I

Gruodžio 16, 1932
AJIEŠKAU draugo apsivedimui
esu jauna moteris, 28 metų, ir
siu.
Turiu vienų dukterį. Geuždirbu ir turiu banke pinigų
iu ramų gyvenimą, kalbu Lietu'
ai ir Angliškai. -Pageidaujama
rimta jaunyvi vyrai, ir tik tors duosiu atsakymą.
Rašyti 1
laišku.
Anna Unnon
2 Glenville Av.
Cleveland, 0 :

!. A. BRAZIS
5905 White Ave.
ieriuotojas ir Maliavotojaj
gi atnaujinu senas grindų
u nuo sienų senas popieras n
įsios mados įrankiais greitai ir
Neišduokit darbo kitiems k
šiometinio apkainavimo. Darirom ant išmokėjimo —duoti
eriuot dabar, o mokėsit vėliu
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visomis informacijomis ir
imais ir atsakymais Lie
koje ir Angliškoje kalboj.
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| LIETUVA MOKĖJO, NUTARĖ FILIPINAMS
ATLIUOSAVIMĄ
LENKIJA NE

Hoover už Persvar
stymą Karo Skolų

-_____ _

VOL. XVII (17-ti METAI)

LINKSMŲ KALĖDŲ VISIEMS “DIRVOS”
SKAITYTOJAMS, BENDRADARBIAMS
IR RĖMĖJAMS

Washington. — Iš Dvyli- Washington. — Gruodžio
i kos valstybių skolingų Suv. 17 d. Suv. Valstijų senatas
“Dirvos” Redakcija ir Administracija.
I Valstijoms karo pinigų, tik nubalsavo suteikti Filipinų
šešios sumokėjo Gruodžio saloms nepriklausom y b ė s
15 savo nuskirtas dalis, o sugrąžinimą. Bet tas, sulyg pa’tiekto biliaus, tega
šešios ne.
Mokėjo šios valstybės po: lės ineiti galėn tik po 12 Tarpusaviniai nesutikimai. ir A. Smetona buvo padavę
Anglija
• $95,550,000 metų nuo dabar.
Dabar pas mus vienas vienas kitam rankas, gi
Čekoslovąkija $1,500,000' Atstovi} butas pereitą se opiausių ir labiausia svars Prof. A. Voldemaras jas
Italija
$1,245,437 siją priėmė kitą bilių, kuris tomų ir diskusuojamų klau perėmė. Labai gaila kad
SIŪLO KONFERENCI KOMUNISTAI VĖL
Suomija
$186,235 kalba apie atliuosavimą Į 8 simų tai tarpusaviniai ne ta “santarvė” neilgai tetru
JĄ APTARIMUI VI
Latvija
$148,852 metus.
“SIJOJA”
sutikimai: ginčai tarp krik ko. Priežasčių nenagrinėLietuva
$92,386 Prezidentas Hoover pa ščionių demokratų frakci sim, kadangi tada turėtume
IR DARBININKŲ ŽINIOS
SŲ NEGEROVIŲ
Maskva. — Rusijos ko Nemokėjo: Belgija, Len reiškė kad jis tam tarimui jų ir tautininkų, ir tarp užgauti kurią nors pusę. Gi
Ragina ruoštis sutikti ge ' Washington. — Preziden munistų partijos komitetas kija, Prancūzija, Estonija, nepritaria ir visus bilius at bažnytinės bei pasaulinės mes norim būti bešališki ir
rovę. New York. — Gen. tas Hoover Gruodžio 19 d. vėl pradėjo “sijoti” savo Vengrija ir Graikija.
mes.
vyriausybių. Reikia pasa teisingi, mes nenorim nie
Harbord, Radio korporaci savo atsišaukime į Kongre narius, “išvalymui priešin Iš $124,934,421 sumos ku Filipinų salos Suv. Vals kyti, šis ginčas jau visiems ko smerkti. Juk niekas ne
jos Amerikoje pirmininkas, są karo skolų reikale siūlė gųjų gaivalų kurie griauna rią Amerika turėjo gauti, tijoms kaštavo apie bilijo Įgriso iki gyvo kaulo. Šis užginčys kad krikščiony.4
sako kad apie 6,500,000 dar užvesti tuojau pirmlaikines sovietų unijos pamatus”.
gavo $98,722,910.
ną dolarių ir apie 5,000 ka ginčas labai pakenkė šalies demokratai nieko gera Lie
Nuo
Gruod.
10
d.
į
komu

bininkų gautų darbus jei tarybas su skolininkėmis
Kitos šalys gal ir neturi reivių laike karo su Ispani interesams, suardė tautos tuvai nepadarė. Padarė ge
nistų
partiją
nepriims
nau

gu dirbtuvės imtųsi prižiū j valstybėmis ir tokiose ta
iš ko mokėti, bet Francuzi- ja 1898 metai?.
vienybę, pakenkė geram ra ir valstiečiai liaudinin
jų
narių,
o
nuo
Sausio
1
d.
rėti ir atnaujinti savo ma rybose kartu apkalbėti kaja turi gatavo sukrauto au
musų tautos vardui užsie kai; tautininkai taipgi. Jų
šinas kurios dabar stovi ir 4'0 skolas, pasaulinę ekono- prasidės sijojimas visų na kso sekanti po Suv. Valsti PRANCŪZIJA NORI AP nyje, kadangi pavieniai as visų gerus tautai darbus is
rudyja. Tų mašinų vertė . minį krizĮ ir nusiginklavi rių ir daugelis “trefnųjų” jų, atsisakydama mokėt ne
mens iš abiejų pusių nau torija Įvertins. Jų blogieji
KALBĖTI SKOLAS
bus išmesti.
esanti $30.000,000,000.
didelę sulyginamai sumą — Paryžius. — Prancūzijos dojosi užsienio spauda. Vy darbai taipgi bus Įrašyti.
mą.
Ateities kartos žiūrinės
Tai bus penktas partijos
Hoover siūlė užkviesti į “apsivalymas” nuo to kai $19,261,432. sukėlė visų pa naujas premjeras Joseph riausybės ir tautininkų pu tuos- lapus ir skaičiuos ge
Dirbtuvių skaičius suma pasitarimą programo suda
sipiktinimą.
Paul-Boncour, užėmęs savo sė naudojosi oficiale spau
žėjo. Statistikų biuras sa rymui ir naujai išrinktą komunistų partija valdo. Prancūzija turi aukso vietą, pasakė kad naujos da. Kadangi karo cenzūra rus ir blogus darbus. Jeigu
Vieną metą buvo išmesta $3,250,000.000 vertės, o An Prancūzijos vyriausybės opozicijai išsižioti neleisda ras padaryta daugiau gero,
ko kad del depresijos Suv.
tų metų tautos vadus girs,
Valstijose sumažėjo Įvairių prezidentą Roosevelt.
net 175,000 žmonių iš rau glija tik $678.000.000.
noras yra kuogreičiausia iš vo (tai liudija “Ryto” ve gi jeigu daugiau blogo,
dirbtuvių skaičius. Žymiai i Kiek žinoma, ir Roose donosios partijos už “stoką
rišti karo skolų klausimą ir damųjų vietoj talpinami
sumažėjo įvairių nebūtinų velt ir Kongresas Į tai at ištikimybės”. Tie žmoneliai
smerks. Kartais pagyrimo
MEKSIKA IŠSTOJA Iš palaikyti su Amerika drau traukinių važtaraščiai) tai ir pasmerkimo galima su
dalykų išdirbystės, kaip sal sineša šaltai.
paskui jau kenčia aršiau
ši buna priversta griebtis
gingus santikius.
TAUTŲ SĄJUNGOS
dainių, perfiumų ir kitų. Jau pirm Hoovero kal negu kentėdavo prie carų.
užsienio spaudos. Čia už silaukti ir gyviems esant,
bos
Į
Kongresą,
buvo
žinia
Ekonomijos
delei,
Meksi

Prie to sumažėjo automobijei geri ar blogi darbai iš
Buvo aišku kad valdan
tat pozicijai yra progos me
ŠTAI KUR ŽMOGUS
lių dalių išdirbystės nuo kad Amerikos vyriausybė
ka
pasiryžo
išstoti
iš
Tautų
tieji carai ims “sijoti” savo
sti opozicijai net valstybės eina aikštėn. Čia tai labai
1,154 skaičiaus iki 917.
NUKENTĖJO
turi palinkimo išklausyti
Sąjungos narių.
bai teisingas pasakymas
partiją
kada
nepersenai
iš
Nuostabu štai kas, sako skolininkių pasiaiškinimų ir
Priklausymas Tautų Są New Yorke, Lapkričio 13 išdavikingumą ir kaltinti kad melas bijo šviesos.
jos
išmesta
aukštieji
vadai
statistikų biuras, kad 1914 nurodymų kodėl reikalinga
cl. mirė Abraham E. Lef- garbės plėšime. Šiek tiek
Zinovjev ir Kamenev, kurie jungoje atsieina nuo $60,000
metais buvo 272,517 manu persvarstyti karo skolas.
court. Dabar teisme nag nuostabu kai mušamieji
su 20 kitų ištremti į Sibirą. iki $90,000 į metus, taigi ša
SUKLIUDĖ NAUJĖ RE
faktūros Įstaigų — 62,000
lims kurios neturi daug rei rinėta jo palikimai. 1928 verčiami tylėti.
daugiau negu 1929 m., bet
VOLIUCIJĄ
m. jis turėjo turto už apie Tai šitokios mintys kilo
tada nebuvo girdėt apie ALAUS BILIUS UŽGIR- ŠAIŽIAI UŽNEŠĖ BAI kalų su Tautų Sąjunga ir
Buenos
Aires, Argentina.
nėra turtingos, neapsimoka $100,000,000 (šimtą milijo galvoje pasiskaičius oficio
TAS
perdidelę productją.
SŲ SKURDĄ
—
Pereitos
savaitės pabai
nų), iki šių metų prarado zą ir opozicijos leib-orgaWashington. — Atstovų Beveik visose Suv. Vals tiek pinigų leisti.
goje Argentinoj ruošta ki
beveik viską ir mirė palik nus.
Airijoje šiaip taip išveng Buto komisija užgyrė alaus
ta revoliucija, kurioje daly
tijose
pereitą
savaitę
užėjo
Ištikro,
galvokim
rimtai
ta gelžkeliečių streiko, ati- bilių kuris reikalauja pa
NORI SUMAŽINT VE damas tik už apie $2,500
vavo kaipo vadai du buvę;
tikra
žiema,
su
dideliais
ir
bešališkai.
Nejau
nega

dent algų numažinimą mė velyti išdirbti alų 3.2 nuoš.
TERANAMS MOKESTĮ vertės savo privatinių dai
šalčiais
ir
sniegu.
Tas
la

lėtų rasti kompromiso tau prezidentai ir šimtai kitų.
ktų.
nesiui laiko.
stiprumo. Bet tuo tarpu bai atsiliepė į vargą ir skur Washington. — Dabarti
tininkai ir krikščionys de Visi jie suimti ir sukilimas
niu laiku valdžia moka ka JAPONAI NUGINKLUO mokratai? Vieni ir kiti ti numalšinta. Šalyje apšauk
Latvijoje Lapkričio 1 d. tapo atmesta siūlymas pra dą tarp bedarbių.
buvo Įregistruota 15,546 be vesti ir vyną.
Kur kiek išgali gelbsti ro veteranams tam tikrą
kybai duoda laisvę: kas ta karo stovis mėnesiui lai
JA KINUS
Šiose dienose Atstovų Bu labdaringos organizacijos, mokestį ir pašalpas už jų
darbiai.
Mukdenas, Mandžurija.— kaip nori taip gali tikėti. ko.
negales paneštas laike ka
tas ima alaus bilių nubal- bet jų išgalės menkos.
Japonijos vyriausybė Man- Švietime taipgi sueina j vie
New Yorke, laikraščių savimui. “Sausieji” atsto
ro. Šiose dienose siūloma
čukuo respublikoj susirūpi ną: duoti jaunuomenei reli
spaustuvių darbininkai su vai bando sutrukdyti, nekongresui sumanymas nu
NUŽUDĖ
SAVO
VYRO
nus kad labai lengvai gauna ginės dvasios, saugoti ją
Naujausi
tiko ant 10 nuoš. algų nu perleisti to biliaus.
mušti nuo tų pašalpų $51,MYLIMĄJĄ
ginklus
Mančukuo
gyvento nuo nihilizmo. Užtat val
mažinimo.
Jacksonville, Fla. — Fe- 344,000 sumą; kurie vete jai kurie kovoja atsikraty stybė ir paėmė savo globon
30,000,000 bedarbių.. Ge KARO SKOLOS NEGA deralio narkotikų agento ranai ne visai sunegalinti mui Japonų viršenybės. Su taip svarbų jaunimo auk
neva, Šveicarija. — Tarp
LIMOS IŠMOKĖTI
žmona, Mrs. Frazier, Gruo tiems pašalpas numušti pu sekta keliolika pačių Japo lėjime veiksni — skautų or- Baudžiauninkė
tautinis darbo biuras skel Karo skolų klausimas da džio 16 d. nušovė savo vy siau. Virš 350,000 vetera nų kurie šmugeliavo Kinie zanizaciją. Čia, sakau, tau 4 aktų melodrama, pritaikyta leng
perstatymui Amerikos Lietu
bia kad jo surinktomis ži bar yra svarbiausias tarp ro sekretorę, 27 m. amžiaus nų tokiu budu nustotų pa čiams ginklus. Taipgi Ja tininkai ir krikščionys de vam
vių vakaruose. Reikia 5 vyrų ir «.
niomis visame pasaulyj da tautinis klausimas. Skoli merginą, kurią kaltino su šalpų už savo pažeidimus ponai panaikino visus se mokratai nieku nesiskiria. moterų. 67 pusi.......................... .50c,
bar yra apie 30,000,000 be ninkės valstybės negalės jų ardyme jų šeimos gyveni laike karo.
nus leidimus turėti ginklus, Tik gal toks skirtumas kad Žentai iš Amerikos
darbių, kurių nuostoliai al išsimokėti ir pasilieka Ame mo. Moteris nušovė tą mer
o kas naujai leidimo prašys tautininkai nesiafišuoja ka 2 aktų komedija iš Amerikiečių
gomis siekia $20,000,000,000 rikai išspręsti kas daryti. giną viešoj vietoje, kur bu ALIEJAUS GAMYBA
turės pereiti tam tikrus ap talikais, nors savo narių prietikių Lietuvoje. Lošia 4 vy
Į metus. Biuras ragina vi Viso karo skolos siekia, vo šimtai žmonių.
Suv. Valstijose nevalyto sunkinimus.
tarpe turi ir gerų kunigų. rai ir 3 moterys. Kaina .... 50c
sur trumpinti darbo valan su nuošimčiais per 60 metų Suimta, ji pasakė kad ji aliejaus iš žemės pereitą Kinai savo kovoms su Ja Katalikai krikščionys de Atgimimas
das ir imti daugiau darbi išsimokėjimo, milžiniška su šovė ją norėdama išvengti savaitę gavo 2,127,550 bač ponais nuolat ginklų gauna mokratai (mat krikščioni 4 aktų tragedija iš kovų už spau
dą. Lošia 7 vyrai, 2 moterys. 50c
ninkų.
mą — $60,000,000,000. " Vi kad jos du vyresni sunai kų, 28,300 bačkų daugiau niekam nežinomu budu.
mis gali būti ir nekatalikai, Divorsas •
•
bi tik jie sutiktų su progra 3 aktų komedija iš Amerikiečių
New Yorko gatvėse snie same pasaulyje nėra tiek tą pati nepadarytų, nes jie negu savaitė pirm to.
Lietuvoj. Lengva staty
10 ŽUVO GAISRE
mų; krikščionių demokratų ♦ prietikių
ti. Lošia 6 vyrai, 4 mot. ... 50e
gui kasti pastatyta 17,000 aukso ir jokia šalis negalės irgi rengęsi prie to tą patį Gatavo motorams kuro
žmonių, kuriems mokama padaryti tiek apivartos kad vakarą. Motina pasiėmė tą sakaitę buvo 49,720,000 Tokio, Japonija. — Užsi partijoj rasime Įvairių tiky Palangos Ponaitis
galėtų mokėti dabar nusta kaltę ant savęs, nenorėda bačkų.
degė krautuvė kurioje bu bų žmonių) dedasi lyg pa 3 aktų komedija iš Amerikiečių
po 50c Į valandą.
Lietuvoj. Lošia 4 mote
tytas karo skolas ir nuošim ma kad jos vaikai kentėtu. Gazolino valyklose tą sa vo apie 1000 žmonių, dau ėmę katalikybės monopolį. prietikių
rys, 7 vyrai .............................. 50c
vaitę buvo 32,331,000 bačkų. giausia pardavėjos mergi Todėl neprijaučiančius jų
Mansfield, O. — Empire čius už jas.
Šventadarbiai
plieno išdirbystė pradėjo Nekuriose šalyse kils re 5,214 IŠGELBĖTA Iš
nos. Gaisrui piėčiantis ki partijai jie vadina nekata- Vieno akto tragedija iš kovų ui
darbą pilnu saiku, paimda voliucijos ir ten visai bus
VANDENŲ
KANADOS EKSPORTAS ti pradėjo šokti per langus likais, indiferentais ar kaip spaudą. Lošia 3 m„ 1 vyrai. 25e
ma 1,2000 darbininkų. Ar atmesta karo skolų atmokė- Per metus laiku iki Birže
•
GERAS
ir užsimušė. Viso sutiko kitaip. Tiesą pasakius, jie Žemės Rojus
3 veiksmų komedija iš Amerikie
ilgai darbo užteks nežinia. jimas.
lio 30 d. Suv. Valstijų pa Montreal. — Per metus mirtį 10 "asmenų, apie 100 religiją ir stato aukščiau čių
gyvenimo. Lošia 5 vyrai ir
Kasykloj užmušta 23 dar Jeigu Amerika nesuma jūrių sargyba išgelbėjo iš iki Spalių 31 dienai Kana kitų sužeista. Ant septinto už visa kita, todėl čia jie 4 moterys .............................. 50e
BAILIU — 1 akto komedija.
bininkai. Tazewell, Tenn.— žins skolas kitoms šalims, vandenų 5,214 asmenis.
dos eksportas viršijo im aukšto, ant budinko stogo, gal ir turėtų racijos taip DULošia
2 moterys, 3 vyrai .... 15e
Kasyklos sprogime užmuš jos reikalaus iš Vokietijos Ta pajūrio sargyba vei portą $52,000,000 suma. Per kur buvo Įrengta žvėrinčius elgtis. Bet čia jau politi “KRYŽIOKAS" — 2 atidengimų ko
ta 23 darbininkai, jų tarpe didelių sumų, ir to pasekmė kė gaudydama laivus šmu- 12 pirmesnių mėnesių eks ir laikyta keletas žvėrių, su kos ir taktikos dalykai. medija. Lošia 2 vyrai .......... 15e
KAIMIEČIO BERNU —
ir šeši broliai. Tų brolių bus karas tarp Francuzijos geliuojančius degtinę. Jai portas buvo $30,000,000 su subėgusiais žmonėmis mai Faktinai, tautininkai su GRAFAS
6 aktų komedija. Lošia 9 vyrai
ir 3 moterys ...................... 25e
laidotuvėse dalyvavo jų tė- ir Vokietijos, žinovai sako. prisiėjo užlipti ant 102,268 ma mažesnis.
šėsi ir žvėrys ir nujausda krikščionimis galėtų drą RYTŲ
’ PILIS — drama 5 aktuose,
vai, keturi kiti broliai, vie
------------laivų ‘ išegzaminuoti popie- Eksportas Į Suv. Valsti mi gaisrą visi išvien rėkė. siai susitarti. Juk atsime 1 Lošia 9 vyrai, 5 moterys ... 35c
na sesuo, ir jų žmonos, ku 7 užmušta. Paryžiaus ek vius, suimta 2.358 laivai u" jas sumažėjo $97,000,000 su Ugnis užgesinta iki ne nam kai po 1927 m. perver UŽKEIKTA MERGELĖ — 4 aktų
pasaka. Lošia 5 v., 2 m...... 15c
rios bendrai turėjo devynis spresui nušokus nuo hėg; • degtinės, šmugeli ° vi m a k" ma, bet importuota net už spėjo pasiekti viršų, bet pa smo tautininkai su krikš
REIKALAUKIT DABAR!
vaikus. Dalyvavo virš tūk užmušė septynis žmones iM ri-'-'-'s uždėta $300.756 n" $146,000,000 mažiau vienų daryta nuostoliu už anie čionimis demokratais h- bu
“DIRVA”
stantis lydėtojų.
12 sužeidė.
i baudų.
mteų bėgiu.
ij $4,000,000.
vo susitarę: M. Krupavičius 6820 Superior av. Cleveland, O,
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BALTIMORE, MD.

jų “Lietuviškumas” ir salės bitės visais kampais pradė GERB. SPRAGILAS
“patriotizmas”, ir vietoj sa jo visokiais balsais šaukti
Iš Baltimorės Lietuvių Mo lę remti, kaip remia kitos kad net sunku buvo tvarka
terų judėjimo.
draugijos, ėmė jai kenkti gauti. Mat tų progresivių
bendrą auką $75 Lietuvių
rengdami
savo vakarus ki buvo daug suspenduotų ir
Jau pirmiau buvau rašęs
Kambario fondan.
toj
salėj
netoliese
Lietuvių jie patyrę kad negalės bal
Pittsburgho Liet. Vaizbos apie Liet. Moterų Pil. Klu
DIDELIS ŠALTIS
salės,
tuo
pat
laiku
kada ką suoti kėlė betvarkę ir pri
Pereitą savaitę Pittsbur- Butas rengia balių Gruodžio bą ir L. R.-K. Moterų Są
ghą buvo užklupęs smarkus 26 d. vakare, Lietuvių Pi jungą, dabar noriu kiek pa rengia salės bendrovė. Sa vertė pirmininką leist bal
šaltis, nuo ko tiesioginai ir liečių salėje, 1723 Jane Si. brėžti apie raudonukes ku vo jomarkuose vėl kiršina suoti suspenduotiems. Ma
netiesioginai sutiko mirti Visi šio miesto ir apielin- rios garbina Rusijos komu Lietuvį prieš Lietuvį, derg no manymu šitokie rinki
keletas žmonių. Daug žmo kės Lietuviai, ypač draugi nistinę vergiją ir kurios, dami Lietuvių įžymesnius mai yra nelegališki.
nių sužeista gatvėse. Prie jos ir jų išrinkti atstovai, kaip ir visi musų komunis veikėjus, o labiausia Lietu Gruodžio 10 d. teismas
to, iš priežasties šalčio dau sudaranti Liet. Kambario tai, bijosi ką nors veikti sa vą, kurią nori matyti Rusi paskyrė bausmę A. B. Šat
kui nuo 1 iki 10 metų kalė
gybė kenčia neapsakomą Fondo Komitetą, malonėki vo tikru vardu, dangstosi jos komunistų verguvėje.
Poni Tetule
jimo
už pasisavinimą minė
Ir
dar
vienas
reikšmin

skurdą. Benamiai neturi te dalyvauti šiame parengi svetimomis plunksnomis ir
Kalėdoms gausim alaus, ale
jose pasislėpę dirba tarp gas dalykėlis, kurio negali tų pinigų.
kur pasidėti, o kiti kad ir me; įžanga paprasta.
60 kp. Narys.
ma
praleisti
nepaminėjus.
aš pamisliau sau: jeigu pa
Lietuvių
pragaištingą
Lie

Liet.
Piliečių
Draugija
po stogu gyvendami, netu
GERB. SPRAGILAS SU liko proabicija tai ir alaus
Kada
prieš
Lietuvių
salę
tuviams
ir
Lietuvai
darbą.
rėdami kuro ir maisto, ken rengia kambario naudai ba
TETULE APIE
nematysim, ir išsiviriau sa
lių Sausio 2 d., savo salėje, Baltimorėj kaip ir kitose tūla išvežiojimų kompanija
čia.
“
PROABIIJĄ
”
pradėjo
statyt
didelį
garavo.
Tegul jie ten sau šne
kolonijose Lietuvės komu
HARTFORD, CONN.
Sniegą kasti gatvėse ir 1723 Jane St.
Aną
vakarą
kai
smarkiai
džių,
Lietuviai
ir
tos
srities
ka kiek nori, — sako ji.
ant kelių pastatyta virš Kas nori prisidėti su au nistės yra susispietusios 1
V. V. S. skyriaus susirinki šalo, pustė ir snigo, sėdžiu — Bet kas bus per šven
gyventojai
pradėjo
protes

L.
M.
Darbininkių
Sąjungą
ka
prašomi
čekius
išrašyti:
1,200 darbininkų, kurie šiek
Lithuanian Memorial Room ir A. L. D. L. D. (pastaroji tuoti ir neleisti suteršti tą mas, Kun. J. Amboto pa sau su savo gerb. šonkau tė jeigu tetulė pasigersi? —
tiek gavo uždirbti
liu namie prie šilto pečiaus sakau aš.
Fund, o siųsti finansų sek maišyta su vyrais).- Šios gražią vietą garadžium ir skaita; nauja valdyba.
ir durnoju ką čia parašyt — Vaikeli, pasilinksmint
net
užvedė
teisme
bylą
kad
abi
organizacijos
yra
siau

NAMŲ PASKOLOS BAN retoriui : W. Zamblauskas. rame komunistų raudona nebūtų daleista garadžių Vietos Vilniui Vaduoti “Dirvai”, ba gerb. Redakto
visiems reikia. Aš misliau
31 Minooka avenue, Pitts
Sąjungos skyriaus metinia
KAS IMA VEIKTI
burgh, Pa.
Spaudos Kom. me puode ir jų veikimas yra budavoti, draugijos būda me susirinkime perrinkta rius ilgai nieko nuo manęs kad tu priešingas proabiciPittsburge įsteigtam fetaip pat siauras. Tos rū mos salės dalininkės ėmė valdybą, atsisakiusių pirmi nesulaukdamas pyksta. Už jai, ba ta tavo “Dirva” nuo
deraliam Namų Paskolos AUKOS PITTSBURGHO UNI šies neva Liet. Moterų Dar skirti aukas bylai vesti ir
ninko V. M. Čekanausko ir ėjo man į galvą rašyt apie lat prieš proabiciją rašo, o
Bankui paskirta $12,500,000
VERSITETO LIETUVIŲ
bininkių Sąjungai, Lietuvy Liet. Mot. Pil. Klubas pa vice-pirm. J. Petruškevi Septynias Riebias Karves tu kaip matau vis priešin
ir tas bankas jau pradeda
KAMBARIUI
stė, tautystė ir Lietuva vi aukavo apie $100, o musų čiaus vietos užpildyta: Pir ir Septynias Kudas Karves, gas gėrimui, — sako ji.
veikti. Paskolas gali gauti Iki Lapkričio 10 d. 1932 m., sai neapeina. Jos garbina komunistinės draugijos, jų
mininku — S. Šriupsa, vi kurias gerb. Paraonas aną — Ar svaigalai užginti ar
taupymo ir paskolos orga surinkta aukų lietuvių kam tik žmonių kraujais nuda tarpe ir ta moterų sąjunga,
ce-pirm. — J. Sekys. Kiti pono Dievulio metą sapna ne, nereiškia kad reik gerti
nizacijos ir bankai kurie iš- bariui įrengti Pittsburgo Uni žytą Rusijos komunistinę kurie pirmiau buvo tokie
visi valdybos nariai išrink vo, kada užėjo Egipte De jeigu nenori. “Dirva” rašo
skolinę pinigus žmonėms versitete viso $291.50. Aukavo: vergiją, kuriai, jei tik ga dideli salės patriotas, dabar
ti tie patys: užrašų sekre presija tokia kaip mes tu prieš prohibiciją ne del to
ant namų. Šiaip žmonės iš Asadauskas B., Boston $1.00 lėtų, paaukautų visus Lie nei" piršto nepajudino ir ne
torė — Juzė Penkauskaitė, rim šiandien Amerikoj. Ale kad jos redaktorius girtuo
2.00 tuvius ir Lietuvą.
tų bankų pinigų gauti ne Bajoras P., New York
pasakė kad ir mos kaipo finansų sekr. — J. Leonai- neišgalvojau kaip pradėt, klis, bet del to kad tie ku
gali, nes jie atidaryti ne Baltrušaitis J., Pittsburgh 2.0C
Nors tos neva Lietuvės Lietuviai ir salės dalininkai tis, ižd. — A. Stradas; or ir tada galvojau rašyt apie rie turi gerti svaiginančius
tiesioginai namų savinin Baltrušaitis, Dr. J. ” 5.00 savo veikime tarp Lietuvių turim kovoti už salės tei
ganizatoriais: Agota Žalio- Laikraščių vajus ir jų už gėrimus ir be jų neapsiei
10.00
kams gelbėti bet bankams Balutis B. K.
pasisekimo visai neturi ir ses. Priešingai, tuo tarpu nienė, Klem. Skorupskas ir sispyrimą pripilt žmonėms na, jie geria visokius nuo
ir paskolos organizacijoms Bradchulis, A. S., Chicago .50 jų parengimus mažai kas jie musų salėje surengė ke
Brazaitienė T., S. Boston 1.00
J. Sekys; korespondentu A. į galvą mokslo (ar niekų), dus, pirkdami kitų darytus
kurios išdavę pinigus namų Bronušas, Dr. J. B. Baltim. 1.00 lanko, tačiau pas jas ener lias savo prakalbas, kurio
ba mane baimė ima kas bus ir mėtydami pinigus, arba
Mašiotas.
savininkams, o šie neišgali Bujanauskas S., Ansonia 2.00 gijos yra nemažai, kurią se išdergė Lietuvius, Lietu
kada žmonės skaitys visus
Pirmininkaujant V. M. laikraščius — gali jų Razu- patys visokius nesveikus
mokėti.
Ohubis, J., Pittsburgh
1.00 jos sunaudoja daugiausia vą ir dar iš tų pačių Lietu Čekanauskui, buvo išklau
raugus darosi ir geria. Tai
mas plyšt.
Gedrimas, F., Pittsburgh 5.00 .įeigimui savo tautos ir sa vių pasikolektavo dolarių
syti pranešimai įvairių ko Ale nespėjus pradėt rašyt gi pats žmoniškumas reika
1.00 vo šalies bei vises musų savo reikalams.
KAS DIRBAMA LIETU- Goodman T., Duquesne
misijų ir valdybos narių; iš girdžiu kas tai beldžiasi į lauja kad kaip maistas taip
10.00 Lietuviškos kultūros. Kad
. VIŲ KAMBARIO REI Gray, J., Pittsburgh
ir visoki gėrimai turi būti
Na o nežiūrint tų visų
Gricius A., Dayton
1.00 taip yra faktų jieškoti daug komunistuojančių Lietuvių knygų patikrinimo komisi duris. Atidarau, ugi žiuriu kuogeriausi ir užtikrinti
KALE
jos narės Elz. Povilaitytės
Grigįutė H., Cleveland
1.00 nereikia, tą gerai žino visi
nedorybių, pas mus dar vis pranešimo paaiškėjo kad apipustyta, sušalus į ragą kaipo nekenksmingi sveika- '
Iš tilpstančių aukotojų Grinius J. V., Phila.
1.00
tai, jeigu neperdaug varto
atsiranda tokių geraširdžių per metą ineigų skyrius tu atbėga Tetulė.
sąrašo galima matyti kad Janulevičius A., Pittsbgh 3.00 Lietuviai.
— Tegul bus pagarbin ji, — sakau aš.
Čia
noriu
tik
priminti
kurie
bando
tiems
gaiva

Lietuvių ' Kambario Pitts Januškevičius J., Hartford .50
rėjo $256; išmokėta $218, tas, vaikeliai, — sako ji.
burgh© Universitete klausi Jaras P., Baltimore
1.00 vieną keistenybę, parody lams pataikauti.
Iš bendros išlaidų sumos — Sveika, gyva, tetule, — Supaisysi, vaikeli, ką
daktarai sako: ba žmogus
Nors šis rasinis buvo tai $76 pasiųsta V. V. S. į Lie
5.00 mui kaip jos moka paro
mas yra visuomeniškas, nes Jurgeliutė P., N. Y.
kas
tave
tokioj
audroj
čia
kai nesijauti gerai, ar ser
dyt
savo
dirbtiną
Lietuviš

komas L. M. D. Sąjungai, tuvą. Narių skyrius turi
1.0C
iš įvairių miestų, iš įvairių Lalas P„ Amsterdam
atnešė?
Ar
kokia
nelaime
gi, tik išgerk kad ir mano
musų kolonijų plaukia tam Lopatto, J. S., W.-Barre 1.00 kumą kuomet buna palies bet kad sąjungietės visuo gerame stovyje 49, neskai
ištiko? — sakau aš.
tas
jų
raudonas
kromelis.
Laukaitis
W.
F.,
Baltimore
1.00
met
veikia
bendrai
su
kito

reikalui aukos. Aišku kad
tant draugijų atstovų, ku — Ne, vaikeli, tik taip namie darytos, tuoj pasi
Liet.
Taut.
Klubas,
B
’
lyn
10.0(
3avo
laiku
musų
komunis

mis
komunistuojąnči
o
m
i
s
visi supranta jog šis kam
rie narių duoklių nemoka. sau: atėjau užprašyt judu junti linksmesnis ir drūtes
Lukošius
A.
C.,
Waterbury
4.00 tėliai, kartu ir moterys, va kuopelėmis tai ir jas atskir
nis, — sako ji.
barys Pittsburgho Univer
Magowan M., Bridgeville 1.00 ru norėjo priverst Lietuvių ti nebuvo galima, prisiėjo
Kun. Amboto paskaita. pas mus į svečius ant Kū — Na, tuščia jo, tetule,
sitete bus tai Lietuvių kul Marmokas P., Pittsburgh 1.0(
nesiginčysime apie tai. Tik
salės bendrovės direkciją kalbėti bendrai apie visus. Šiame susirinkime vietos čios, — sako ji.
tūros paminklas, vienintelis Mitchell R. C.,
”
1.00 kad leistų jų pamylėtiems
—
Galėjai
kitą
kokį
va

klebonas
Kun.
J.
Ambotas,
man
gaila kad tokioj aud
P. P. J
visame Amerikos kontinen Narvidas M., Chicago
10.00 negrams dalyvauti kartu
karą ateit, kai butų gražes roj vėl turėsi gryžti namon.
uolus
rėmėjas
V.
V.
S.
sky

te. Šiuo reikalu matyt su Nortun W. E., Phila.
1.00
riaus, skaitė paskaitą, “Vil nis oras, — sakau aš.
Gal nakvosi pas mus? —
su baltaisiais visuose komu
sidomėjo visi Lietuviai. Štai Pikšris F., Pittsburgh
1.00
—
Kad
jūsų,
vaikeli,
ne

nius
buvo
ir
bus
musų
”
.
Sa

sakau
aš.
nistų
parengimuose
Lietu

GRAND RAPIDS,
kur ir kas daroma Lietuvių Pivaronas D., Chicago
25.00
gali
namie rast, jeigu tik — Kas čia man giliuoju
vo
paskaitoje
aiškiai
nu

vių
salėje.
Jie
buvo
prade

MICH.
Kambario naudai:
Pivaronas P., Pittsburgh 50.00
švietė Vilniaus klausimą ir oras gražus. Kas naktis tokia audra kaip šiąnakt:
1.00 dą juodžius atsivesti į savo
SLA. Jaunuolių kp. Ja Pocius K., Chicago
įtikinančiai
nurodė kad jei po susirinkimus visokiomis Lietuvoj kad būdavo audros
Visko
po
biskį
maica Plains, Mass., rengia Praškevičius A. M., Cleve. 1.00 vakarus, taip kad prisiėjo
mes
Vilniaus
atvadavimo politikomis ir visuomeniš ir pūgos tai nu. Čia Ameri
SLA. 60 kp. turėjo ekstra
Raginskas M. A., W.-Barre 1.00 su policijos pagalba išvalyti
kortų vakarėlį.
jausmais
persiėmę
busim, kais reikalais, — sako ji. koj tokių nematėm ir nema
1.00 tą negeistiną gaivalą iš mu susirinkimą Lapkričio 30 d.
Lietuvių Studentų Klubas Rastenis N., Baltimore
— Tai reikėjo laišką pa tysim. Labanakt, ir neuž
1.00 sų įstaigos. Musų komunis del tardymo A. B. šatkaus, tikėsim į savo tikslą, pasi
Pittsburghe ketina Sausio Rodgers F., Pittsburgh
rašyt ir butume žinoję kad
mėnesį surengti šokius-ba- Saukevičius A., Shenand. 1.00 tėliai pasakė: “Mes eisime buvusio finansų sekreto šventimą darbu įrodysim kvieti į svečius, — sakau aš. mirškit ant Kūčios, — sa
Savickas L. J., Scranton 1.00 per jūsų galvas ir jus mums riaus, kuris nesumokėjo į tai anksčiau ar vėliau Vil
ko ji.
lių.
Sekys J., Hartford
1.00 neuždrausit su juodžiais centrą narių mokesčių apie nių atvaduosim, ir Vilnius
— Man tas, vaikeli, nei į — Labanakt, tetule, ne
Pittsburghe South Sidėj Serpenskas J., Pittsburgh 1.00
bendrai dalyvauti”. Už tą $500. Pirmsėdžiauti šiame bus musų. Paskaita buvo galvą neužėjo. Prie to, lai užmiršim, ateisim, — sako'"
moterys nutarė paaukaut Shalna, Suz., S. Boston
5.00
J.-- " '
iie buvo netekę teisės patys susirinkime buvo SLA. pre įdomi ir visiems patiko. Pa šku kvietimas nemandagu, me mes.
Sireikis L., Chicago
10.00
Lietuvių
salėje
ne
tik reng zidento Gegužio įgaliotas geidautina kad tankiau ir galėtum supykti, — sako ji. Ir ji pradingo sniego pū
JAU PRIIMAM 1933 Skritulskas J., N. Britain 1.00 ti vakarus bet ir laikyti sa Kontrolės Komisijos pirmi daugiau paskaitų butų, nes — Laiškais atlieka viso goje. O aš ir praleidau va
75.00
M. BONŲ KUPONUS S. L. A.
jos reikalingos keliais at kiausius svarbius reikalus karą neparašęs “Dirvai”
Staneslaw, Dr., Waterb.
5.00 vo paprastus susirinkimus. ninkas J. J. Bačiunas.
“Dirva” jau priima Lie Strikulis K., Woodbury 1.0C
Netekę teisių į salę, mu Tardyme pasirodė kad A. žvilgiais, pirmiausia, kaip ir pakvietimus, ir tas yra nieko. Taigi kitą kartą pa
tuvos Bonų 1933 metų ku Strumskis K., Brooklyn 1.00 sų raudonukai, juo labiau 3. Šaukus yra kaltas išaik- Kun. Ambotas sakė, musų labai mandagu, — sakau aš. rašysiu apie tas Septynias
— Ką aš čia, sena, iki su- Karves ir apie Laikraščių
ponus už jų pilną vertę. Sweet, D., Pittsburgh
10.00 ų moterys, pasidarė tik vojime minėtos sumos, ir pačių įsitikinimui ir susipa
krevezosiu
laišką tai ir at Vajus.
žinimui
su
Vilniaus
vadavi

Siųskit savo 1933 metų Stulginskas P.
”
2.00 riausiais Lietuviais ir salės susirinkimas nutarė išbrau
važiuosiu
iki
jūsų. Na tai ---— —
mo klausimu.
.50 patriotais. Per ištisą meta kti jį iš SLA.
Bonų kuponus už “Dirvą” v’rišvilas J., Chicago
ar»—■*-------kaip,
vaikeliai,
atvažiuosit
Vaivada J., Philadelphia 1.00 tik ir buvo girdima jų kal
Gruodžio 1 d. buvo išim Vyčių veikimas. Vietos
arba už knygas.
pas mus Kučioms? — sako
Vasil, M. J., New York
1.00 bos direktorių posėdžiuose: ta varantas Šatkui ir jis ta
Hodurninkai Nori Susi
L. Vyčių basket ball jauk
Vinikas M. J., New York 2.00 ‘Mes Lietuviai, mes salės po areštuotas. Gruodžio 2
ji.
Vitaitis G. F,., New York 5.00 dalininkai, kodėl mums už d. įvyko teismas, Šatkus tas veikia pasekmingai: šį
— Atvažiuosim, tetule, at dėti su Ark. Genicčiu
Kiekvienas vyras sutvertas bū
mėnesį
turės
lošimus
su
Yvonis
B.,
Brooklyn
1.00
ti laimingu ir jieško sau smagu
drausta salėje laikyti susi prisipažino kaltu. Jam duo jauktais Pittsfield, Mass., važiuosim, — sako mano Iš Lenkų neprigulmingų
mo. Dauguma žmonių randa lai živatas F. J., Scranton
1.00
Romai kunigų patyriau kad
rinkimus? Tas kenkia sa ta proga iki Gruodžio 10 d. Bridgeport, Waterbury ir šonkaulis.
mę apsivedime. Apsivedimas yra
didžiausia laimė. Kožnas žmogus
—
Gerai,
tik
neužmirš

jų
Vysk. Hodur norįs pada-'
lės bizniui”. Vis girdėjosi sumokėti pinigus, ką nepa New Britain, Conn., taipgi
yra laimingas kuris turi gerų
Pastaba
Skaitytojams
draugų, o geriausias draugas yra
daugskaita “Mes Lietuviai darius bus paskirta baus Sprinsfield, Mass. Šis Lie kit, gerai pasičestavosim. ryti sutartį su Lietuvių T.
vyras arba žmon. Mes turime di
Kuomet negaunat kurio
Aš išsiviriau geros degtinė Bažnyčia Amerikoje, bet iš
negalėsim užlaikyti to savo mė kalėjimu.
džiausi surašą ypatų kurios nori
tuvių basket hall jauktas lės ir gardaus alučio, — sa
“Dirvos” numerio tai pra
rasti sau tinkamą gyvenimo drau
paties Ark. Geniočio suži
Visu
šiuo
laiku,
nuo
kuo

namo salės”. O moterėlės
šydami Administracijos jį
žymiai figūruoja vietos An ko ji.
gą. Daugelis yra turtingos ir yra
nojau
kad jis Hoduro pasi
prisiųsti
nerašykit
“
nega

sąjungietės kas mėnuo siųs pos teismo iki valdiško tei glų spaudoje, išrodo kad
dori ir tinkami žmonės. Visos in
vau pereito numerio”, bet
formacijos užlaikomos paslaptyje.
—
Na
o
kam
ta
degtinė
siūlymą
atmetęs.
davo savo specialę komisiją smo ir iki kuopos reguliario musų sportininkai šį sezo
Kam laukti ? Apsivesk ir gyvenk
parašykit: “Negavau nr. 2
ir
alus
Kučioms?
—
sakau
Sakoma
kad Hodur nė
laimingai. Rašyk tuojau dykai in
tai į valdybos posėdžius, tai susirinkimo p. Bačiunas pa ną paims Conn, valstijos v
arba 10, arba 31”. Tada
formacijų. Pridėk 5c štampą at
ra pripažintas kaipo katali
greitu laiku tikrai gausit
i visuotinus salės b-vės di siliko musų mieste. Kuopos čampionatą. Linkime mu as.
sakymui.
(2)
ta numerį kurio neturit.
rektorių susirinkimus su ta susirinkimas įvyko Gruo sų jaunuoliams geriausių — Ugi ar užmiršai, vai kų vyskupas arba kunigas;
“GLOBUS”
ši pastaba ypač svarbi
keli, kaip darydavo Lietu apie tai tvirtina Anglų ka
pačia patriotine deklamaci džio 4 d. P-s Bačiunas yra pasekmių.
visiems tiems kurie rengia
Dept. 54-B
Koresp. M.
voj?
Kas do šventė be to? talikų bažnyčios autoritetas
musų
kuopos
narys.
ja, iki pagaliau vėl atgavo
si skaityti “MERUNĄ”.
382 Bathurst Street
“Dirvos” Admin.
Toronto, Ont. Canada.
Aš
misliau
kad proabicija Dr. Lau. Ark. Geniotis ir
Atlikus
visus
bėgančius
sau teisę naudotis Lietuvių
J.
ŽEMANTAUSKAS
bus
atmesta
ir gausim tik gi yra griežtai nusistatęs
sale, bet tik su ta sąlyga reikalus prieita prie kuo
Viešas
Notaras
ros pirktinės degtinėlės, ale nieko bendro neturėti su
kad į savo sueigas neleis pos valdybos rinkimų. Ki
lo daug ginčų kai pirminin Užrašo “Dirvą”, “Vienybę” ir tie Kongresai Vašingtone Lenkų Hodurninkais, po ku
juodukų.
KATALOGAS JAU SIUNČIAMAS DABAR. KLAUSKITE IR GAUSIT
Kaip greit tie gaivalai at kas Vaitkevičius pareiškė kitus tautinius laikraščius. sėdėdami patys geria, o ki riuo yra keletas Lietuvių
tiems pavydi, tai ir atmetė. nepriklausomų kunigų.
gavo sau teises į Lietuvių kad suspenduoti nariai ne
130 CONGRESS AVE.
JONAS KERDIEJUS,
BOSTON, mass.
Viską Žinąs.
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Kaip Liaudininkai A
lį Svetimiems Gaiv;
kaip Maskvos Aj
Ruošė Sukilin
(Tąsa iš pereito

Lietuvos visuomene
ku neturėjo politišk
kos. Jos ir nebuvo ■
rėti, kada kiekviene
prieš seimo rinkimus
orientuotis net dvideš
juose partijų bei poli
pių sąrašuose! Tat
nesąmoningai įleisda
ną vieną iš tų lapei
truko sąmonės rinkė
ko jos ir jų išrinktii
atstovams. Per 7 m
net keturi seimai (st
ir dar trys). Partij,
se negalėdavo sutari:
ti. Nuolat darydav<
mo kombinacijas, s
ministerių kabinetus,
mėnesių reikšdavo ji
sitikėjimą, pasirinkti
ministerius.
Negalė
miai svarstyti ir pr
tymų, kurių kraštas
įvairiems reikalams
ti, tvarkyti. Atrodė
muose buvo susirink
tuvos krašto atstovai
nulio atkeliavę ir nei
tikę žmonės, kurie
vo ir nerasdavo beni
lų. Ne kartą atst
“teisingumą” įrodyd
lais, rašalinėmis, 1
keiksmais, šmeižtais,
juos žmonės rinko?
Stulginskis ne be rei
davo paleisti tokius :
kiekvieno seimo rink
dymas Lietuvai (vals

MELROSE
Profesionalai
Pereituose dviejuc
riuose “Liaudies Tril
vo rašyta apie Melr
Lietuvių įsigyvenim,
apie biznierius bei j
lūs. šį kartą bent ti
pažindinsime Ameril
vius su Melrose Par
jomis, jų veikėjais, t
čia yra net kelios
nors nelabai skaitlinj
but neskaitlingos tod
kioje mažoje koloniji
sulyginamai daug. I
žasties nei viena dr
turi ganėtinai didelio
narių kad galėtų p
varyti kokį nors kūl
bą. Geistina kad su
kolonijos Lietuviai
kokią nors vieną gal
nizaciją. Ir dabar j
lios susijungusios į
Kalbant apie drai
kia pastebėti kad M
ke yra Amerikos Lie
Sąjungos 4-ta kuopa
steigė šiais metais,
da, ir dėka jos “Li;
bunoje” rašoma api
Parko Lietuvių gyve
gal pirmas spaudoje
tus apibudinimas ši
jos bėgyje 50 meti
čia gyvenimo.

DRAUGIJOJ
Proviso Apygardo
nijimas Lietuvių Me
ko, kur pirmininkav
veikėjas A. Joncha.
metais pasitraukė ir
išrinko kitą žymų v
Strzyneckį; vice pi
St. Poška ir Ignacai
kas; kiti valdybos
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keli, pasilinksmint
eikia. Aš misliau
riešingas proabicitavo “Dirva” nuoproabiciją rašo, o
natau vis priešin
au!, — sako ji.
vaigalai užginti ar
kia kad reik gerti
ori. “Dirva” rašo
hibiciją ne del to
edaktorius girtuodel to kad tie kujerti svaiginančius
ir be jų neapsieieria visokius nuoiami kitų darytus
imi pinigus, arba
sokius nesveikus
irosi ir geria. Tainoniškumas reikakaip maistas taip
gėrimai turi būti
.si ir užtikrinti
enksmingi sveikaneperdaug varto
ti aš.
lisysi, vaikeli, ką
sako: ba žmogus
uti gerai, ar sererk kad ir mano
rytos, tuoj pasimesnis ir drūtes
ne ji.
tuščia jo, tetule,
'me apie tai. Tik
kad tokioj ąudėsi gryžti namon,
si pas mus? —

lakt, tetule, neįteisini, — sako^
lingo sniego pa
ir praleidau varašęs “Dirvai”
;i kitą kartą pae tas Septynias
apie Laikraščių

tai Nori Susiirk. Genicčiu
į neprigulmingų
igų patyriau kad
odur norįs padaį su Lietuvių T.
Amerikoje, bet iš
K. Geniočio sužijis Hoduro pasitmetęs.
kad Hodur nėntas kaipo katali
kas arba kunigas;
artina Anglų kanyčios autoritetas
Ark. Geniotis irriežtai nusistatęs
adro neturėti su
durninkais, po kukeletas Lietuviu
somų kunigų.

Viską žinąs.

Vol. 4

CHICAGO, ILL. GRUODŽIO-DEC. 23, 1932

“Liaudies Tribūnos” Redakcija ir Administracija.1

zaciją”, kuriai parūpino ne fut
GIVERS OF GIFTS
Lietuvių Liaudies Sąjungos Centro Valdyba.
bolų arba beisbolų, bet....
1
o
«- i i i i i i i o
<
šautuvų ir bombų! Aišku, to
Again we near the season of rouses her from meditations to
kiais “sporto įrankiais” jie bu hurry and scurry, of giving and send her running breathlessly|
Rašo P. Jurgėla (Jurgelevičius).
tų ne tarp savęs “žaidę”.... receiving, of cheerfulness and to answer it. Jim said he
KALĖDOS
;jog visiems nieku budu nebus
Tokis kruvino “sporto” ištroš smiles. Mother is always the would call and tell her about I Amerikoje Kalėdos yra vie-^aįa
įsivaizduoia
the dance Saturday night. Shej
Kaip Liaudininkai Atidavė ša sieidavo netoli 10 milijonų litų! kęs gaivalas greit organizavo | busiest one around the house really ought to finish mailing na i žymesniųjų švenčių, vis!'
j«Lia"lies Tįibuna» da.
'
............buvo pa-, when the two weeks before those cards, but since she has laukia Kalėdų, ypatingai Jauni- L
lį Svetimiems Gaivalams ir
O kur partijų išlaidos rinkimų si’. C
Slaptoji
( policija
T
.
h.
j tjj
mainyta tokiais asmenimis ku Christmas arrive. She is buy not begun yet.... and her' mas laukia Kalėdų Dieduko su p- kaip Maskvos Agentai
kampanijai?
litikoje tai gali prieiti- pagalbą
Ruošė Sukilimą.
Iki 1926 m. pabaigos Lietu rie šaltai žiurėjo į tokius reiš ing presents, shopping for bar- thoughts are ended by Jim’s dovanomis.
gauti. Tiesa, mes ir pagelbėgains in food, baking those de- telephonic Hello!”
Kalėdų šventė krikščioniško jom
daugeliui, bet visiems pa
vos respubliką valdė keliolika kinius ir matė čia tik Įvykdy licious delicacies that warm
While Sister is coyly talk- se tautose sutinkama kaipo
(Tąsa iš pereito num.)
ministerių kabinetų ir keturi tą “demokratizmą”.
the hearts and ruin the stom- ing to Jim, Brother is sweat- Kristaus gimimo diena. Nors gelbėti nėra galimybės.
Už valdžios rėmimą seime achs of
in a fever of
over Gruodžio 25 diena visame pa Po naujų metų Charities bus
„f the over-indulgent
___ ... „ 1.ir.g
____________
„2 worry
----- j ----Lietuvos visuomenė tuo lai seimai. Net ir kariumenės va
Lenkai gavo didelių pašalpų: males in the family, and g^n- the age-old question of what saulyje nustatyta kaipo Kris padalintos į distriktus bei warku neturėjo politiškos nuovo dovybė nuolat buvo mainoma.
_ to _get’ for
‘
the
’ girl-friend.
............... He taus gimimo diena, bet tikre- dus ir kožnas ward turės rūpin
ėmė
steigti Lenkiškas mokyk erally ’bustling about everyPagaliau 1926 metais seime
tis savo srities biednaisiais. Tas
kos. Jos ir nebuvo galima tu
ought not
flowers vi
or vaucan-lnybėje
_ care of one and uugnv
uuu get J.1VWC1D
, nyoeje tai nebuvo Kristaus dalinai
las ties demarkacine linija, ku where, taking
sumažins išlaidas ir bus
rėti, kada kiekvienas pilietis po ilgų derybų tapo sukombi
all.
dy.
'
Christmas
"
‘
'
gifts
should
be
gimimo
diena.
Popiežius
Klerią kariumenė ir paskiau poli
prieš seimo rinkimus turėdavo nuota nenatūrali, perdaug dirb
And Dad, “Dear Old Dad”! more, more..... more what?
what?įmensas trečiame šimtmetyje galimybės gauti kiek daugiau
S—.
cija taip stropiai saugojo, net The Christmas holiday season Well, anyway, c.._
one should not nurodo ir pabaigoj ketvirto paramos.
orientuotis net dvidešimts dvie tinė santarvė: Lietuvą valdyti
tokiuose
valsčiuose
kur
Lenkiš

is
ever
a
season
of
panic
and
i
get
candy
dr
flowers.
Now
let
’
s
šimtmečio
randama
kad
Kris

juose partijų bei politinių gru susitarė Liaudininkų (Amerikos
kai kalbančiųjų visai nebuvo. worry to him. After work he see—maybe a pair of gloves. taus gimimo diena tada ne vie
VIE.šA PADĖKA LIETU
pių sąrašuose! Tat dažniausia sandariečiams artimų), social
dashes downtown to buy some Yes, that’s it, a pair of gloves. nodu laiku buvo švenčiama.
VIAMS DALYVAVU 
Tokios
mokyklos
dygo
kai
gry

demokratų,
Vokievių,
Lenkų
ir
nesąmoningai įleisdavo į ur
Bažnytinės apeigos prieš Ka
SIEMS PREZIDENTO
bai. Be to, Lenkai įsisteigė thing for each one of the fami But what size does’ she wear?
žydų
atstovai
!
Tai
buvo
liau

ną vieną iš tų lapelių. Taigi,
____ ir ___
_ yra įdoly. He does not know yet, nor Maybe the saleslady at thelėdas
laike ____
Kalėdų
RINKIMUOSE
plačią organizaciją ‘Pochodnia’, has he made up his mind about store would know. But then, įmios, ypač Lietuvoje, kad kaitruko sąmonės rinkėjams, tru dininkų sumanymas, nes jie
Naujai
išrinktas Suvienytų
ko jos ir jų išrinktiems seimo galėjo pakreipti seimo likimą: kurią taip pat kaž kodėl apsi what to get, but he feels sure he can't ask the saleslady. She nių žmonės eina bažnyčion la- Valstijų Prezidentas Franklin
that in some way or other, by might think he was buying the baį anksti rytą, apie trečią va- D. Roosevelt, savo asmeniška
atstovams. Per 7 metus buvo prisidėti prie tautinės kitų Lie rūpino šautuvais.
some
kind act of Providence, gloves for his sweetheart, and landą. Kaimiečiai eino po 20 me laiške iš Gruodžio 12 d. 1932
Tokiems
gaivalams
apsigink

net keturi seimai (steigiamasis tuviškų partijų grupės ir iš
he will stumble upon the ap he did not want anyone to Amerikoniškų mailių Kalėdų m., išreiškia padėtų Lithuanian
ir dar trys). Partijos seimuo vengti tautinių mažumų įtakos luojant, pradėta nuginkluoti propriate articles to present to know that. No, that won’t do. rytą bažnyčion, pagerbti Kris- National Committee Franklin
dieną. Lietuviai D. Roosevelt for President už
se negalėdavo sutariamai veik krašto valdymui. Bet jie ryžo tikrų Lietuvos sūnų organiza his critical family. He enters Let’s see now, how about a per- į taus gimimo dieną,
ti. Nuolat darydavo susitari si kaž kodėl. “keršyti” krikčš. cijos: bematant liko sumažin a large store and tries to make fume set. Swell, but confound kaip ir daugelis kitų tautų tu parėmimą jo kandidatūros ir
it, it’s so unoriginal. Oh,
prašo padėkuoti visiems tiems
mo kombinacijas, sudarydavo demokratams, kurie šešis me ta kariumenė (antkart net tri his way through the throngs cripes, what’s a guy gorina do? ri Kalėdų giesmes, dainas.
of
elderly,
young,
old,
stout,
Lietuviai Kalėdų laiku turė
ministerių kabinetus, po kelių tus valdė, ir tuo tikslu susira mis pulkais) ir tuojau buvo su thin, skinny, and fat. women A brush and comb set? No, jo pagonišką šventę Ilgėmis va kurie prisidėjo prie viršminėto
veikimo.
mėnesių reikšdavo jiems nepa do talkininkų didelėje socialis daryta planas nuginkluoti visą who seem to crowd everywhere. she has one. A book? Nertz, dinamą, į kurios vietą krikščio komiteto
Todėl
šiuomi
Lietuvių Nacio
Šaulių
Sąjungą,
kurią
sudarė
sitikėjimą, pasirinkdavo kitus tų, Vokiečių, Lenkų ir Žydų
He feels lost and bewildered in she wouln’t care for a book. nys įstatė Kalėdas.
nalinis Komitetas turi garbės
do. What
Liie&e will
win uu.
vyliau
AmeriKoje
Amerikoje siais
šiais metais, uede- išreikšti savo padėką visiems
minister i us.
Negalėdavo ra grupėje. Pradėta vykdyti ne Lietuvos laisvę ginti pasiryžę this mob of female gift-hunt None of these
to
do
?
________
ers,
but
is
slightly
encouraged
Ah,
THAT
is
the
quesi
presijos
laikais,
daugelis Lie- tiems kurie vienaip ar kitaip
įvairių
pažiūrų
Lietuviai
sava

girdėtos
reformos,
del
kurių
miai svarstyti ir priimti įsta
“ prie Lietuvių* Naciowhen he sees another prespir tion! And so he worries on | tuvių, ypatingai kurie turiv di-iį pasidėjo
X
C
tymų, kurių kraštas taip laukė krik.-demokratai nei kiek ne noriai.
]es šeimas
ir ...
nedirba, sv
š'-on.l
,• •_ Komiteto,
-,r I
---- .• *
ing male like himself, courage until a couple days before de
----en;
nalinio
o ypatingai
Ką tai visa reiškė? Ogi tai ously plowing his way through Christmas and he has consi čia Kalėdas labai liūdnai. Cm-H;o]onįjų pirmininkams
įvairiems reikalams sunormuo- mik mtėjo — nukentėjo tik pa
už nuokad Lietuvos nepriklausomybei a group of spluttering ladies. dered leawing town, pleading cagoj yra šimtai tokių šeimų, girdų kooperąvimą.
ti, tvarkyti. Atrodė kad sei ti Lietuva.
Atsirado daug bedarbių. Val buvo kasama kapas. Lietuvos Maybe he can get to that coun sickness, or hanging himself— kurios neturi net tinkamų už
muose buvo susirinkę ne Lie
Laiškas gauta Gruodžio 14
tuvos krašto atstovai bet iš mė-. džia ėmė mokėti jiems po 5 li vidui e laisvai ginklavosi ir stip ter he saw last year and buy hang——! Why the heck didn’t kandžiu- šventės sulaukus. Tuo d., adresuotas Nacionalinio pir
he
think
of
it
before!
Just
the
for the wife. Aft
pat laiku Lietuvoj atrodo visai mininko Adv. A. A. Olio vardu.
nulio atkeliavę ir netyčia susi-, tus dienai už nieką; * Nesuor rėjo jos laisvės priešai. Nepri aerpocketbook
struggling bravely and thing, and she needs one too. priešingai, jie ten nėra turtin
tikę žmonės, kurie nesutarda ganizavo kokių nors viešų dar klausomybę iškovojus ir ją gin steadily he finally manages to He saw it in one of the win gi, tiesa, bet prie paprasto gy
MAYWOOD, ILL.,
vo ir nerasdavo bendru reika bų (kelių ir tiltų taisymas, ka ti pastatyta kariumenė ir jos find the counter in question dows downtown and it was al! venimo aplinkybių matomai yra
BIZNIERIAI
lų. Ne kartą atstovai savo nalizacija ir kt.), kurie butų talkininkė šaulių Sąjunga buvo and makes a last desperate colored and painted and had laimingesni negu nekurie Ame
Maywood
yra mažesnis mies
flowers
on
it
too.
Boy
!
What
rikos Lietuviai-,
"teisingumą” įrodydavo krės labai naudingi Lietuvai, bet planingai mažinama ir silpni plunge. Ah! He is there. But,
a
nifty
present
that
will
make.
|
____
,
telis
šalia
Melrose
Park. Ir čio
alas
and
alack,
as
Shakespeare
Tiesa,
per
pastarus
10
—
1b
lais, rašalinėmis, kumštimis, kažin kodėl bedarbiams neparu- nama. O Lenkų kariumenė ties
was wont to remark, this coun And Brother rushes downtown nietų Das Amerikos Lietuvius nai randasi nemažas buris Lie
keiksmais, šmeižtais. Argi tam pino darbo, jiems pataikavo ir demarkacijos linija buvo pa ter sells only the more delicate to buy that enticing sc.raf he buvo didelis perteklius. Depre
~
 tuvių biznierių, nors čia Lietu
juos žmonės rinko? Prez. A. tvirkino juos, šiuos organizuo rengta greitam puolimui: ten things which clothe the fem saw two weeks ago.
‘
sija daugelį skaudžiai
palietė. vių nelabai daug gyvena. May
Stulginskis ne be reikalo turė ti ėmėsi socialdemokratai ir iš budėjo Lenini kavalerija, avia inine body, and not pocketbooks
The funny part of this whole Bet reikia tikėtis kad ateityje
davo paleisti tokius seimus. O Maskvos atsiųsti iškalbus vy cija, šarvuoti traukiniai ir au as Dad has supposed. Blush- quaint and aged custom of ours vėl bus geresni laikai. Tie blo- wood yra daugiausia pasiturin
kiekvieno seimo rinkimų įvyk rai.
Pastarieji suorganizavo tomobiliai, t. y. tokia kariume ingly he withdraws from the is that we seldom receive the- j gi laikai palietė ne tik Lietu- čių žmonių rezidencijos ir ke
counter as a dozen feet step on
dymas Lietuvai (valstybei) at net “darbininkų sporto organi- nė kuri gali greičiausiu laiku his pet corn. He fights on gifts we had hoped for, and we ( vius bet visą Ameriką ir gali- letas Lietuvių biznierių ir pro
we seldom give the gifts we in- ma sakyt visą pasaulį.
fesionalų čia turi savo reziden
pulti Lietuva. Lenkijos valdo through the dense Christmas tended to give originally. Moth
Gyvenimas visvien įdomus: cijas.
vai iš džiaugsmo trynė rankas. shoppers until he has at last er, for example, gets every kartais jis smagus, kartais pil
Maywoode yra vienas iš se
Tokį pat džiaugsmą reiškė ir bought all the things he feels thing from books on psycholo nas sielvartoš. Bet visi laukia
niausių
biznierių Domininkas
he
should
NOT
have
bought
gy
to
goldfish.
Dad
it
usually
me
gražesnio
rytojaus.
Gal
po
Maskvos valdovai. 1926 metais
Profesionalai, Biznieriai, Valdininkai ir tt.
and
prepares
to
leave.
He
fi

blinded
by
some
especially
pre

Abelkis,
4
So. 19th Avė., laik
šių
nelabai
linksmų
Kalėdų
se

Gruodžio mėnesį Maskvoj ke
nally emerges from the store, paired Christmas creation of a kančių sulauksim smagesnių. rodininkas ir auksinių reikme
liems
svetimtaučiams
žurnalisPereituose dviejuose nume Galeckis, A. Jašinskas.
one glove missing, hat ruined, tie or a pair of socks, and con Todėl bandykime pasitenkinti
ši organizacija susirinkimus tams buvo pasakyta: “Palaukit and necktie around his chin, cludes that he has the most col tuo kuo išgalime per šias de nų pardavėjas.
riuose “Liaudies Tribūnos” bu
Mikas Zankas, 1503 St. Char
S—
vo rašyta apie Melrose Parko laiko kas antras sekmadienis kokią savaitę ir jums nereikės sound in body, as yet, but orful, the most elaborate com presijos Kalėdas.
mėnesio Vaičiunio salėje. Na jokių vizų keliaujant į Lietu- thoroughly exhausted of breath bination of colors until he sees
les Road, užlaiko mėsinyčią ir
Lietuvių įsigyvenimo pradžią, rių turi 100. Pašalpos turi tris
his next year’s presents. Sis
grosernę;
vą.” Taip buvo pasakyta Sov. and patience.
apie biznierius bei profesiona skyrius.
KALĖDŲ FONDO ŠOKIS
Let us leave Dad for a mo ter, who wanted a Diary, so
Petras Kessel, 646 So. 13th
Rusiios užsienių reikalų komi ment and look at Daughter’s very much, is presented with
lus. šį kartą, bent trumpai su
PAVYKO GERAI
Yra SLA. 125 kuopa, kuri
Ave.,
valgomų daiktų krautuvė;
pažindinsime Amerikos Lietu suskilo po Chicagos SLA. sei sariate. O ką gi tai reiškė ? worries. She is not concerned a subscription to “The Ladies
Gruodžio 14 dieną Trianon
Wm.
Palgowski, 1112 Oak
vius su Melrose Parko draugi mo 1930 metais, bet kuopa vis Ne ką kitą kaip tikrą viltį kad | about Christmas gifts—Mother Home Journal” from some mat Ballroom Chicagoj Įvyko Kalė
St.,
valgomų
daiktų krautuvė;
has
taken
care
of
that,
but
she
ronly
aunt.
But
Brother
is
the
netrukus
Lietuvos
respublika
dų Fondo naudai šokis, prie ku
jomis, jų veikėjais, veikėjomis. gyvuoja. Valdyba yra: šešto
is wondering about how, to most independent one of them rio ir Lietuviai prisidėjo, kad
Anthony
Marshal,
1212 St.
kas
—
pirm.;
F.
Urbaitis
—
bus
panaikinta
ir
prijungta
prie
čia yra net kelios draugijos,
whom, and why, she is to send all. He doesn't care a nickel’s pagelbėjus Lietuvių šeimoms Charles Road, mėsinyčią ir val
sekr.; Kvedaras — fin. sekr.. Sovietų Rusijos.
nors nelabai ^kaitlingos, ir gal Susirinkimus laiko pirmą sek
a prodigious pile of Christmas j worth because he received a gauti Kalėdų dovanų maistu.
gomų daiktų krautuvė.
(Bus daugiau)
but neskaitlingos todėl kad to madienį mėnesio. Vaičiūno sa
Greeting Cards which took one! striped shirt and not the loung’’Margučio” įStaigcj užsire
Peter Paul Gaddy darbuoja
month to find. She must pick ing robe he had hoped for, but gistravo apie 160 šeimų ku
kioje mažoje kolonijoje yra jų lėje.
si
su May wood Realty and Fi
out
the
prettiest
one
for
-----*
’
--J
—
-Jim.
feels a great load off his mind
sulyginamai daug. Iš tos prie
Darbininkų Liet. Susivieniji kauskienė ir kites. Draugija Who ■
- -- ask.
- once he has obtained and pre rioms būtinai reikalinga para nance Co., 5th Ave. ir St. Char
is
Jim?
You
should
ma. Prie to darbo prisideda ir
žasties nei viena draugija ne mo 88-ta kuopa, tai yra dalis turi apie 150 narių.
Why Jim is her favorite pas- sented that colorful scarf he
turi ganėtinai didelio skaitliaus atskilusios nuo SLA. 125 kp.
Nepersenai ši moterų drau time, Oh, here is a nice card saw in a downtown store win “Liaudies Tribūna”, kad pagel les Road.
bėjus kiek galima biednoms
Nors ir depresija, šie musų
narių kad galėtų pasekmingai Turi 52 narius. Valdyboj: K. gija turėjo parengimą su “Mar with pretty girls and a big dow.
Damaleckas, pirm.; A. Kava gučiu”, turėjo geras pasekmes.
Lietuvių šeimoms.
vientaučiai
daro neprastą pra
Christmas
he
Tree — maybe
varyti kokį nors kūlturinį dar liauskas, vice pirm.; A. StareAnd after all’s said and done,
Pastaru laiku atsirado labai
Yra ir Lietuvių parapija, ku would like it. She looks through what is Christmas without
gyvenimą.
bą. Geistina kad su laiku šios vičius, rašt.; Ig. Rudžinskas — rios klebonu yra Kun. Urba
daug šeimų kurios prašo padėti 1
the cards one by one but is gifts? — not sensible and use
kolonijos Lietuviai sudarytų organizatorius.
navičius, M. I. C., pamaldas dissatisfied with all of them ful gifts, but haphazard, be- joms gauti kur nors pašalpa. |
Tiesa, mes padėjom daugeliui
Ar jau išrašėt “Dirvą”
Politikos Klubas Melrose Par laiko Italų bažnyčioje.
kokią nors vieną galingą orga
vi z-l iii
nLmir Tto Iz-vz-slr
Vi vzv i
and
is about
look 4through|
wildering, unexpected, and en šeimų gauti paramą iš Charity. saviškiams
į Lietuvą? — ui
Yra du Lietuviai policijantai, them again, when the sharp, tirely useless gifts.
nizaciją. Ir dabar jau yra ke ko, turi apie 100 narių; pirmi
Bet bėda tame kad pagalbos $3.00 metuose pralinksmins t
ninkas
A.
Joncha;
vice-pirm.
—
Leonas
Rimkus
ir
Walter
Gad

lios susijungusios į vieną.
tingling tones of the telephone
Anthony Stelmok. pradėjo reikalauti tiek daug
visą kaimą!
Dr. Strzynec'kis; ižd. — Kisie
J. žvirblis yra specialis poKalbant apie draugijas rei lius. Susirinkimus laiko trečią dy,
licijantas. Miestelio raštinėje
kia pastebėti kad Melrose Par sekmadienį mėnesio, Vaičiūno tarnauja viena Lietuvaitė, An
THADDEUS KOSCIUSKO
was wiped out; success for his quietly in Switzerland, and one
ke yra Amerikos Liet. Liaudies salėje.
cause seemed almost assured. of his last acts was the grant
na Yanchus, kuri toj vietoj bu
By THOMAS SHAMIS.
Then a Prussian army entered ing of freedom to the serfs on
Sąjungos 4-ta kuopa, kuri įsi šv. Jono Dr-ja turi 90 narių, na jau ketveri metai.
the country from one side and his estate.
Politikoje čia nemažai dar
steigė šiais metais. Kuopa ju valdyboj yra: pirm. — W. Kin(Continued)
| a brigadier general. When the two Russian armies from the
Thaddeus Kosciusko’s name
da, ir dėka jos “Liaudies Tri dulis; vice-pirm. — J. žvirb buojasi A. Joncha, Dr. Strzyj American cause triumphed he other, and, after a gallant is indelibly written, not only in
lis ; sekr. A. Ubelis; nutarimų neckis, Metrikis, Rudžinskas,
būnoje” rašoma apie Melrose sekr. — Šimanskis; ižd. — A. Dargis, Gaddy, Rimkus, KruIt was as an engineer rather Į decided to deDart for Poland struggle, the Poles find Lith the history, but in the nomen
Parko Lietuvių gyvenimą. Tai Jandrus.
than as a warrior that Koscius- and Lithuania.
uanians suffered a crushing de clature of the United States.
Susirinkimus laiko šinas, žvirblis ir kiti.
gal pirmas spaudoje toks pla pirmą sekmadienį mėnesio, Vai Tai tiek apie Melrose Parko ko proved most useful to Wash-' Kosciusko returned to a Po- feat at Maciejovicais, where The Americans of his time, the
Lietuvių gyvenimą.
Stengė ington. History credits him land - Lithuania - Ukraine that their commander fell, covered pioneers and nation-builders,
tus apibudinimas šios koloni čiūno salėje.
mės
parašyti
apie
visus
be
skir with the planning of the forti- |was outraged, torn and strip- with wounds.
were not unmindful of or in
Melrose
Park
Jaunų
Lietuvių
jos bėgyje 50 metų Lietuvių
He arose again, however, and, different to his services, and
tumo.
Jeigu
ką
apleidom
ar
pa tied camp of General Gates at ped. He plunged into what
orkestras
po
vadovyste
Paul
čia gyvenimo.
Joniko (Berlino) turi 15 narių, darėm klaidą tai tik todėl kad Bemis Heights, and to his skill ] seemc 1 a hopeless situation, after imprisonment in St. Pe they strove to prove their grat
is attributed very largely the and would have saved it, were tersburg, was set free by the itude by naming after him
turėjom tokias informacijas.
visi mokasi groti.
DRAUGIJOS
plans that made possible the it no for the weakness of Emperor Paul, from whom he many counties and towns. Kos
Klaidas
mielai
pataisysim.
Proviso Apygardos Susivie Yra taipgi -antras orkestras,
Rep. victory at Saratoga. He con King Stanislaus, who concluded refused a commission. In the ciusko will ever be a name to
nijimas Lietuvių Melrose Par John Bainoro.
structed the fortifications of a hur iliating peace. When the course of time he revisited the be revered by those who re
ko, kur pirmininkavo žinomas
šv. Onos Draugija yra mote
West Point, and helped to make secon 1 partition occured, in United States, received a pen cognize his life’s devotion to
veikėjas A. Joncha. Jis šiais rų organizacija ir berods viena NUŽUDYTA 63 KRIMINA Green’s campaign in the South 1793, a general rising of the sion and a parcel of land, and the sacred cause of Hunan Lib
metais pasitraukė ir jo vieton iš didžiausių Melrose Park ko
LISTAI
a success. Congress recognized i Lithu mians and Poles took was given popular as .well as erty. Thomas Jefferson said:
išrinko kitą žymų veikėją Dr. lonijoj. Valdyboj per daug me
Chicagoje 1932 metų bėgyje the value of his services, and place, and Kosciusko was made publ’n honors, but he was not . “Kosciusko is a pure son of
Strzyneckį; vice pirmininkai: tu darbuojasi poni Joncha, pp. tapo nušauta 63 kriminalistai. tried to show 'adequate appre- dictator.. For
]
contented.
J could
—-,J not —
a time ...
he ------Swent1—
..........
He
re-'liberty—the kind which exSt. Poška ir Ignacas Rudzins- Blatz, Bukantienė, Martinkie- Iš jų 37 nušovė policija, o ki- ciation of them. He was given [ everything before him: the>concile himself to the alien tends to all, not only to the
kas; kiti valdybos nariai: J. nė, Vaičiūnienė, Pranienė, Lat- tus 26 nukovė piliečiai.
a vote of thanks and breveted j Russian garrison at Warsaw)law. At length he settled j rich alone”.
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; gausim alaus, ale
liau sau: jeigu pabiciją tai ir alaus
u, ir išsiviriau sa1 jie ten sau šnelori, — sako ji.
kas bus per švenetulė pasigersi? —

čia man giliuoju
"a kaip šiąnakt:
id būdavo audros
i nu. Čia Ameriematėm ir nemabanakt, ir neužt Kūčios, — sa-
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Kodėl Lietuviški Rašy
tojai Vargsta

*-------- *----------------------

Gruodžio 1 d. Kaune, ge
ležinkelių valdybos salėje,
prasidėjo Vokietijos, Lietu
vos, Latvijos, Estijos, Ki
nijos ir Japonijos tranzitu
per SSSR gelžkeliais pre
kių pervežimo konferenci
ja.
Konferencijoje dalyvavo
Japonijos geležinkelių sep
tyni atstovai, Rytų Kinų
gelžkelio du atstovai, sovie
tų — trys atstovai, Latvi
jos — vienas, Vokietijos —
du. Nuo Lietuvos dalyva
vo trys atstovai.
Konferenciją atidarė Lie
tuvos susisiekimo ministeris inž. Vileišis, pabrėžda
mas kad šis prekių perveži
mo geležinkeliais tiesiogi
nis susisiekimas tolumo at
žvilgiu yra didžiausias pa
saulyje. Pareiškė džiaugs
mo kad toks susisiekimas
kuris leidžia Tolimų Rytų
ir Vakarų kraštams pasi
keisti savo kraštų gerybė
mis eina per musų kraštą.
Ministeris Vileišis svei
kino visas atvykusias dele
gacijas, ypač džiaugdama
sis kad atvyko Japonijos
Pietų Mandžurijos ir Kinų
geležinkelių atstovai, kurie
pirmą kartą aplanko mu
sų kraštą.
Konferencijos pirminin
ku išrinkta sovietų geležin
kelių atstovas Umrichin.
Konferencijoje nagrinėta
vienas iš svarbiausių klau
simų, būtent šio susisieki
mo išplėtimas į Vakarus—
Belgiją, Angliją ir tt.
Konferencija turėjo tęs
tis porą savaičių laiko. Lie
tuva svečius gražiai vaiši
no.

AMERIKA NEIŠSIKASA
Iš DEFICITO
Suv. Valstijų iždas šiose
dienose turi $1,142,473,000
nedatekliaus. Sako kad su
pabaiga fiskalio meto, kitą
Birželio mėnesį, deficitas
bus net $1,644,344,000.
Čiepai nuo Džiovos

Kovai su džiova lygos pir
mininkas, Dr. J. C. Placak,
kalbėdamas Clevelande pa
sakė kad Paryžiuje, Pasteuro Institute, vienas pro
fesorius išrado čiepus nuo
džiovos, kurie, jeigu pasi
rodys tikri, daug prisidės
prie apsaugojimo kūdikių
nuo džiovos, kaip dabar ap
saugoja nuo rauplių.
Ims keli metai laiko iki
bus galima tikrai patirti tų
čiepų veikmę.
Dr. Placak sako kad 1903
metais nuo džiovos Ameri
koje mirė virš 200,000 žmolių, o dabar miršta po apie
35,000. Tą padarė organi
zuota kova su džiova.
Anglija vėl pradėjo dery
bas su Rusija atnaujinimui
irekybos sutarčių, kurios
nutraukta keli metai atgal
kada tapo susekta jog so
netų atstovybė varo komu
nistinę propagandą prieš
Angliją iš savo atstovybės.

Pagalba Savanoriams
“Liet. Ūkininkas” rašo:
Iki šiol buvo- atleidžiami
nuo mokesčio už mokslą vi
durinėse ir aukštesnėse mo
kyklose vaikai tų savano
rių kurie stojo Lietuvos kariumenėn iki 1919 metų Ko
vo 5 dienai.
Teko patirti, toliau rašo
“L. U.”, kad švietimo mi
nisterija pasiuntė ministerių kabinetui vidurinių ii
aukštesniųjų mokyklų įs
tatymo pakeitimo projekte
kuriuo numatyta atleist:'
mokesčio už mokslą vaikus
visų savanorių kurie tur:
savanorių kūrėjų medalį.

Rekordinis Balsavimas

Lapkričio 8 d. Suv. Valstijų prezidento rinkimuose
dalyvavo rekordinis skaičius
balsuotojų, arti 39,000,000
Hoover-Smitho rinkimuose
1928 m. balsavo 36,789,669
Iš visų 39,000,000 balsi;
Roosevelt gavo 22,314,058
Hoover — 15,575,474. Septynės mažiukės partijos ga
vo bendrai balsų 1,008,164
Kauniečiai
rašybos ■ ir
kalbos kalviai jieško prie
kabių prie kitų musų rašy
tojų kad jų kalba nėra “ty
ra”. Tegul ponai nukala
Lietuvišką žodį vyriausiam
Kauno galvai, kurį dabar
vadina įVokišku - Ameriko
nišku vardu “burmistras’ir del to visai nesisieloja.

Jau ir “Dirvos“ skaityto
jai žino kad Lietuvoje sun
kiai kenčia Lietuviai tauti
nės literatūros kūrėjai.
Jie pastaru laiku užvedė
smarkią kovą prieš svetimą
literatūrą ir už atkreipimą
visuomenės atidos į savo
kurinius.
Tam galima išrodyti dvi
priežastis. Viena iš jų yra
kaltė pačių Lietuvos rašy
tojų ir spaudos. Antrą prie
žastis sunku išvengti, bet ji
yra didelė kliūtis platinimuisi musų rašytojų kuri
nių.
Pakalbėsime apie pasku
tiniąją priežastį pirmiau.
Ko knygos skaitytojas
reikalauja tai ne kad kny
gos viršelis butų gražus,
margas, bet kad kas nau
dingo butų tuose viršeliuo
se, tai yra pačioje knygoje.
Musų rašytojai labai mažai
stengiasi dėti svarbos į KĄ
rašo, tik kad “aš rašau”, ir
viskas. Knygos turinis pa
traukia skaitytojus ir pir
kėjus. Daugelis musų ra
šytojų paruošia šiaip sau
tuščias fantastiškas apysa
kas, ar eiles žmonėms nesu
prantamas, kurių minties
nei ant žemės stovint negali
rasti nei ore kabant nema
tai. Tą visa rašant dar
stengiasi išdirbti savo ypa
tingą stilių, naudoja kuo-

I ŽYGI SKUBĖKIM

Sujungkime jiegas mes, broliai jaunieji,
Pacluokime ranką kur’ žūsta kovoj
Ir žengkim j kovą, laisvūnai narsieji,
Vaduokime brolius, kur’ vargst Vilnijoj!
Jiems dienos gal amžiais pavirsta
Belaukiant to ryto kada gi išauš,
Kai bokšte Gedmino išgirst jie,
Kaip vilkas gelžinis sustaugs....

Nuo amžių žilųjų žvaigždim Lietuvos Tu,
Lyg Roma Italams mums, Vilniau, buvai.
Ten kaulai didvyrių—istorinės vietos,
Apaugę giriomis Panerių krantai.
Mus’ prabočių kraujas neleidžia nurimti,
Kardai aprūdiję mums gėdą darytų;
Gedminas iš kapo pats keltųsi ginti:
—Lietuviai, prie kardo!—pabudęs sakytų.
Į žygį skubėkim kas mylit tėvynę,
Kam siekiu brangiausiu Gedmino pilis,
Kam ašaros brolių jau virkdo krutinę,
Kam Vilniaus brangusis—tautos ateitis!
Luobos Sūnūs.

Aš NEŽINOJAU
Aš nežinojau kad juokai, dainos
Mano širdužę skaudžiai sužeis;,
Kad baltos rožės, švelnios lelijos
’Galės pavirsti kančių dygliais.

Maniau kad rožėm’s keliu nuklotu
Keliaut galėsiu žemės šalyj,
Prie meilės rojaus gražaus, svajoto
Su džiaugsmu, laime jaunoj širdyj.

Bet...
Liko
Nors
Nors

vos pradėjus rožes mindžioti,
erškėčiai skaudus begalo,
aštrus dygliai, bet eit neliausiu,
ir per skausmus, prie idealo!
Kidronėlis.

tolimesnius ir savo kaltus
žodžius kurių niekas nesu
pranta, na ir knyga eina
nuo pradžios iki galo, netu
rėdama aiškaus tikslo kam
ji parašyta ir neturėdama
išvados kas norėta pasaky
ti. Knygoje turi būti mo
ralinė išvada.
Paveizdan: rašytojas pa
siima parašyti ką iš spau
dos uždraudimo dienų ir
Lietuvių kovų su Rusais už
knygų platinimą. Rusams
reikia kuolabiausia perse
kioti Lietuvius kad išnaiki
nus jų tautiškumą ir visą
kultūrą, kad Rusų kultūra
užviešpatautų. Susipratę ir
energingi Lietuviai slaptai
kovoja, Rusams nepasiduo
da. Rusai žandarai nujau
čia kad ten ir ten Lietuviai
platina knygas. Bet kaip
sugauti.
Knygnešis turi
dukterį, prie kurios prisi
vilioti Rusai pristato šnipą
kad išgauti paslaptis ir ta
da knygų platintojai paten
ka į bėdą. Prasideda už
puolimas, kratos, ištrėmi
mas į Sibirą, ir tuomi kny
ga baigiasi.
Čia nėra jokios išvados.
Kokia ta išvada turi būti?
Nagi Lietuvių kovos laimė
jimas jei ne vienokiu tai
kitokiu būdų. Turi nuo Lie
tuvių skaudžiai-žiauriai nu
kentėti tas išdavikas arba
tie kurie Lietuvius į nelai
mes įpynė. Tada skaityto
jas apsidžiaugs, bus paten
kintas. Turi išvadoje būti
atsiekimas to idealo už ku
rį Lietuviai kovojo: spau
dos atgavimas, ką atsiekia
nežiūrint dideliausių Rusų
pastangų spaudą užsmaug
ti. Tada skaitytojas pasi
jus dalimi anų kovotojų,
didelis, ir perskaitęs knygą
apsidžiaugs, pasakys ir ki
tam kad “puiki, verta įsigy
ti”.
Išvados turi būti visokiuo
se rašiniuose, net poemose.
Pav. paprastoje liaudies
dainoje “Saulelė raudona”,
išvada yra tokia kad mer
gelė šelmiui berneliui skiria
dilgėlę ir ožį pažabotą, už
tai kad jis nieko daugiau
jos akyse nevertas.
Svetimi autoriai visuomet
knygą užbaigia privesdami
prie išvados. Kaip namas
ne namas be durų, taip ir
apysaka, romanas be mora
linės išvados ne kurinis,
nors kaip kas ir sakytų kad
tas perdaug, nes visos kny
gos taip nubaigtos.

RED. ATSAKYMAS
Reporteriui (Harrison ir
Kearny, N. J.) —Korespon
dencijos netalpinome dėlto
kad kritikuoti kokios ten
niekam kitur nežinomos or
ganizacijos vakarienė laik
raštyje neapsimoka. Prašo
me bendrai įvairių žinelių
apie jūsų kolonijos Lietu
vių gyvenimą.
ŪKIŲ DOLARIS NUPIGO PUSIAU
Amerikos ūkininko dolaris šiandien vertas tik 51c
lyginant su prieškarine kai
na, ir ūkių kainos vis dar
puola.
Nupigo pačios ūkės, nupigo jų produktai, ir ūki
ninkai šiandien vargsta la
biau negu paprastai darbi
ninkai kurie nieko neturi
Vaikas daro taip kaip da
ro jo tėvas — ne kaip tė
vas sako.
Kuomet kas prašo kriti
kuoti jo darbą, aišku kad
jis jieško pagyrimo.
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PROTO IR MINTIES JIEGA
Rašo GIRIŲ KARALIUS.
(Tąsa iš pereito num.)

veno tūkstančius metų. Taip, Lietuvių
tauta buvo pavergta, bet jos Dvasia buvo
ir yra LAISVA. Lietuvių tauta sąmonin
gai veikdama, tik sau laisvę iškovojo ir
sukurė Lietuvos Valstybę. Laisvės atga
vimas ir valstybės sukūrimas tėra tik Lie
tuvių bendro ir nuoširdaus darbo vaisiumi.
Arba, kaip geras Lietuvis gali sau įsi
vaizduoti kad Lietuvaitės dar nei gerų bei
skanių pietų negalėtų pagaminti? Tai tie
siog absurdas. Visa Europa gėrisi Lietu
vos virtuve. Nėra šalies kuri galėtų pasi
girti geresniu ir skanesniu maistu kaip
Lietuva. Tiesa kad Lietuva ir Lietuvos
virtuvė yra daug kuklesnė negu kitų dide
lių ir puošnių tautų. Bet tas juk nei mai
sto gerumo nei skonio negadina.
Galvoju kad judri, budri ir gerai išla
vinta sąmonė — tas sargas prie vartų —
neturėtų tokių neigiamų minčių spaudoje
leisti. Sąmonė turi negrinėjimo ir pasi
rinkimo galę. Todėl, visi sąmoningi Lie
tuviai, ypatingai tautiniai laikraštininkai,
turėtų leisti spaudon tik teisingas ir tei
giamas mintis, nes tik teisingos ir teigia
mos mintys kuria teigiamas pasekmes.
Viešpatie atleisk jei nurodau į “sklokininkų” organą, kuriame tankiai užtinki
sakančio turinio korespondencijas: “Bimbiniai bliovė ir staugė susirinkime”. Argi
ne tiesa kad iš gausybės širdies burna kal
ba? Nereik didelio mistro kad suprasti
kaip rašytojo, ii’ laikraščio redakcijos pa
sąmonė sugadinta. Geras ir teigiamai mą
stantis Lietuvis vistiek kad ir komunizmu
suterštus ir suklaidintus, savo brolius Lie
tuvius vis dar mato esant žmonėmis. Jų
gailisi ir stengiasi jiems padėti. Gi patys
komunistų vadai, kurie neigiamomis min
timis užsiteršę, pačių suklaidintus Lietu
vius jau gyvuliais ir žvėrimis vaizduoja.
Blogiau nereikia.
Argi ne tiesa kad pats “sklokininkų”
vadas Pruseika visas savo geriausias jie
gas padėjo tamsius Lietuvius gyvuliais ir
žvėrimis padaryti? Kai.būdavo tie, vadi
nami gyvuliai ir žvėrys, bliaudavo ir staug
davo ardydami tautinius susirinkimus tai
ir pats Pruseika gėrėdavosi. Bet kai “ko
munizmas” skilo ir kai tie patys sugyyulinti ir sužvėrinti broliai Lietuviai už Bim
bą staugia ir bliauna tai jau Pruseikai ir
:o šalininkams netinka.
Bus kiekvienam aišku kad šiuomi pa
sireiškia tik pasekmės tos minties kuri pir
miau veikė. Neigiamas ir sutrūnijęs daly
kas, tai tiesa. Bet vistiek jis savo jiegą
pasireiškia. Visi, neskiriant nei komu
nistų vadų, jau mato kad ši jiega yra destruktivė; ši jiega pati savaimi nyksta ir
kartu naikina Lietuvių tautines jiegas.
Yra pasakyta: Kuomi saikuosite tuo
mi bus atsaikuota. Arba. Ką sėjote tą ir
pjausite. Todėl ir gaunasi išvada kad tei
giama mintis kuria teigiamas pasekmes ir
malonias aplinkybes. Gi neigiama mintis
kuria neigiamas pasekmes ir sutrūnijusią
aplinkybę, kurioje ir paties kūrėjams es
ti nemalonu gyventi.
(Galas.)

Kaip musų spaudoje platinama neigiamos
mintys ir žudoma savimi pasitikė
jimas, ir tt.
Argi žinome kad musų Dvasia NEMA
RI; taip, Dvasia negema ir nemiršta, vi
sur ir amžinai ji GYVA, veikli. Žmogus
tik kūne gali mirti, bet Dvasioje jis amži
nai gyvas. Lietuva gyva tik del to kad
Lietuvių Tautos Dvasia gyva, o Lietuvių
Tautos dvasiai esant gyvai, argi neklaidų
galvoti apie Lietuvių išnykimą, mirtį?
Amerikoje gyvena apie milijonas Lietuvių
ir tegul tik jie visi teigiamai mąsto, pa
matysite kokia didelė jiega butų. Laikai,
tiesa, dabar gana blogi. Bet viskas page
rės, nes dabar žmonės mąsto taip kaip jie
niekad nemąstė ir, reikia tikėti, mąstyda
mi prieis prie teigiamų išvadų, kurios kaip
tik ir bus pakaita dabartinių sąlygų.
Vienas gana pasižymėjęs eks-Amerikos Lietuvis rašo: “Iš Amerikos Lietuvių
laikraščių ir iš pasikalbėjimų su Amerikie
čiais aš įsivaizduoju kaip dabar Ameriko
je nejauku. Nėra Dvasios, nėra idėjos, nė
ra gyvenimo tikslo”. Šis brolis Lietuvis,
gyvendamas toli nuo Amerikos Lietuvių
ir gaudamas tik nuolatinius neigiamus pa
tarimus, susikūrė ir neigiamą mintį, kuri
yra klaidinga.
Štai vėl skaitau viename Amerikos
Lietuvių laikraštyje, jaunimo skyriuje, kur
rašo Amerikoj gimęs jaunuolis. §ako:
“Nors musų motina Lietuva dar tėra jau
nutė, vos tik penkioliktus metus amžiaus
teeina.” Argi tai ne klaidi mintis? Laik
raščio redakcija šią mintį praleido be jo
kios pastabos. Ar reiktų abejoti kad re
dakcija teisybės nežino? Gal ne. Bet vistiek, šis jaunuolis kuris taip rašė, kuomet
redakcija jo nepataisė, bus įsitikinęs kad
jis teisybę rašė. O kiek dar Amerikoje
gimusių jaunuolių šią mintį priims kaipo
teisingą?
Arba štai, kitame laikraštyje rašoma
apie tūlos organizacijos seimą, kurios de
legatams buvo ruošiama vakarienė. Va
karienę ruošė Lietuvaitės. Rašytojas ste
bisi kad ir Lietuvaitės galėjo suruošti ska
nią ir puikią vakarienę. Rašytojo mintis
labai gražiai atvaizduojama tuomi kad jis
iki tol netikėjo kad Lietuvaitės gali kad ir
valgį gerai ir skaniai pagaminti. Tai la
bai klaidinga ir neigiama mintis. Jei ra
šytojas taip mano ir redakcija jo minties
nepataiso, tai kaip šis patarimas paveikė
į skaitytojus? Aišku kad tuomi yra sklei
džiama nepasitikėjimas savimi.
Virš teikiamos yra tautininkų ir tau
tinių laikraščių mintys. Ištikro, jei tauti
ninkai ir tautiniai laikraščiai tokią neigia
ma kūryba užsiima tai ko gi mes galime
SU GRAŽIOMIS DAINOMIS
tikėtis iš tų Lietuvių kurie yra užteršti vi
Po 5c su voku (konventu)
sokiais izmais? Arba ko gi mes galime ti
kėtis kad apie Lietuvius teigiamai kalbė štai visa eilė puikių Laiškų rašymui gimi
nėms ir draugams į Lietuvą. Visos dainos
tų svetimtaučiai? Tiesa, svetimtaučiai ga yra atspausdintos gražiomis spalvomis su
na tankiai ir labai teigiamai apie mus pa paveikslėliais. Du paskutiniai numeriai yra
Laiškai vaikinams pas merginas rašyti.
sisako. Vienok tie pasisakymai, daugu
1— Musų Vilnius
moje, tėra tik politinis kringelis vaikams,
2
—Musų šalelė
kurie gana jaukiai tuos kringelius vartoja.
3— Sveikinimas
Visi žinome kad Amerikos Lietuvių
4— Kažin ar Regėsiu Gimtinį Kraštą
Dvasia dar gyva ir stipri. Gal tiesa kad,
5
— Nulėk, Sakalėli
iš vienos pusės, Amerikos Lietuvių dvasia
6— Lietuvos Troškimas
yra apsnūdus ir pasyvi, o iš kitos pusės,
7— Yra šalis kur Upės Teka
perdaug visokiais izmais užteršta. Bet
8— Aš Svajoju apie Tave....
Amerikoje gyvena arti milijono Lietuvių,
kuriuos tikslingais PATARIMAIS ir svei 9— Nuskrisk, Dainuže
komis IDĖJOMIS galima sužadinti prie Laiškai spausdinti ant švelnios liniuotos popieros, 3 puslapiai yra palikta rašymui.
našios ir teigiamos veikmės.
Argi ne .tiesa kad Lietuvių Tauta ir Reikalaukit šių Laiškų numeriais. Užmo
kesti galima prisiųsti pašto ženkleliais.
jos Dvasia yra senesnė negu mes atmena
REIKALAUKIT “DIRVOJE”
me? Lietuva neišdygo penkiolika metų
atgal, kaip koks grybas po lietui. Ji gy 6820 Superior avė.
Cleveland, O.
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telegrafu
UKRAINIEČIŲ TAUTINIS JUDE- PER TVORA — Pinigai
Na, Kazy, ko žiopsai 1932
PASIDAIRIUS galvą užvertęs į telegrafo
JIMAS IR MUSU
*
vielas?
— Matai, Baltrus gavo
laišką kad jo sūnūs prisiun
čia jam pinigų telegrafu tai
ir žiuriu ar nenukris koks
litelis ir ant mano lauko.

Rašo Vytautas Sirvydas.

Kaip Ukrainiečiai Pradėjo Įsiskiepyti į
Kanados Gyvenimą, nors Nepamiršta
ir savo Tautos Likimo.

Kanados Ukrainiečių organas “Golos”
davė ilgoką apžvalgą Ukrainiečių visuo
menės susigrupavimų ir politinio veikimo
tenai. Mums Lietuviams apžvalga įdomi
tuo kad Ukrainiečių patyrimai labai pana
šus tiems kurie susikristalizavo pas Ame
rikos Lietuvių tautininkus ir plačius Lie
tuvių sluogsnius. Tokiu budu, Kanados
Ukrainiečių pergyvenimai išeivijoje pui
kiai sutvirtina politinę liniją, kurią Ame
rikos Lietuviams skelbia laikraščiai “Dir
va” ir “Vienybė”.
1921 metais gyventojus surašant. Uk
rainiečiais Kanadoje įsirašė 106,000. Da
bar jų esama apie 250,000. Ir svarbiau
sias patyrimas, kurį Ukrainiečiams gyve
nimas išeivijoje prigydė, “Golos” sako, yra
kad milžiniška tų išeivių masė į seną tė
vynę jau niekad nesugryš. Kanada jiems
liko antra tėvyne, kurioje turi duonos j ieš
koti, pastogę įsigyti, šeimos ir visuomenės
gyvenimą sukurti. Gyvenimo praktika
parodė kad geriausias būdas naujoje že
mėje laimės siekti yra tapti gerais Kana
dos piliečiais, pramokti valstybinę kalbą, ir
aktiviai ineiti i naujo krašto ekonominį
ir politinį gyvenimą. Visi bandymai Ka
nados Ukrainiečiuose sudaryti senos tėvy
nės partijų “uodegas” ar pasekėjų būrelius
davė nuostolių tiek Ukrainiečių visuome
nės darbuotei Kanadoje, tiek tautiniams
Ukrainiečių reikalams bendrai.
Lietuvių išeivijos patyrimai Suv. Val
stijose, visi matome, prie lygiai panašių
išvadų privedė ir visus rimtus Lietuvius.
Ir mes nujaučiame kad milžiniška Ameri
kos Lietuvių dauguma iš Suv. Valstijų jau
į Lietuvą negryš. Jiems Amerika tai an
troji amžina tėvynė. Tat turime tapti jos
gerais piliečiais; aktiniai gyventi jos poli
tiniu ir ekonominiu gyvenimu ir jame
stengtis užimti vietas, kurias savo gabu
mais ir laimikiu užkariaujame. Musų gy
venimas davė, taip pat, labai liūdną pamo
ką — į kokį neišbrendamą merdėjimą pri
vedė garbingą tautinę Sandaros organiza
ciją bandymas ją paversti Lietuvos Liau
dininkų partijos “uodega”.
Tapimas gerais antros tėvynės pilie
čiais ir atsisakymas maišytis po senos tė
vynės partijų bučius dar nereiškė, toliau
“Golos” pasakoja, kad Kanados Ukrainie
čiai išsižadėjo savo tėvų kalbos, savo tau
tos reikalų ir tautinės kultūros. Visai ne!
Virtę Kanados piliečiais ir ineidami į jos
ekonominį gyvenimą ūkininkais, miestelė
nais, darbininkais, biznieriais, inteligen
tais, profesionalais (jie net savo atstovą
turi Kanados parliamente) Ukrainiečiai
nepamiršo to viso ir uoliai dedasi siekti
švenčiausio Ukrainų tautos siekio — su
plėšytą tautą suvienyti ir įkurti savo ne
priklausomą valstybę.
Buvo bandoma sukurti daug partijų,
tačiau jos neprigijo ir visuomeninis gyve
nimas plaukė keturiomis srovėmis. Pirma,
ir didžiausia, tai nepriklausomybės šali
ninkų. Ši srovė pradėjo kristalizuotis 1910
metais. Ji sukūrė nepriklausomą nuo Ru
sijos pravoslavu bažnyčią, Ukrainų aukš
tesnes mokyklas, liaudies namų (tautiškų
namų, arba salių) sąjungą, moterų sąjun
gą, jaunimo sąjungą, studentų ratelius, pašalpinį susivienijimą, ir neprigulmybės ko
votojų ratelius. Šiai srovei taipgi tenka
vesti kova su Austrijoje auklėtų Ukrainie
čių tamsumu ir tautiniu atšalimu, kuris

reiškiasi tuo kad jie dar vadina save tai
Austrijokais, tai Rusinais, tai Galičėnais,
tai Lenkais. Prie to, jie ir tikyba skirtin
gi, nes yra unijotai, arba Graikų katalikai.
Ta kova jau pasiekta to kad ir ši antroji,
“Anstriška”, srovė pripažysta reikalą ko
voti už nepriklausomą Ukrainą, steigia
tautines mokyklas, stato savo liaudies na
mus, griebiasi Ukrainų literatinės kalbos,
tik nori pasilaikyti savo tikybą.
Trečia srovė tai “kacapiška”, kuri sa
vo likimą riša su Maskva ir Didrusiais.
Bet ji, netekus Rusijos pravoslavų dvasiš
ki jos paramos, dyla: vieni pasekėjai ukrainėja, kiti eina pas komunistus, kurie su
daro ketvirtą srovę. Šios srovės įtaka jau
pasiekė aukščiausį savo laipsnį ir dabar
žymiai krinta.
Kanados Ukrainiečių tautinis judėji
mas, kuris susispietė pirmojon srovėn,
vaisiais daug ryškiau pasirodė negu mu
sų tautinis judėjimas Amerikoje. Musų
didžiausia pastanga tai Susivienijimas Lie
tuvių Amerikoje. Buvo tautinė idėjinė
organizacija Sandara, bet ji dar neatsi
gauna, liaudininkų užnertos virvės smau
giama. Įvairiose kolonijose turime salių
ir tautiškų namų bendrovių, tačiau sąjun
gos kuri jas rištų kokiu nors tautiniu tik
slu neturime, kaip Kanados Ukrainiečiai
turi. Neturime nei moterų ar jaunimo są
jungų. Musų moksleivija neorganizuota.
Iš profesionalų organizuoti tik gydytojai,
ir tai tik Chicagoje. Ne tik aukštesnių
savo mokyklų neturime, bet net pradinių,
nors, sakoma, yra vietų Wisconsin valsti
joj (o gali būti ir Pennsylvanijoj bei Illi
nois) kur iš šimto vaikučių tik keli svetim
taučiai, o visi kiti Lietuvių.
Su noru ir supratimu, tačiau, jei subrustume tai daugelį užleistų veikimo sri
čių dar galėtume išjudinti.
o
o'

Gerb. Asile, pasakyk man
kas pasidarė: Karpavičius
dar nenumiręs, o jau apie
laikraščiai rašo?
Pranas S.
Atsakymas: Užtai apie jį
dar gyvą rašo kad jis rašo
apie negyvus (istoriškus)
dalykus.
Supa Garba.
Ač

Gudresnis už tėvą
Tėvas, aštuonių metų sū
nui: — Stasiuk, Onutė vėl
skundžiasi kad tu ją skaudi.
Sūnūs: — Žiuriu į tave,
tėveli, ir negaliu suprasti
kaip tavo amžiuje galima
tikėti nors vienam moters
žodžiui.
A/
“EIK, ADOMAI, Iš
ROJAUS”

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

KALENDORIUS

1932

Gruodis-December
25
26
27
28
29
30
31

Kalėdos. Gražvydis, Aiškutė
Steponas. Grynotas, Dovilė
Jonas ev. Eglė, Dautartas, Vaideliotas
Nekaltų vaikelių. Permė, Rymas
Tomas antv. Linksmuolis, Gajutė
Eugenijus. Audronė, Mangalis, Davis
Silvestras. Kantas, Mingailė, Naugė

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.

Nieko nuostabaus
— Kaimynėli! Jūsų viš
tos sulėkė per langą ir su
lesė nuo stavo visas vyš
Tarp giminių
nias.
— Kas čia per stebuklas? — Tėte, tėte, mamos ma
Jeigu jūsų vyšnios butų iš ma ateina.
lėkusios per langą ir suka — Ar giltinė ją čia atne
pojusios musų vištas tai bu ša!
— Tėte, bet ji nešasi di
tų dyvai.
delį rišulį!
— Na tai bėgk, greičiau,
Netikinti Tamošienė
vaikeli, pasitikti, pabučiuok
Tamošius vėlai naktį su- mamytei į ranką, mat vis
gryžo namon ir norėjo at giminė.
sigulti žmonai nejuntant.
Bet ji išbudo ir klausia ku
ri valanda.
Itališki Akordionai
— Tik pusė dvyliktos, — Ask for
nedrąsiai atsakė vyras. Tuo
Visokių rusių ir
rankų darbo, už
laiku laikrodis lyg tyčia iš
pigiausias kainas.
mušė tris.
Patenkinimų ga— A tu, latre, valkiojies
Tantuojhm.
Mes
taipgi taisom. Se
naktimis ir dar meluoji!
ni imami mainais.
— Tai tu daugiau tiki
ITALIAN ACCORDION CO.
Šiuo kleketu negu savo vy 1014
Blue Island Ave.
Dept. F44
ru? Netikėjau! — atsakė
Chicago, Ill.
Tamošius.

ADVOKATAI

A. A. OLIS ir
R. A. VASALLE
100 North La Salle Street
Room 2211
Telefonas: RANDOLPH 0332
Valandos: nuo 9 ryto iki 5 vak.
3241 South Honied Street
Telefonas VICTORY 0562
Valandos nuo 7 iki 9 vakare.
OLIS — Antrad., Ketvirtad. ir
šeštad. vakarais.
VASALLE: Pirmad., Trečiad. ir
penktad. vakarais.

Rekomenduoja Nebrangų
Naminį Vaistą
“Europoje mes visuomet laikėme In
karo Pain-Expellerį geriausiu nami
niu vaistu. Negalima gauti nieko
geresnio gydymui skaudamų pečių,
sustirusių sąnarių, ištampytų musku
lų, ar reumatiškų gėlimų. Net galvos
skaudėjimą, danties gėlimą, gripą ar
mėšlungį greitai palengvina šis ne
brangus vaistas.”
F. P.
Bloomfield, N. J.

PAIN-EXPELLER

(Feljetonas)
Musų miesto Jurgis Kabičius, aštuonių pūdų svo
rio, vienu truktelėjimu de
vyniems velniams ragus ga
li nusukti. Bet kaipo mies
čionis nenorėjo savo mus
kulais duonelės pelnyti, j ie
škojo poniškos. Nors tam
sią dieną, Jurgiui nušvito
laimė. Pasidabojo jo tvir
tas sudėjimas, ir viršinin
kas paskyrė jį miesto val
dybos policininku.
Musų Jurgis pasisiuvo
mėlyną paltą su palietais,
raudonais lankais kepurę
su žvaigžde, ir išrodė tik
GELEŽIES RUDA LIETUVOJE
ras caro dėdė Mikalojus.
Daugelyje Lietuvos vietų yra vadina Neša Žydui pakvietimą, Išrašykit knygą “KLAJŪNAS” savo draugams KALĖDOMS DOVANŲ!
mos pelkinės (balų) geležies rudos. Net galva iš unaro užriesta,
kai kurie Lietuvos geografiniai vardai ro švilpia lyg visos Lietuvos
PRISIŲSKIT LAIŠKE DOLARĮ IR NETRUKUS GAUSIT KNYGĄ
do jog senovėje buvo žinoma ta geležies diktatorius, net staugia vi
ruda ir iš jos gaunama buvo geležis. Štai si šunes, kudakina vištos,
Šis metas yra 550 sukatuvių metas nuo mirties Didžio Lietuvos Ku
tie vardai: Kazlų Ruda, Višakio Ruda, Jū o Žydė keikia kad Jurgis
rės Ruda, Senoji Ruda, Rudnia, ir tt. Vi ’ant jos užsigremėzdijo.
nigaikščio KEISTUČIO. Apysaka “KLAJŪNAS” yra kaip tik iš laikų
sos tos vietos gavo tokį vardą del to kad Alga nebloga, iš mužiko Keistučio, nes atsimenate kaip pradžioje apysakos Merkys lankosi Tra
ten žemės paviršiuje yra rūdynų. Dar ir likęs ponu neturėjo sau ly
šiandien netoli Kaziu Rudos stoties ant gių. Nesuspėjo kaimietis kuose ir sutaria su Keistučiu Vilnių užimti, kaip užsitraukia Keistučio užJūrės upės kranto žymu ta vieta kur seno
sirustinimo už nepaklusnumą, ir apysaka baigiasi su musų karžygio kla
vėje butą geležies dirbtuvės; tos dirbtuvės išvažiuoti iš rinkos, Jurgis jūno Merkio prietikiais su Keistučiu. Taigi “KLAJŪNAS” bus jums tin
net liekanų iki šiol išliko, būtent didelis su arkliu ir visais ratais jį
kama atmintis šių 1932 metų, kuriuose visa Lietuvių tauta mini Keistu
kūjis, sveriąs apie 60 kilogramų, dumtuvės nunešdavo į nuovadą.
Bet štai apie Jurgį žvir čio 550 metų mirties sukaktuves. Jis buvo Jogailos nužudytas 1382 m.
ir kiti prietaisai.
bliai kaž ką čirška. Tvar
kos dabotojas nusilesa “ro
*¥¥
6820 Superior Ave.
Cleveland, Ohio
jaus skystimėlio” ii’ sugriu
vęs guli valdybos prieangy
je. Fu, kaip dvokia, net
Žydelkos britkijasi. Pama
Ką sako žvaigždes apie jūsų likimą
to jį tokioj negražioj pozoj
ir didesnės ponios. Užsira
Šio periodo ženklas yra:
šo.
OŽYS
O musų Jurgiui, kas čia
Nuo Gruodžio 23 d. iki Sausio 22 d.
per rojus kad nėra mote
Ypatos gimę po Ožio (Capricornus) ženklu ries. Na ir pirmai progai
yra įtekmėje šio ženklo kuris, yra dešimtas žen
pasitaikius - čiupo apysenę
klas saulės kelyje (zodiake).
Vyrai gimę šiame periode yra palinkę prie mergą. Ištiko kova, po ko
gerų darbų, visados užsimąstę, pikti ir nuobo i mergina turėjo kreiptis ir
dus susiėjime; myli darbštumą; bet tie kurie
mažiau išsivystę yra siaurapročiai ir neištikimi. pas gydytoją ir pas virši
Turi sergėtis blogų draugų, nes iš to turės nuo ninką.
stolių. Pastoja turtingais senatvėje, bet buna
Na, Jurgi, nuo šios Obe
labai šykštus kad net sau gailisi.
lės
tau buvo užginta vaisius
Mergaitės gimę po šiuo ženklu yra minkšto
valgyti.
Nesusivaldei. Tai
budo, duosnios, bet su tuo slepiasi; myli kelio
nes, tingi dirbti, nelabai gražios, bet savo mei eik dabar šunų lodyti. —
lumu pritraukia vyrus.
tarė viršininkas.
P. Kriukelis.
Ą RTEJANT Kalėdoms, metinė dovanų užduotis I šio, rūpestingai pasendinto ir atsargiai išnokinto

ASTROLOGIJA

“DIRVA”

ateina mūsų išsprendimui. Ši užduotis apeina
mus visus, ir juo labiau žmogus mėgsta duoti Kalėdų
dovanas, tuo sunkesne pasidaro išsęresti ši užduotis,
kadangi kiekvienas nori duoti dovanas, kurios būtų
naudingos, tinkamos ir tuo pačiu nebrangios.
Kad prisidėjus prie išsprendimo šios užduoties,
Lucky Strike cigaretų išdirbėjai, šiais metais, pri
rengė Kalėdų pakelį, kuris parodytas viršuje. Šio
gražaus pakelio įvairios spalvos susilieja su nepa
prastais Kalėdų apdarais, kas padaro jį lygiai taip
puošiančiu, kaip ir praktiškų.
Viduje pakelio yra 200 puikiausių Lucky Strike
cigaretų. kokiuos kada rūkėte. Lepūs rūkytojai visur
giria Luckies, kaipo suteikiančius didžiausio pasi
tenkinimo. Tik Luckies jie randa puikiausią kombi
naciją aukšto skonio ir tikro lengvumo, to malonaus
lengvumo, kurį suteikia vienintelis spraginimo pro
cesas. Šis spraginimo procesas buvo išrastas išimti
nai dėl Luckies ir joks kitas cigaretas jo neturi.
Patraukiantis Luckies skonis yra priduotas puikiau- į

turkų ir naminio tabako. Lucky Strike įgauna tą ma
lonų lengvumą, kada tas rinktinis tabakas yra spraginimu pagerintas ir išvalytas. Štai kodėl lepių'rūkytojų
Lucky Strike cigarctai yra labiau mėgiami, nes be
to jie yra ir tikrai lengvi. Ir štai kodėl Luckies turi
tą ypatingą gerumą, kuriuo žmonės visur taip pa
tenkinti, ir su draugišku pakvietimu mielai pasiūlo—
“Prašau užsirūkyti Lucky—jis lengvesnis.”
Ypatingi Luckies Kalėdų pakeliai galima gauti pas
visus krautuvininkus, taip, kad visi, kurie nori pa
linkėti savo draugams Linksmų ir “Lucky” Kalėdų
galėtų išspręsti savo dovanų užduotį be bėgimo iš
krautuvės į krautuvę su švenčių pirkėjų miniomis.
O savo draugams tuomet jūs galite pritinkamai pa
siųsti pasveikinimą, kuris randasi ant ypatinga
Lucky Kalėdų pakelio:
“May every fragrant puff you take
Bring mellow Christmas cheer
And may you get a LUCKY break
AU through the coming year.”
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DIRVA

VIETOS ŽINIOS

KAIRIAI
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai
Graži gamtišku žvilgsniu
vieta Šiaulių kaimynys
tėje.

Netoli Šiaulių miesto ran
dasi Kairių bažnytkaimis,
kurio apielinkė galima sa
kyti gražiausia vieta iš vi
sos Šiaulių apielinkės. Sto
vi gražioj vietoj, prie pat
sžero ant aukšto kranto,
,<urs apaugęs gražiomis pu
šelėmis. Bažnytkaimis šva
riai užlaikomas. Ežeras irų švarus. Nuo šiaurės yra
jušyno krantas, o ežero pa
kraštyje gražus smulkus
svyrynėlis su tolimu atbralu i ežerą. Ežeras gražus,
kiaušinio apskritumo, didu
čio turi apie 7 hektarus.
Vasaros sezone čia lanko
si daug inteligentijos, plūk
iesi ežere del sveikatos pa
gerinimo. Prie kranto yra
mažos budelės nusirėdyti;
fra valtelių pasivarinėjinui po ežerą.
Nuo ŠiauŲų miesto ateina
vieškelis, 7 kilometrų kelio,
kuris eina per Kairius.
Į rytų šiaurę nuo ežero
įpie 200 metrų tolumo j kal
ią pušynėlyje stovi murilė-akmeninė bažnytėlė, vi
lus gražiai papuoštas; apink šventorių eina akmenų
siena, šventorius apaugęs
gražiomis pušelėmis. Šalia,
pietų pusėje, stovi medinė
klebonija, rytų pusėje raniasi špitolė, pašto agentūra
su telefonu. Visi trobesiai
kurie priguli parapijai sto
vi tame gražiame pušynėly
je. Vieta labai smagi ir vi
liojanti. Šventadienio su
laukę, j bažnyčią atėję žmo
geliai apvaikščioja pušynė
lį, paežerj, vieni plukdosi,
kiti valtelėmis važinėjasi.
Čia klebonauja senas ku
nigas Petras Bružas, kuris
su parapijonais gražiai su
gyvena, bažnyčią užlaiko
svariai.
Į rytų pusę yra kapinės,
aptvertos akmenine tvora.
Ten žaliuoja įvairus medė
jai ir pušelės; ten ilsisi nuo
senų laikų musų tėveliai.
Bažnytkaimyje yra dvi
iaudies mokyklos, keturi
mokytojai; trys krautuvės
smulkių prekių.

Apie Stačiūnus
Vieškeliu tolyn iš Kairių,
ketvirtame kilometre rytų
pusėje randasi Mamaičių
siaurojo gelžkelio stotelė;
dar toliau 4 kilom, vieškelis
ineina į Stačiūnų bažnyt
kaimį. Paskui vieškelis ski
riasi į dvi šakas, viena ei
na į Linkuvą, kita į Pakrojų. Prie Stačiūnų yra siau
rojo gelžkelio stotis.
Stačiūnuose yra 3 krau
tuvės, policijos punktas, te
lefono ir telegrafo bei pašto
agentūra, dvi liaudies mo
kyklos, keturi mokytojai.
Per karą Stačiūnai buvo
sudeginti. Veiklus klebo
nas tuoj sukrutino parapi
joms ir visi stoję į darbą
pasistatė naują bažnyčią. Iš
lauko pusės atrodo ne kaip,
bet vidus gražiai papuoš
tas.
Aplink Stačiūnus apsirietę miškai, daugiausia egly
nai.
Apie šiekščių dvarą

Pietuose Kuršėnų parapi
jos randasi dvaras šiekščiai, gyvena Liudas Butavičius. Jis turi apie 80 me
tų amžiaus. Prieš karą gy
veno labai turtingai. Prie
to dvaro gražioj vietoj tu
rėjo savo kapines, vidury
je jų stovėjo didelė koply
čia žydinčiais medžiais ap
sodinta. Po koplyčios yra
skiepas su kamaromis, kur
palaidota to dvaro ponai ir
jų šeimos nariai, kurių gra
bai įkišti į skyles kaip pe
čius buvo užmūryti. Liko
neužmuryti trys grabai: du
augusių žmonių, vienas ma
žas grabelis. Grabai bran
gus, metaliniai.
Karo metu Vokiečiai su
degino dvarą ir koplyčią.
Atradę po koplyčia skiepą
manė kad ten paslėpta tur
tai; negalėdami pro duris
ineiti atrado mažą langelį
į skiepą, išardė mūrą ir su
lindo į vidų krėsti. Ta sky
lė ir šiandien taip palikta,
pro kurią piemenys landžio
ja, grabus atidarinėję žiu
ri į sudūlėjusius lavonus.
Nuo lavonų nurinko papuo
šalus. Niekas į tai neatsižiuri, nei to dvaro ponybė,
ir nesistengia skylės užmū
ryti.
Seniau, per atlaidus Šv.
Antano ir Šv. Felikso dva
ran suvažiuodavo daug po
nų, kunigų, atsibūdavo di
delės puotos. Užėjus karui
viskas sunaikinta, ir ponai
po šiai dienai neatgauna sa
vo praeities turtų nei gra
žaus gyvenimo.
A. R. Birželis.

PARSIDUODA FARMA
47 akrų farma parsiduoda arba
Parsiduoda visose Vaistinėse.
mainymui ant miesto nuosavybės.
Naudokit WELDONA Tablets
Reikalaukit DYKAI, pilnai iliustruo- Tik 35 mailės nuo Clevelando, į va
DS 24 pusi, knygelės, "History of karus, Gera vieta, 12 kambarių
RHEUMATISM’, su nurodymais ir namas su miesto parankumais. Yra
prašymais reumatizmo perų, į
gasas. Sužinoti pas
(2)
WELDONA CORPORATION
P.
Jasulaitis
Melrose
1805W
Desk 7, Atlantic City, N. J.
2151 West 61 Street.

bustojo 20 Svarų
Riebumo į 4 Savaites

PARSIDUODA NAMAI
Ant E. 79 St., kampas Cornelia
avė, 2 šeimynų namai, 2 krautuvės
ir garadžius; tinka kepėjui arba mėsinyčiai. Pigiai arba galima mainyt
į pavienį namą. Smulkmenų klaus
kit pas Zimerman. 11717 St. Clair
avė. 9 iki 11 ryto.

Mrs. Mae West iš St. Louis, Mo.,
išo: ‘Aš esu 28 metų amžiaus ir
bėriau 170 svarų iki panaudojau
eną dėžę KrUschen Salts tik 4 salitės atgal. Dabar svečiu 150 sv.
aipgi turiu daugiau energijos ir
■turiu alkanų jausmų.“
Riebus žmonės turėtų gerti šaukuką Kruschen Salts stikle karšto
indens rytais prieš pusryčius—jos
PAJIEŠKAU Marės Olekaitės, iš
a SAUGUS, nekenksmingas būdas Lietuvos paeina Jurgeliu kaimo,
imažinti savo svorį kaip patyrė Pažeriu vai., Vilkaviškio ap. Apie
kstančiai vyrų ir moterų.
Gaukit bonką Kruschen Salts iš '12 ,m. atgal gyveno Brooklyn, N. Y.
istinės bile kur Amerikoje (išteks Kas apie ją žino malonėkite pra
savaitėms) ir mažai kaštuoja. Jei nešti šiuo antrašu:
bonka nepertikrins jus kad tai
M. Podolskis
a SAUGUS ir tikras būdas nustoR D No. 1
Hunlocks Creek, Pa.
riebumo—pinigai bus grąžinti.
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MIRĖ Clevelando poetas. Ne
REKORDAI. “Dirvos” krau
tuvėje turi gražių Vanagaičio tikėtai mirė sekmadienį Cleve
lande pragarsėjęs poetas Ame
ir kitokių rekordų Kalėdoms.
rikietis Edmund Vance Cooke.
LANKĖS ŽYMUS SVEČIAS. Jis buvo jau.66 metų amžiaus.
Pirmadienį, ant greitųjų užsu Jis niekados beveik nesirgdavo,
kęs Clevelandan, atsilankė čia tik sekmadienį pradėjo jausti
Lietuvos Pasiuntinybės Wash vidurių nevirškinimą, ir dukte
ingtone Sekretorius Mikas Bag rį pasiuntęs į vaistinę parnešti
donas. Jis važiavo j Chicagą, vaistų, mirė jai nespėjus sutodėl pakelyje sustojo Baltimo- gryžti. Jis jau 20 metų atgal
rėj, Pittsburge ir Clevelande.
nustojo dėvėjęs gatvėse skry
Čia sustojo tikslu pasitarti bėlę, nors tą madą plačiai pri
apie Lietuvių Kultūrinio Dar ėmė tik kelių pastarų metų bė
želio atidarymą. Pranešė jog giu visi.
gauta iš Lietuvos žinia kad iš
Kauno išsiųstas Dr. Jono Ba
SLA. 14-ta ir Jaunuolių kuo
sanavičiaus biustras, kuris bus
pos rengia smagų vakarą Lie
pastatytas Darželyje.
Gerb. Bagdonas pasikalbėjo tuvių salėje, pasitikimui naujų
su nekuriais Darželio valdybos metų, Gruodžio 31 d. Pradžia
nariais: P. P. Mulioliu, K. S. apie 7:30 vai. ir paskui iki 1
Karpavičium ir Ona Miheli- vai. ryto.
chiene. Tą pat naktį išvažiavo
Bus pinaklio lošimas su do
į Chicagą.
vanomis išlaimėjusiems, bus šo

Juozas šeštokas
žymiausias Clevelande Lie
tuvių Basas. Dalyvaus V.
Greičiaus 20 metų darbuo
tės paminėjimo koncerte
Sausio 15 d., Lietuvių sa
lėje.

kis per visą vakarą, ir tas vis
kas tik už 25c įžangos. Dova
nos jau yra nupirkta ir aš už
tikrinu jog nebus gėda tokias
dovanas laimėjusiems duoti.
Prisikortavę ir prisišokę ga
lėsim laukti tos minutes kuri
atskirs 1932 metą ir pradės
naują 1933 metą, čia turėsim
gerą progą tarp savo draugų ir
pažystamų linkėti vienas ki
tam geresnio pasisekimo ir lai
mės ateinančiais metais.
Vienas iš Komisijos.
HOTEL CARTER. Buvęs se
nas viešbutis Winton šiose die
nose tapo visai moderniškai at
naujintas iš vidaus, kam išdė
ta net $700,000. Dirbta per 9
mėnesius laiko. Atidarytas su
didelėmis iškilmėmis, dalyvavo
net Gubernatorius White.
Kotelis dabar užvardintas

Hotel Carter, vardu pirmutinio
Clevelande užeigos namo įstei
gėjo apie 140 metų atgal.

ATIDARĖ Jaunamečių teis
mą ir jaunų prasikaltėlių pri
laikymo įstaigą. Publika buvo
leidžiama apsilankyti toje įstai
goje Gruodžio 16 d. Budavonė
kaštavo $1,500,000 ir randasi
ant Central avė. ir E. 22 St.

B. A. BRAZIS
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
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PRIIMAM LIETUVOS BONŲ KUPONUS 1933 METŲ

Milžiniškas “DIRVOS” Naujų
Skaitytojų VAJUS!

GRYŽO iš Chicagos. P-lė
Jean Palilioniutė tik ką sugryžo iš Chicagos, kur per keturis
mėnesius gyveno pas gimines.
Budava Chicagoje, ji studijavo
moteriškų suknių siuvimo ama
te (dress designing ir styling).
Ji žada ateityje darbuotis toje
šakoje.
TRUMPOS ŽINELĖS
Miesto majoras Ray T. Mil
ler žada būti Kalėdų Dieduku
miesto auditorijoje. Bus Kalė
dų dieną duodami pietus septy
niems tūkstančiams žmonių ku
rie neturi ką pavalgyti. Viso
se miesto prieglaudose yra apie
oustrečio tūkstančio vaikučių,
kuriuos miesto valdyba steng
sis apdovanoti saldainiais ir ki
tokiomis Kalėdų dovanėlėmis.
(Jai mes visi jaučiam blogus
laikus, bet vienok dar pas žmo
nes yra pinigų. Gruodžio 17 d.
šeštadienį vidurmiesčio krau
tuvėse įvairių kalėdinių prekių
buvo parduota daugiau kaip už
du milijonu dolarių.

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

White Motor Co. didina savu
dirbtuves. Ant 73-čios gatvės
griaus septynis namus kurie
yra pastatyti ant jų žemės ir
ant tos vietos platins dirbtuvę.
Turbut numato jog ateityje tu
rės daugiau darbo.

Seni metai jau baigiasi, or
ganizacijos baigia senus dar
bus, renka valdybas sekantiems
metams. Visi rengiasi prie
naujų darbų po naujų metų.
Jei gyvensim pamatysim kas
atsitiks.
Kiek teko girdėti tai p. V.
Greičiaus 20 metų darbuotės
sukaktuvių koncertas kuris įvyks Sausio 15 d., bus gana
įvairus. Patartina visiems at
silankyti. Gerb. Greičius yra
gana daug Lietuviams patarna
vęs taigi ir jo darbus nereikia
pamiršti paremtiį

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

Dar “Dirva” nepaskelbė die
nos savo sekančio parengimo,
o nekurie jau serga su pasek
mėmis: apkalba kiek publikos
bus ir kaip viskas išeis. Gaila
kad rūpinasi tie kurie visai neorisideda ir jų niekas neprašo,
jie tik dykai laiką aikvoja to
kius dalykus apkalbėdami. O
“Dirva” tuščių ginčų varyti nei
su vienu nenori.
Vienas musų veikėjas mane
pasitikęs, išsikalbėjus pradėjo
man primetinėti socializmą ir
mano senesnius veikimus, sa
ko kas tamstą privertė tapti
tautiečiu. Turiu pasakyti kad
niekas manęs nei kito negali
oriversti būti prie kokios par
tijos; tas priklauso nuo asmens
studijavimo partijų naudos ir
jų nuveiktų darbų, o paskui nu
statymo savo veikimo. Aš ti
kiu kad aš esu daugiau studi
javęs socializmo principus ne
gu tas kuris man padarė užme
timus, tai del to aš šiandien ir
esu likęs tautiečiu ir velijantis
tautai gerovės, o ne taip kaip
nekurie vadinasi tautiečiais bet
tautai nieko gero nevelija, tik
suirutes bando daryti savųjų
tarpe.
Jonas Jarus.

JUODO KARŽYGIO SŪNŪS”. Kurie
iki šiol “Dirvą” prenumeravot, apie tai
jau žinot, bet mes norime kad jus pa
tiektume! progą kuodidesniam skaičiui
Lietuvių tą svarbų dalyką perskaityti.
“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- 03
DA VISOKIEMS KITIEMS PASILINKSMINIMAMS PINIGŲ MĖTYT NĖRA.
B

Atnaujindami savo prenumeratas, patys naujai užsirašydami arba kitiems užrašyda

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

LIET. MOTERŲ KLUBAS
šiose dienose apdovanojo batu
kais keliolikos Lietuvių biednų
šeimų vaikus. Klubo pirminin
kė Ona Mihelichienė ir iždinin
kė 'Lioną Pečkaitis aplankė vai
kučius, apavė. Pasakojo kokius |
6820 SUPERIOR AVENUE
CLEVELAND, OHIO
liūdnus vaizdus matė tarp Lie
tuvių kurių tėvai nedirba arba
kurie iki paskutines prasigėrę, =iiiiiiiiiiiiiinnniiiiiiiiiiimiiiiiiiir...... ........ ........ imiiimiimnimiiiiiiiiimi ....... .......... hi......
nors tokių labai mažai užėjo.
Moterų Klubas paaukavo vaiku
čių apavimui pinigus uždirbtus
Stokite visi į “Dirvos” Artojų eiles — reikia daugybės darbininkų — uždirbkit kelis dolarius.
laike Tarptautinės Parodos ku
Hiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiin“
ri įvyko apie mėnuo laiko atgal.
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LIETUVA NUOLATI
NĖJ PARODOJ
Gruodžio 1 d. Berline ati
daryta nuolatinė prekių pa
vyzdžių paroda, kurioj da
lyvaus “Lietūkis”, “Pieno
centras” ir “Maistas”. Šios
firmos ten išstatys Lietu
viškus surius, dešras, įvai
rius konservus, kiaušinius,
kumpius ir kitokius mėsos
gaminius, taipgi grudus.—
Tsb.

KAIP KAUNAS PRO
1933 m. numatoma pasta
GRESUOJA IR TVAR tyti autobusams stotį, ku
KOSI
rioj bus mechaniškos dirb
tuvės,
moderniška pirtis ir
Kauno miesto burmistras
be
to
manoma
statyti ligo
inž. Graurogkas sako kad
ninę,
kurios
statyba
gali už
iki Spalių mėn. pabaigai
mokesčių rinkimas sekėsi sitęsti 5—6 metus.
neblogai, įplaukė 70 nuoš.
KAS DAR VERTA
Iki metų galo tikisi surink
PADARYTI
ti visus mokesčius ir metus
SVARBI SUTARTIS
tikisi užbaigti be trukumo. Lietuvoje ypač moksleivi
SU BRAZILIJA
Skolų šymet Kaunas iš ja labai žingeidauja Ame Kaunas. — Nesenai Lie
mokėjo 2,443,000 litų, nau rikos Lietuvių laikraščiais. tuvos valdžia pasirašė su
jų skolų per tą laiką pada Gimnazijų ir centraliniuo- tartį su Brazilijos (Pietų
rė 2,200,000 litų. Taigi mie se knygynuose Amerikos Amerikoj) valdžia, kuri pa
sto skolos mažėja, nes dau Lietuvių laikraščių nėra.
sižadėjo sulyginti Lietuvos
giau grąžinama negu sko Reikia dar pridėti kaimo piliečius ir jų draugijas su
linama. Visos skolos yra visuomenę, taigi bus koks savo krašto piliečių ir drau
vidaus, nes užsieniams Kau 85% kurie labai pageidauja gijų teisėmis. Ši sutartis
nas skolingas tik $300,000 Amerikos Lietuvių laikraš yra labai svarbi Lietuvos
čių.
litų,,
[išeiviams Brazilijoj ir nau
Kaune globotinų žmonių Moksleivija iš Amerikos dinga Lietuvai, nes ji dar
skaičius nuolat auga, o pi laikraščių kaip “Dirvos” ii aptaria prekybos galimu
nigų tam reikalui turima “Vienybės” daug ką gal: mus. Lietuva galės j Bra
tiek kaip kitais laikais. Ta pasimokyti, o antra, svar ziliją , įvežti be padidinto
čiau sako šymet tikisi rei bu kad per tuos laikraščius muito linus, pakulas, avi
kalą sutvarkyti geriau: per Lietuva buna arti prie savo žas, odas, žąsų taukus, svie
stą, skalsiagrudžius, raudo
tvarkomi šalpos komitetai, išeivijos.
Vokiečių, Švedų ir Latvių nąją pušį, pokastą, fanerą
kurie iki šiol silpnai veikė.
Kitais metais stengsis skir knygynuose galima gauti ii ir kitokias' prekes.—Tsb.
ti šelpimui daugiau pinigų. jų užsienyje leidžiamų laik
Viso šymet Kaune išgry- raščių. Amerikos veikėjai RAGINA VISUS NESKAI
TYTI LAIKRAŠČIŲ
sta 40,000 ketv. metrų gat turi dairyti žingsnį kad jų
Papilė, Šiaulių ap. — Ne
vių ploto. Iš tų meksfaltu laikraščiai butų išrašomi Į
ir amizitu išklota 21,500 kv. visus knygynus ir skaityk pavykus kunigams atgrąmetrų; tašytais akmenimis las. Valdžia gali atlyginti sinti bedievybės baubu laik
išgrysta 8,500 kv. m., pa nės čia bus grynas švietimo raščius skaityti, Papilės pa
prasto grindimo 10,000 kv. reikalas kuriam Lietuvoje rapijos klebonas sugalvojo
naują “argumentą”. Per pa
metrų, ir išnaujo pergrysta daug lėšų skiriama.
Teko
man
kalbėtis
su
vie

mokslą jis ėmė teigti.žmo
kai kuriose gatvėse 16,000
nu aukštu valdininku-veikė- nėms nesirašydinti tų laik
kv. metrų.
Iki Lapkričio 1 d. Kauno ju, kuris pareiškė kad jei raščių kurie rašo apie vie
miestas susisiekimo reika .Amerikiečiai to reikalautų tos gyvenimą ir įvairius
lams išleido 638,000 lt., ben tai jų reikalavimas nebūtų įvykius. Žmonės iš tokios
driems valdymo reikalams be pasekmių. Vertėtų -pa- klebono “išminties” juokia
618,500 litų, švietimo, meno ,bandyti, nes to laukia dide si. Esą tokiu budu nerei
ir kultūros reikalams 856;- lėj, dalis Lietuvos visuome kia jokių 'laikraščių skaity
P. Kriukelis. ti, nes ir katalikiški laikraš
300 litų; socialiniam aprū nės.
čiai rašo apie vietos gyveni
pinimui 651,000 litų, svei
RASTA
NEŽINOMŲ
MŪ

mą
ir kitokius įvykius, c
katos reikalams 572,000 li
RŲ
SIENOS
be
šių
dalykų niekas laik
tų; policijos išlaikymui 58,raščio
neskaitys.
—Tsb.
Grinkiškis,
Kėdainių
aps.
500 litų. Kauno policija ta
—
Buvusio
Burbiškiu
dva

po pertvarkyta.
Miesto tvarkymui (kana ro laukuose, ūkininko LukDidžiausia ir Gražiausia
lizacija, Vandentiekis, šva mino žemėje, užtikta kaž
ros palaikymas ir k.) iki 1 kokių senovinių trobesių LIETUVIŠKA VALGYKLA
Lapkričio išleista 1,420,000 liekanos. Metro gilumo že
6824 Superior Ave.
litų; viešiems darbams 580,- mėje, atkasta labai plačios Taipgi užlaikau savą mėsinyčh
000 litų, ir apsaugai nuo murinės sienos ir rusis. Sie
1310 Russell Road
gaisrų 276,000 litų. Be to nos mūrytos iš labai stam
i-v*?-?-i—
Šančiuose baigiama statyti bių plytų, kurios išbraižy t Ofiso
Telefonai
Namu j
tos
kož
kokiais
taškuotais
ĮMAin 1773
KEnmore 4740W!
gaisrininkų rūmai ir Žalia
jam kalne hidroforinė sto braižiniais. Braižiniai ma f P. J. KERŠIS i
tyt bus padaryti kaž kokiu t 1414 Standard Bank Bldg. I
tis.
smailu daiktu dar prieš iš
teisių mokslą Cumber- i
degant plytas. Be to, ten X> Baigęs
land Universitete ir darbuojas •
pat randama ir koklių, ku 4 su Teisių ofisu advokatų ;
Stevens ir
3
rie yra su savotiškais or tX Collister,
Kurzenberger
J
namentais arba pagražini į Su visais teisiu reikalais Lietu- 3
mais. Iš visko matyti kad 4 viai, Slavai, Lenkai ir Rusai j
j
tai bus kokios nors seno į kreipkitės prie musų.
viškos pilies, bažnyčios ar
gal vienuolyno liekanos.
O ROSEDALE
Pasakojama kad prieš
Dry Cleaning
karą buvo kaž kas atvažia
vę tos vietos kasinėti, bet | C. F. PETRAITIS, Proi
ar rado ką ten niekas neži | 6702 Superior Ave., |
no. Dabar tuos murus ūki
ninkai ardo ir naudoja ply
tas saviems reikalams. —
Į TSB.

K. STONIS

PRIIMK “KALĖDINES
DOVANAS NUO
AMERIKOS LIETUVIO”
Kas dabar užsirašys “Amerikos Lietuvį” metams ir prisius $2., tas
gaus LAIKRAŠTI ir DOVANAI $2.40 vcrl6s ISTORIJĄ ŽYMIAU
SIŲ EUROPOS TAUTŲ KARIAVUSIŲ SENOVĖJE ir PASAULI
NĖJ KARĖJ su LIETUVOS KARIUOMENĖS PRIEDU, su ŽEMĖ.
LAPIŲ, 193 dubuitavi 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 lėšavo virš $2,000.00. Bet norėdami “Amerikos Lietuvį” išplatint, atiduosim ją UŽ DYKĄ.
Tačiau jei kas tos knygos nenorėtų, o norėtų laikraštį — reikia
prisiųst 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. Pasiskubinkit.

AMERIKOS LIETUVIS
U VERNON STREET

WORCESTER, MASS.

7

priprastu budu vėl kuriasi] sakau gal pasimatysim tre vo nuotikius. Jis mane nu
ugnį, pasirinkę vietą, o aš j čiadienį, ir sėdęs tramva- veda toj pačioj gatvėj pas
atsiradau savo mieste.
jun, pervažiavęs į kitą mie vieną troko vežiką ir pa
Prašvita diena, sakau ei-l sto kraštą, atsidūriau pas duoda mane jo globon. Taip
siu į miestą kur visi pažys savo buvusį darbdavį, ku aš gavau dirbti.
I
---------- ------tami ir kur gyvenau, bet riam trumpai apsakiau sa (Bus daugiau)
J. K.
Po Kanadą Darbo Be- pasižiūriu kad visas apžė
lęs, suodinas, suvargęs. Ma
jieškant
REIKALAIS VISOKIOS APDRAUDOS
nau sau dar išgąsdinsiu sa
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa
(Tąsa iš pereito num.)
vo draugus. Klausiau savo
tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale bile
Saulei patekėjus, labiau kelionės draugų kada mes
Apdraudos (Insurance) tušai dykai. Todėl pirmiau šau
kit mus negu ugniagesius (firemonus).
pavargusį palikom krepšius iš čia išvažiuosim, pasakė
saugoti, o kiti pasidalinę į kad traukinis išeis už po
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate
ir Apdraudos Agentūra.
keturias grupes išėjom ap ros dienų. Sumaniau trauk
ti
į
miestą
į
namus
kur
gy

žiūrėti darbų.
Apėjom visą Samia: ir venau, kur mano viskas at 6606 SUPERIOR AVE.
HEnderson 6729
ofisus ir kontraktorius. Ra liko. Bet pirmiau nueinu
dom vieną kur dirba 180 pas pažystamą Ukrainą, nu £illllllllllllllllllllllllllllllillllillll!iiiiiiiiiiiiiii>iiiiiiiiiiiiiiliiilllinilllllllllllllllllllll’;
darbininkų, moka po 15c Į siprausiu, barzdą apsiskuvalandą ir dirba 10 valan tu. Čia. buvo telefonas, aš
(A. JAKUBAUSKIENĖ)
E
dų į dieną. Darbininkai paskambinu pas savo vieną
sunkiai dirba ir labai ka statybos boselį. Jis pasakė
Lithuanian Funeral Home
|
Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų
E
muojami, bet kodėl neka kad darbo nėra, bet, sa =
kambarius leidžiame dykai.
muoti kad koks šimtas žmo ko, ateik kuogreičiau, porai
Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit
nių aplink stovi laukia dar dienų gausi padirbėti. Aš |
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei=
tuoj
savo
būrio
draugams
bo. Jeigu vieną paleis yra
=
tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo
nių pervežimui j ir iš ligonbučių. Kainos sąžinindešimts į jo vietą. Taigi pranešiau kame dalykas.
Ę
gos. žemiausia kaina laidotuvėms, visos lėšos $150
nabagai dirba iš paskutines
ir aukštyn be apribojimo. Reikak telefonuokit.
J. J. LAZICKAS
kad tik nepasirodytų netin
=
6621
Edna Avenue
ENdicott 1763 |
JEWELER — RADIOS
kamais.
raiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiLiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiii^
Visur apsiteiravome dar 6407 Superior Ave.
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigiiiitiiiiiiiiiiiiuiiiiiu
Prie E. 66th Street
bų, bet niekur progos nesi
—ENdicott 4638—
mato. Visur sutinkam bū
I
rius bedarbių, vietinių, ku
(Never auskas)
rie net ant musų murmėjo,
Aš Pasakysiu Veltui
sako, vyrai, jus manot kad
Kaip Gydyti
Licensed Funeral Director
mes vietiniai darbininkai
E Visiems gerai žinomas jaunas Lietuvis atidarė savo mo- =
nenorim gyventi, nenorim
E dernišką laidotuvių vietą
darbo gauti? Čia musų yr?
|
WILKELIS FUNERAL HOME
šimtai laukiančių darbo, c Tiktai ištepkit ištinusias gyslas ir
skaudamas vietas su Emerald Oil, ir
6522 Superior Avenue
jus iš kitur važiuojat tikė apriškit kojas. Naudokit bandažą 3 Ę
colių
pločio
ar
gana
ilgą
kad
gerai
dami rasti darbus? Jų tei apsivyniotų, vyniokit nuo apačios į
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.
sybė. Bet ką žmogus žinai viršų 'iki kelio, kaip kraujas teka E Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok =
Nebus daugiau trukusių E musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems E
kad ten taip yra, jeigu ne gyslose.
gyslų. Nebus skaudamų atvirų žai = lygus, be tsižvelgimo į kaštus.
E
būtų vilties nevažiuotum zdų. Nebus1 trukdančio skausmo. SS Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo- E
Tik pasekit nurodymus ir tikrai pa
bet kai savam mieste nėra gelbės. Jūsų vaistininkas nelaikys S derniškas.
E
HEnderson 9292
=
darbo, važiuoji kitur, ma jūsų pinigų jeigu nepagelbės.
-iiHlllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllIlIlIlIllllllIlllllllllIlIlIllIlIlIlHllllllllllIIIIIIIIii:
nai kad kitur geriau. Pa
matėm kad ir ten bedarbių
eilės dejuoja kad ir pas juos
tas pats kaip ir( kitur.
Ir šiame mieste jokios
vilties darbą gauti nesima
to. Traukiame visi prie
savo paliktų krepšių, susi
rinkę dalinamės įspūdžiais.
Tariamės kur dabar keliau
ti. Vieni siūlo ten, kiti ki
tur. Bet antgalo nutarėme
visi traukti į Toronto, o iš
ten pagauti -kitas prekinis
i.r važiuoti į kitą pusę — į
rytus, linkui North Bay.
Susimetę po keletą centų
kiek kuris turėjome, pasi
stiprinome, ir štai 12 vai.
nakties juodžiui puškinant
linkui Toronto, vėl sukibom
ant viršaus vagonų, ir va
žiuojame. Keleivių buvo j
150, visi vagonų stogai nu
gulti buvo. Čia kelionė ta
Pats Švarumas Gazo Šilumos Jau Reiškia
pati kaip ir visur, tik buvo
ilgesnė, nes iš Samia į To
Jums Ekonomiją
ronto, kaip mums. ,sakė, bu
vo virš 600 mailių. Važia
vome per naktį ir ant ryto
jaus visą dieną. Juodis vie
ĮUAMŲ valymas reiškia kelias dienas sunkaus
tomis sustoja penketui midarbo, namo apvertimas “aukštyn kojom”,
nutų, taigi nėra kada nei
ir
leidimas
pinigų visko atnaujinimui, išgražininulipti.’ Štai jau visa para
muį kad vėl butų švaru per metą laiko.
kaip kepame ant viršaus
vagonų, jau ir valgyt užsi
Gazu apšildomas namas visada buna švarus;
manėme. Tik apie 4 vai
mažiau
reikalauja valymo rakandai, pakabinami
vakaro konduktorius pasa
dalykai, sieninė popiera, langų užtiesalai, re
ko kad traukinis sustos dvi
čiau reikia valyti rakandus ir rečiau jucą at
dešimčiai minutų. Tada vi
naujinti. Tai yra viena iš ekonomijų, švarus,
si nuo vagonų, kas į krau
tuves duonutės prašyti, kas
potogus automatiškas gazo apsišildymas.
pas artimus farmerius tomatų ir obuolių, na ir šį tą
Namų valymo laikas yra geriausias laikas ap
gavę vėl skubame ant savo
žiūrėjimo šildymo prietaisų. Ar norit kad mes
vagonų kad nepaliktų. Vėl
paaiškintume jums kaip lųs lengvai galit apsi
stiprinamas, vandenėliu už
rūpinti savo namus gazo šildymo prietaisais?
sigeriame ir džiaugiamės iš
Jums paaiškinimai nieko nekaštuos.
tos progos sustoti.
Štai vėl vakaro sulaukėm,
ir vėl per naktį baladoja
musų šonus į vagonų viršų.
Tik štai apie 2 vai. nakties
pasirodo ištolo Toronto ži
buriai. Išsėdome, didžiau
Phone MAin 6640
East Sixth ir Rockwell
sias skaičius, bet vieni tuoj
išsivaikščiojo, kiti vėl apsi
stojo, mario Škotlandiečiai į

KANADOS
NAUJIENOS

P P. MULIOLIS

I

MRS. A. JAKUBS

I

NIKODEMAS A. WILKELIS!

Kojų Ligos

Namas Kuris Buna Svarus

THE EAST OHIO GAS CO

8

Gruodžio 23, 1932

DIRVA

4

CHRISTMAS

W* GIFT GUIDE

lįft**!*•
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EGZAMINUOJAM AKIS — MOKSLIŠKAI PRITAIKOM AKINIUS

KAS GIRDĖT CLEVELANDE-APIELINKESE

Į

WADE PARK CASH MARKET

JOHN METELKO, O. D.

“DIRVA”, 6820 Superior Ave.—ENdicott 4486—Atdara vakarais

=

IŠLAIMĖKIT VIENA IŠ ŠIŲ DALYKŲ
Rūkytą Kumpį— Šviežią Kumpį— Šviežią Petinį— California Kumpį
Rib Roast— Rump Roast— Pot Roast— Steak— Avies šlaunį
Vištą— Pork Roast— Veršio Šlaunį— Cottage Kumpį.

Į

OI’TOMETRISTAS

--6417 ST. CLAIR AVENUE

S. N. Home Auditorium Ineiga.

5llllinill!lllllll!lllll'lllllllll!IIIIIIIE<lllll!llllllUllllllilllllIllllllllllllllllllIlllllli:illllll!!llll!llltlll|llllllllillliilllllllllllllllillill||||F

Daugiau Vietiniu žinių telpa
ant 6-to puslapio.

’demokratų

klubo na
rių DOMEI
Lietuvių Demokratų Klubo
svarbus susirinkimas bus lai
koma ketvirtadienio vakare.
Gruodžio 29 d., nuo 7:30 vai.,
Lietuvių salėje, šiame susirin
kime bus rinkimas Klubo val
dybos 1933 metams. Visų na
rių priedermė dalyvauti šiame
susirinkime ir ateiti laiku.
Be valdybos rinkimų bus dar
daugiau svarbių dalykų apta
rimui.
i
Valdybos rinkimuose balsą
turės tik tie nariai kurie yra
užsimokėję už 1932 metus ar
ba užsimokės šiame susirinki
me metinę duoklę, kuri yra tik
25c. Taigi susirinkiman atsi
lankę pirmiausia užsimokėkit
duokles.
Taipgi kurie paėmę pardavi
nėti bilietus laimėjimo $50, pasistengkit ' už tai atsilyginti,
kadangi laimėjimas įvyks Sau
sio 7 d. businčiame Demokratų
“Victory baliuje” Lietuviu sa
lėje.
Įsitėmykit visi šio susirinki
mo dieną, ketv., Gruodžio 29 d.
Valdyba.

RADIO PROGRAMAS
* Oskar Gensel
ŠĮ sekmadienį, 9 vai. ryto, iš
KAPAMS PAMINKLAI
stoties WJAY, bus girdimi se
Granito, Marmuro, Bronzos
kanti Lietuviai artistai
Kapams akmenys nuo $15 aukštyn.
Stasė Greičienė giedos Kalė 17 metų patyrimo. Tūkstančiai pa
dų giesmes.
tenkintų kostumerių.
Vincas Greičius — smuiką.
6108-12
Lorain Ave.
Jono Apanaičio orkestras.
EVęrgreen 0725
(25)
(Skelbimų Kalėdų programe
nebus).

Superior Flower
Shoppe
Gėlės visokiems Reikalams
10510 Superior Ave.

Lakeview School of
Music

Mokina Piano, Banjor, gitaras G
plieno. striunų.
Perka ir maino bei parduoda viso
kius instrumentus ir reikmenis.

Linkiu Cleveland© Lietuviams

G. M. CHURUKIAN, M.D., D.N.B.

1370 East 65th Street

H. M. Ackermann
VAISTINĖ IR REIKMENYS
Pirkia čia Kalėdų korteles, Saldai
nius ir Cigarus.

UŽSISAKYKIT FRUIT CAKES, KALĖDŲ PYRAGAIČIUC
IR KUCHEN iš

HOMELIKE BAKERY
Tik patys geriausi dalykai naudojama.
6212 Superior Avenue

6602 Wade Park Ave.

SPECIALISTAS chroniškose ligose širdies,
Skilvio, Kepenų, Vidurių, Inkstų, Nervų, Odos,
Kraujo, Kataro ir .taip vadinamų Lytiškų ligų.
$10.00 į Mėnesi už Gydymą
ir Vaistus.

LINKSMŲ KALĖDŲ

Dr. L. A. Starce
Room 8.

Kampas E. 66th Street

Millie’s Place

East Cleveland Electric
Motor Service

Naudotų Rakandų Krautuvė

ALBINA SALVE (MOSTIS) — Gydo Eczema, Nudegimą,
Ištinimus, Įkandimą, Odos Uždegimą, Kirmėles, Perpjovi-

Pasitarki! su

Įsteigta 1869 metais.

VELTUI KLINIKA PIRMAD. ir PENKTAD.
Kreipkitės arba adresuokit:
412-414 ERIE BLDG.
Cleveland.
CHerry 1859
Valandos: 9-12 ryto, 2-5 po pietų. Sekmadieniais 10 iki 1.

CUT RATE HARDWARE

3407 St. Clair Avenue

3209 St. Clair Ave.

and PAINT CO.

GORDON PARK

6112 Superior Avenue Kampas E. 65th St.

Sutaupysit 20 iki 40%
ant Radio ir Muzikalių Instr.
Aukštos rūšies muzikos mokykla.
50c privatines lekcijos.

HOEDL’S MUSIC HOUSE
7412 St. Clair Ave.

HEnd. 2124.

—Ideališkos Kalėdų Dovanos
Namams ir šeimai
Glassware
Chinaware

Pottery
Novelties

Avenue Bargain Center
8037 Superior Ave

Superior Tire and
Accessory Co.
Gas, Oil, Tires and Batteries
Battery Charge and Service

MOTINŲ IR DUKTERŲ
KRAUTUVĖ

Visi paukštukai garantuoti.
Šunims ir žuvims reikmenys ir
vaistai.

8112 St. Clair Ave.
HEnd. 6922

John Roddie, Prop.

O. H. Ehrke
•SHEET METAL and FURNACE
WORK.

10522 Superior Ave.
CEdar 2625

Namų GArf. 0849M

8007 Superior Ave.
Phone ENd. 9747

KALĖDOMS DOVANŲ
eikit pas

Gus F. Rose
Jeweler & Optometrist
7016 Superior Ave.

FINE CUSTOM TAILORING

Rubai Pasiūti ant Užsakymo
tik po $30
6910 Superior Ave.
SPECIALĖS KAINOS

KOMPLIMENTAI DEL
ŠVENČIŲ

Gordon Electric Works

Dr. A. L. Garbas

ENd. 1460

‘ > DENTISTAS
6411 St. Clair Ave.

M. Loewenthal, M.D.

6729 St. Clair Ave.

Taisome ir mainome Elektriškus ■
Motorus visokiems reikalams.

GERIAUSI LINKĖJIMAI ŠVENTĖMS
11 iki 12 dieną; 1 iki 3 po pietų; 7 iki 8 vakare.
Ofiso: Endicott 0573
Namų FAirmount ’ 1951

E. J. OSTER, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1712 E. 55TH STREET. Kampas PAYNE AVE.
Sekmadieniai pagal sutarimo.

Kalėdomš ar šiaip reikalams mes galim paskolint $25.00 iki
$300.00 ant jūsų rakandų, auto arba algų. Duodam iki 20
mėnesių išsimokėjimui. Greitas, Konfidencialis patarnavimas

THE ACME LOAN CO.
CHerry 2830

Visiems musų draugams ir kostumeriams
išreiškiame savo širdingus linkėjimus
LINKSMŲ KALĖDŲ
ir
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

JOHN JACOBY & SON
7036-38 SUPERIOR AVE.

Dry Goods

Furnishings

Gordon Electric Works

Specialistas
6729 St. Clair Ave.
NERVŲ IR VIDURIŲ LIGOS
ENd. 1460
Suknios 2.95 ir aukš.
Reumatizmas, Skilvio ir vidurių ligos
Suknios, kojinės ir apatiniai. Par
Lytiškos Vyrų ir Moterų ligos.
Amerikoniškas ir Turkiškas
duodam skrybėles ir kitas reikmenis.
6007 Euclid Avenue
Tabakas
po $1 svaras
Pataisymai dykai.
Kasdien nuo 11 iki 5 po pietų.
Geriausia proga vyrams apsirūpinti
Sekmadieniais susitarus.
8209 Superior Ave.
rukymu.

Valandos:
Telefonai:

JEIGU JUMS REIKALINGA PINIGŲ-

MOTORŲ KRAUTUVĖ

Prisipirkit šių cigarų ilgesniam
laikui.
225. Ontario St.
Cleveland, O.

KOMPLIMENTAS SU LINKĖJIMAIS LINKSMŲ
ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
D E N T t S T

’ LINKIME SAVO DRAUGAMS LINKSMŲ KALĖDŲ IR
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ.
Kviečiame atsilankyti į musų Valgyklą per dvi šventas
dienas. • Mandagus ir greitas patarnavimas.
Musų mėsinyčioj šeimininkės gaus visas reikmenis
namams ant stalo. Užeikite.

Charles Stonis Restaurant and Meat Market
6824 Superior Ave.

1310 Russell Road

DYKAI 10 SVARŲ BULVIŲ SU 75c PIRKINIU

arba aukščiau. Taipgi duodam Kuponus.
Specialiai Kalėdų Eglaitės — po 50c, 75c., $1.00.

Visokios Daržovės, žalumynai už nupigintas kainas.
Pristatom dykai ą namus visus pirkinius.
California ir Florida oranges, įvairus Riešutai Kalėdoms. (
Kainos visai neaukštos.

PAUL’S FRUIT MARKET
6410 Superior Avenue
GERIAUSIA MĖSOS PARDUOTUVĖ
Musų mėsos yra geriausios rūšies.
Pristatom į namus.
Kviečiame Liteuves šeimininkes atsilankyti.

LOUIS GERCHAR

SILVER S FLOR AL SHOPPE
Tel. ENd. 4932 .

1308 E. 68th Street

GĖLĖS VISOKIEMS REIKALAMS

HEnderson 3365.

DUNNER SHADE SHOPPE
6927 Superior Avenue

LINKI JUMS LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ
NAUJŲ METŲ

Randasi ’Lietuvių Banko Name.

Cleveland, O.

LABAI GERI CIGARAI
po $1.00 dėže
The Cleveland Tobacco Co.

DABAR reikalinga ekonomijos, taigi apsimoka taisyti dėvė
tus avalus, net ir pigius. Mes taisome vyriškus ir moteriš
kus batus vėliausiais metodais. Užsiuvame puspadžius taip
kaip dirbtuvėje. Kreipkitės kada tik reikia.
•'

1307 Addison Road

The Cleveland Tobacco Co.
2251 Ontario St.

Cleveland, O.

1514 Detroit Avenue

DR. L. M. WIESSTIEN

NAUJAI IŠRENGTA KRAUTUVĖ _
Specialis Išpardavimas šventėms Reikmenų už pigias kainas
Vaikams žaislai, Eglaitėms papuošimai, Aluminum indai,
Šventėms Dovanos ir viskas kitas šioje krautuvėj parsiduo
da už ŽYMIAI PIGESNES KAINAS negu kitur kur.
MAX LEV, Sąviiiinkas.

211 Old ARCADE

MICHAEL BUNGARZAN

6914 Superior Avenue

THE SUPERIOR

Orenski Bros.

Atdara Vakarais Skambiamų Mašinų, Vacuum Valy
tojų ir Gryžtuvų Volukų.

HEnd. 4352

Telefonas HEn. 0919

N i x o n’s, Inc.

Bird and Seed Store

' mus, Nusidrėskimus arba Nubružinimus.
Dėžutė l uncijos — $1.00; 3 uncijų — $2.00.
Tiesiog iš- išdirbėjo.

Superior Shoe Rebuilders

Pirkit sau reikmenis pas savo Kaimynus

Mes perkam ir parduodam naujus ir
naudotus Namų Rakandus, Radio
NAUJAS LIETUVIS DAKTA Taisome ir perdirbame motorus.
ir Pečius.
Padirbams specialius pagal nurody
RAS
Kalėdų Žaislus ir Dekoracijas _
mų ir reikalo.

šiose dienose Clevelande ap
sigyveno ir atsidarė savo ofisą
6040 Superior Ave., Amerikos
Lietuviams žinomas Dr. F. Ma
tulaitis (Dr. F. M. Lait). čia
pradeda savo medicinos prakti
ką ir pasitarnaus Lietuviams
visokiuose reikaluose.
Dr. F. Matulaitis yra vienas
iš keleto ankstyviausių Ameri
koje buvusių daktarų, prakti
kuoja medicina jau virš 20 me
tų. Yra daug darbavęsis tarp
Lietuvių duodamas paskaitas,
prakalbas, ir rašęs laikraščiuo
se.
Dr. Matulaitis kitados gyve
no ir darbavosi So. Bostone.
Pastaru laiku gyveno Detroite,
o šią vasarą buvo persikėlęs Į
Daytoną, kur permaža Lietuvių
kolonija, todėl galutinai pasi
ninko Clevelandą.
Atminkit antrašą: 6040 Su
perior avė.

Parduodam AKORDIONUS ir MUZIKALIUS
INSTRUMENTUS.
Gaidos ir Striūnos visokiems instrumentams. .Pa
tyręs mokytojas ant Piano Akordionų.
6921 Superior Ave.
Arti Lietuvių Salės.

Naudingiausias Vaistas

DR. ALBERT F. SNELL

3519 St. Clair Avenue

HEnderson 2429

Roma Accordion School

8137 Wade Park Avenue

N. J. Benedict & Sons

Akių Specialistas
6411 St. Clair Ave.

Visokios rūšies Rūkytos Mėsos ir Dešros Kalėdoms
Ateikit į musų krautuvę pirktis Kalėdų reikmenis
pasį žinomą krautuvninką
RUDOLPH BUKOVEC
4506 Superior Ave.
HEnderson 8638

PHYSICIAN and SURGEON

Atidarėme gražią Confectionery ir Užlaiko Hardware, Peilius, Pečius,
dėžinių groserių krautuvę. Turime
Vinis, Stiklą, • Maliavą, Aliejus,
34 metų patyrimą. Kreipk’tės.
Ciną, Varį ir Dengimui reikmenis.

James Majorossy

~superior~meats

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų

J. TODD, Prop.
7721 Superior Ave.
Telefonas CEdar 2582
ENd. 5297
----------------------------- *------------------

NAUJA KRAUTUVĖ

Traukimas bunas kiekvieną šeštadienį.
7100 Wade Park Ave.
John Maier, Mgr.

Specialis Išpardavimas visų
Kalėdinių Gėlių Puoduose, taipgi skintų
Gėlių ir Vainikų

Šviežiausi Pieniniai Produktai

Atsilankykit į musų krautuvę pamatyti musų Speciales
Kalėdų kainas ant užtiesalų langams. Taipgi visokie gele
žiniai daiktai ir namų reikmenųs nupiginta kaina.
Patarnavimas geras ir greitas.

TAIPGI UŽLAIKOME VISOKIUS GROSERIŠKUS DALYKUS

DRESS SUIT RENTAL CO.

Kreipkitės i musų krautuvę

MES IŠNUOMOJAME FULL DRESS, TUXEDO
ir CUTAWAY RUBUS
George H. Schwane, Manager
235 The Old Arcade
MAin 5856

PREMIER CREAMERY
6920 SUPERIOR AVENUE
Illigi!!lllllinilllllllllllllllll!ll!ll9l!l!!ll!l!ll!llllllllllllllllllllllillllllllilllllllllllllllllllll

DU ŠIMTAI ($200) DOLARIŲ

Pastatys jums biznyje ant savęs. Uždarbiausit
automobilių windshield wipe plates savo namo
skiepe. Geras pelnas. Kreipkitės tuoj.
TRIANGLE TOOL DIE & STAMPING CO.

3415 Payne Avenue
FRANK BROWETT, Sav.

HEnderson 0282

......................................................................................... I...... I............. Illllllll........111111111

1 DOVANOS VYRAMS IR VAIKAMS
•įžį VYRAMS marškiniai .
į(5» Union Siutai ..............
Gražios Pirštinės ....
šilkiniai Kaklaraikščiai
JJgft Kojinės ........................
ČLl Sveteliai ......................
Lumberjacks ..............
jįS VYRŲ OVERKOTAI
A®o VYRŲ Kelinės ..........

50c ir aukšč.
. 75c ”
$1.00 ”
. 25c ”
. 10c ”
. 89c ”
$1.95 ”
$10.00
$1.95

VAIKŲ Helmets
Vaikų Marškiniai ........
Vaikų Sveteriai ............
Vaikų Union Apatiniai .
Vaikų Lumberjacks . . . .
Vaikų Skujiniai Ploščiai
Vaikų 4 dalių SIUTAI .
Vaikų Jekutės ................
Vaikų Ilgos Kelinės . ..

THE KRAMER & REICH CO.
7002 Superior Avenue

Kampas Giddings Road

48c

NEWMAN
SUTAISO LAIKRODĖLIUS KAIP NAUJUS.
Visi pataisymai garantuoti 2 metams.
Taisome visokius laikrodėlius, taipgi valome.
ggc
Visiškas pa sitenkinimas užtikrintas.
623 Prospect Avenue
24 Metai Clevelande.

HOFFMAN’S BIRD STORE
Gyvuoja jau 32 metai. Parduodame giedančias kanarkas
ir gražias narveles (klėtkas) už nebrangias kainas.
Kanarka ir narvelė už $5.45.
Visokios reikmenųs paukštukams.
1807 West 25th St.
CHerry 8892
Mrs. B. Hoffman, Prop.

