 193 dubultavi puslapiai—pavieniai su priedu, -156 puslapiai,
134 paveikslai.
Apie tos knygos vertę daug čia nekalbėsim, tik trumpai pažymė
sim, kad iš joje aprašytų kariškų baisinybių daug nepaprastų įspū
džių įgysit, daug nežinomų dalykų patirsit. Vien tos knygos padary
mas Ičšąvo virš $2,000.00 Bet norėdami “Amerikos Lietuvį” išpla
tini, atiduosiu! ją UŽ DYKĄTačiau jei kas tos knygos nenorėtų, o norėtų laikraštį — reikia
prisiusi tik $1,50 ir Amerikos Lietuvis bus siuntinėjamas per ištisus
metus. O prie to dar duosim KALĖDINIŲ DOVANŲ SIENINĮ KA
LENDORIŲ 1933 METAMS, su LIETUVIŠKAIS MĖNESIAIS IR
ŠVENTĖMIS. Kalendorius labai gražus, papuoštas BIRUTĖS PA
VEIKSLU. Dasiskubinkit.

AMERIKOS LIETUVIS
11 VERNON STREET

WORCESTER, MASS.
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nių kaimo vyrams suriko,
gyvenimą. Laiške sako su
kad Žuvintu ežere, Buktos
die savo keliautojams drau
miškų linkui, plaukia pats
gams ir nurodo antrašą kur
>1
velnias. Tuojau 4 laiveliais
duoti giminėms žinią apie
8 vyrai pasileido jį vytis.
jų likimą....
Prisiviję tikrai pamatė iš
Štai sušvilpė musų juo SUSIRINKIMAS. Gruodžio ore bangomis. Choras tam tik
vandens kyšančius didelius, Po Kanadą Darbo Be- dis, subėgome visi į savo, menesio susirinkime Lietuvių slui labai pasekmingai- lavinasi.
Stasys ir Hank.
Klubo dalyvavo dikjieškant
šakotus ragus ir kaip jaučio
vietas, ir keliavome toliau,! Draugiško
čiai narių ir priimta keletas
snukį. Bematant už ragų jie
apkalbėdami vargingą pa-j naujų narių. Kad Labdarybės NUŠOKO nuo tilto. Gruo
(Tąsa iš pereito num.)
pririšę virves ir pradėjo j.
dėtį bedarbių Kanadoj. Ne balius kurį klubas rengė nau džio 12 d. nakties laiku nuo
traukti. Tačiau tas taip paPrisivaikštirieję po Lon žinojom kuris iš musų pa dai Lietuvių vargstančių šeimų, aukštojo tilto nušoko ir nusi
simurdė kad net visi laive doną (Ont.), ant 3 vai. po vargęs, sušalęs, nakčia nu-! buvo pasekmingas pasirodo iš žudė tūlas Patterson, 45 metų
liai apvirto. Tuo tarpu prie pietų susirenkame visi vėl siris žemėn. Pradėjo pusti padėkos laiškų kuriuos klubas amžiaus. Jis nušoko neatsi
ežero bėgo būriais žmonės, į savo sutartą vietą, pasida šaltas vėjas, pradėjom vie gavo nuo tų kuriems būva pa žvelgdamas kad tiltu tuo tarpu
nes kaž kas jiems pasakė liname įspūdžiais. Pasiro ni kitus pečiais malti, šildy dovanota didelės kasės maisto važiavo automobiliai. Jo lavo
kad už tokio gyvūno paga do kad musų buris gudriau tis. Iš musų būrio vienas dalykų. Tarp narių sukėlė d - nas vėliau išgriebtas, nes va
vimą kiekvienam prof. Iva sia padarėm, ir visi buvom sako kad jau netoli Sarnia. desnį labdarybės ūpą kada tie žiavusieji kurie matė tuoj da
nauskas duosiąs po 200 litų. pavalgę, vieni restauranuo- Tai buvo 4 vai. ryto. Ir tei laiškai buvo paskaityti ir kada vė žinią policijai.
Krizio laikais tokia pinigų se valgėm, kiti pas Salavei- sybė, pavažiavus 45 minu-j komitetas kuris maistą išdali PAĖMĖ dirbti. Miller gurno
suma tai ne juokas, aišku šius, kiti kepyklose gave tas jau turėjom su krepšiais no išdavė savo raportą. Klu produktų išdirbystė paėmė į
bas nutarė kad ir likusius pini
kad kiekvienas ją norėtų už duonos, pyragaičių.
šokinėti nuo vagonų. Nu:-| gus panaudoti šelpimui nelai darbą apie 300 darbininkų. Sa
sidirbti, o čia juk ir gera
Kalbamės kur" toliau iš šokus gi klausomo rėkia: mingų vientaučių.“ Tam reika ko darbo busią iki kitos vasa
proga pasitaiko.
šio miesto traukti. Visi su Stop! Stop! Nagi žiui mc| lui paskirta komitetas.
ros.
Įvykio vieton dar išplaukė tarėm keliaut į Sarnia mie policijantai laksto ir gaudo, j
4 laiveliai su 8 vyrais, ku stelį apsidairyti. Tuojau Kiti išlakstė, o iš musų im-j RADIO programai. Vietinė
rie pasiėmė daugiau virvių vienas ėmėsi sužinoti kada rio septynis sulaikė ir tuoj radio stotis WADC įvedė tarp PROBAK
ir statines, trukiant, vir į ten eina “ekspresas”, ii apčiupinėjo, ir kada m ino tautinius programos sekmadie
vėms užvynioti. Dideliais1 pranešė kad išeis 5 vai. pc ėmė krėsti, ant nelaimės niais chorų grupėms. Lietuviu
vargais jiems pavyko “vel pietų. Traukinio mašinis knygutėje turėjau du dola- Draugiškas Klubas gavo pa
nias” dar vandenyje surišti tas liepė mums išeiti kokią riu, o kišeniuje 25c, tuos du kvietimą dainuoti. Būrelis na
ir j krantą jau suraišiotas mailę iš miesto, o paskui dolariu pasiėmė ir sako, Šie rių sukviesta pasimokyti Ka
ištraukti. Krante jį paspito jis traukinio bėgimą apma du dolariai tai už gelžkeli lėdinių ir liaudies dainų ir pir
150 žmonių rankos; kiek rins ir mes galėsim sulipti ką važinėju, ir eina sau. Aš mą kartą trumpoje ateityje
vienas norėjo nors pirštu Nieko nelaukę, griebę sa ėmiau aiškititis ir prašyti musų Lietuvių dainos pasigirs
orisilytėti, kad paskiau butų vo krepšius, ir žygiuojam atiduoti, kad tik turiu del
teisės kaip dalyviui 200 litų gelžkelio bėgiais iš miesto. duonos, bet kur tau, užkei : PAJIEŠKOJIMAI
Kiekvienam “Dirvos” skai
gauti. Visa ši minia surai Vieni dainuoja, kiti į puo kė poliėijantas ir nuėjo sau.
tytojui arba naujai užsira
šiotą gyvulį atvilko į tvar- dus bubnija ir visaip kitaip Mano draugai labai užpyko
šančiam, giminių pajieškojimas sykį į metus patalpi
Lą, kur paleido duris užram- rėkauja. Susitinkame vie kad aš buvau toks neatsar
nama dovanai.
itę. Apie tai tuojau pra ną - policijantą, jis klausi? gus, bet ką padarysi, jau
Pajieškojimai iš Lietuvos
nešė prof. Ivanauskui, o ko1 ktir mes einam. Visi sūri pinigų neatgausigiminių, draugų, pažystamų, yra
mo jo atsakymo susilaukė kom vienu balsu: “Darbe
Susirinkom visi į vien# priimami į “Dirvą” dovanai —
tvartą lankė visos apylinkes irba duonos! Gal žinai kur vietą, tuoj užsikurėm ugnį, Visi kas iš Lietuvos nor.te ko
pujieškoti, prisiųskit
gyventojai. Kiekvienas no- nurodyk!” Mato kad su mu apšilom; dar krepšiuose tu Amerikoje
ant paskiro lakšto surašę pajiešrėio “velnio” pažiūrėti. Žiu mis nepeš, jis nulindo sau rėjom kas obuolį, kas duo kojimą su savo pilnu antrašu.
rėjo lubas prasiplėšę, nes i šalį ir mes nukeliavome tos, pasidalindami pasistip SMULKIŲ SKELBIMŲ KAINOS
bijojo durų atidaryti. Kai toliau už miestelio. Praė ■inom. Kitas buris taip pa; Pajieškojimai (visokie) 3 k. už $1.0<
Farmų pardavimai — už kartą 50kas žiurėjimu nesitenkino ir ję netoli dvi maitas sugulė darė.
Išnuomavimai (rendos) —
50c
pagasdindavo nelaisvį. Šis me ir laukiame juodžio at- (Dar busk
75<
J. K Namų pardavimai —
gąsdinimo taip nemėgo, kad puškant. Penktą valanda
“DIRVA"
ragais veždavo į sieną taip žiūrim jau ateina dumbloda
6820 Superior avė. Cleveland, Ohit
Aš Pasakysiu Veltui
smarkiai, jog sąsparos žiop mas link musų. Sulipome
Kaip Gydyti
čiojo. Vienam gąsdintojui visi “pasažieriai” ant vir
t Ofiso
Telefonai
Namų X
ragu pataikė ir į ranką, ku šaus. prekinių vagonų, nes
$ M A iii 1773
KEnmore 474OWy
rios delno mėsos bematant tuščių nebuvo. Traukinis
į P. J. KERŠIS į
kaip vortinkliai pakibo.
pasileido eiti greičiau, be! Tiktai ištepkit ištinusias gyslas ir 1 1414 Standard Bank Bldg. ?
skaudamas vietas su Emerald Oil, ir i
Prof, pranešė liūdną ži navažiavus porą mailių vė apriškit
kojas. Naudokit bandažą 3
Baitręs teisių mokslą Cumber- X
nią, kad jie pagavę briedį, Pradėjo aplėtėti, žiūrimi colių pločio ir gana ilgą kad gerai ..” land
Universitete ir darbuojas 4
apsivyniotų, vyniokit nuo apačios į ••
su Teisių ofisu advokatų T
kuris- reikia tuojau paleisti. dar kokia 50 keleivių susi viršų iki kelio, kaip kraujas teka
Collistcr, Stevens ir
Nors briedis huvo paleistas korė ant viršaus vagonų. 1 gyslose. Nebus daugiau trukusių
Kurzenberger
1
gyslų. Nebus skaudamų atvirų žai
bet abejojama ar jis išliko Sarnia jau važiuoja apie 8(- zdų. Nebus’ trukdančio skausmo. Su visais teisiu reikalais Lietu- ?
pašokit nurodymus ir tikrai pa
viai, Slavai, Lenkai ir Rusai J
gyvas, nes toj linkmėj kuria keleivių. Vieni guli, kiti sė Tik
gelbės. Jusu vaistininkas nelaikys J kreipkitės prie musų.
J
jis nubėgo, girdėjosi šūviai. di.
jūsų pinigų jeigu nepagelbės.
Dėl to kai kas ir abejoja kad Kol dar buvo šviesu, bu
vargu briedis ar išvengė vo smagiau keliauti, dar pa
mirties.
matai žmonių, nors ranki
Policija visa tai patyrus pamojimu pasveikini. Pra
pradėjo tardymą. Dabar jau dėjo temti, garvežis pradė
prasidėjo velnio gaudymo jo smarkiau pukšėti, kad
liūdnoji dalis. Į Simną ji iš -iždumė akis net nebuvo Imi
kvietė visus kaltininkus, ku dėtis.
rių buvo apie 150 žmonių. Apie 10 vai. nakties su
Aplink policijos nuovadą sigrupavo visi ant vieno
Simne tą dieną buvo žmonių vagono. Buvo nuėję musiš
suvažiavę kaip i turgu. — kiai ant kitų vagonų pasiTsb. .
uurėti, atgryžę sakė kai!
vienas Čekoslovakas ir vic
įas Vokietukas liuesą vali:
nušoko traukiniui einant.
Mane apėmė baimė, ėmiau
Kada labai nervuojatčs . . . kada
stipriau
laikytis už geležies
vaiku ergelis erzina jus . . . kada
viskas ką tik darot reiškia jums ir pamaniau sau, ot tai lai
nuovargį . . . kuomet apima nusiniinimas . . . bandykit panaudot’ mės jieškotojų likimas! To
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com ko užgyveno Europos jau
pound. 98 iš 100 moterų sako kad
joms pagelbėjo.
ni vyrai kurie čia važiavo
Šis vaistas duos jums ekstra ener
manydami
rasti gerovę.
gijos kurios trūksta. Gyvenimas iš
rūdys vertu gyventi.
Privažiavom' vieną vieta
Nekentčkit nei vienos dienos dau
giau kada šis vaistas gali jums su kur išrodo lyg butų mies
teikti pagalba. Nns’nirkit bonką iš čiukas.
Traukinis sustojo
savo vaistininko šiandien.
kokiai
10
minutų, mes trys
Lydia E. Pinkham’s
nuvykstame
per vagonus į
VEGETABLE COMPOUND
tą būrį kur nušoko du vy
rai ir klausiame ar jie buvo
ĮGALIOJIMAI
jūsų geri pažystami. Vie
reikalingi Lietuvoje pirki- ; nas Čekas sako kad tas numui, pardavimui, valdymui ji
žemių ir kitokio turto. Į šokusis buvo jo pažysta
mas, štai jo krepšyje radau
prosytoją, valytoją arba reiriK. S. Karpavičius i laišką, kuriame pasako del
geratorių, Pasirinkit dovanas
Registruotas Lietuvos
! ko jis su savo draugu Vo
Konsulate Notaras.
kiečiu nušoko. Sako kad jau
čionai. Pirkit kur patinka.
visi
metai
kaip
jieško
darbo
Rašykit laiškais arba atsi- Į
pailga veltui.
Nieko Neparduodama
lankykit ypatiškai.
ir niekur neranda, jau 14
ELECTRICAL LEAGUE EXHIBIT
! mėnesių kaip gyvena ant
“DIRVA”
BUILDERS
EXCHANGE
BUILDING
j prekinių vagomj, jau pri6820 Superior Ave.
18TH FLOOR ■ PROSPECT NEAR ONTARIO
i truko /kantrybės,4 ir jiedu
Cleveland, Ohio.
| nutarė abu pabaigti tokį
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Gruodžio 16, 1932

DIRVA

I

KAS GIRDĖT aEMK-APiaiHĖE
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“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais

VAIZBOS BUTO DARBUO-Į
TĖ. Gruodžio 11 d. įvyko su
sirinkimas Clevelando Lietuvių
Vaizbos Buto. Prisirašė kele
tas naujų narių. Prie kitų rei
kalų apkalbėta tęsimas Lietu-j
visko Radio programo ir išrink
ta nauja 1913 metams valdyba,
kurion insina:
P. P. Muliolis — pirm.;
K S. Karpavičius — vice-p.,
P V. česnulįs — sekr..
S Laučius — fin. sekr.
A Kvederas — ižd.
J. šeštokas ir P. Šukys —iždo globėjai.
P 'dio programų reikalų vedinrni komisija: K. S. Karpavič u T. Brazis ir P. V. česnulis.

RADIO PROGRAMAS
šį sekmadienį, 9 vai. ryto, iš
stoties WJAY, bus girdimi se
kanti Lietuviai artistai
Dainuos sesutės Salasevičiutės. Gros Luizai.

PERSIKĖLĖ.
Julius Witkef Vitkauskas, real estate ir
apd andos agentas, persikėlė i
kitę vietą. Prašo savo drau
gų kreiptis šiuo antrašu:
1225 E. 74th Street.

SAUSIO 15 d. 1933 m. Iš
kilmingas Vinco Greičiaus 20
aetų meno ir Lietuvystes dar
buotės paminėjimas įvyks sekmadienįį Sausio 15 d., Lietuvių
salėje. Tai bus pirmas toks
gražus 1933 metų koncertas.
Programe dalyvaus gabiausios
Clevelando, Akrono ir Ridgevil’e., O., artistiškos jiegos. Kon
certas bus įvairus ir interesin
gas. Daina palaiko Lietuvys:ę, todėl remkime tuos kurie
■‘ašvenčia beveik viso savo gy
venimo jiegas- jos platinime ir
tobulinime.
Tikietų kainos yra pritaiky
tos šiems laikams. Juos gali
ma įsigyti dabar “Dirvoje”,
pas J. šeštoką ir kitus rengė
jus. šokiams gros Luizos or
kestras.
Ren.

HŲPP automobilių dirbtuvė
pašaukė Į darbą apie 600 dar
bininku atgal į darbus. Bus
ima toliau daugiau.

MUZIKANTAMS. Kurie Lie
tuviai mėgstate muziką ir su
tinkat pasidarbuoti Lietuviš
kuose radio prbgramuose, kvie
čiami atsilankyti Į Lietuvių sa
lę šio penktadienio vakare, Gr.
16 d., 7:30 vai. Bus aptaria
ma Radio orkestro reikalai. Pa■ grfdtujama ypač Lietuviškų
oikcstrų vada'i. Nepamirškit.
Programo Komisija.
MŲ savininkų nauja vald. . Gruodžio 9 d. Lietuvių
salėje įvyko Clev. Liet. Namų
Savininkų Sąjungos susirinki
mas. Apkalbėta įvairus rei
ki 1. pagelbėjimas nariams išp ld . t taksų numažinimo blan
kas. pasiteirauti apie vandens
atpiginimą, ir kiti reikalai. Pris.,... e keli nauji nariai.
Valdyba 1933 metams išrink
ta iš šių:
-S. K. Mežanskas — pirm.,
K. štaupas — vice-pirm.,
J. Shiimkus — fin. rast.,
A. šeštokas — užrašų rast.,
M. švarpa — iždininkas,
Iždo glob. — Šūsnis,
Maršalkomis — M. Liutkus,
1:.
d lušlunas.
j

t Li’UVIŲ MOTERŲ Klubas
su , r; kime Gruodžio 13 d., O.
?
chienės namuose, vienu'gyrė senąją valdybą
ams, kuri apsiėmė, ir
v..
..u darbuotis. Valdyba
iii
.ekanti:
C a Mihelich — pirm.,
L Šukienė — I vice pirm.,
II. Pečkaitis — II vice pirm.,
Ona Karpavičienė — rast.,
I ’Ona Pečkaitis — iždin.,
A Grigienė ir A. Brazaitienė - iždo globėjos. ■
Biivo išduota raportas iš Vi
sų Tautos Pagodos, kurioje šis
kiti ?s turėjo įrengęs Lietu
vių skyrių; pasirodė kad buvo
uždirbta graži suma pinigų,
kur u dalį panaudos pirkimui
biednų Lietuvių vaikučiams ba
tukų Kalėdoms.
Kas tik dalyvauja Moterų
Kh.' o parengimuose žino kad
visuomet turi gerus laikus, tat
norime pranešti kad tuoj po
Naujų Metų bus surengta šei
myniškas vakaras Lietuvių sa
lėje. Bus tautiški šokiai, kortavimas, vienu žodžiu “good
time” visiems. Dieną ir pla
čiau anie tai pranešime vėliau.
O. K.

K. STONIS

Didžiausia ir Gražiausia
LIETUVIŠKA
VALGYKLA

* c”nerior Avė.
w

užlaikau savą mėsinyčią

1310 Russell Road

PADĖKA. Tariu širdingiau
si ačiū dalyvavusiems mano 6C
metų sukaktuvių paminėjime
musų namuose Gruodžio 11 d.
širdingai ačiu Čižinauskams,
Lincevičiams ir Kučinskienei
už gražią dovaną, taipgi ačiu
krikšto sūnuj Albertui čižinauskiri už jo man įteiktą naudin
gą dovanėlę. Gabaus ačiu ma
no marčioms ir sunams už vi
są pasitarnavimą mano sukak
tuvių dienoj.
Pranas Samolis.

ELENA GRICIŪTĖ

BIZNIERIAMS. Ketvirtadie
nio vakare, Gruodžio 22 d., Sto
nio viršutiniame restaurante
įvyks susirinkimas aptarimui
radio programų. Priimkit apie
VAKARĖLIS. Gruodžio 20
7
= :30 vai. vakare. Bus galuti d., 7 vai. vakare, Collinwoodo
nis aptarimas.
Komisija.
parapijos salėje, 18022 Neff
KUR PIRKTI Kalėdų Dova road, bus smagus vakarėlis,
nas, The Kramer & Reich Co. bus lošimas “bingo”, tai yra la
i tiri didelę krautuvę vyriškų ir bai patraukiantis žaislas. Ku
vaikams reikmenų nuo kojinių ris tik laimės gaus vištą arba
iki žieminių ploščių. Jų krau
tuvė randasi Lietuvių centre, antį. O kadangi tai bus prieš
70f2 Superior av., kampas Gid Kalėdas, kiekvienam naujos pa
dings road. Kainos labai že rapijos rėmėjui bus proga par
mos, o prekės pirmos rūšies. sinešti po vištelę. Kviečiame
Toje didelėje krautuvėje rasite kuoskaitilngiausia atsilankyti.
Kalėdų dovanoms tinkamų daik
Komitetas.
tų tėvams, broliams, vaikams.
Tėmykit jų skelbimą šiame
puslapyje.
KORTAVIMAS.
šeštadienį,
Gruodžio 17 <1., Adelės Jaku
bauskienės namuose, 6621 Ed
POLO RUNGTYNĖS
na avė., rengiama kortavimo
Kaip manoma tai bus vienas iš vakaras naudai naujos parapi
įdomiausių Polo Žaidimų kokis kada jos. Pradžia 7:30 vai. vakare.
buvo Clcvelande, kuris rengiamas Įžanga ypatai 25c. Kviečia vi
šeštadienio vakare, Equestriume, W.
G5lh st. ir Denison avė., kaip sako sus Komisija.

Iš Collinwood

I

Major Don Henderson, generalis ve
dėjas Vidujinio ir Išlaukinio Polo
komitetų Clcvelande.
Visos ineigos iš šių žaidimų bus
atiduota Kalėdų Fondan trijų Cleve
lando dienraščių, The Plain Dealer,
Press ir News. Kainos bus 1500 sė
dynių po 50c. ir aukštyn. Parsiduo
da tikietai iškalno lieteliuose Stat
ler, Cleveland, Hollenden, Carter,
Lake Shore ir Westlake, taipgi pas
Lyon & Healy, ir May Company tikįetų budelėse.
Tymai kurie dalyvaus šiame Polo
P-lė Grigiutč dainuos V. Grei
Žaidime yra žymiausi tymai: The
čiaus 20 metų darbuotes jubilePennzoils, the Highwaymen, Troop
jaus koncerte Lietuvių salėje
A Armory, Cleveland Polo Associa
Sausio 15 d., 1933 m.
tion of Shaker Heights, Cleveland
Riding Club iš Equestriuh, ir the
ATSIKRAUSTO dirbtuvė. Iš Rangers.

'Marian, Ind., atsikrausto Į čia
Indiana Motors Corp, išdirbystė, kuri susidėjo su White Mo
tor korporacija. Vietoj imti
daugiau darbininkų, tą naują
išdirbystę atkėlus, sako duos
Urbti ilgesnes valandas White
lirbtuvės darbininkams.

PAJIEŠKAU draugo apsivedimui.
svarbių reikalų aptarimui.
Aš esu jauna moteris, 28 metų, ir
Komteto Narys. gražiu. Turiu viena dukterį. Ge

rai uždirbu ir turiu banke pinigų.
Myliu ramų gyvenimą, kalbu Lietu
“FLU”. Clcvelande pusėti viškai ir Angliškai. Pageidaujama
tik rimta jaunyvi vyrai, ir tik to
nai žmonių serga gripu arba in kiems duosiu atsakymą. Rašykit
Anna Urmon
fluenza. Visame apskrityje į tik laišku.
10542 Glenville Av.
Cleveland, 0.

10,000 vaikų negali lankyt mo
kyklų iš tos priežasties.

O ROSEDALE ©1
Dry Cleaning Go.Į
6702 Superior Ave., |

|

■5905 White Ave.
Popieriuotojas ir Maliavotojas
Taipgi atnaujinu senas grindis.
Nuimu nuo sienų senas popieras su
vėliausios mados įrankiais greitai ir
gerai. Neišduokit darbo kitiems be
mano šiometinio apkainavimo. Dar
bą darom ant išmokėjimo —duokit
išpopieriuot dabar, o mokėsit vėliau.

Tel. HEnderson 2136

ant Radio ir Muzikalių Instr.
Aukštos rūšies muzikos mokykla.
50c privatinės lekcijos.

HOEDL’S MUSIC HOUSE
7112 St. Clair Ave.

IŠSINUOMOJA'
5 kambariai, su maudyne, viršu
je; nuoma tik $15 į mėnesį. Randa
si 0700 Zoeter avė., tarpe Lexing
SLA. 362 kp. nariams, šiuo- ton ir Wade Park avė.

mi pranešu kuopos nariams ku
rie turėjot su manim reikalus
iki šiolei, kad aš rezignuoju nuo
visų veikimų šioje kuopoje.
A. Dubauskas.

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

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

NAUJOS parapijos komiteto
paprasti susirinkimai atsibuna
pirmą penktadienio vakarą kas
mėnesį. Nežinia del kokios’prie
žasties nekurie aptingo i pabai
gą metų ir nesilanko susirinki
muose. žinot gerai kad artina
si metinis mitingas, reikia prie
jo prisirengti, nes turėsim daug

KAIP TAPTI
SUV. VALSTIJŲ
PILIEČIU
Naudinga knygelė pasimokinimui apie Suv. Valstijų valdžią,
su visomis informacijomis ir
krausimais ir atsakymais Lie
tuviškoje ir Angliškoje kalboj.

25 centai.
Reikalaukit “Dirvoje”

LAIVAKORTĖS ir tt. — 6820 Superior Ave.

CHAS. STONIS RESTAURANT
RESTAURANTAS — 6824 Superior Ave.

Pirkit sau reikmenis pas savo Kaimynus

GROSERNĖ — 1248 East 79th Street

JONAS BRAZAUSKAS

THE SUPERIOR

MRS. A. E. JAKUBS

CUT RATE H ARDWARE

Laidotuvių Direktorė — 6621 Edna Avenue
REAL ESTATE & INSURANCE — 6606 Superior Ave.

ST. CLAIR BAKERY — Chas. O’Bell, sav.
v

DENTISTAS — 1304 East 68th Street

JUOZAS ŠEŠTOKAS
GROSERNĖ — 1364 E. 68th St.

JUOZAS BLAŠKEVIČIUS
GROSERNĖ IR BUBERNĖ — 1168 E. 77 St.

PROKUPU KRAUTUVĖ
GROSERNĖ IR BUČERNĖ — 1023 Ansel Road

BEN RAKAUSKAS
RADIO ir GRAFOFONAI — 1340 Russell Road

THE ACME LOAN CO.
irmrmtn g rito'irrrro

NIKODEMAS A. WILKELIS
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius — 6522 Superior Ave.

DOVANOS VYRAMS IR VAIKAMS

THE KRAMER & REICH CO.

HEnderson 6729

MRS. A. JAKUBS

Į

(A. JAKUBAUSKIENĖ)

=

Lithuanian Funeral Home

=

=

Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų
kambarius leidžiame dykai.
Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, greitas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo
nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžiningos. žemiausia kaina laidotuvėms, visos lėšos $150
ir aukštyn be apribojimo. Reikalv telefonuokit.

6621 Edna Avenue

ENdicott 1763
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I NIKODEMAS A. WILKELIS J
=

(Neverauskas)

f

Licensed Funeral Director
š

=

Visiems gerai žinomas jaunas Lietuvis atidarė savo modernišką laidotuvių vietą

s

=

WILKELIS FUNERAL HOME
6522 Superior Avenue
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.

H

Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgales ir nore. Vienok
— musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems
~ lygus, be tsižvelgimo į kaštus.
E Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo= derniškas.

i

No. 52

Hoov
styir
DARBA
IR DARBININKŲ ŽIN

New Yorke, laikr
spaustuvių darbininkai
tiko ant 10 nuoš. algų
mažinimo.
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Latvijoje Lapkričio
buvo įregistruota 15,54
darbiai.

P P. MITLIOLIS

=

“D I R V A’
6829 Superior Ave.

REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS

6606 SUPERIOR AVE.

1

Advertising rates on app

LIETUVIAI, REMKITE ŠIUOS BIZNIERIUS! JIE PA
SIAUKAUJA JŪSŲ LABUI ŠIAIS SUNKIAIS LAIKAIS

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate
ir Apdraudos Agentūra.

I

Yearly Subscription I
Id the United States.....
Canada anrt Mexico
Lithuania and other eountria

Airijoje šiaip taip iši
ta gelžkeliečių streiko,
dent algų numažinimą
nėšiui laiko.

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

JOHN JACORY & SON

SILVERS FLORA’. SHOPPY

DUONKEPYKLA — 1404 East 66 St.

DR. S. T. THOMAS-TAMOŠAITIS

mrrrrrrrrr g

Ohio Lithuanian Publi

Dirbtuvių skaičius s
žėjo. Statistikų biurą
ko kad del depresijos
Valstijose sumažėjo įv
dirbtuvių skaičius. Ž;
sumažėjo įvairių neb
dalykų išdirbystės, kai}
dainių, perfiumų ir
Prie to sumažėjo autor
lių dalių išdirbystės
1,15-1 skaičiaus iki 917
Nuostabu štai kas,
statistikų biuras, kad
metais buvo 272,517 ir
faktūros įstaigų — .6
daugiau negu 1929 m.
tada nebuvo girdėt
perdidelę produciją.

P. P. MULIOLIS

and PAINT CO.

(THE FMPLD
The only Lithuanian Newspt
Published Weekly at Clerel;

Ragina ruoštis sutikt
rovę. New York. —
Harbord, Radio korpo
jos Amerikoje pirmini]
sako kad apie 6,500,000
bininkų gautų darbus
gu dirbtuvės imtųsi pi
rėti ir atnaujinti savo
šinas kurios dabar sto
rudyja. Tu mašinų 1
esanti 830,000,000,000.

LIETUVIŠKO RADIO PROGRAMO
RĖMĖJAI
“DIRVA”

mirrmw g wowrttirtt

NAUJAI IŠRENGTA KRAUTUVĖ
Iš TOKIO VERTA SKOLIN
Snccialis Išpardavimas šventėms Reikmenų už pigias kainas
TI. Adv. Joseph L. Spitz pra
Vaikams žaislai, Eglaitėms papuošimai, Aluminum indai,
nešė kad jis sudegino savo dvie
šventėms Dovanos ir viskas kitas šioje krautuvėj parsiduo
jų šimtų skolininkų sąskaitas,
da už ŽYMIAI PIGESNES KAINAS negu kitur kur.'
kurios bendrai siekė į $25,000,
MAX LEV, Savininkas.
ir dabar tie kurie jam buvo
skolingi pinigų gali jaustis ramus, nesijausti skolininkais ir
vėl su juo išnaujo draugauti.
JEIGU JUMS REIKALINGA PINIGŲJis tą daro kAs kelinti metai.
Kalėdoms ar šiaip reikalams mes galim paskolint $25.00 iki
Jis sako, man skolingi žmonės
$300.00 ant jūsų rakandų, auto arba algų. Duodam iki 20
paskui bijo susitikti gatvėje,
mėnesiu, išsimokėjimui. Greitas, Konfidencialis patarnavimas
bijo į akis pažiūrėti. Taigi su
deginu rekordus apie jų sko
las, padarydamas jiems Kalė
211 Old ARCADE__________________________ CHerry 2830
NAUJŲ METŲ vakaras. Ką dų dovaną.
veiksim, kur busim laukti naujų metų? Kaip jau buvo pir
PLIENO išdirbystės Cleve
Visiems musų draup-ams ir kostumeriams
miau rašyta, SLA. 14 kp. ir lando srityje pakilo darbais 3
išreiškiame savo širdingus linkėjimus
aunuolių 339 kuopa rengia šo įuoš. virš savaitės pirmiau.
kį ir kortavimo vakarą • Gruo Pirmiau dirbo 26 nuoš. normaLINKSMŲ KALĖDŲ
džio 31 d. Taigi kurie dar iki lio, pereitą gi savaitę jau dir
ir
šiol nesat pasirengę niekur ki- bo 29 nuoš.
,
ur laukti naujų metų, ruoškiLAIMINGŲ NAUJU METU
is ateiti į Lietuvių salę. Kor
NUSIŽUDĖ. Tula Mae Vaijantiems bus dovanos, šo enik antradienį nušoko nuo
tęsis iki 1 vai. nakties.
ukštojo Superior tilto ir užsi
Dry Goods
7036-38 SUPERIOR AVE.
Furnishings
Vakaras kaip matyt bus ga mušė į įšalusią žemę 100 pėdų
i pasekmingas, nes pardavi- pačioje. Ją matė važiavęs au,as įžangos tikietų iškalno ei omobiliu žmogus lipant per už
na gana sparčiai. Tuomi re tvarą, bet sulaikyt nespėjo.
miantis komisija turės geras
Įžanga
dovanas laimėtojams,
LIETUVIS GĖLIŲ PARDA
tam vakarui tik 25c.
VĖJAS. Laikas nuo laiko pri- Tel. ENd. 4932
1308 E. 68th Street
Tat užmirškim savo rūpės- ’eikia gėlių. Draugijos ir pa
ius ir politikas ir rengkimes dieniai, kreipkitės pas musų
GĖLĖS VISOKIEMS REIKALAMS
.si bendrai pasilinksminti ii vienatinį gėlininką, Silver (Si
Randasi Lietuvių Banko Name.
dabrą), 1308 East 68 St., Lie
Irauge sutikti 1933 metus.
tuvių Banko budinke.
Vienas iš komisijos.
“Dirvos” Redakcija priima ir
RENGIAMASI PRIE NAUJO talpina pranešimus apie vietinį
Kalėdinių Gelių Puoduose, taipgi skintų
vakaro. Teko dalyvauti “Dir Lietuvių judėjimą, nemokamai.
Gėlių ir Vainikų
Pranešimai turi būti parašyti
vos” veikėjų susiėjime ir tapo trumpi ir tik apie patį dalyką.
utarta surengti vakarą kokio
lar Clevelande nėra buvę. Kū
le
dalyvavot
paskutiniame
“Dirvos” koncerte matėt kad
buvo įvairus ir smagus vaka
C
ras. Bet ateinantis bus nepa
lyginamai įvairesnis ir daly
. .. 50c ir aukšč. VAIKŲ Helmets
VYRAMS marškiniai .
48c
... 75c ”
Union Siutai ..............
Vaikų Marškiniai ..................
vaus naujų aktorių, Vėliau
.. $1.00 ”
Gražios Pirštinės ....
Vaikų Sveteriai ....................
. 98c •<>*/
bus pranešta daugiau.
48c įį.
.. . . 25c ”
šilkiniai
Kaklaraikščiai
Vaikų
Union
Apatiniai
........
Jonas Jarus.
.... 10c ”
Vaikų Lumberjacks ..............
... 89c ”
Vaikų Skuriniai Ploščiai .................. $2.45
M?® Sveteriai ......................
TURI VARŽYT kišenius. Iš
.. $1.95 ”
Lumberjacks ..............
Vaikų 4 dalių SIUTAI ......................... $2.89
visko matyt kad šymet Cleve-:
VYRŲ OVERKOTAI
$10.00 Vaikų Jckutės .......................................... 39c
VYRŲ Kelinės ..........
$1.95 Vaikų Ilgos Kelinės .......................... $1.95
lando miesto valdyba turės nedatekliaus $1,400,000.
Kitam
metui gi turės apmažinti išlai
das net $4,334,000 suma jeigu ’o o
norės apsieiti be trukumų.
7002 Superior Avenue
_
Kampas Giddings Road
Taigi daugiau miesto darbi
ninkų neteks darbų, o dirbantiams dar bus apmažinta algos

g

C. F. PETRAITIS, Prop.

j

Sutaupysit 20 iki 40 "

6412 Superior Avenue Kampas E. 65th St.

MIRĖ. Gruodžio 2 d. mirė
urnas vaikinas, Kazys Juška,
2) m. amžiaus, sunūs Marijo
nos ir Kazio Juškų. Gyveno
u motina 1095 Monticello Blvd,
'iš buvo gavęs dirbti naujoje
,-clžkelio stotyje, trokas šužei'5 koją, kurią prisiėjo nupjau, bet kraujo užųuodijimas at
ošė jam mirtį. Palaidotas iš
t. Thomas bažnyčios Gruo
džio 5 d. Liko nuliūdus motila. Tėvas Juška kur tai išva
žiavęs ir su šeima negyveno.
Kaimynas.

f

B. A. BRAZIS

"BffiVf LITHUANIAN

HEnderson 9292
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30,000,000 bedarbių..
neva, Šveicarija. — T
tautinis darbo biuras
bia kad jo surinktom!
iriomis visame pasauly,
bar yra apie 30,000,00'
darbių, kurių nuostoli;
gomis siekia $20,000,0C
Į metus. Biuras ragir
sur trumpinti darbo y
das ir imti daugiau c
ninku.

New Yorko gatvėse
gui kasti pastatyta i
žmonių, kuriems mo
po 50c i valandą.

Mansfield, O. — Ei
plieno išdirbystė pr
darbą pilnu saiku, pa:
ma 1,2000 darbininkų,
ilgai darbo užteks než
Kasykloj užmušta 22
bip.inkai. Tazewell, Te
Kasyklos sprogime už
ta 23 darbininkai, jų i
ii* šeši broliai. Tų b
laidotuvėse dalyvavo j
vai, keturi kiti broliai,
na sesuo, ir jų žmonos
rios bendrai turėjo de''
vaikus. Dalyvavo virš
stantis lydėtojų.

