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| “SMAGIOS” NAUJIE PER ŠVENTES ŽUVO LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ VISIEMS ‘DIRVOS’
JI NOS IŠ SOVIETŲ
355 YPATOS
SKAITYTOJAMS, BENDRADARBIAMS
IR RĖMĖJAMS
“ROJAUS”
Suv. Valstijose per tris

“Dii■vos” Redakcija ir Administracija.
Jau buvo rašyta kad Gr. Kalėdų dienas neteko gy
vasčių
355
ypatos.
Dau

1 d. Kaune prasidėjo tarp
tautinė geležinkelių konfe giausia mirčių paėjo nuo
rencija aptarimui Tolimųjų nelaimių su automobiliais,
Rytų prekių susisiekimo daug mirė nuo gėrimo, ki Ar Lietuvos kariumenė
karnų išvadų. Karo vado
ti peštynėse galą gavo, ki
klausimams.
vybė
taipgi seka ir Ameri
ištvirkus
?
Lenkai irgi užsinorėjo to ti prigėrė, sudegė. Daug tų
kos
Lietuvių
katalikų ir neje konferencijoje dalyvauti mirčių butų nutikę ir šiaip “Dirvos” nr. 44 š. m. P. katalikų spaudą ir visas pa
*
kurią šventą dieną, bet dau
ATSTOVŲ BUTAS TARP PRAGARO IR ir Lenkijos atstovas Berli- gelis mirė Kalėdas bešvęs- Kriukelis smerkia Ameri stabas, jei jos yra rimtos
kos katalikų spaudą kam ji o ne tendencingos, mielai
ne kreipėsi į Lietuvos at
dami.
GILIŲ JURŲ
PRIĖMĖ ALAUS
šmeižianti Lietuvos kariu- ima dėmesin. Taipgi pa
stovą tenai prašydamas vi
menę, esą ji nekatalikiška, geidaujama kad tie tvirtiIR DARBININKŲ ŽINIOS
Ar čia šoksi ar čia, vis- zų Lenkų geležinkelių val
BILIŲ
BROLIO
UŽMUŠĖJAS
dybos
delegatams
nuvažiuo

ištvirkus, paskendus alko mai butų paremta faktais,
tiek tau pražūtis — tai to
KASYKLOJ UŽGRIUVO
ŽIOVAUJA TEISME
holyje ir kortavime.
Washington. — Gruodžio kia dabar padėtis Rusijos ti į Kauną dalyvauti konfe
kuriais karo vadovybė mie
52 DARBININKUS
rencijoje.
Terre Haute, Ind. — Čia Neteko man skaityti tų lai pasinaudos.
21 d. Atstovų Bute (žernes- kaimiečio mužiko.
Moweaqua, Ill. — Gruo- nėje Kongreso atstovybėje)
Sovietų vyriausybė išlei Lenkai sako kad juos į teisiamas Carl Romoser, 17 katalikiškų laikraščių todėl
Lord Croaker.
džio 24 d.Jštikus gazo spro-|230 balsais prieš 165 tapo do patvarkymą kad ukinin- konferenciją i buvo kvietęs m., kuris nušovė savo brolį. ir del paties rašymo tono
gimui, užgriuvo išeiga 1S j nubalsuota grąžinti alų 3.2 kai "turi atiduoti tam tikrą sovietų susisiekimo komisa Jam gręsia mirties baūsmė, negaliu nieko pasakyti. Tu
kasyklos, kur dirbo 52-dar-, nuošimčių stiprumo ir ant dalį grudu valstybei už nu- riatas. Gruodžio 2 d. kon bet laike tardymo jis tiktai riu pasakyt tik tiek kad pa Peršovė unijos vadovą.
Tuoj pradėta jų;bačkos aįus nubals„ota ,JŽ. statytą kainą. Ar turi ar ferencijoje sb vietų delega žiovauja. Jis yra pragarsė vienių asmenų karininkų New Yorke, restaurantų
jęs miegalis, iš 24 valandų
gelbėjimo darbas, bandyta
ne, komisarai pribuvę kre tas oficialiai pareiškė kad vos vieną valandą tepralei- tarpe esame visokių, net ir patarnautojų unijos susi
leisti i tenai oras, tačiau; dėti
T,...$5 taksų.
x ..
.
rinkime, vienas bedarbis na
dujos paėmė visų gyvastis.; Llius toliau paduotas se- čia ir grasina žmogui mirti jis konferenciją sušaukė ir džia nemiegodamas, o šiaip labai nepavyzdingų, nesi rys peršovė ir sužeidė du
Lenkų delegatų visai ne iš lovos neišsirita.
skaitančių su • žodžiais bei
Atkasus ineiga, pirmiausia natui, bet senatas dar ne mi už slapstymą grudų.
kvietė.
elgesiais. Tokie tipai, be unijos vadus iš susigrauži
surasta 40 lavonų, o kitų ko nedarė suJuo, ir tikima Kaip kur ūkininkai pasi
kad negauna darbo jau
abejo, neigiamai veikia j mo
kurie buvo toliau, irgi netu kad atmes. Prie to, mano priešina ir kolektorius nu Nesusipratimas tarp so
du
metai
ir jo šeima badau
kareivius, kurie daugumoje ja, o vadai aiškina kad ga
ma kad Prez. Hoover taip žudo. Tas pasikartoja jau vietų ir Lenkų už tą kvieti- RADO 327 LAVONUS
rėta vilties rasta gyvų.
Visą tą sritį apėmė dide gi alaus bilių atmes.
kelinti metai. Ūkininkas ne mą-nekvietimą turės išsiai Camaguey, Kuba. — Dar yra kilę iš kaimo, padorių lėki įtaisyti jam darbą jei
lis nubudimas, nes šeimų
norėdamas badu gaišti, ban škinti tarp pačių suintere bininkai valydami griuvė tėvų/todėl jiems iškart la gu duotų $200. Susirinki
verksmas aidėjo aplink ka Washington, Gruodžio 28 do nors kiek grudų paslėp suotų valstybių.
sius audros kuri įvyko Lap bai keistai išrodo tokie in me dalyvavo 500 narių. At
syklą dieną ir naktį.
kričio 9 d. Santa Crub sri teligentų karininkų poel ėjus policija šoviką suėmė.
d. — Šiame Kongreso posė- ti. Užpuolę komisarai kaip
Tie
darbininkai
šią
kasytyje,
rado dar 327 lavonus. giai. Tačiau bendrai karo Šiais laikais randasi daug
,,
,
,
dyje valdžios kaštų biudže- kokie plėšikai viską atima: NETURI KĄ IŠVEŽTI
H, vede ant savęs, savo pa- tas nebus nustatytas.
Apskaitliuojama
kad toje vadovybė žiuri kad jaunuo tokių kurie naudojasi dar
ir valdžios dali, ir sau pasi
ciu naudai.
j p .
b j
Rusija
1936
metais
eks

audroje
užmušta
virš
2,500 liai, ištarnavę skirtą tarny bininkų nelaime ir sau lupa
Tai vra antra is didesniu ....
’
.
.
1 ima likusius, sakydami ūki portavo į užrubežį 81,000,- ypatų.
bos laiką, parsineštų į kai didelius pinigus.
nelaimių Illinois valstijoje, dėjimas taksais visokių pie- ninkui kad jis pasiimtų tą
000
bušelių
grudų
(tai
buvo
mą sveiką dvasią. Užtat
Viena, buvo 1909 metais,.kRl, ką siūlo padidinimui ką turi “paslėpęs”. Likęs
garsus
dumpavimo
metas).
MILIJONIERIAI
SUMA

karo valdovybė dabar, rods,
be
duonos,
žmogus
eina
ant
kada' Cherry kasykloj kilo valdžios ineigų.
ŽĖJO
1931
m.
ižvežta
65,000,000
nusistačius atleisti iš tarny
Naujausi
gaisras ir užtr.oškino 267 Naujai išrinktas Prezi- žūt ar but, ir pasikėsina
bušelių,
o
1932
m.
išvežta
Washington.
—
Depresi

bos
visus
girtuoklius,
ištvir

darbininkus.
dentas Roosevelt pareiškė prieš grobikus. Žmogus žū
ja žymiai sumažino skaičių kėlius ir kitokius “latrus”
tiktai 15,000,000 bušelių.
jog nepritaria aptaksavimui sta gyvulio vietoj.
kapitalistų kurie per metus karininkus.
Gaisras kasykloj. Athens, visų pirkinių, ir jo šalinin Dabar sovietų vyriausy
Baudžiauninke
turėjo ineigų virš milijono
Išimčių yra visur. Ame 4 aktų melodrama, pritaikyta leng
Ohio. — Užsidegė kasykla kai Kongrese to neremia. bė išleido naują patvarky ATRASTA 800 LAVONŲ dolarių.
prie Jacksonville, tik laimė Roosevelt pasisakė kad mą: mužikas gali parduoti La Paz, Bolivija (Pietų 1930 metais Suv. Valsti rikos katalikų spaudai ga vam perstatymui Amerikos Lietu
kad tuo laiku joje niekas jis pasiima atsakomybę už savo likusius grudus atvi Amerika). — Bolivijos pa- jose buvo 150 asmenų kurių lėčiau pasakyti kad ir apaš vių vakaruose. Reikia 5 vyrų ir >.
nedirbo, nes darbininkai bu-! biudžeto subalansavimą ant roje rinkoje. Bet kaip veš rubežio sargai rado Saave metinės ineigos viršijo mi talų tarpe radosi Judas. moterų. 67 pusi........................... 50c.
vo užšventę Kalėdas. Trys' savęs, kada jis užims pre savo grudus į rinką? Jei
lijoną dolarių. 1931 metais Del vieno ar kito supuvusio Žentai iš Amerikos
šimtai darbininkų liko be| zidento vietą Kovo 4 d.
gu kuris slapstė, paklius už dra forte 800 Paraguajie- tokių buvo tik 75. Šios ži ar ištvirkusio karininko 2 aktų komedija iš Amerikiečių
darbo. Kasykla tuoj už-' Sakoma kad laiškai vėl slapstymą grudų, o iš ku čių kareivių lavonų. Tai nios yra iš federalės val kaltinti visą kariumenę ne prietikių Lietuvoje. Lošia 4 vy
rai ir 3 moterys. Kaina ...,50c
kimšta tandžiai, ugnies už- bus nupiginta nuo 3c iki se rio atėmė komisarai savo aukos pastarų savaičių ka džios taksų biuro.
tikslu.
Juk
ir
kunigų
tar

troškinimui.
niau buvusių 2c.
naudai, tie neturi ką par ro Bolivijos su Paragua- Už 1932 metus milijonie pe esama visokių “latrų”. Kūmučių Rojus
Keturių veiksmų tragi-komedija
rių bus dar mažiau.
duota. Jeigu kuriam ir pa jum.
Tačiau
ši
dėmė
mesti
vi

iš prohibicijos laikų. Reikalinga
Kasyklų darbai plečiasi.I
Prie tų milijoninių ineigų
lieka tai tik tiek kad išten
6 vyrų ir 6 moterų. Knygutė 60
siems
kunigams
irgi
butų
ATEIVYBĖ VISAI
Iš minkštos anglies ir iš
DEMPSEY RENGIA DI nepriskaitoma korporacijos, nelogiška ir netikslu. Jų pusi. Kaina .........
ka pusbadžiai misti.
50c
metalo kasyklų pranešimai
SUMAŽĖJUS
o tik paskiri asmens, priva
DELES
KUMŠTYNES
Išrodo
kad
badas
suės
ir
DVI
SESERĮ
s"ko kad p?r Lapkričio mė Ateivybės varžymą vyk
tarpe yra asmenų tikrai at 4 aktų tragi-drama iš Amerikos
tiniai milijonieriai.
nesį ten padaugėjo darbi dant ir visose šalyse Ame patį sovietų rojų, nes muži Jack Dempsey, buvęs pa
sižadėjusių savo asmeniš gyvenimo. Vaidinime dalyvauja 4
ninkų skaičius iv išmokėta rikos konsulams griežtai kai, kurie dabar labiau ne saulinis kumštynių čampiokos naudos ir pasišventu moterys ir apie 15 vyrų. Kny
ša priespaudą negu nešė nas, suporavo kumštynėms SOSTAS PARSIDUODA sių artimui. Ir karininkų gelė 60 pusi. Kaina ............... 50c
jiems daugiau algų.
Kitose industrijose dar prisilaikant neduoti vizų aįke carų valdymo, nega- Vokietį Smėlingą su Max Štai gera proga kokiam tarpe yra tikrai sveikos sie NENORĖJAI DUONOS —
PLYTAS
bai tą mėnesį nupuolė 1W. išvažiuoti, per tris metus 'ės amžinai kentėti.
Baer. Kur kumšty nė įvyks nors žmogeliui trokštan los žmonių, kuriems tikrai GRAUŽK
Trumputė, 20 pusi, komedija iš
kaip depresija tęsiasi į Suv.
dar nežinia, Dempsey sako čiam garbės, o negalinčiam rupi kad jaunuoliai tarnau ( jaunųjų gyvenimo. Vaidinti reiValstijas neįleista suvirš
žiūrės kuris miestas duos
' kia 3 vyrų. Kaina ............... 15c
Susitarė. Illinois angliaBRAVORAI IŠLEISTŲ daugiausia paramos, Chi- ją užsitarnauti: Persijos dami kariumenėje nebūtų
pusė
milijono
emigrantų.
kasyklų operatoriai ir Uni
MAGELIONA
MILIJONUS DOLARIŲ caga ar New Yorkas, ten šahas subankrutijo, neturi moraliai sugedę, neužsikrė GRAŽI
Melodrama 4 aktų, 6 atidengimų.
ted Mine Workers unija su Paveizdan per 1932 me
pinigų,
ir
siūlo
parduoti
sa

SKELBIMAMS
kumštynes rengs. Laikas vo sostą. Jis yra labai bran stų lyties ligomis, kad iš Vaidina 3 moterys ir 10 vyrų.
sitarė vėl porai metų ant tus, visų šalių kvotos leido
karo tarnybos gryžtų namo 63 pusi, knygelė. Kaina ...,50c
įvažiuoti 153,830 emigran New York. — Skelbimų bus Birželio mėnesį.
$5 mokesnio į dieną.
gus, vertas $20,000,000.
Illinois angliakasyk lose tų, o konsulai vizas davė ir firmų vedėjai sako kad su Smėlingas tuo tarpu ne Nusipirkęs jį, garbės go labiau išlavinti, kad įgytas Atgimimas
tragedija iš kovų už spau
kariumenėje karo mokslo 4dą.aktų
ištisą vasarą ėjo kova tarp leido išvažiuoti tik 12,697 grąžinimas alaus sudarytų nori su Šarkiu kumšciuotis,
Lošia 7 vyrai, 2 moterys. 50c
dėjas galėtų pasipūtęs kaip
United Mine Workers kuri svetimšaliams.
nepaprasto gyvumo visose nors dar žada “atsiimti” iš povas sėdėti ir didžiuotis. žinias teiktų kaimų ir mie Divorsas •
•
sutiko dirbti už $5 į dieną,
stelių šauliams, kad jie bu 3 aktų komedija iš Amerikiečių
biznio šakose. Šalip to kad Šarkio čampionatą.
Lietuvoj. Lengva staty
ir raudonųjų suorganizuo
tų paruošti karo tarnybai • prietikių
atsirastų daugiau darbų, Šarkis gi poruojamas su
ti. Lošia 6 vyrai, 4 mot. ... 50e
SUMAŽINA
“
PENKME

Italu
milžinu
Camera
ir
jų
tos unijos, kuri reikalavo
$21,000,000 CHICAGOS ir tėvynės saugumui. No Palangos Ponaitis
bravorų savininkai kas me
ČIUI” PINIGUS
virš $6 į dieną, ir tų unijų
PAŠTUI
tai išleistų po šimtą mili kumštynė įvyks Gegužės m.
rima kad šauliai butų antra 3 aktų komedija iš Amerikiečių
šalininkai surengė nemaža Maskva. — Sovietų val jonų dolarių skelbimams sa New Yorke.
Lietuvoj. Lošia 4 mote
Chicago, Ill. — Čia išsta išlavinta kariumenė, galin prietikių
rys, 7 vyrai .............................. 50c
kruvinų susirėmimu savo džia 1933 metų industriali vo išdirbamo alaus.
tytas naujas pačtas, kuris ti pavaduoti tikrosios tar Šventadarbiai
tarpe, vietoj kovoti - su ka zavimo vykdymui sumažino
KOMUNISTIŠKOS ŪKĖS yra didžiausias • pasaulyje nybos kariumenę.
Vieno akto tragedija iš kovų ui
pitalistais.
ŠLUBUOJA
pinigų sumą trimis bilijo DUKTĖ NUŠOVĖ TĖVĄ
paštinis budinkas. Požemiu Del to kad kareiviai par spaudą. Lošia 3 m„ 1 vyrai. 25c
•
nais rublių. 1932 metams
Maskva. — Kada negau suvesta gelžkelio linija ir sineša iš kariumenės maža Žemės Rojus
Ispanijoj ne geriau. Is buvo skirta 21,100,000,000 Newport News, Va. —
3 veiksmų komedija iš Amerikie
ta
gana
maisto
iš
privati

ruošiama ant stogo orlai religinių žinių tai čia reikia čių gyvenimo. Lošia 5 vyrai ir
panai darbininkai manė kad
Frances Lassiter, 15 metų nių ūkių, sovietai tikėjosi
rub.,
1933
metams
skiriama
viams
nusileisti vieta.
kaltinti karo kapelionus, 4 moterys .............................. 50c
karaliaus kaltė del bedar
amžiaus,
nušovė
savo
tėvą
BAILIU — 1 akto komedija.
kad sukomunistinę ukes iš Pašte yra 15 mylių šliau- kuriems uždėta pareiga tų DULošia
bės ir pagelbėjo karalių iš 18,000,000,000.
2 moterys, 3 vyrai .... 15e
už
tai
kad
jis
neleido
jos
ei

"KRYŽIOKAS" — 2 atidengimų ko
vyti. Dabar gi vis tas pats: Tam yra dvi priežastys: ti į bažnytinės mokyklos jų turės visko. Bet pasiro ' žiančių ‘diržų kurie per die- žinių teikti kariumenei.
medija. Lošia 2 vyrai .......... 15e
do kad ir tos ūkės labai šlu ną visame tame budinke iš- Dar kartą sakau, del vie GRAFAS
šalyje pilna bedarbių ir jie sovietų carai mato kad sun nokinių vakaruškas.
KAIMIEČIO BERNU —
buoja ir iš jų toli negauna ' nešioja 19,000,000 laiškų.
plėšia krautuves, o nauji ku bus išmelžti daugiau pi
no ar kito pasitaikiusio mo 6 aktų komedija. Lošia 9 vyrai
ir
3
moterys
25e
valdovai juos su kareiviais nigų darbų vykdymui, o ki
mo to ko laukta.
i Paštas pilnai įrengtas at ralinio ar fizinio sugedimo RYTU PILIS — ..........................
drama 5 aktuose,
vaiko.
ta, kad reikia apsižiūrėti ką 8 UŽMUŠTA SPROGIME
Aukštieji komisarai pra- sieis $21,000,000. Tame bu- visos kariumenės ar karo Lošia 9 vyrai, 5 moterys ... 35c
darai — nepristatyt berei Roma. — Dviejuose na"- <ejo grasint ūkių vedėjams dinke operacijos prasidės vadovybės kaltinti netinka, UŽKEIKTA MERGELĖ — 4 aktų
pasaka. Lošia 5 v., 2 m...... 15e
i- Uismais jeigu jie trumpu laiku, bet galutinai Pavieniai faktai reikia rinČekoslovakijoje randasi į kalingų fabrikų ir visokių kiruose sprogimuose. Fo:'
REIKALAUKIT DABARI *
Dtisę milijono bedarbių iš užvedimų kurie paskui t'h ■:r Nottuno, užr."-'
• u’ ių nepristatys nu.- ’^'oigi-i ims dar iki kitii kti ir paduoti karo vadovy“DIRVA”
14,000,000 gyventojų.
griuvimui bus palikti.
ta 8 Italai. ■
.matytą saiką.
.
Kalėdų.
bei, kuri iš to padarys tin- G820 Superior av. Cleveland, O,
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KORESPONDENCIJOS

BALTIMORE, MD.

REMKIME
“DIRVĄ”

Gruodžio 39, 1932

lieka taip pat kudos kaip tus, o kurie per geruosius
buvo, ar dar kudesnės.
metus viską mėtys ir nepa
Keršydamas savo meilužei
Gerb. Paraonas išbudo ir sidės rytojui tai turės ba
supjaustė rubus; pakliuvo.
nusigandęs dairosi. Prisimi dauti, ba sustos visi fabri
ir paaiškėjo jau kad tokių Prieš keletą metų tūla
Visi
Lietuviai
tautiečiai
nė kad stalčiuje guli sapni kai ir darbai neis ir niekas
yra apie desėtkas, o kiek bobelė pravarius savo tikrą
Suvienytose
Valstijose,
kur
ninkas, tuoj griebė jį žiūrė neaugs.
LIETUVIŲ KAMBARIO yra dar tuo tarpu nežino vyrą, suėjo gyventi su kitu randasi apie milijonas Lie
ti ir jieškoti savo sapno iš- Gerb. Paraonas tą išklau
mų, kurie, turėdami poli vyru, kurio moteris serga
FONDO REIKALE
tuvių,
privalėtų
remti
ir
virožijimo, ale kaip tai sap sęs pasimislino ir paskui su
tišką įtekmę, naudojasi ir proto liga ir randasi ligo
Įrengimui Lietuvių Kam
platinti
“
Dirvą
”
,
nes
tai
yra
nininko rašytojo imta ir šuko kad tai tikra teisybė
pensijomis ir turi valdiš ninėje. Ta nelegali pora
bario Pittsburgho Univer
vienas
iš
rimčiausių
apšviepražiūrėta į knygą įrašyti ir kad toks sapno išaiškini
kas vietas.
pagyvenus apie šešis metus tą nešančių laikraščių.
sitete reikia sudėt bent
septynias karves riebias ir mas yra tikriausias. Iš di
kartą taip smarkiai susiki “Dirva” su “Liaudies Tri
$5,000. Nelengva tiek su
septynias kudas karves ir delio džiaugsmo pagriebęs
dėt šiais laikais. Bet ne Mažiau pelno iš automo virčijo tarp savęs kad pa būna” eidama išvien yra
gerb. Paraonas savo sapno Juozapą net pabučiavo, ale
taip jau baisiai Ir sunku. bilių leidimų. 1933 metais sekmėje to, meilužis, “įna labai įvairus laikraštis, tie
išguldymo nerado.
jam tas bučkis nebuvo la
Atsiminkime Lietuvių sky Pennsylvanija, kaip ir ki miu” vadinamas, tapo iš kiantis gana mokslo, apVisą
dieną
vaikščiojo
nu

bai priimnus nuo tų šviežių
riaus rengimą Paryžiaus tos valstijos, turės žymiai guitas Į gatvę ir turėjo j ieš švietos ir šiaip įvairaus tu
leidęs
nosį, ba jam ausyse česnakų.
Pasaulinėje Parodoje 1900 mažiau pelno už automobi koti sau prieglaudos kitur. rinio raštų. Visi “Dirvos”
dar skambėjo tų riebių kar Paskui vėl gerb. Parao
lių leidimų numerių. Pav., Prabėgus gal porai mė
metais.
skaitytojai tuomi patenkin GERB. SPRAGILAS APIE vių baubimas kada kudosios nas sako:
iki Gruodžio 22 d. aplika nesių, finansinių bėdų pri
Tada laikai nebuvo ge
ti. Prie to, “Dirva” mielai SEPTYNIAS KARVES jas rijo.
— Jeigu tu toks gudrus
cijų buvo net 119,588 ma spausta (ta moteris turi
resni, sako vienas darbuo
visiems teisingai patarnau IR BLOGUS LAIKUS
Ale jis netyčia užėjo ant ir išaiškinai mano sapną tai
žiau negu tuo laiku pernai. penkis vaikus nuo pirmo
tojas Paryžiaus parodos
ja. “Dirva” veltui talpina Aną Pono Dievulio metą Žyduko vergo Juozapo, ku pasakyk dabar kas reikia
Dalis tų dar nors pavėluo vyro), su “piršlių” pagal
reikalais. Prezidento Cleorganizacijų pranešimus ir Egipto Paraonas apsisapna ris užklausė gerb. Paraoną: daryt kad mes badu neištai išsiims numerius, bet ba vėl susigrąžino išvytąjį
velando laikais, 1893-96 me
pasigarsinimus, kas atneša vo kad jis Niliaus pakraš — Viešpatie, kodėl toks gaištume kai užeis tie sep
bendrai bus labai daug ku meilužį atgal, kuris, kaip
tais, krizis buvo baisesnis
naudos visapusiai rengė tyje žolėje matė ganantis nusiminęs, ar šiandien čes tyni blogi metai?
negu dabar. Mes visi bu rie jau neišgalės automobi yra kalbama, įnešė suvirs jams ir sutaupo pinigų.
septynias riebias karves ir nakų gana negavai pusry — Ką? Ugi reikia nelių išlaikyti arba kurie bė $100 dalies. Na ir vėl vis
vom biedni. Inteligentų ka
“Dirva” yra lengva skai toliau septynias kudas kar čiams? Aš tuojau atnešiu mėtyt pinigų, reikia taupyt
gyje 1932 metų jau anksti kas tapo užmiršta, bet ne
žin ar buvo koki penki re
tyti, nes jos rašyba aiški ir ves. Ir paskui žiuri ir ma šviežių.
kad turėtume depresijai už
nustojo automobilius nau ilgam. Nedaug trukus, tas
daktoriai, keturi daktarai,
visiems suprantama. “Dir to: tos septynios kudos kar — Vaike, ne tavo galvai ėjus. Turim per septynis
doti del tuščių kišenių.
meilužis vėl atsidūrė gatvė vos” turinis yra labai įdo
o advokatų rodos nebuvo
vės atbėga ir praryja po mano rupesnius žinot ir ne metus pilt į aruodus grudus >
nei vieno. Biznierių irgi šunų leidimai. 1932 me je. Mat, prieš kiek laiko į mus: miestų ir miestelių vieną riebią karvę, ale pasi- tau klausti kas man daro ir daugiau augint, kai ateis
nedaug tebuvo. Lietuviai tais Allegheny apskrityje Baltimorę buvo atsibastęs aprašymai ir istoriškos apy
si. Ale kad tu esi vienatinis septyni blogi metai galėsim
buvo paprasti darbininkai. buvo 32,493 šunės kurių sa kokis tai “didelis biznie sakos apie musų tautos se
kuris mane šiandien prakal semt ir kept duoną.
Ir jie sudėjo gerą'sumą pa vininkai buvo juos užregis rius” svieto perėjūnas, su novę labai įdomu skaity
binai, matydamas susigrau- — Ale kaip bus su česna
lyginamai greitu laiku, čia travę. Daug buvo šunų be kuriuo ta smarkuolė mote ti. Yra linksmų skaitymų,
žusį ir mano nusiminimą kais kada blogais metais
Amerikoje surinkta $2163. leidimų. 1933 metais ir šu rėlė gavo progą susipažin kaip Gerb. Spragilo pasikal
pusiau sumažinai tai aš tau jie nederės? — klausia Fa
Europoje — 1273 markės. nų leidimų reikalavimų bus ti ir ji savo žydriom aku bėjimas su Stepu, su Tetu Netekome gero daktaro. pasakysiu.
raonas.
Išviso į pustrečio tūkstan žymiai mažiau, nes žmonės tėm jį prisiviliojo. Po to le ir su Šv. Petru; na prie Musų kolonijoje praktika — Gerai, viešpatie, klau Juozapas pasimislino, pa
čio Amerikos dolarių. (Žiū džiaugsis kad tik patys ga susipažinimo antrajam vy to visko yra ir Asilas Dur vęs kelis mėnesius Dr. F. sau.
sikrapštė pakaušį ir paskui
reliui prisiėjo išbėgti į gat nių Karalius, kaip sako Va M. Lait (Matulaitis) išva
rėkit Albumas Liet. Pary
— Tai žinai, vaike, buvo sako:
li išmisti.'
vę ir dar magaryčiom tapo nagaitis.
žiaus Parodos).
žiavo į Clevelandą. Dayto- šitaip: Aš šiąnakt sapna — Su česnakais? Nagi
vaikų
gerai
apdaužytas.
Dabar
tęsiasi
“
Dirvos
”
Taigi dabar galime visas
no Lietuviai apgailauja ne vau didelį sapną, ale sapni ir juos pinsim į pynes ir kaNukentėjęs
žmogelis
nu

Vajus
išplatinimui
‘
Dirvos
’
abejones mesti į šalį ir drą PHILADELPHIA, PA.
tekę gero Lietuvio gydyto ninko rašytojas tokio sapno binsim ant balkių, o kai
siskundė draugams kad jis tarp didesnio skaičiaus Lie
siai pasisakyti kad Lietuvių
jo. Clevelandiečiai gi susi visai neįrašė į knygą, tai aš daržuose jie neužderčs, val
tautos kultūros paminklui Ukrainiečių Atsišaukimas i su ja gyveno per virš šešis tuvių Amerikoje ir visur laukė tikrai gero vientau nežinau kaip tą sapną išsi gysim tuos.
metus, jai sukišo nemaža kitur. “Dirva” pamatymui čio daktaro. Linkėtina jam
— Ale ar tokie česnakai
sudėti reikiamą sumą gali
aiškint ir ką jis reiškia.
Lietuvius
savo
sunkiai
uždirbtų
pini

pasiunčiama
visiems
dykai,
bus
geri? — klausia Parao
ma, ir tai gana greitu lai Broliai ir sesės Lietuviai:
geros kloties toje didelėje — Pasakyk man, viešpa
ir
dabar
atsidūręs
gėlių,
tik
reikia
paragint
kiekvie

ku. Galima del to kad tai Pilyje broliškos meilės, PhiLietuvių kolonijoje.
tie, savo sapną, gal aš tau nas.
— Ar geri? Česnakai vis
darbas ne politinis, ne par- ladelphijoje, vakare, Gruo gatvėje yra tik tiek turtin ną parašyti ir paprašyti at Pinigus užuodžia. Vienas galėsiu jį išaiškint.
bus
česnakais ar juos iš dar
tijinis, darbas kur visokių džio 31 d., Ukrainiečių sa gas kaip stovi: neturi nei siųsti vieną numerį.
—
Ha-ha-ha,
vaike,
tu
iš

anglies pardavėjas laikė
įsitikinimų žmonės gali da lėje, po antrašu 849 North pinigų nei kur gyventi. Jis Dargi linksma klausyti namie pasislėpęs $1,400. Bet aiškinsi didžio Paraono sap žo rausi ar iš pynės skinsi. ,
lyvauti — gali ir privalo. Franklin St. (arti Girard sakė jog jai atsilyginsiąs radio programų kuriuos kada šiose dienose nuėjo tų ną, jo vergu būdamas? Ne Ir nuo to laiko prasidėjo
užvedė “Dirva” su Cleve- pinigų pažiūrėti ar daugiau juokink svieto! Atnešk man česnakų pynimas į pynes,
Čekius rašykite: Lithua avė.), įvyks puikus koncer kuom nors.
Tą
progą
gavo.
Vieną
die

Lietuviais biznieriais. pasidėti, labai nustebo kai naujų česnakų parovęs, už- kas pasiliko iki musų dienų.
lando
nian Memorial Room Fund, tas. Programą koncerto iš
nutėmijęs
kaip
visi
iš
na

ną
Dabar
tie programai bus pinigų nerado. Jis tvirtina si'kąsiu, širdis atsigaus.
Dabar Juozapas norėjo
arba Lietuviškai: Lietuvių pildys didelis Ukrainiečių
mų
išėjo,
pats
gerai
žino

prailginti ir bus kas sek kad niekas negalėjo žinoti — Gerai, viešpatie, tą pa eit sau, ale gerb. Paraonas
Kambario Fondas, o siųski choras iš Scrantono. Cho
te sekretoriui: W. Zamb- ras yra skaitlingas, suvirs damas tų namų tvarką, įsi madienį nuo 1:30 po pietų. apie paslėptus pinigus kaip darysiu, — Ir nubėgęs j dar pagriebė jį už skverno ir
lauskas, 31 Minooka avė.. 50 narių, ir visi choristai, laužė į vidų ir peiliu supjau Taigi, “Dirva” visapusiai tik jis vienas. Turbut ne žą prirovė šviežių ir padavė sako:
stė buvusios savo meilužės
Pittsburgh, Pa.
vyrai ir merginos, bus pa ir jos vyriausios dukters daug gero daro musų vi vidonas suuodė kur pinigai savo viešpačiui, kurs su di- — Kad tu toks gudrus tai
suomenei, todėl mes visi tu
Spaudos Komisija. B. sirengę gražiais Ukrainie
i dėlių apetitu beveik čielus aš tave paaukštinsiu: iš ver
rubus, padarydamas už virš rime ją remti. Šiais sun yra ir pagrobė.
česnakus rijo, tik per pusę go padarysiu vyriausia gal
čių tautiškais rubais. Ta
kiais laikais daugelis 'neiš Užpuolikas nušovė. Gruo perkąsdamas.
va ant viso Egipto, antrą
Vis mažina išlaidas. De me koncerte viena iš cho šimtą dolarių nuostolių.
dant pastangas sulyginti iš risčių, mokanti Lietuviškai, Bet tas išėjo jam į nelai gali įsigyti “Dirvą” visam džio 24 rytą, kada atidarė — O dabar, mano viešpa po savęs. Tu turėsi rinkti
laidas su ineigomis, miešto žada padainuoti ir Lietu mę. Kaimynai jį gerai pa metui, bet taip pat gali ją Douglas avalų parduotuvę tie, pasakyk man savo sap iš visos žemės grudus ir čes
nakus ir taupyt kad užėjus
taryba nubalsavo numažin viškų dainų. Taigi, gerbia žinojo taigi jis buvo neku skaityti užsimokant tik po (pačiame vidurmiestyje), į ną, — sako Juozapas.
krautuvę
inėjo
plėšikas
ir
riu
pastebėtas
tuo
laiku
ne

$1
kas
pusmetis.
Dolaris
ir
— Ko tu apie mano sap septynių metų depresijai
ti algas apie 5,000 miesto mieji, meldžiame jus, pa
toli
tų
namų,
ir
nuožvalga
pareikalavo
vedėją
A.
W.
nusiųsti lengva: tik ’įdėkit
nus rūpiniesi? Gal paskui mums nieko nestokuotų.
tarnautojų ir paliuosuoti iš daryti mums tą garbę, at
darbų apie 800 įvairios rū silankykite kuoskaitlingiau- greit krito ant jo. Jis ta į laišką, parašykit aiškų sa Dare atiduoti pinigus. Ve užsinorėsi žinot ir ką aš Juozapui tas darbas pati
po suareštuotas, ir sako pri
dėjas ignoravo plėšiko rei
ko ir jis noriai apsiėmė rū
šies darbininkų.
sia į tą musų koncertą. Mes sipažinęs prie savo padary vo antrašą, užadresuokit: kalavimą, taigi tas nieko kada veikiu?
“
Dirva
”
,
Cleveland,
Ohio,
ir
pintis gelbėjimu Egipto
—
Aš,
matai,
viešpatie,
Patys miesto tarybos na jį neruoštam su tikslu pasi
tų
operacijų,
teisindamasis
nelaukdamas
suvarė
du
šū

laikraštis
pradės
jums
eiti.
galiu kai kuriuos sapnus iš nuo bado.
riai ir majoras sumažins pelnyti, bet vien tik kad
kad turėjęs teisę tai pada Gaudami “Dirvą” ir skai viu ir per tūkstantinę minią aiškint, taigi jeigu pasaky Toliau jau nepasakosiu,
savo gaunamas algas. Da musų Ukrainiečių dainos
bar miesto majoras gauna menas skleistųsi, bujotų, ryti, nes viskas buvo jo su tydami ją galėsit lygiai su gatvėje paspruko skersai si savo sapną, gal išaiškin ba gerb. Redaktorius ims
pirkta, o pjaustės del to kad
Main st. Peršautasis dar
pykt kas aš bibliją kopijuo
$15,000 į metus.
todėl ir įžanga bus labai že buvo išvytas ir labai nu visais skaitytojais turėti buvo nuvežtas gyvas į ligo siu ir jį.
ju, o nieko iš savo galvos
sau
malonumą.
—
Vaike,
jeigu
garsus
ma, tik padengimui lėšų.
skriaustas, nes ten likę jo
“Dirvos” Skaitytojas. ninę, ten ir pasimirė. Po sapnų žinovas to sapno ne nesumisliju. Taigi tik pa
Kaip išnaudojama apskri
Už rengėjus pasirašo: kelių metų sutaupyti pini
licija ėmė gaudyti nužiūrė įrašė net į knygą tai kaip sakysiu jums: ar daug jūsų
ties ir miesto iždai. Paaiš
Dr. Vladimir Levitsky, gai. Byla perduota teis
tus niekšus.
tu galėsi išaiškint? Ale kad buvo tokių gudrių kaip tas
kėjo kad Pittsburghe yra
Michael Dubas. mui ir gal bus žmogeliui
Del
vištos,
nusišovė.
H.
taip spiriesi tai pasakysiu. Juozapas, kada gyvenot di
Keno Produktas yra Netokių valdininkų kurie ima
prisieis nemažai atpakutaprigulmingi Kunigai? C. Hults, 50 m., Gruodžio Ir gerb. Paraonas pradė delės gausybės metais ir
algas iš apskrities iždo, o Už $3 metuose pralinksminsil voti.
Traspet
Rasja.
24 d. susiginčijo su savo jo aiškint savo sapną, o pinigų turėjot kaip skied
iš miesto iždo gauna pensi visą kaimą — užrašykit saviš
kiams
į
Lietuvą
“
Dirvą
”
.
žmona kurioj krautuvėj tu Juozapas išsižiojęs klausėsi. rų? Dabar atėjo depresi
Hoduriniai
“
kunigai
”
gė

jas. Prasidėjo tyrinėjimas
YOUNGSTOWN, OHIO dijasi prisipažinti kad jie ri būti pirkta višta Kalėdų Pabaigęs, pasakot sapną, ja. Ar turit aruoduose ir
Dollar Savings and Trust yra Lenkų “Vyskupo” Ho- pietums. Vyras norėjo vie ir pabaigęs česnakus, gerb. ant balkių atsargą?
Co. banko depozitoriams duro padarai. Laikas nuo noj krautuvėj, o moteris ki Paraonas atsistojo ir norė
nuo Sausio 1 d. bus pradė laiko prie Hodurinių Lietu toj. Vyras tiek įsikarščia jo eiti sau. Ale Juozapas LAIMINGŲ JUMS NAU
KATALOGAS JAU SIUNČIAMAS DABAR. KLAUSKITE IR GAUSIT
ta išmokėti $200,000 bendra vių kunigų atsiranda “klie vo kad griebęs kirvuką pra sulaikė jį už skverno ir sa JŲ METŲ.
Gerb. Spragilas.
JONAS KERDIEJUS, 152boešFornoa^sasy suma pinigų, taigi daugybei rikai”, kurie netrukus pri dėjo žmoną kapoti. Ji kru ko:
žmonių bus šioks toks pa ima “kunigystės sakramen vina paspruko laukan. Jis — Palauk, Viešpatie, ne
lengvinimas.
tą” ir pasidaro “kunigais”. dar paleido kelis šuvius į ją nueik, aš žinau ką tavo sap Pastaba Skaitytojams
Upelyje parke Gruodžio Nors jie ir gėdijasi pasisa iš revolverio, bet nepataikė. nas reiškia.
Kuomet negaunat kurio
24 d. rasta lavonas mergi kyti iš keno rankų jie tuos Paskui atsuko šautuvą sau Gerb. Paraonas vėl norė “Dirvos
” numerio tai pra
LIETUVIŲ AMERIKOJE
Į nos kuri buvo mokine slau sakramentus gauna, bet yra į veidą ir ant vie_tos nusišo jo sakyt: Ką, tu vaike, jei šydami Administracijos jį
gių skyriuje Youngstowno aišku kad jie sudaro prisie- vė. Moteris pasveiks. Ma gu nei sapnininko rašytojas prisiųsti nerašykit “nega
vau pereito numerio”, bet
Didžiausia Lietuvių Organizacija
ligoninėje.
tyt tas žmogelis tikrai tu to sapno neįrašė.... ale parašykit: “Negavau n r. 2
ką
Lenkų
Hodurui.
Ji buvo dar tik šviežiai
| 307 W. 30 Street
New York, N. Y. | mirus,
rėjo vištos makaulę.
Juozapas nedavė jam pra arba 10, arba 31”. Tada
kaip nu vežtis ligoni Ar Lietuviai gali tikėtis
greitu laiku tikrai gausit
kad Hodurninkai “kunigai” “Dirvos” Reporterio pa sižiot ir sako:
E S. L. A. 372 Kuopos randasi visose didesnėse Lietuvių, Ę nėn nustatyta. Jokių ženk
tą numerį kurio neturit.
— Tavo sapnas reiškia
ši pastaba ypač svarbi
Kolonijose.
š lu ant jos nebuvo kaip tik butų ištikimi Lietuvių tau sveikinimas. Sveikinu visus
nudrėksta koja, taigi ji ga- tai? Ne, jie ne vien kad Daytono geros valios Lietu štai ką: Tos septynios rie visiems tiems kurie rengia
Turtas: $1,404,038.14
ę ’ėjo nukristi nuo tiltelio ir žemina Lietuvių gyvenimą vius ir “Dirvos” skaitytojus bios karvės reiškia kad bus si skaityti “MERUNĄ”.
“Dirvos” Admin.
E S. L. A. turi keturis apsaugos skyrius: $150; $300; $600, ir $1,000. - nusilaužti sprandą, nes la savo blogais elgesiais, bet bei rėmėjus, kurių didelis septyni geri metai. O tos
Ligoje pašalpos savaitėje moka: $6.00; $9.00; ir $12.00.
vonas rastas po tilteliu.
dar ir begėdiškai išnaudo skaičius randasi Daytono septynios kudos karvės rei
Jeigu jautiesi geru Lietuviu, jeigu tau apeina tavo šeimos Ii- S
kolonijoj, — su Naujais Me-j škia kad po septynių gerų J. ŽEMANTAUSKAS
E kimas kuomet tu iš šio pasaulio pasišalinsi, jei rupi paties padėtis ~
Sudegė 6 vaikai. Birmin ja.
E nelaimei ar ligai ištikus — prisirašyk prie S. L. A. Prie šios or- ę
Lietuvių T. K. Bažnyčios tais. Taip pat sveikinu ir metų užeis septyni metai
Viešas Notaras
E ganizacijos priklauso visi prakilnus Lietuviai. , Buk ir Tamsta tų rr gham, Anglija. —Kilus gai
E prakilniųjų tarpe! Prirašyk ir savo mažamečius — berniukus ir ;- srui, sudegė šeši vaikai rai sinodas turėtų perspėti Lie “Dirvos” leidėjus, redakto depresijos ir bado. Ką kas' Užrašo “Dirvą”, “Vienybe” ii
= mergaites prie Susivienijimo.
~
šo bedarbio karo veterano, tuvius ir šalinti lenkber- rių K. S. Karpavičių, ir Va turės susidėję per septynis į kitus tautinius laikraščius
Informacijų kreipkitės į S. L. A. Centrų aukščiau paduotu E
geruosius metus, viską su-,
nius iš musų gyvenimo.
jaus Vedėja Jeną Jaru.
130 CONGRESS AVE.
E antrašu arba į vietinių kuopų valdybas.
-- į gyvenusio mažame dviejų
valgys per bloguosius me-|
“
D.
”
Rep.
Amilija
Thomas.
WATERBURY, CONN,
ššiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiinsiHiiiišiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiniiiiitiiiiiT ■ kambarių namelyje.
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‘'Liaudies Tribu
Savaitinis Laikraš
Leidžia

Amerikos Lietu
Liaudies Sąjun;

“Liaudies Tribt
2437 W. 69th I
CHICAGO, ILI
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Rašo P.
(Tąsa iš pereito n

Kaip Lietuvos Prez. K
leido Lietuvai verčiai
negu nusižengt savo
Po kaimus ėmė
kaž kokie valkatos ne
elgetos ne elgetos, k
skaičiuoti ūkininkų ka
klius ir kitokį turtą. 1
net pasisakė kad neti
visi turtui bus padalin
kiems beturčiams. F
išsigando, nusiminė,
streikai, neva bedarbi!
kurių policija ir kor
nedryso malšinti, bijo
budu vyriausybei nejt
kias riaušes maišine
viršininkai buvo po k(
atleisti iš tarnybos,
buvo padaryta ir su
komendantais.
Kur Lietuvos valst
vedama? Visi su bai
neaiškaus ir baisaus
Visi matė aiškų pavo
vos laisvei. Visas kr;
pat matė kad į tą pa1
pati valdžia, kuriai
iš įvairių ir perdaug
elementų nebuvo arti:
reikalai. Kur jieškol
ar išgelbėjimo? Taul
suomenė troško to iš;
nes nenorėjo susilauk:
nių ir po to Lenkų
okupacijos.
Pas tuometinį R<
Prezidentą K. Grinių,
seną Lietuvių veikėją
ninką, lankėsi senieji
kai ir kiti Lietuvių vt
partijų vadai. Jie a:
sidariusią padėtį ir m
dė gelbėti Lietuvą i
pavojaus. Pradžioje
Grinius nepripažino t<
jaus, bet paskiau aišl
jis yra bejiegis (vals
zidentas!) ir klauso
stiečių liaudininkų)
valios. Mat, savo par
binacijų dėka jis tap<
Prezidentu ir tuo bui
sakingas ne tautai,
kraštui, bet savo pa:
niekas nesitikėjo iš I
niaus, kurio žmona ir
vo bolševikų sušaudy
nūs yra Lietuvos
(dabar pulkininkas)
šis senas Lietuvių
vedė Rusę. Tai vis
ringi faktai.
Vadinasi, tuometir
ževičiaus vyriausybė
tinis Resp. Prez. K. i
norėjo keisti savo ža
tuvai politikos. Jie
tė kad kraštas nepri
politikai. Bet jie nt
sileisti ir tuo budu
savo stambias lūlaid;
nusikaltimą. Be to,
atskirti bažnyčią i
bes ir tuo budu dai
kiršinti katalikus, k
daugiau kaip 80 %
vos gyventojų. Ai
naudinga ar ne, apie
kalbu; primenu tik
faktus kurie rodo i
tinė vyriausybė buv
prieš save beveik
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Muzikos, Dainų
su karikatūromis,
nesį rasite Pustapi
gyvenimo nuotikiai:
“Margutis” puse
Lietuvąų metams

i;
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Redaktor:
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irie per geruosius
>ką mėtys ir nepaojui tai turės basustos visi fabrirbai neis ir niekas
Paraonas tą išklaulislino ir paskui su1 tai tikra teisybė
)ks sapno išaiškimtikriausias. Iš diiaugsmo pagriebęs
net pabučiavo, ale
bučkis nebuvo la
imus nuo tų šviežių
i vėl gerb. Parao>:
igu tu toks gudrus
inai mano sapną tai
: dabar kas reikia
lad mes badu neiše kai užeis tie sepįgi metai?
ą? Ugi reikia ne>inigų, reikia taupyt
ė tume depresijai užTurim per septynis
)ilt Į aruodus grudus > .
iau augint, kai ateis
blogi metai galėsim
kept duoną. .e kaip bus su Česna-'
ada blogais metais
erės? — klausia Pa-

apas pasimislino, pu
stė pakaušį ir paskui
iu česnakais? Nagi
pinsim Į pynes ir kaant balkių, o kai
se jie neužderės, vai
tuos.
tie ar tokie česnakai
ri? — klausia Parau

ki’ geri? Česnakai vis
makais ar juos iš darįsi ar iš pynės skinsi.,
,uo to laiko prasidėjo
m pynimas Į pynes,,
įsiliko iki musų dienų,
ar Juozapas norėjo
u, ale gerb. Faraonas
įbė jį už skverno ir

Cad tu toks gudrus tai
e paaukštinsiu: išverdarysiu vyriausia gal
it viso Egipto, antrą
vęs. Tu turėsi rinkti
>s žemės grudus ir čes1 ir taupyt kad užėjus
nių metų depresijai
5 nieko nestokuotų.
izapui tas darbas patijis noriai apsiėmė ru;
gelbėjimu Egipto
lado.
iau jau nepasakosiu,
;erb. Redaktorius ims
kas aš bibliją kopijuonieko iš savo galvos
nisliju. Taigi tik pasiu jums: ar daug jūsų
tokių gudrių kaip tas
apas, kada gyvenot digausybės metais ir
ąj turėjot kaip skiedDabar atėjo depresiAr turit aruoduose ir
balkių atsargą?
kIMINGŲ JUMS NAUMETŲ.
Gerb. Spragilas.

istaba Skaitytojams
Kuomet negaunat kurio
irvos” numerio tai pra
darai Administracijos jį
įsiusti nerašykit “negau pereito numerio”, bet
rašykit: “Negavau nr. 2
ba 10, arba 31”. Tada
eitu laiku tikrai gausit
numerį kurio neturit.
ši pastaba ypač svarbi
šiems tiems kurie rengiaskaityti “MERUNĄ”.
“Dirvos” Admin.

ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras
išo “Dirvą”. “Vienybę” ii
'tus tautinius laikraščius
130 CONGRESS AVE.
WATERBURY, CONN,

Gruodžio 30, 1932
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GRUODŽIO 17 PERVERSMO REIKALINGU “LIAUDIES TRIBŪ
NOS” SUKAKTI
MAS IR JO REIKŠMĖ
MININT
Rašo P. Jurgėla (Jurgelevičius).

(Tąsa iš pereito num.)
Kaip Lietuvos Prez. K. Grinius
leido Lietuvai verčiau žlugti
negu nusižengt savo partijai.

kuri aiškiai piktinosi vyriausy
bės darbai.
Taigi, 1926 m. pabaigoje Lie
tuvoje viešpatavo nepaprasta
atmosfera. Tauta matė savo
kapą, į kurį nenorėjo žengti be
pasipriešinimo, be kovos.
Patriotiškoji visuomenė ne
norėjo rengiamų
tarpusavio
skerdynių ir nenorėjo nepri
klausomybės prarasti. O tokias
skerdynes tikrai, rengė komu
nistai, kurie turėjo planą mė
ginti kelis kartus daryti per
versmą 1926 m. Gruodžio mė
nesio laikotarpyje. Tai visa
vėliau buvo dokumentais pa
tvirtinta.
Reikėjo pagalbos. Bet iš kur
ji galėjo ateiti?

1929 metais Gruodžio mene
sį išėjo pirmas “Liaudies Tri
būnos” numeris mažo formato,
mimeograf uotas. Tais laikais
“Liaudies Tribūna” ėjo kartą
į mėnesį, vėliau pradėjo eiti du
kartu. Pereitą Gruodžio mėne
sį padaryta sutartis su “Dir
vos” administracija ir “Liau
dies Tribūna” pradėjo išeiti
bendrai su “Dirva”.
'Susidėjimas su “Dirva” bu
vo ir yra vienas iš tų žygių ku
ris padarė tinkamos reikšmės
Amerikos Lietuvių gyvenime.
Nuo to laiko “Liaudies Tribū
na” tapo savaitinis tautinės
minties laikraštis Chicagoje.
Tiesa kad “Liaudies Tribūna”
yra spausdinama Clevelande.
bet visos Chicagos ir apielinkės reikalai, žinios taip sude
rinta jog visi jaučia kad “Liau
dies Tribūna” yra Chicagos
laikraštis.Ta kombinacija “Dirvos”“’Liaudies Tribūnos” labai daug
pagelbėjo Amerikos Lietuvių
Liaudies Sąjungos augimui kad
ir šiais depresijos laikais. Tie
kurie mums pavydi, laikas nuo
laiko randa priemonių save pa
linksminti bandydami neva pa
sijuokti iš musų. Bet toks sil
pnas juokas tik juos ir pralin
ksmina, nes jiems liūdesiai šiais
laikais ramumo neduoda.
Per tą laikotarpį kai “Liau
dies Tribūna” pradėjo išeiti,
ypatingai nuo to laiko kai pra
dėjo eiti bendrai su .“Dirva”,
Chicagoje padaryta 1 daug pro
greso tautiniame darbe, bendrinime Lietuvių kultūriniai dir
bti. Nors pradžia darbo buvo
begalo sunki kuomet interna
cionalistų pagieža, kerštavimas
ir painiavų darymas buvo pla
čiai paskleista Chicagos Lietu
vių visuomenėje.
ŠIANDIEN JAU KITAIP
Pasižiurėjus į tuos kurie bu
vo pasiryžę mums visaip kenk
ti ir trukdyti, šiandien jie jau
čia kad tik rimtas darbas gali
turėti pasekmių. Taigi dauge
lis tų kurie buvo musų priešai
šiandien jau yra geri draugai
r rėmėjai. Jie pamatė kad
kraštutinybė, frakcinė pagieža,
ncapikantos auklėjimas Lietu
viams nieko neduos. Su dau
geliu pasikalbėjus apie praei
tį šiandien jie sako, “Aš visai
kitaip supratau jūsų nusista
tymą”, ir tt. Nieko blogo ta
me. Mes visi darome klaidas,
visi turime gyvenimą kaip ko
kią mokyklą eiti, kurios kursus
niekuomet nebaigiame.
Bet smagu yra pažymėti kad
musų didžiajam Amerikos Lie
tuvių centre Chicagoje diena
iš dienos tautinė sąmonė auga,
susipratimas didėja. Daugelis
veikėjų kurie pirmiau varė
frakcinį darbą šiandien stoja
prie musų ir dirba rimtą Lie
tuvystės darbą.
(Dar bus)

Po kaimus ėmė vaikščioti
kaž kokie valkatos ne valkatos,
elgetos ne elgetos, kurie ėmė
skaičiuoti ūkininkų karves, ar
klius ir kitokį turtą. Kai kurie
net pasisakė kad netrukus tie
visi turtai bus padalinti kažko
kiems beturčiams. Ūkininkai
išsigando, nusiminė. Atsirado
streikai, neva bedarbių riaušės,
kurių policija ir komendantai
nedryso malšinti, bijodami tuo
budu vyriausybei neįtikti. To
kias riaušes maišine policijos
viršininkai buvo po kelių dienų
atleisti iš tarnybos. Tas pat KAS IR KAIP PERVERSMĄ
buvo padaryta ir su uolesniais
ĮVYKDĖ
komendantais.
Visiems buvo aišku kad valsKur Lietuvos valstybė buvo 1 tybės Konstitucija (tokia kovedama? Visi su baime lauke , kia ji buvo Seimo priimta) vi
neaiškaus ir baisaus rytojaus. sai netiko Lietuvos kraštui ir
Visi matė aiškų pavojų Lietu Lietuvių dvasiai. Perdaug Jau
vos laisvei. Visas kraštas taip buvo politinių partijų mažame
pat matė kad į tą pavojų veda krašte, kur žmonės del ilgos
pati valdžia, kuriai sulipdytai verguvės ir palyginant žemo
iš įvairių ir perdaug skirtingų kultūringumo negalėjo 1 turėti
elementų nebuvo artimi tautos nuovokos apie visokias parti
reikalai. Kur jieškoti išeities jas ir jų skirtingus programus.
ar išgelbėjimo? Tautiškoji vi- Prisiminkite kad didžiuliame
suomenė troško to išgelbėjimo', Suvienytų Valstijų krašte per
nes nenorėjo susilaukti skerdy visą laiką gyvuoja tik dvi-trys
nių ir po to Lenkų ar Rusų partijos, del kurių žmonės turi
okupacijos.
ir taip jau nemaža galvosūkio
Pas tuometinį Respublikos per rinkimus.. Tai ką bekal
Prezidentą K. Grinių, kaipo pas bėti apie Lietuvos gyventojus,,
seną Lietuvių veikėją ir aušri kurių daugumas gyvena kai
ninką, lankėsi senieji aušrinin muose ir neturėjo progos gauti
kai ir kiti Lietuvių veikėjai bei apšvietos.
Užtat nenuostabu
partijų vadai. Jie aiškino su kad Lietuvos piliečiai, kurių
sidariusią padėtį ir melste mel tiek daug yra bemokslių, nesu
dė gelbėti Lietuvą iš aiškaus gebėjo parodyti savo pribren
pavojaus. Pradžioje Prez. K. dimą sąmoningai vartoti parGrinius nepripažino tokio pavo liamentarizmą jaunoje valsty
jaus, bet paskiau aiškinosi kad bėje, kuri taip staiga laisvę at
jis yra bejiegis (valstybės pre gavo ir tuojau suteikė politiš
zidentas!) ir klauso savo (val kų laisvių politikoje neįgudustiečių liaudininkų) partijos siems savo gyventojams. O
valios. Mat, savo partijos kom daugybė partijų seime nesiekė
binacijų dėka jis tapo išrinktas nuoširdaus sutarimo ir nesirū
Prezidentu ir tuo budu yra at pino jaunos valstybės sutvar
sakingas ne tautai, ne visam kymu. Kraštas juk tam rink
kraštui, bet savo partijai. To davo seimo atstovus kad jie,
niekas nesitikėjo iš Dr. K. Gri kaip įgalioti krašto šeiminin
niaus, kurio žmona ir duktė bu kai, tvarkytų jauną ir dargi ka
vo bolševikų sušaudytos, o sū ro griuvėsiuose atstatytą vals
nūs yra Lietuvos karininkas tybę, leistų naudingus įstaty
(dabar pulkininkas). Be to, mus, keistų senus Rusijos įsta
šis senas Lietuvių veteranas tymus kurie veikė Lietuvoje,
vedė Rusę. Tai vis charakte ir vestų kraštą į gerovę, stip
ringi faktai.
rindami Lietuvos respublikos
Vadinasi, tuometinė M. Sle pagrindus. Bet to nesimatė.
ževičiaus vyriausybė ir tuome Ypač trečiasis seimas pasižy
tinis Resp. Prez. K. Grinius ne mėjo palaidumu, anarchiškumu
norėjo keisti savo žalingos Lie ir pat pradžioje ryžosi eiti prieš
tuvai politikos. Jie aiškiai ma savo tautos valią ir jos sieki
tė kad kraštas nepritaria tokiai mus. Visuomenė nesitikėjo su
politikai. Bet jie nenorėjo nu laukti galimumo rinkti ketvir
sileisti ir tuo budu pripažinti tąjį seimą, nes 3-čiojo seimo
savo stambias klaidas ir didelį sulipdyta pozicija pastatė Lie
nusikaltimą. Be to, jie rengėsi tuvą prieš daugelį pavojų. Pats
atskirti bažnyčią nuo valsty esu girdėjęs iš kelių liaudinin
bės ir tuo budu dar labiau su kų šulų kad liaudininkai pervėkiršinti katalikus, kurie sudaro lai suprato į kokią marmalynę
daugiau kaip 80% visų Lietu kraštą įvedė, nesitikėjo tokių
Ar jau išrašėt “Dirvą”
vos gyventojų. Ar taš butų pasekmių, bet nežinojo kaip iš
saviškiams į Lietuvą? — už
naudinga ar ne, apie tai čia ne tekios nemalonios padėties išeit
$3.00 metuose pralinksminsi!
kalbu; primenu tik svarbesnius be gėdos. Daugelis iš jų 1927
visą kaimą!
faktus kurie rodo kad tuome metais džiaugėsi kad nors per
tinė vyriausybė buvo nustačius versmas viską išgelbėjo.
ADVOKATAI
prieš save beveik visą tautą,
(Bus daugiau)

“MARGUTIS”
Muzikos, Dainų ir Juokų Žurnalas. Išeina du kartu į n ėnesj
su karikatūromis, gaidomis ir kitokiais raštais. Kiekvienų mė
nesį rasite Pustapčdišką Kalendorių su oro spėjimais ir Lietuvių
gyvenimo nuotikiais.
“Margutis” pusei metų kainuoja $1.00. Metams — $2.00. Į
Lietuvąų metams $3.00.
Adresas:

“MARGUTIS”
2437 West 69th Street
Chicago, Ill.
Redaktorius-Leidėjas: Komp. A. Vanagaitis.

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 Hs>,'-ied Street
Telefonas VICTORY 0562
Valandos nuo 7 iki 9 vakare.
OLIS — Antrad., Ketvirtad. ir
šeštad. vakarais.
VASALLE: Pirmad., Trečiad. ir
penktad. vakarais.
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AMBER MONOPOLY IS GONE
Amber is said to be Lithua paneled with considerable pro
nian. The Lithuanian shore of fit despite the fact that amber
the Baltic Sea is the only dis is one of the few things in the
trict in the world where the world which has diminished in
value during recent years.
collecting and digging of am
Baltic amber is not only col
ber is a practical industry. lected along the shore but is
Practically all the products of mined from the so-called “blue
amber—the necklaces, cigarette earth” layers of the tertiary
and cigar holders, buckles, but period well into the interior of
tons, pipestems and hat pins, Lithuania.
which are seen every day in
Excavations in Greece, Ita
the shops of the world—are ly, and Egypt have shown that
really Lithuanian in that they Baltic amber was famous hun
come from Lithuanian soil.
dreds of years before the
During the modern years Christian era. -Herodotus wrote
this industry has been closely of it and beads, which the an
guarded as a Prussian govern cient Lithuanians must have
ment monopoly. In the future, bartered, were discovered in
with Lithuania a republic, this Grecian ruins of Mikėnai, dat
industry can be greatly ex- ing back to 1500 B. C.(HOBBIES—The magazine foi collections, No. 11, Jan., 1932.)

“RUTA” CONFECTIONERY
FACTORY
Before the war ; the two chocolates.
greatest sweets factories in
The “Ruta” concern com
Lithuania were the “.Birutė” prises of three large factories,
and “Ruta” concerns. Since one of which is set apart for
Lhe war “Ruta” more especial the manufacture of first-class
ly has been well re-established, chocolates. Fresh cocoa-beans
and has made great strides. are imported from abroad and
When the big modern sugar treated by the most up-to-date
factory was opened at Mariam- processes for the production of
polė, the first railway car des the famous Ruta chocolates.
patched therefrom was laden
Ruta products are exported
with sugar for “Ruta”. Every to all parts of Europe and, the
year the Ruta factory’s output United States and Canada. The
of confectionery has increased' managing director of the Ruta
by leaps and bounds until in works, Mr. Anthony Gricevi1931 the annual turnover čius, was before the war one of
amounted to over a million lits. the directors of the famous
More than a hundred workers Konradi factory in Russia and
are continually employed in doubtless his valuable services
the factory. About '300 kinds have done much to render Ruta
of sweetmeats are made, be the chief business of its kind
sides many sorts of first-class in Lithuania.

THINGS THAT NEVER HAPPEN
By GENE BYRNES

[Chicagos Lietuvių!
žinios
Į
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‘ Liaudies Tribūnos” Redakcija ir Administracija.
Lietuvių Liaudies Sąjungos Centro Valdyba.

Ii i n i I OO t O OH £> A g 1 y L
“MARGUČIO” vakaras buvo
sėkmingas. Per Kalėdas, Gr.
25 d., įvyko “Margučio” vaka
ras su programų. Publikos at
silankė virš dviejų tūkstančių.
Nors. St. Agnes Auditorija yra
didelė, bet daug turėjo gryžti
namon, nes negalėjo tilpti vi
duje. Tai buvo taip vadinamas
Kalėdų šokis.
Rep.

MELROSE PARKE RENGIA
MA PRAKALBOS
Sausio 22 d. Am. Liet. Liau
dies Sąjungos 4-ta kuopa ren
gia prakalbas, pradžia 3 vai. po
pietų, Waiciuno salėje.
Prakalbos bus svarbios, pa
Kum Urbanavičius, M. L C
kviesta kalbėtojai Adv. A. A.
Melrose Park Lietuvių ko
□lis, kuris paaiškins reikalin
lonijos parapijos klebonas.
gas informacijas namų savinin
kams. Taipgi kalbės Am. Liet.
Liaudies Sąjungos Prezidentas
SMULKIOS ŽINIOS
Inž. B. F. Simons-Simokaitis
Dr. Nares dabar neturi lai- >
apie bendrą Lietuvių veikimą
ko
nei “pinaklį” sulošti, kuo
Amerikoje.
Žada būti gražus programė- met daug žmonių serga gripu.
lis. Taigi neužmirškit sekma
Adv. A. A. Olis gyvena biskį
dienio, Sausio 22 d.
Rep. toliau nuo Marquette Parko,
bet pastaru laiku jam užėjo to
A. L. L. Sąjungos 1-ma kp. kia darbymeti kad net jo du
rengia šokių vakarą Sausio 15 asistentai viršlaikį, dirba. Olis
d. Elmiro Simons salėje, 3500 vis bėdavoja kad neturi laiko
West North Ave., vienas blokas nei pasilsėti. Teisybės pasau
į šiaurę nuo North Ave. šo lyje nėra: vieni neturi ir nega
kiai prasidės 5 vai. vakare, bus li gauti darbo, kiti turi perdaug
programas, užkandžiai, žaidi darbo, net neapsidirba.

mai; bus specialė muzika tiems
kurie mėgsta Lietuviškus šo
kius.
Turėkit mintyje Sausio 15 d,
ir atsilankykit į šį vakarėlį.

SUSIRINKIMAS. Marquette
Parko srityje A. L. L. Sąjun
gos 2-ros kuopos susirinkimas
bus laikomas Sausio 5 d., nuo
7 vai. vakare, ‘'Liaudies Tribū
nos” Redakcijoje, 2437 West
69 St. Kurie norėtų prisirašy
ti į šią kuopą malonėkite atsi
lankyti susirinkimam
Vald

Gruodžio 29 d., nuo 6 vai.
vakare, “Liaudies Tribūnos”
Redakcijoj, 2137 W. 69 Street,
.vyks Am. Liet. Liaud. Sąjun
gos Centro valdybos susirinki
mas. Geistina kad visi centro
valdybos nariai dalyvautų, nes
yra daug svarbių reikalų apta
rimui.
B. F. Simons,
Centro Pirm.
GRAND RAPIDS, MICH. —
Numatoma kad šioje kolonijo
je bus pradėta organizuoti A.
L. L. Sąjungos kuopa apie pa
baigą Sausio mėnesio. Taigi,
Grand Rapids Lietuviai, bukite1
prisirengę!
Patyręs

Skaitydami Dr. Margerio knygą

Poni Verna Olis dar vis “neloskava” kad kai kurie rėmė
Rooseveltą o ne Hooverį. Tai
nieko, jeigu Roosevelt bus toks
kaip buvo Hoover, tada rink
sim kitą.
Fotografas Stankūnas ketina
dalyvauti Pasaulinėje Parodoje
Chicagoj 1933 metais, nes jis
turi didelį archivą paveikslų,
ypatingai Lietuvių.
GERIAUSIA dovana jūsų gi
minėms ir draugams čia ir Lie
tuvoje — tai “Dirva”-“'Liaudies
Tribūna” visam metui. Tokią
dovaną duodami atnešit saviš
kiams džiaugsmo ištisą metą.
DAUGELIS skundžiasi kad
žiema šalta. Jie turbūt užmir
šo kad p. Selemonavičius turi
gerų ir šiltų sveterių.

Adv. R. A. V a šalie (Vasiliau
skas) dabar jau tikras Lietu
vis, dalyvauja beveik visuose
Lietuvių parengimuose. Labai
tankiai jis ne tik dalyvauja bet
ir pirmininkauja.
BRIDGEPORT AS. senas Lie
tuvių centras, atrodo labai nu
siminęs, tik senas veikėjas 01szewskis visuomet linksmas,
maino sau čekius, skolina pini
kus. Ko jam nesijuokti kad įuri ką skolinti?
Dr. Juozaitis irgi nesiskiria
su šypsena. Nesvarbu kas pa
saulyje dedasi, jis vis sau “kapsiškai” juokiasi. Gerai tokiam
žmogui.

CICERO, ILL. — Trumpoje
ateityje čia įvyks susirinkimas
A. L. L. Sąjungos. Jau čia
Kriukonis sako kad laikai
nuo senai buvo kalbama apie
pagerės ir nejudama nuosavy
šią Sąjungą, bet tik dabar ei
bė pabrangs. Dabar laikas pir
nama prie darbo suorganizuoti
kti kas turi pinigų, sako jis.
sau kuopą ir pradėti rimtai
darbuotis.

AMERIKIEČIO ĮSPŪDŽIAI LIETUVOJE
Tai didelė, graži ir begalo Įdomi knyga apie Lietuvą. Ji tu
ri 429 puslapius ir daug paveikslų. Įrišta į stiprius Lietu
viško audeklo apdarus. Jk skaityd mi tikrai jausitės Lie
tuvoje esą, viską matą, su nuoširdi..ais Lietuvos žmonėmis
besikalbą ir švelniu Lietuvos oru be' vėpuoją. Tiesiog šven
tas jūsų privalumas įsigyti ją; dar (.augiau—nupirkti ją sa
vo giminėms bei draugams kaip reč ausią iv labiausia bran
gintiną dovaną. Knyga kaštuoja ilk $2. Pinigus siųskit
money orderiais arba registruotame laiške. Adresuokit:
DR. MARGERIS,
3325 So. Halsted St.
Chicavo, III.

r

Sveikiname su Naujais Metais musu Skaitytojus,.
Korespondentus ir Rėmėjus

A. L. L. SĄJUNGOS CENTRO
VALDYBOS SUSIRINKIMAS

Galit Pamatyti visą Lietuvą tik už $2.00

H

Itališki Akordionai
Ask for
FR

Visokių rūšių ir
rankų darbo, UŽ
pigiausias kainas.
Patenkinimą ga”7 LSI K Iii t f!' rantuojam.
Mes
ms! i?i ■' 'į « taipgi taisom. Sė
ta’
imami mainais.

ITALIAN ACCORDION CO.
1014 Blue Island Ave.
Chicago, Ill.

Dept. F44

Nebrangus Vaistas
Apsaugojo Vyrui Darbą
"Mano vyras kankinosi su neapsako
mu skausmu kojose ir jų ištinimu.
Jis jau negalėjo dirbti. Daktarai pa
tarė eiti j ligoninę operacijai. Tuo
met aš nutariau išbandyti Inkaro
Pain-Expcllerj ir ištrynus sutinusias
vietas tris kartus j diena, tuojaus
sutinimas pranyko ir mano vyras
galėjo eiti darban. Pain-E.xpelleris
jj išgydė.”
A. S.
Manchester, Conn.

PAIN-EXPELLER

Gruodžio 30, 1932

DIRVA

Gruodžio 30, 1932

1NFLI

ypatybes, tai yra degantis.
Vokiškai sako “bernstein”,
arba “degantis akmuo”.

Rašo Dr. F. M. 1

Kodėl Lietuviški Rašy
tojai Vargsta
TAUTINE BAŽNYČIA IR “HODURN1NKAI” bendro su jokia religija, iš
te neturės sirgti, nes nebus
talpinama polemikų nei ki
žmonių akyse.
tų raštų kurstančių vieną
Vadas turėtų būti renka dalį musų visuomenės prieš
mas iš kandidatų tokių ku kitą.
rie yra buvę Romos kuni
Persirgom tomis epidemi
gais, kad jų vardui nebūtų jomis prieš porą desėtkų
galima primesti jokio šešė metų ir daugiau, kada laik
lio.
raščiuose nebuvo daugiau
Jeigu negalima sudaryti i nieko kaip tik “kunigai ir
rimto sinodo ir išrinkti va I gaspadinės-’, o iš kitos pu
do, patartina štai kas: lai sės — “cicilikai, šliuptarkiekvienas kunigas buna niai” ir tt. ir tt.
sau vyskupas ir lai gano sa
Dar iki galime ir turime
vo parapijos aveles ir avi
jiegų, pasirodykim kad ga
nėlius, nesikišdamas Į kitų lim padaryti ką nors kultukolonijų tokių pat kunigų ' riško, tikrai naudingo ir
reikalus, nekliudydamas jų
reikalingo.
gyvenimui, nebandydamas
panaudoti musų tautišką
Iš kur Pareina Žodis
spaudą kitų savo brolių ku
“Burkštinas”
nigų atakoms (kas dabar
Lietuvos brangmeną, va
jau pradedama daryti, o tas
dinamą
“Lietuvos auksą”,
nereikalinga); lai rūpinasi
gintarą,
daugelis Lietuvių
savo pasekėjams duoti ką
nors, ne vien bandyti ši jų vadina negražiu ir svetimu
prašyt pinigų; lai savo nuo žodžiu “burkštinas”. Neku
pelnais daro sau gyvenimą, rie Lietuviai net nežino žo
o ne j ieškojimais priekabių džio “gintaras” ir jeigu pa
rodai jiems gintarinį daik
prie kitų.
Tautiškai spaudai pravar tą, tiesiog sako, “tai čia juk
tu dabar apsižiūrėti kad ne burkštinas”.
Tą žodį “burkštinas” tu
įsivėlus į bereikalingus, nie
kam naudos nenešančius rėtų bent Lietuvoje naikin
savitarpinius Lietuvių vai ti. nes Amerikoje jau perdus. Kas gera, naudinga vėlu, jau senieji Lietuviai,
musų tautai, galima parem kurie tik “burkštiną” žino
ti, bet kas liečia vienų ar kitaip neišmoks. Prie to,
kitų kunigų kovas, vaidus čia su gintaru susiduria tik
ir nors pastangas savo bu- tie kurie po karo pradėjo į
7Į gerint ekonominiai, ne Lietuvą važinėti ir parsive
tiri būti į spaudą kišama. žė gintarinių dalykų.
Mes tą sakydami gausime
“Burkštinas” yra Vokiš
pritarimą tų nepriklauso kas žodis. Vokiečiai taip
mų parapijų rėmėjų, o ne- gintarą vadina tarp kitko,
rėmėjai, kurie neturi jokio Į nes gintaras turi degamas

Amerikos Lietuvių gyve
nime pradeda apsireikšti
naujas “kylys”: Geniotinių
kunigų, Liet. T. K. Bažny
čios sinodo ir tos bažnyčios
rėmėjų kova prieš Romos
kunigus ir prieš “nezaležnikus”, iš seniau žinomus
Lenkų Vysk. Hoduro kuni
gus.
Kaip Hoduro taip ir Geniočio kunigai turi savo pa
rapijas ir jas vadina tautiš
komis, reiškia Lietuviško
mis, nepriklausančiomis Ro
mai arba jos vietininkams
vyskupams.
Ar visi “neprigulmingi”
Lietuviai kunigai priklau
so Lenkų vyskupui Hodurui nėra žinių. Bet nekurie
priėmė kunigystę iš jo ir
šiek-tiek jo klauso. Neku
rie net turi maišytas Lietu
vių ii’ Lenkų parapijas.
rloduriniai kunigai gy
vuoja jau pusėtinai senai.
Arkiv. Geniočio sinodas
atsirado tik pereitą rudenį.
Jis gavo pasekėjų rimtų
tautininkų veikėjų ir šio si
nodo programas gana tau
tiškas. Reikia tik kad jis
butų vykinamas ir kad šio
sinodo kunigai išlaikytų sa
vo programą ir savo kuni
gišką rimtumą (dignity)
kas pakels juos visuomenės
akyse. Romos kunigai di
durnoje to neišlaiko, neku
rie Hoduriniai irgi tame že
mai nusmukę.
Visų trijų sektų kunigai
kovoja už gyvenimą ir už
pasekėjus.
Arkiv. Geniočio kunigai
kurių yra mažiausia, nori
priversti Hodurinius atsi
mesti nuo Lenkų Hoduro ii
dėtis į vieną Lietuvišką si
nodą.
Atsimetimas yra lengvas,
bet gal labiausia galvą ėdi
neprigulmingiesiems kuni
gams tai tas susidėjimas st
Geniočiu.
Kaip susidėti? Ateiti ii
nusilenkti Geniočiui, pripa
žinti jį arkivyskupu? Te
gul jis ateina ir nusilenkia
man ir pripažysta mane ar
kivyskupu ar nors vyskupu
— mano vienas ir kitas ii
“neprigulmingųjų”.
Pas Lietuvius ta bėda kač
jie svetimą tai kad ir lepši
pripažins savo vadovu, c
savą, geriausį, gabiausi ii
sumaniausi, paniekins.
Šis pasakymas nėra ap
komplimentavimas arkivys
kupo Geniočio. Tai yra tik
prilyginimas. Seniau būvi
šaukiamas nepriklausomąjį
kunigų sinodas Pittsburge
Ten rodos Geniotis nepri
pažino kitų, kas parodo kac
buvo norinčių būti vadovais-vyskupais kitų, bet tas
nepatiko dar kitiems.
Jeigu musų nepriklauso
mi kunigai nori ką nors ge
ro musų tautai nudirbti, o
ne tik už pasekėjus ir už
duonos kąsnį varžytis ir vie
ni kitus stumdyti, privalo
atsiduoti “Dievo valiai” iš
rinkimui sau vadovo. Pri
valo sušaukti rimtą sinodą
ir atvažiuoti į jį su gerais
norais. Privalo atvažiuoti
su tokiais pat norais jų pa
sekėjų atstovai ir išrinkti
vieną savo vadu, kuriam
visi kiti privalėtų pripažin
ti viršenybę. Tas pakeltų
Tautiškos Bažnyčios vardą]

NAUJI METAI
Apsisuko laiko ratai
Ir atvyko Nauji Metai.
Bus jie blogi ar geri,
Tu, žmogau, įspėt turi.

Be veikimo, darbo — ląikas
Vien tik yra tuščias saikas:
Kaip aruodam aš galiu
Pilt grudų arba pelų.
Štai, kai kas iš bonkos traukia,
Tingiai sėdi, laimės laukia.
Dirbk, krutėk, ir jei ne tuoj
Džiaugsies vaisiais, tai — rytoj.
—Kapnys.
LIETUVOS KARIUMENĖS KAREIVIŲ
DAINA
(Važiuojant j atsargą—į namus)
Su giesmininkais vieversiaiSj
Žalia gamta pavasarėlio,
Kaitriais saulutės spinduliais,
Važiuojame pas tėtušėlį.
Nudžiugs širdis senam tėveliui
Susilaukus artojėlio,
Nušvis veidai ir motinėlei
Susilaukus sunužėlio.
Ir vėl beauštant rausvam rytui
Pjausim šienelį su rasa,
Gegužės vakarui atvykus
Širdužę raminsim daina.
Ir vėl aidai mus sutartinių
Linksmai skambės ilgai, ilgai,
Ir vėl sulaukę vakarinės
Snausim rankutę mylimai.
Luobos Sūnūs.

Dabar apie Lietuvos ra
šytojus. Jie didumoje pa
tys yra kalti už nepopuliariškuma savo kuriniu. Ka
vienas parašo, tuoj kitas
stengiasi išrasti netikslu
mus, kritikuoti, neigti, o ne
pagirti, paakstinti ir rašy
toją daugiau rašyti ir skai
tytojus jo knygą pirkti.
Kada kitas ką parašo ir
išleidžia, visi kiti rašytojai
ir redaktoriai nusistato
prieš jį. Vis tas pavydas,
kam ne aš bet jis parašė,
ir taip vieni kitiems duobę
kasa. Jeigu apie kurį lei
dinį nieko blogo nesako tai
ir gero nesako, ignoruoja,
ir iš kur visuomenė žinos
kas yra tokia knyga ar te
kis jos autorius?
Lietuvos laikraščių re
dakcijose sėdi jauni vyrai
kurie mano kad viską žino
ir kad visi kiti redaktoriai
yra prastesni už juos, kiti
rašytojai kad ir rašytojai,
yra beverčiai ir apie juos
ir jų darbą nėra ko kalbė
ti. Na ir taip eina. Rašy
tojai neišpopuliarinti, leidė
jai jų knygų nenori leisti,
o jei kuris pats savo kaštais
išleidžia tai ir skundžiasi
kad jo knygų visuomenė ne
perka.
Tiesa, sunku atskirti ge
rą, vertingą rašinį nuo be
verčio, bet negražu yra vis
ką ir visų darbą skaityti be
verčiu, o tik savimi didžiuo
tis. Jeigu nori būti redak
torius ar knygos kritikas
tai apie autorius ir jų ku
rinius (nors jų autorius ir
asmeniniai pažysti) spręsk
io darbą rimtai, neatimda
mas bet pridėdamas pliusą
:.r už jo paklaidas, paakstinant toliau to vengti ir su
didesne energija jieškoti
vis geresnių minčių ir siu
žetų
tolimesniems
kuri
niams.
Reikia pamesti kaip rašy
tojams taip ir redaktoriams
ą prastą įprotį neigti žmo
gų ir jo darbą už tai kad jis
bando ką nors sukurti. Rei
kia visuomet pastūmėti.
Kitose meno šakose tokio
pavydo ir neigimo nėra.

LIETUVOS BENDRA
DARBIAMS
Nekurie prisiųsdami iš
Lietuvos kokį nors rašinį
“Dirvai” tuoj prašo mokė
ti honorarą. Honoraras mo
kama tik išimtinuose atsiti
kimuose, o jeigu kurių raš
tai talpinami tai ne tam kad
jus uždarbiautumet bet kad
davus jums vietos ir progą
save pasireikšti. Jeigu mes
varžytume jus taip kaip
varžo Lietuvos laikraščiai,
nebūtų jums progos savo
literatiško palinkimo vysty
ti.
Už miestų ir miestelių ap
rašymus ir šiaip ilgus raši
nius siuntinėjąme veltui
“Dirvą” arba galima gauti
atlyginimą knygomis.
Paskolomis naudojasi. Iš
'valdiškos finansinės rekon
strukcijos korporacijos per
Lapkričio mėnesį buvo pa
siskolinta $107,653,587 mie
stų ir valstijų bedarbių šel
pimo reikalams, taipgi gelžkelių ir bankų sustiprini
mui.

KAIP SVETIMTAUTIS APRAŠO praktikavo gamtą, ypatingai meldėsi me
džiams. Jų dievai gyveno giriose, o jų vy
LIETUVĄ
Nesenai pasirodė iš spaudos išėjus nauja knyga,
“Nndiscovered Europe”, kurią paraše populiarus rašyto
jas E. Alexander Powell, autorius nesenai pagarsėju
sios knygos “Thunder Over Europe”. Dabar parašytoje
knygoje jis aprašo dešimts tautų kurios po pasaulinio
'<aro atstatė savo valstybes. Aprašoma joje Albanija,
Danzigas, Estonija, Lietuva. Latvija, Liechtenstein, Lu
xemburg, Monako ir San Marino. Lietuvos aprašymui
duota 36 puslapiai su vienu puslapiu gražios iliustraci
jos, kurios pradžioje matosi gražiai dekoruotoje emble
moje Lietuvos herbas, Baltas Vytis. Žemiau Lietuvos
žemlapis, kuriame atžymima ir Lietuvos pavergtoji te
ritorija, atžymėta atskira spalva ir užrašu “Lithuanian
Territory under Polish occupation”. Po žemlapiu Lie
tuvos kaimo originalas, labai teisingai vaizduojantis
Lietuvos kaimo. Ši knyga ypatingai rekomenduojama
čia augusiam ir augančiam Lietuviškam jaunimui. Šitų
veikalą autorius skiria musų tautiečiui gerb. B. K. Ba
lučiui šiaip: “To my friend Bronius Kasimir Balutis,
Lithuanian Minister to the United States”.
Vertėjas V. S. JOKUBYNAS.

GINTARO ŽEMĖ
Jei butumet buvę Sirijoj prieš du ir
dvidešimts šimtmečių, ten butumet susi
pažinę su jaunu karvedžiu Aleksandru Ma
kedoniečiu. Suėjus į artimus prietikius su
juo, įsidrąsinę butumet jo paklausę:
— Iš kur gi, tamista, gavai tuos ka
rolius, kuriuos turi ant savo kaklo?
Tada jis, čiupinėdamas savo karolius,
butų atsakęs:
— O, juos aš gavau iš Fenikijos pirk
lio, Sidone; jie yra padirbti iš medęgos ku
ri vadinama “Šiaurės Auksas”, kurio anas
Fenikijos pirklis prisirinko būdamas toli
moje šiaurėje, arti pasaulio krašto, prie le
dinio vandenyno....
Jei dalyką atidžiau patyrinėsi tai per
sitikrinsi kad tie karoliai buvo padirbti iš
suakmenėjusių pušinių sakų tamsioj ir ne
prieinamoj šalyje pietinėj pusėj Baltijos
jurų, kur gyvena Lietuviai ir kuriuos mes
vadiname Lithuanians. Lietuvos gyven
tojai vedė prekybą su tolimais rytais dar
prieš krikščioniškąją erą, ką liudija seno
vės Lietuvių kapuose randami Aleksandro
Didžio pinigai, ir senovės kapuose Azijoje
randami gintariniai papuošalai.
Maža Lietuves respublika yra labai
tolima dirbtinėms (made-to-order) tau
toms, prasidėjusioms iš Versalio'žemlapiu
dirbėjų; ji turi savo istoriją, kuri siekia
gadynės kada pasaulis buvo dar labai jau
nas. Nors Europoj Lietuviai vėliausia pri
ėmė krikščionybę, bet jie dėvėjo austą
drabužį ir vartojo metalinius ginklus ir
padargus, kada kita Europos dalis buvo
apgyventa nedirbtais kailiais besidangs
tančių barbarų.
Lietuvos kilties originalas yra dingęs
tamsioje praeityje, už tradicijų rubežių,
pirmiau negu prasidėjo istorijos rekordai.
Ethnologai sprendžia kad Lietuviai Euro
pon atvyko iš Azijos; jie perėjo Kaukazo
kalnus, pasuko Juodųjų jurų pakrante,
perėjo Balkanų kalnus ir apsistojo prie
Dunojaus—“Siuntė mane motinėlė į Duno
jų vandenėlio” dainuoja Lietuvos mergai
tė vienoje senovės liaudies dainelėje — ap
sigyvenus ant Baltijos kranto, tarp Ne
muno ir Dauguvos, ir tuo užsibaigė tolima
jų kelionė.
Kada šitie nomadai atsidangino į šitą
šalį, kurią mes vadiname Lietuva, tai speJioiimų dalykas. Vieni autoritetai spren
džia kad 1,500 ifietų prieš Kristaus nukan
kinimą, kiti kad tūkstančiu metų vėliau.
Tiek to su tuom. Užtenka pasakius kad
Lietuviai yra senų amžių tautos žmonės,
kaip senai Europa gyvuoja, ir prie to pasi
liksime. “Nebūtų išrokavimo mums to
liau keliauti”, tarė vadas, kada jie priėjo
Dauguvos upę. Keleiviai sustoję, statėsi
palapines, plėšė žemę ir sėjo javus. Žemės
plotai jų matymu ten buvo saugus, net iš
rytų ir vakarų pusės saugojo juos didelės
upės, iš pietų nepereinamos girios ir pel
kės, o iš šiaurės, jura.
Atviros širdies, drąsus, darbštus šitie
aukšti, šviesiaplaukiai žmonės, linkę ma
žai kalbėt su jam svetimu ir jam nepasiti
kės kol apie jį persitikrina. Religijoj jie

riausias kunigas, Krivių-Krivaitis, ar Tei
sėjų Teisėjas, pamaldas vedė katedroj, ku
rią formavo medžiai, kur Vaidylos auka
vo aukas prie šventų aržuolų kojų, nes ten
rusėjo amžina ugnis. Dar ir šiandien tarp
Lietuvių yra paprotis guodot aržuolus.
Lietuviai nebuvo visiškai atsiskyrę nuo
pasaulio; juos lankė Fenikiečiai, vėliau
Graikai ir Romėnai, atlikdami tolimas ke
liones iki Baltijos jurų, su tikslu išmainyt
savo padargus ir ginklus kaip ir kitus pro
duktus lytinės civilizacijos, į gintarą,

Lietuviška giminė
Lietuvių kamienas dalinosi į tris gi
mines: Barusai, kurie laikams bėgant įgi
jo vardą Prusai; Letai, kurie šiandien va
dinami Latviais, ir Lietuviai. Kiekvienas
šių ethnografiškų plotų susidarė iš atski
rų sodžių ir kaimų, kuriuos vieną nuo ki
to skyrė girios ir pelkės. Kada Lietuvių
gerbūvis pakilo ir kada jie dar neturėjo
rubežių ir tvirtovių savo apsigynimui, jų
teritorija tapo pagunda svetimiems užpuo
likams. Lietuviams tada parsiėjo nukentėt nuo Teutonų ir Slavų ne mažiau kiek
kenčia Kinai nuo Rusų ir Japonų. Baru
sai tapo pavergtais Teutonų ir likosi ištautinti taip kad likosi tik jų krašto vardas,
kuris šiandien žinomas kaipo Prūsija. Le
tai, tų pačių Teutonų vis gujami toliau į
šiaurę, susimaišė su Livais ir Estais (Estonais), pateko valdžion Livonijos Ordenc
ir po šimtmečių Moskovitų (Maskolių) val
dymo likosi medega sudarymui Latvijos ir
Estonijos moderniškų respublikų. Tik tik
rieji Lietuviai su žemejoj teritorijos dalyje
gyvenančiais savo giminaičiais Samogitais
(Žemaičiai) pasiliko prie savo originalo ir
turėjo laimę suformuot savo Nepriklauso
mą valstybę Lietuvą, kurios vardas Slavų
kronikose atsiranda tik 11-me amžiuje.
Lietuva per šimtmečius buvo užpul
dinėjama ir spaudžiama ir varginama, nes
ii buvo drūčiai prisirišus prie pagonybės
dievų dar ilgai net po krikščionybės įsigy
venimui. Prosilitizmas siaubė Europą iš
Vidurinių Amžių. Kontinentas prisipildė
palaidais kryžeiviais, Saracėnų išguitais iš
Šventos Žemės; jie piktai jieškojo visur
pagonų, kuriuos galėtų krikščionybėn ver
sti kardu ir krikštyt krauju, ypatingai ten
kur galima turto prisiplėšti.
Prie pabaigos vienuolikto šimtmečio
Hanseatų Lygos pirkliai, pirkliavusieji su
Rusais pirkliais Smolensko ir Novgorodo
valstijose, surado kelius į Lietuvą ir sugryžę pasakojo jog Lietuviai yra ramus ir
taikus žmonės, neturinti kultūros ir yra
ne krikščionys. To užteko pasmerkimui
Lietuvių Bažnyčios akivaizdoje, ir Lietu
vių ramus gyvenimas Pabaltjurio giriose
pasibaigė.
Vokiečiai misijonieriai formavo mu
šeikų gaujas iš Bažnyčios pusės, prieš pa
gonišką Lietuvą. Prisikabinimu prie gi
riose gyvenusių Lietuvių dievų biskutį lai
mėjo, nes du misijonieriai, Aldabertas ir
Bruno-Bonifacas įgijo Kankinių vainikus
ir tapo įskaityti į Šventųjų skaitlių. Kad
už tai Lietuviams keršijant laimėt Bažny
čios mvlistą, Lenkijos karalius Boleslovas
surengė ginkluotą ekspediciją prieš Pru
sus, kurie del to neturėjo ramybės per du
šimtu metų. Negalint galutinai Prusus
suvaldyt, Lenkai atsišaukė į Romą ir visą
reikalą Bažnyčia paėmė į savo rankas,
kviesdama Europos karžygius kad šie nu
baustų arba visai išnaikintų Baltijos pagonus. Europos karžygiai tuom kart buvo
labai užsiėmę Palestinoj, pliekiami nar
saus Saladino, todėl negalėjo aiškiai iš
girst Popiežiaus balsą, kviečiantį nešt Kry
žių į pasaulio kraštą šiaurėje.
(Bus daugiau)

Garsi Epidemija kur
dabar vėl Smarl
Kadangi dabar e
demija, tat ne pro ši
bėti. Yra tai liga u
traktą: nosį, gerklę,
prasto šalčio skirias
karščiuoja keletą die
limą. galvos skaudėji:
Priežastis influei
vunėliai vadinami ba
sigyvena kvėpavimo
ligonis paleidžia į oi
nėlių ir tokiu budu
gali juos įkvėpti ir a]
Bet tankiausia
vieno kitam netiesioj
jos patenka iš nosies
kų, nuo rankų ant nu
ną. Tas yra paprasč
mo. būdas. Dėlto ep
kuotankiausia mazge
prieš valgį. Daboti k
darni į nosį ar burną
Karo metu Ame
kią influenzos epiden
tikimų ligonio veidas
užsikimšdavo erudati
užtrokšdavo. Pažym
jauni žmonės tarpe 21
šia sirgo ir dauginusi:
dė jog pati gamta pa
kartą, ką išliko nuo
Nuo to laiko epi
metai nuo metų leng
kelis žmonių mažai
vaistinėj gyduolių ir
gydytojo pagalbos.
Tokia praktika n
lėtos priežasčių.
Influenza susilpi
Kuo ne visos patentu
narnos laikraščiuose
turi veikmę ant širdį
Po influenzos paj
ja plaučių uždegimo,
jinga gyvasčiai. Aps
negali apsiginti nuo ]
Delei to patartini
tojo.
Pėrbrangu dakt;
bet graborius dar bra
gi šaukiamės kada pi
Šiose depresijos
kaip musų sutaupyti
tės. Namai, žemė, b
muilo burbulas: sproj
musų gyvybė, sveikat
tę kaip visada turėjo
saugoti geresniems la
Kurie priversti .
pagalbos, sekanti pata
dingi.
Apsirgus šalčiu r
ram ligoniui: gulėti 1
išgelbėti širdį nuo pa
ti dvi savaites arba d;
miniai vaistai yra ty
Lemonas su karštu v
vartojama kaipo gyc
ir gali būti naudojam,
epidemijoj buvo priii
Tas nebūtų labai blo
kad įsakius gerti stil• tais išgerdavo puskv<
nežinia ar serga nuo
Dabartinė savo j
’■ad ir geriausia, neg;

TIKYBINĖ LAIS

Visoms esamoms
organizacijoms valsty
teises tvarkytis taip 1
statutai reikalauja, 1
mo mokslą ir atlikti
steigti ir tvarkyti sa
kyklas, auklėjimo ir
steigti vienuolynus, t
jas, brolijas, uždėti s
nius tikybinių organu
ti kilnojamą ir nekilm
dyti. ,
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INFLUENZA
Rašo Dr. F. M. Lait (Matulaitis)

ratingai meldėsi me
keno giriose, o jų vyvių-Krivaitis, ai* Teias vedė katedroj, kukur Vaidylos aukaaržuolų kojų, nes ten
Dar ir šiandien tarp
; guodot aržuolus.
visiškai atsiskyrę nuo
i Fenikiečiai, vėliau
atlikdami tolimas keų, su tikslu išmainyt
lūs kaip ir kitus proacijos, j gintarą,
a giminė
is dalinosi į tris gij laikams bėgant įgiai, kurie šiandien vaietuviai. Kiekvienas
•tų susidarė iš atskimriuos vieną nuo kiIkės. Kada Lietuvių
ada jie dar neturėjo
savo apsigynimui, jų
ia svetimiems užpuotada parsiėjo nukenlavų ne mažiau kiek
sų ir Japonų. Barueutonų ir likosi ištautik jų krašto vardas,
is kaipo Prūsija. Leį vis gujami toliau j
Livais ir Estais (Esion Livonijos Ordei.c
ovitų (Maskolių) vaiudarymui Latvijos ir
respublikų. Tik tikėjoj teritorijos dalyje
ninaičiais Samogitais
)rie savo originalo ir
ot savo Nepriklausokurios vardas Slavų
ik 11-me amžiuje,
tmečius buvo užpulna ir varginama, nes
■išus prie pagonybės
i krikščionybės įsigyas siaubė Europą iš
ontinentas prisipildė
Saracėnų išguitais iš
jiktai jieškojo visur
:ų krikščionybėn verkrauju, ypatingai ten
siplėšti.
ienuolikto šimtmečio
liai, pirkliavusieji su
lensko ir Novgorodo
ius j Lietuvą ir suietuviai yra ramus ir
inti kultūros ir yra
užteko pasmerkimui
kivaizdoje, ir Lietus Pabaltjurio giriose

|

įieriai formavo mu/čios pusės, prieš pa■isikabinimu prie givių dievų biskutį lai
neriai, Aldabertas ir
o Kankinių vainikus
entųjų skaitlių. Kad
ršijant laimėt Bažnys karalius Boleslovas
tspediciją prieš Pruirėjo ramybės per du
int galutinai Prusus
šaukė į Romą ir visą g
.ėmė į savo rankas,
karžygius kad šie nuaikintų Baltijos pagogiai tuom kart buvo
tinoj, pliekiami nar- r
negalėjo aiškiai iš- į)
į, kviečiantį nešt Kryšiaurėje.
augiau)

LIETUVOS VALSTYBĖ

Lietuvos valstybė buvo susikūrus 13to amžiaus viduryje. Iki valstybės susi
kūrimo, Lietuvių branduolį, dabartinius
Aukštaičius ir Žemaičius, buvo apsupusios
kelios giminės. Vakaruose šių dienų Rytų
Prūsijoje gyveno Lietuviams giminingi
Prusai, kuriuos šiandien vadina sen-Prusiais. Jie kalbėjo savo tarme, arba kalba.
Dešimto amžiaus pabaigoje ir 11-to
amžiaus pradžioje į Prusus buvo atvykę
krikščionybės skelbėjai, kurie norėjo pra
dėti platinti tikėjimą kaip kiti darė tarp
Skandinavų ir kitų pagoniškų tautų šiau
rėje. Bet Lietuviai tuos pranašus nuga
labijo. Tada Lenkų karalius Boleslovas
Narsusis, norėdamas atkeršyti Lietuviams
už krikščionybės skelbėjų nužudymą, pra
dėjo karo žygius prieš Prusus.
Su laiku Lenkai net parkvietė kryžei
vius iš Palestinos, kur jie per porą šimtų
metų jau kariavo prieš Saracėnus ir nieko
nelaimėjo. Parkeliavo į Lietuvių žemes
kryžeiviai Teutonai-Vokiečiai, kurie ir už
vedė ilgus karus su Lietuviais. Ir čia jie
kariavo per porą šimtų metų, nieko neat
siekdami, ir Lietuviai, Vytautui vadovau
jant, juos galutinai sumušė ir išnaikino jų
ordeną.
Dabartinė Lietuvos valstybė yra nedi
delė. Vakaruose susisiekia su Baltijos ju
ra daugiau kaip per 90 kilometrų — nuo
Šventosios žiočių maždaug iki Nemuno
žiočių. Visur pajūrio krantai yra žemi,
juros pakraščiai negilus. Todėl ne visur
didesni laivai gali priplaukti arčiau kran
to.
Laivai tegali atplaukti tiktai į Klai
pėdos uostą; dar galėtų laivai prieiti Šven
tosios upės žiotis jei butų tenai tam tikrai
sutvarkyti krantai. Senovėje šventosios
upės žiotyse buvo uostas, bet vėliau jis bu
vo suardytas.

Garsi Epidemija kuria Siautė Laike Karo,
dabar vėl Smarkokai Apsireiškė.
Kadangi dabar siaučia influenzos epi
demija, tat ne pro šalį bus apie ją pakal
bėti. Yra tai liga užgaunanti kvėpavimo
traktą: nosį, gerklę, bronchus. Nuo pa
prasto šalčio skiriasi tuomi kad ligonis
karščiuoja keletą dienų, jaučia kaulų gė
limą. galvos skaudėjimą ir didelį silpnumą.
Priežastis influenzos yra mažyčiai gy
vūnėliai vadinami bakterijomis, kurie ap
sigyvena kvėpavimo trakte. Kosėdamas
ligonis paleidžia į orą milijonus tų gyvū
nėlių ir tokiu budu žmonės šalia stovinti
gali juos įkvėpti ir apsirgti.
Bet tankiausia liga persiduoda nuo
vieno kitam netiesioginiu budu. Bakteri
jos patenka iš nosies su snargliais ant ran
kų, nuo rankų ant maisto, su maistu į bur
ną. Tas yra paprasčiausias ligos perdavi
mo būdas. Dėlto epidemijos laike reikia
kuotankiausia mazgoti rankas, ypatingai
prieš valgį. Daboti kad pirštai nebūtų de
dami į nosį ar burną.
Karo metu Amerika pergyveno sun
kią influenzos epidemiją. Daugelyje atsi
tikimų ligonio veidas pajuosdavo, plaučiai
užsikimšdavo erudatu — žmogus mirtinai
užtrokšdavo. Pažymėtina yra faktas jog
jauni žmonės tarpe 20 ir 30 metų sunkiau
sia sirgo ir daugiausia davė mirčių. Atro
dė jog pati gamta padėjo išnaikinti jauną
kartą, ką išliko nuo karo.
Nuo to laiko epidemija atsikartodavo
metai nuo metų lengvesnėj formoj. Daukelis žmonių mažai jos paiso, nusiperka
vaistinėj gyduolių ir bando persirgti be
gydytojo pagalbos.
Tokia praktika nėra pagirtina del keletos priežasčių.
O
O
Influenza susilpnina žmogaus širdį.
Kuo ne visos patentuotos gyduolės, garsi
namos laikraščiuose ir per radio, negerą
BALTAS MANO ŽIRGAS
turi veikmę ant širdies.
Baltas mano žirgas —
Po influenzos paprastai seka epidemi
Aukso kamanėlėms,
ja plaučių uždegimo, kuri liga yra pavo
Lekia, gaudžia kalnais,
jinga gyvasčiai. Apsilpnintas organizmas
Pilkais vieškelėliais!
negali apsiginti nuo pneumonijos.
—Ei, žirge, baltasis,
Delei to patartina kreiptis prie gydy
Eiklus, greitakoji!
tojo.
Nešk kur aušros šypsos,
Perbrangu daktaras šaukti? Taip,
Kur
laimė manoji!
bet graborius dar brangiau atsieina, o vis
Štai
rytai
saulėti,
gi šaukiamės kada prireikia.
Ten tėviškė musų —
Šiose depresijos dienose mes matom
Šalyj numylėtoj
kaip musų sutaupyti turtai paliko be ver
Laisvai
atsidusim!
tės. Namai, žemė, bonai verti tiek kiek
Kidronėlis.
muilo burbulas: sprogo ore ir nėra. Bet
musų gyvybė, sveikata turi tokią pat ver
tę kaip visada turėjo ir mums pridera ją
saugoti geresniems laikams.
Kurie priversti apsieiti be gydytojo
pagalbos, sekanti patarimai galės būti nau
ir Namų Prižiūrėjimas
dingi.
KAINA TIK $1.00.
Apsirgus šalčiu reikia elgtis kaip tik
Didelė,
170
puslapių knyga nurodanti kaip
ram ligoniui: gulėti lovoj ir sirgti. Kad
gaminti visokius valgius: sudėta daugybė
išgelbėti širdį nuo pavojaus reikia išgulė receptų ir paaiškinimų kaip paruošti valgius
ti dvi savaites arba daugiau. Geriausi na nuo paprasčiausių iki puošniausių pokilių.
kepsniai, pyragai, virti ir kepti val
miniai vaistai yra tyras oras ir vanduo. Visoki
giai, mėsos, ir tt. Kuri šeimininkė turi ru
Lemonas su karštu vandeniu yra iš seno pesnio ir vargo su gaminimu valgių, priva
vartojama kaipo gyduolė nuo influenzos lo įsigyti šią naudingą knygą. KAINA $1.
ir gali būti naudojama be pavojaus. Karo
Reikalaukit “Dirvoje”
Cleveland. Ohio
epidemijoj buvo priimta vartoti degtinė. 6820 Superior Ave.
Tas nebūtų labai bloga. Tik bėda tame
kad įsakius gerti stikliuką pacientas kar• tms išgerdavo puskvortę ir ant rytojaus
nežinia ar serga nuo flu ar nuo degtinės.
Dabartinė savo pačių darbo degtinė,
1rad ir geriausia, negalima rekomenduoti.

PER TVORA

Neįeik dykauti

PASIDAIRIUS

Apskrities viršininkas pa
sišaukęs nuovados viršinin
ką sako:
— Nuo pirmos tamsta pasijieškok sau kitos vietos!
— Bet aš nieko nepada
riau, ponas viršininke!
— Taigi, už tai aš tamstą
ir atleidžiu kad nieko nepa
darei !
Az

Sveiki! Sveiki! Sveiki!
Su Naujais Meteliais!
Štai prabėgo senas metas,
Nugarmėjo į skradžias,
Štai ateina naujas metas —
Ką jis gero mums atneš?

Pernai metas greit nuseno,
Greit ir vaisiai jo supus,
Tarpe kitko, ką tur’ žūti,
Gal “depresija” pražus?
Nusibodo jau ją nešti,
Nusibodo jau ją kęst;
Nusibodo su ja vaikščiot,
Nusibodo paskui tęst....
Kur tik eini, kur tik būni.
Vis “depresija” tenai,
Bet galiu jums pasakyti,
Nesekios ji amžinai....
Taigi, laukkim gerų metų,
Laukim laimės tikros jau,
Bet kada ji teiks ateiti,
To tai aš nenumanau!
Supa Garba.

KALENDORIUS

1933

1933

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

1
2
3
4
5
6
7

Nauji Metai, žalvyris, Uka, Anužė
Izidorius. Aigustė, Mažvydis, Gailutė
Genovaitė. Rustė, Alpis, Ainis, Indulis
Titas. Trainis, Ardanga, Arimantas, Spodra
Edvardas. Vytautas, Gedenė, švitris
Trys Karaliai. Radišius, Garpstė, Arūnas
IJulijus. Rūtenis, Patolė, Radvile

PASTABA: Vardai šviesiomis raidėmis yra katalikiški; pi juodo
kemis — Lietuviški-tautiški, vyriški ir moteriši
Nauji ir seni dienų vardai: Sekmadienis—Nedėlia; Pirmadi.
nedelis; Antradienis—Utaminkas; Trečiadienis—Sereda; Kei
nis—Ketvergas; Penktadienis—Pėtnyčia; šeštadienis—Sub

Geras atsakymas
ir su rišuliu nusiskubino i — Ir žiurkės neėdė?
— Pranai, ar tu tikrai
sau. Atplėšęs rišulį pini — Nei uostyt nepauostė
netiki į Dievą?
poneli.
— Tikrai, Juozai, kaip gų nerado.
Taigi,
norėdamas apgau — Tai tavo žiurkės nei
Dievą myliu, netikiu.
šuns nevertos! — atsake
ti pats apsigavo.
vaistininkas.
Gudrus apgavikas
Ir šuns nevertos
Prastai apsivilkęs žmoge
Kitiems vis sekasi
lis tarytum ko jieškojo vai Ūkininkas atėjęs į vaisti
Šimas:
Ar pažinai Akščiodamas didmiesčio gat nę, nusiėmęs kepurę laukia
gusta?
Jam
nepaprastai v
vėmis. Vienas praeivis pa vaistininko. Provizorius pa
same
sekasi.
matęs jį paklausė ko jisai matęs lyg matytą žmogų,
Petras: Kaip tai, juk j'
įieško. Žmogelis parodė jam atėjęs sako:
jau
miršta!
laiškelį ir paprašė jį per — Na, ką pasakysi tam
Šimas:
Taip, bet štai k0skaityti. Laiškelyje buvo sta?
me
jo
pasisekimas:
jis krr
parašyta jog įteiktame tam — Dar tebėra gyvos, po
damas
iš
orlaivio
patai!<
žmogeliui rišulyje esą de neli ....
stačiai
ant
ligoninės
stog
šimts tūkstančių dolarių, — Kas gyvos?
kuriuos jis turįs įteikti vie — Na o tos žiurkės, nuo
kam asmeniui.
tų tamstos nuodų dar nei
Pinigų krizio atbalsiai
— Kaip gerai kad aš tam viena nepadvėsė.
stą sutikau, — tarė praei — Niekus kalbi. Tu tur — Jonai, susimildamas
vis, — tas laiškas man ad būt netaip padėjai. Ar už man labai reikalinga pini
resuotas ir aš paimsiu tą ri- tepei ant lašiniu?
gai. Paskolink man dvid;
šulį. Labai ačiū.
— Už.
šimts penkis litus pusei va
— Gerai, — tarė žmoge — Su mediniu šaukštu? landos.
lis. — Bet man buvo paža — Su.
— To tai negaliu padary
dėta už tai šimtas dolarių. — Ar padėjai prie pat ti, bet galiu tau paskolint’
Praeivis mielu noru da skvlės?
pusę lito dvidešimts pen
vė kaimiečiui 100 dolariij — Pa.
kioms valandoms.

VALGIU
GAMINIMAS

DU BROLIAI

O

o

TIKYBINĖ LAISVĖ LIETUVOJE
Visoms esamoms Lietuvoje tikybinėms
organizacijoms valstybė lygiai pripažysta
Graži istoriška apysaka apie du bro
teises tvarkytis taip kaip jų kanonai arba liu, kurie kūdikystėje perskirti užau
statutai reikalauja, laisvai skelbti tikėji go vienas kito nepažinodami, paskui
mo mokslą ir atlikti savo kulto apeigas, kariaudami pasižino, bet vienas jau
krikščionis ir savo žmones žudė.
steigti ir tvarkyti savo kulto namus, mo buvo
Knygelė yra 40 psl., parašė K. S. Kar
kyklas, auklėjimo ir labdarybės įstaigas, pavičius. Apysaka žingeidi ir jaus
steigti vienuolynus, tikybines kongregaci minga. Su prisiuntimu 18c. (Siųs
jas, brolijas, uždėti savo nariams mokes kit 2c pašto ženkleliais, bet kitų šalių
nius tikybinių organizacijų reikalams, įgy pašto ženkleliai nepriimami.)
ti kilnojamą ir nekilnojamą turtą ir jį val
Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave.
Cleveland, Ohio
dyti.

DIRVOJE PRADĖS EITI

MERUNAS

VISI RUOŠKITĖS SKAITYTI DIDELĘ ISTORIŠKĄ APYSAKĄ-RUMAN/,

^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. W 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,

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

.^ PRIIMAMA LIETUVOS BONŲ KUPONAI 1933 METU^>
6820 Superior Ave.

Cleveland, O.,
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PAJAVONYS
Lietuvos Miestų ir Miestelių Aprašymai

(A.

Tarpe Vištyčio ir tarpe Virbalio,
Tarpe Bartninkų ir Prūsų gronyčios,
Yr’ aukštas kalnas, Javonim vadintas,
žalioms pušelėms visas apsodintas.
Ant viršaus kalno akmenų bažnyčia,
Į rytų šalį — Puzinų koplyčia.
Ten prie koplyčios, mažyčiai nameliai,
Aplink namelius radastų krūmeliai.
O pietų šalyj tuoj už klebonijos
Auga darželyj rožės ir lelijos.
Tuojau po kalnu ■ — upelis Javonis,
Nu® to ta vieta vardu Pajavonys.
'Į'en mano dienos praėjo jaunystės
Su kunigėliais gražioje draugystėj.
Bet neprietelius man tai užvydėjo —
De] jųjų laimės žudyti pradėjo.
Ištiko vėtra, nešė žemes, šapus,
Sujudin’ pačius palaidotus kapus.
Išvertė medžius, Į krūvas sukrovė,
Patį aržuolą iš šaknų išrovė.
Suko ir nešė toli Į svietą,
Kol del aržuolo išrinko jie vietą,
Nunešę toli, giliai įsodino,
Bet šiaurės vėjai jo šaknis judino,
Užvydėdami kad jis nežaliuotų
Ir saldaus kvapo iš savęs n’išduotų.
Visas pasenęs, samanoms apaugęs,
Vasaros laike pavėsio negauna.

Laikas atėjo, atgal perkeliavo,
Skurdą numetęs linksmai pražaliavo.
Diegelius leisdams vaikelius mokina,
Meilę tėvynės jų širdys’ ugdįna.

Apie Kun. Senkutį, kuris rausvo, gražiai šlipuoto ak
mens paminklas-kryžius su
kentė už Lietuvystę
iškaltomis ir auksuotomis
Šis eilėraštis buvo ne tik
raidėmis, Lietuvišku para
Pajavonio apielinkėj bet ir
šu ir jo fotografija.
toliau žmonių su pamėgi
mu, kaip kokia iškilminga Kada Kun. Senkus para
daina, dainuojamas. Jame šė tas eiles tikrai nežinia.
atvaizduojama pirmoje da Vieni pasakoja buk būda
lyje Pajavonio bažnytkai mas ištrėmime parašęs ir
mis su jo vaizdais, o antro parsiuntęs savo parapijie
je, 1863 metų sukilimas čiams kaipo pasveikinimą,
prieš Rusų valdžią ir suki kiti sako kad parašęs sulimo nuslopinimo pasekmės. gryžęs.
Autorium šio eilėraščio, su- Kunigo Senkaus matyt
lyg žmonių pasakojimo, yra, butą sumanaus ir išmintin
išskyrus paskutinių keturių go patarėjo. Gal už tai jį
eilučių, Kun. T. Senkus, žmonės ir pagarboj laikė.
žmonių su pagarba Senku- Daug jo patarimų bei išsi
čiu vadinamas, buvęs Paja- reiškimų buvo žmonėse pla
vonyje klebonu. 1863 me čiai kartojama kasdieninia
tais kilus prieš Rusų val me gyvenime ir apsiėjime:
džią maištui, jis kaipo da “Ana, Senkutis taip sakė,
lyvis maište, pakliuvo Rusų tame dalyke taip pataria;
naguosna ir tapo ištremtas šį dalyką šitaip išaiškino”,
gilumon Rusijos ir ten įka ir t. p.
lintas išbuvo 25 metus. At Kaip kur pas žmones pa
buvęs bausmę gryžo į Pa- sitaikydavo patėmyti pluoš
javonį, bet jau ne klebona teliai rankraščių — eilėraš
vo, o gyveno šalia kleboni čiai dvasinio turinio gies
jos atskiram® name, kaip mių, apie kuriuos žmonės
žmonės paprastai sakyda prasitardavę buk tai “Senvo : “Gyvena ant loskavos kučio išrašai”. Vieną tokį
duonos”, kol, tikrai nepa pluoštelį teko matyti ir gir
menu, 1901 ar 1902 m. už dėti iš jo giedant Krašiausbaigė savo. gyvenimo dienas kų kaime, Gražiškių para
ir tapo palaidotas irgi ant pijoj 1898 m. Giesmė buvo
viršaus kalno, prieš eilėse apie paskutinį Dievo teis
minimą “akmenų bažnyčią”. mą. Kitą, mačiau skirtin
Ant jo kapo tapo pastatytas go turinio Skardupių kai
me, Pajavonio par., 1901 m.
PAJIEšKAU draugą Praną Šis susidėjo iš keleto eilė
Dirvelį, kuris gyveno Chica- raščių, bet buvo taip apdris
goj. Jau antras metas nieko
kęs ir sutrintas kad tik da
apie jį nežinau. Prašau žinan
čių parašyti arba lai pats at linai buvo galima įskaity
sišaukia, turiu labai svarbų rei ti.
kalą.
Reikia priminti kad tame
Pranas Damušis
laike Lietuvoje Lietuviškai
Liausiu k. Kidulių pašto
šakių apsk.
Lithuania
kas nors rašyti, o ypač pla
tinti, buvo griežtai uždrau
PAJIEšKAU Zosės Sekrec- sta. Jeigu tokis rankraštis
kaitės-Knizelienės, Laukuvos p.
Kudaičių k. Gyvena Pittsbur- butų pakliuvęs policijos na
gho apie linkėję. Prašau atsi guosna tai jo autoriui, ir
šaukti.
tam pas kurį buvo atras
Paulina Labokaitė-Kulbickienė
tas, gręsė kalėjimas arba
3302 Woodbridge Avenue
ištrėmimas,
o ypač Kun.
Cleveland, O.
Senkui* kuris jau buvo val
PAJIEŠKAU Marės Olekaitės, iš džios baustas, žmonės tai
Lietuvos paeina Jurgeliu kaimo, žinodami, nors tokius rankPažeriu vai., Vilkaviškio ap. Apie raštėlius namuose užlaikė
12 m. atgal gyveno Brooklyn, N. Y.
Kas apie ją žino malonėkite pra ir iš jų giesmeles giedojo,
bet iš kur juos gaudavo,
nešti šiuo antrašu:
laikė didžiausioj slaptybėj.
M. Podolskis
R D No. 1
Hunlocks Creek, Pa.
Apie Kun. Senkų buvo
kalbama
jog jis už dalyva
Dr. A. L. Garbas
vimą
sukilime
buvęs įkalin
DENTISTAS
tas visam jo amžiui. Iškar
6411 St. Clair Ave.
Tėlefonas HEn. 0919
to, tūlą laiką buvęs laiko
mas
požemyje, kur jokios
NAUJA KRAUTUVĖ
šviesos
nebuvę. Laikui bė
Atidarėme gražią Confectionery ir
gant
tapo
iš požemio iškel
dėžinių gfoęerių krautuvę. Turime
34 metų patyrimą. Kreipkitės.
tas ir patalpintas prie kitų
politinių tremtinių. Jo bau
James Majorossy
smė
tapus sutrumpinta to
1370 East 65th Street

dėl kad būvant ištrėmime,
kokiu tai budu pagydęs vie
no labai aukšto ir įtekmin
go valdininko paliegusią
dukterį, kurią daugelis gy
dytojų buvo atsisakę ir gy
dyti. Tuomet tėvai minė
tos ligonės dėję pastangų jį
išlaisvinti. Pasekmė to bu
vus jo bausmė sutrumpinta
ir iškalėjęs 25 metus tapo
paleistas.
Apie Pajavonį
Pajavonin sueina viso še
ši keliai. Du jų nuo Višty
čio ir Virbalio vieškeliai,
kiti, kaip antai nuo Barti
ninkų, Gražiškių ir kitų ap
linkinių miestelių, paprasti.
Pajavonis nuo senovės yra
valsčius. Randasi valsčiaus
raštinė, pradžios mokykla.
Prieš karą buvo dvi alinės,
valdžios degtinės monopo
lis ir apie penkios smulkių
daiktų krautuvėlės, iš kurių
viena buvo Žydo, kitos Lie
tuvių. Prieš pat karą, 1913
m., buvo steigiama dviklesė
mokykla. Ar ji tapo įstei
gta ar ne — jeigu įsteigta
ar pasilaiko šiuo laiku —
negalėjau sužinoti.
Pajavonio bažnyčia, kaip
minima ant kalno, sulyg se
nų žmonių padavimo, nebu
vus iškarto pabudavota ant
kalno, o tik prie pat kalno
pietų šone. Vienas iš senų
žmonių, nors jis irgi jau
neatmena kada ji stovėjus
prie kalno, man nurodė jos
vietą. Tame laike jau veik
jokios žymės nebuvo užsi
likę. Kada ir kokios prie
žasties delei ji buvo nukel
ta ant kalno apie tai man
neteko nugirsti. Tiek tik
žinoma kad ir ant kalno ji
jau po kelis kartus buvo
perdirbta —. daryta aukš
tesnė, erdvesnė, ir pristaty
ti raudonų plytų du gražus
bokštai. Bažnyčia nuo kal
no iš labai toli matoma, ypač iš rytų, pietryčių ir
šiaurvakarių šono. Kartą
per atlaidus vienas sveti
mas kunigas eidamas baž
nyčion apsižvalgęs sušuko:
‘O-o! kaip iš čia toli mato
si! Ana Gražiškiai, Barti
ninkai Tikrai kaip Jeruzalyj nuo Siono kalno!” Prie
šingon pusėn, t. y. į vaka
rus ir pietvakarius tęsiasi
jau kiti, aukštesni kalnai ir
vietomis girios, pertai toli
ir nesimato.
Kalne, kurio viršuje sto
vi bažnyčia, nuo senovės
augę pušys. Tikriau sa
kant, tai rytinė dalis iš va
karų besitęsiančio pušyno,
kuris skaitėsi Pajavonio
dvaro nuosavybe, išskiriant
kalną, nes kalne aplink baž
nyčią parapijos kapinės.

PROGA

Kuomet bažnyčia, kaip
virš minėta, po kelis kartus
buvo perdirbta, kiek prie
jos reikėję medžio, sako,
naudoję aplink ją augusias
pušis. Yra sakoma buk to
kių pušų buvę, kuomet pa
kirtus jas reikėjo pjauti į
lentas ar šiaip padaryti
tinkamas budinkui, reikėję
iškasti tam tikras duobes ir
tik ant tų duobių užritus
galima buvę pjauti. Ant
ožių, girdi, nei kalbos nebu
vę kad butų galima buvę
užkelti. Šiaurrytinėj dalyj
kalno, kelių tų duobių aiš
kios žymės buvo užsilikę
iki 1913 m. Ten pat dar bu
vo užsilikusių keletas ir se
nų, milžiniškų pušų. Sulyg
senų žmonių kalbos, jos pa
likę tik todėl kad buvę permenkos ar šiaip netinkamos
budavonei. Bet man rodos
ar tik nebus tikroji priežas
tis jų užsilikimo ta kad jos
veik visos yra Liuteronų
kapinėse. Vėliau, apie 18981899 metus, vakarinę, veik
visą dalį pušyno dvarponis
išnaikino — iškirto ir iš
pardavė. Pušynui bežaliuo
jant, buvo čia tikra juod
varnių tėvynė, kur šimtai
jų kas metas sau ramiai
vaikus išperėdavo. Iškirtus
pušyną, sumažėjo ir juod
varnių skaičius.
(Bus daugiau)

BEPROTĖJA VILNIAUS
GYVENTOJAI
Vilnius. — Vilniaus mie
sto gyventojus skurdas tiek
suspaudė kad pusbadžiai
gyvendami tiek nusilpo jog
pradėjo įvairiomis ligomis
sirgti. Be epideminės šil
tinės, kuri dabar Vilniuje
siaučia, pradėjo daugėti ir
proto liga susirgimai. Pro
tiškai nesveikų ligonių skai
čius Vilniuje šymet, pasak
okupantų statistikos, padi
dėjęs visa 25 nuoš., o kas
darosi Vilniaus krašto kai
muose. Ten toks skurdas
kad žmonės badu miršta,
nes viską iš jų okupantai
atėmė mokesčių ar kitokiu
pavidalu :-/Tsb.
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Dr. L. A. Starce

AKRONO NAUJIENOS
A. L. Draugiško Klubo
choras dainavo į radio. Iš
didelio džiaugsmo skubi
nuosi pranešti kad pas mus
Akrone Kalėdų dieną musų
Draugiško Klubo jaunuolių
choras labai mus ir apielinkę nudžiugino ir palinksmi
no savo dainomis per radio.
Turėdamas pas save apie
desėtką draugų, kurių vie
ni kalbėjo apie darbus ir
kitus reikalus, kiti klausė
si radio, kaip štai apie 4:45
vai. po pietų užgirdom gie
dant Lietuviškai “Tyli nak
tis”, ir visi nutilom ir suspitom aplink radio. Ma
nėm kad koks milžiniškas
choras iš didmiesčio gieda,
bet paaiškėjo kad tai musų
pačių Akroniečių jaunimas
taip puikiai traukia — tai
buvo Draugiško Klubo cho
ras. Niekas nei nemanėm
kad musų nedidelis choras
galėtų taip puikiai ir sutar
tinai sugiedoti. Giedojo net
tris giesmes: “Tyli Naktis”,
“Sveikas Jėzau”, “Gul Šian
dieną”, ir vieną dainą —
“Plaukia Nemunėlis”. O
kaip puikiai jų balsai skam
bėjo, negalima buvo atsige
rėti. Gaila kad tik 15 minutų teužsitęsė.
Garbė musų Draugiško
Klubo chorui, ir jie verti
pagyrimo nuo visų Akro
niečių be skirtumo pažiūrų,
nes kas Lietuviška tas pri
klauso visiems Lietuviams.
Nuoširdžiai dėkojame to
choro vadams ir daininin
kams ir lauksim panašių at
kartojimų ateityje.
J. Sebestinas ir draugai.

GERAI UŽBAIGĖ. Kadangi
1932 metas baiga savo dienas.
Lietuvių Draugiškas Klubas su
pasididžiavimu žiuri atgal į sa
vo nuveikimus bėgyje trumpų
astuonių mėnesių savo gyvavi
mo. Daug buvo sunkumų ku
riuos reikėjo pergalėti, ir kurie
buvo nugalėti visų narių šir
dingu atsidavimu darbuotis sa
vo organizacijai.
Klubo darbų vyriausias ap
vainikavimas pasiekta Kalėdų
dieną po pietų, kuo.me't grupė
iš 24 narių dainavo iš WJW ra
dio stoties Lietuviškas Kalėdi
nes giesmes. Tai buvo Klubo
Kalėdų dovana šios srities Lie
tuviams.

LABDARYBĖS balius, kurį
surengė Lietuvių Draugiškas
Klubas ir kuris sušelpė kelias
nelaimingas Lietuvių šeimas,
buvo pirmas tos rūšies bandy
mas Akrone. šis balius davė
Klubo nariams išeigą į naują
veikimo lauką. Apie tą klubo
pasidarbavimą gražiai atsilie
pė ne tik tie kurie buvo sušelp
ti bet ir Akrono Goodfellows
Club Akrono laikraštyje “Bea
con Journal” Gruodžio 23 d.
Stasys.

I

VAIKINAMS
VYRAMS IR

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

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

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

OVFRCOATA
V
1O

$15 — $20 — $25

Pirmiau buvo po

=

(Virš 30 metų toje pačioje vietoje)
| 7002-04 Superior Avenue
Kampas Giddings Rd. f
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SILVERS FLORAL SHOPPE
Tel. ENd. 4932

1308 E. 68th Street

GĖLĖS VISOKIEMS REIKALAMS
Randasi Lietuvių Banko Name.
ATSITIKIME MIRTIES, VESTUVIŲ
ir kitokiuose reikaluose kur reikia gėlių,
kreipkitės pas savo vientautį Lietuvį.

(25)

K. STONIS

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

6824 Superior Ave.

Aukštos rūšies muzikos mokykla.
50c privatinės lekcijos.

Taipgi užlaikau savą mėsinyčią

HOEDL’S MUSIC HOUSE
7412 St. Clair Ave.

1310 Russell Road

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate
ir Apdraudos Agentūra.

Namu į

P. P. MULIOLIS

KEnmore 4740Wj
JAU PRIIMAM 1933 fMAin 1773
M. BONŲ KUPONUS f P. J. KERŠIS :

6606 SUPERIOR AVE.

HEnderson 6729

į. 1414 Standard Bank Bldg. !

“Dirva” jau priima Lie
tuvos Bonų 1933 metų ku
ponus už jų pilną vertę.
Siųskit savo 1933 metų
Bonų kuponus už “Dirvą”
arba už knygas.

JU SU

Dukteriai

Jauni padorus vaikinai mėgs

ta patelefonuoti jūsų dukteriai.

: Baigęs teisių mokslą Cumber- į £'llllllllllllllll|ll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIII>llllllllllllllllllllllinil!IIIIIIIIIIIIII’
. land Universitete ir darbuojas 4
• su Teisių ofisu advokatų T I

.!
;

Collister, Stevens ir
Kurzenberger

!i |

i Su visais teisių reikalais Lietu- ■ •
viai, Slavai, Lenkai ir Rusai ;' =
' į kreipkitės prie musų.
!i

| EI ° ROSEDALE O|
j ggj Dry Cleaning Co. t
o

;;

|
=
=

MRS. A. JAKUBS

|

(A. JAKUBAUSKIENĖ)

|

Lithuanian Funeral Home

|

Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų
E
kambarius leidžiame dykai.Lietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei=
tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligoį
nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžininį
gos. žemiausia kaina laidotuvėm^ visos lėšos $150
ši
ir aukštyn be apribojimo. Reikak telefonuokit.

C. F. PETRAITIS, Prop. į
6702 Superior Ave.,( | I 6621 Edna Avenue

ENdicott 1763 |

Belgijoje Lietuvos
tas labai aukštai v
mas, o kai kurių
pieninių laikomas d
resniu už Danijos i
Belgų pirkliai kai
Lietuvos pieninių ga
čių geresnės rūšies
žino net pavadinimu
Eksportui praplės
kia Belgijoj įsteigti
nį pąrdavimo kontor
vystyti propagandi
dabar Antverpene
matyti detalistų v
užrašus: “Pirkit Lie
sviestą”.
Be to Belgijoje yi
lė rinka Lietuvos ku
bet anksčiau Lietuvi
piai be kaulų nebūvi
narni. Dabar viena
firma tokius kump
gamina. Tokius 1
Belgai labai mėgsts
Didelio pasisekim*
joj galėtų turėti “
gaminamos salami
Luksemburge tek
ti kad ten labai yra
mi vėžiai. Lukše
atitinkamose įstaig
padaryti žygiai ki
nantį • sezoną šias
ten būtų galima ek
ti iš Lietuvos. _

ŽUDYSTĖS DZU
Spalių mėn. 25-26
tį Dabravalės kaii
dzingės yals., ?buyp
ta žmogžudystė. E
skio Jokūbo marti
buvo sudžiovus .pi
nūs. Rytą ji riųėj
ti pirties. Vėliau j
prikėlė sūnelį Ai
taip pat nusiuntė j
ną. Po kiek laiki
Idai pamatė pirtį
Subėgę žmonės rac
duris iš lauko už
Zuzana su sunum
degančios pirties
negyvi. Įtariama
buvo surengta žn
tė. Suimtas Zuzai
ir jo meilužė Šidi
Nespėjo žmonės
del šito baisaus įv
Lapkričio 26 į 27
vai. Laičių kaime
piktadaris prisėli
lango mirtinai pe
kubą Dabravolską
keršto pasėkos. A
muo sulaikytas,
dama. Pažymėtir
antra musų rami
pelyje visai netil
kraštą šiurpu k re'
tadarystė.
Amerikoniškas ir

Tabakas po $

Geriausia proga vyran
rukymu.

The Cleveland Te
2251 Ontario St.
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PRIIMK Kl

Daug užkvietimų į vakarus ir
šokius pasieks ją telefonu.

LIETUVOS SVIES
BELGIJOJ

DABAR PO

$7.00
$9.00
$12.00
THE KRAMER & REICH CO.

Didžiausia ir Gražiausia
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Telefonai

J. J. LAZICKAS
JEWELER — RADIOS

Nupiginti Greitam išpardavimui.

6108-12 Lorain Ave.

t Ofiso

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.

MUS& VISI KIEK TIK KRAUTUVĖJ TURIM

KAPAMS PAMINKLAI

ant Radio ir Muzikalių Instr.

Room 8.

DIDŽIAUSIAS METŲ UŽBAIGIMO
IŠPARDAVIMAS

Granito, Marmuro, Bronzos t
Kapams akmenys nuo $15 aukštyn.
17 metų patyrimo. Tūkstančiai pa
tenkintų kostumerių.

Sutaupysit 20 iki 40%

HEnderson 2429
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Oskar Gensel

EVergreen 0725

Akių Specialistas
6411 St. Clair Ave.

Be

“Al

telefono, ji neturi jokios progos.

Įsiveskit sau telefoną šiandien.
Visi telefono darbininkai priims

jūsų užsakymą.

$1 JAU GATAVA! $1
PRISIŲSKIT LAIŠKE DOLARĮ IR NETRUKUS GAUSIT KNYGĄ

“DIRVA”

6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio

Kas dabar užsiraš;
gaus LAIKRAŠTĮ ir
ŠIŲ EUROPPS TAI
NĖJ KARĖJ su LII
LAPIŲ, 193 dubulta
131 paveikslai;
Apie tos knygos ’
sim, kad iš joje apr
džių įgysit, daug než
mas lėšavo virš $2,(
tint, atiduosim ją U
Tačiau jei kas to
prisiųst tik $1.50 ir
metus. O prie to d;
LENDORIŲ 1933 . B
ŠVENTĖMIS. Kale
VEIKSLU. Piasisku

A
14 VERNON ŠTRE1
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ŠIRVA

pludžių gerai žinomose vie
duoda valgį bei guolį. Čia gryžo į Halifax, Aš gi su dėlę ir plačią Kanadą, ku
radome apie 200 žmonelių dviem
d
tose. Plūdės taipgi vande
naujais draugais Uk- rie ne vieną dieną bet ke
stovinčių ir laukiančių. Bet rainais parkeliavau į To- lias pabūna ir nevalgę ir
nin nugrimzdinamos ir pa
vienas musų įsispraudė į ronto.
nemigę. Jų nekurie laikas
daromos tokios kad tik tam
kontoros
vidų
ir
'
sužinojo
Itikru metu butų matomos.
Pargryžus į savo mies nuo laiko, užsnudus ant va
LIETUVOS SVIESTAS
ŽUVINTAI — SENAS Daromos jos skritulio pavi
darbo sąlygas: sako, čia 1tą, teko vėl susitikti drau gono viršaus, nusirita že
BELGIJOJ
DEGTINDARIU
,
dalo, baltos; jei maža bal Po Kanadą Darbo Be- mažai priima iš susirinku- gai,
pažystami, ir kadangi mėn po traukiniu ir užbaiĮ
,
LIZDAS
šiųjų,
bet
daugiausia
ima
i
tumo
—
nudažomos.
Šios
j
ieškant
dvi savaites - .važinėjau, jie gia savo nelaimingą gyveBelgijoje Lietuvos svies
tuos
kurie
atsiunčiami
iš
J. K.
ypatybės
dėka,
esą,
jos
tik
apsakė man naujesnių ži nimą. .
tas labai aukštai vertina Iš centnerio kviečių — 29
(Tąsa iš pereito num.)
maitinamų
punktų,
ar
šiaip
temstant
matomos.
(Bus
daugiau)
nelių
iš
musų
Lietuvių
gy

mas, o kai kurių atskirų
litrai degtinės. Vagia
Degtinė iš ežero imama Iš Toronto į North Bay kuris jau vos gyvas ir ku venimo tuo laiku. Pasako
pieninių laikomas dar ge
statines ir sienas.
ris visai nuplyšęs ir kuriam jau draugams kur buvau ir M. Loewenthal, M.D.
tik
pertirikinus kad kran
resniu už Danijos sviestą. Simnas, Alytaus apsk. —
Specialistas
Troko
vežikas,
kuris
tu

kokia padėtis su darbais ki NERVŲ IR VIDURIŲ LIGOS
Belgų pirkliai kai kurių Apielinkės ūkininkai pasi te policijos bei kitokių pa rėjo man šiek tiek darbo, reikalinga urna pagalba.
i Skilvio ir vidurių ligos
Lietuvos pieninių gaminan- turinčiai gyvena ir yra ap vojų nėra. Tokiose sąlygo pasiėmė ir išsivežė mane Na, čia nėra vilties gau tur, ir jie patyrė iš manęs Reumatizmas,
Lytiškos
Vyrų
ir Moterų ligos.
čių geresnės rūšies sviestą sišvietę, bet Pažuvintys, se policijai gaudyti degtin 59 mailes už Toronto. Ten ti darbą. Turėdamas porą kad visur pilna brolių be
6007 Euclid Avenue
darius1 begalo sunku, ir ste
Lietuvių šiek tiek pažysta- darbių:
i
tiek miesteliai, tiek
nuo 11 iki 5 po pietų.
žino net pavadinimus.
kaip labiau nuo Simno ir bėtis tenka kad ji vis dar kroviau į troką iš dirbtu mų kurie dirba kelios mąi- pamiškės, pakrantės užsi- Kasdien
Sekmadieniais susitarus.
Eksportui praplėsti rei kitų miestelių nutolęs už
vės katilus vežti į Toronto. lės už miesto lentpjūvėje, grudę. Nėra liūdnesnio vai
kia Belgijoj Įsteigti centri kampis,. yra neigiama išim kurį pagauna.
Degtindariai ne vien sta Padirbėjau per naktį, o se nužygiavom tenai. Ten su- zdo kaip keliaujant darbo
ni pąrdavimo kontorą ir iš tis.
Į LIETUVĄ
kančią dieną ant pietų vėl
per BREMENĄ
vystyti propagandą. Jau Žuvintu paežerėj yra ke tines bet ir malkas vagia. buvau Toronte. Čia porą ėjaus tuos draugus ir patį jieškoti.
greičiausiais jurų laivais
Vieno
Aleknonių
kaimo
ūki

darbų
užvaizdą,
su
kuriuo
Štai,
gerbiami
“
Dirvos
”
dabar Antverpene galima turi dideli kaimai, kurių
valandų pasilsėjau ir vėl iš
matyti detalistų vitrinose gyventojų daugelis nesiliau ninko išvogė sienas. Ūki vykom tų katilų vežti. Va išsikalbėjom, jis žpiogus skaitytojai, mano patyrimai
užrašus: “Pirkit Lietuvišką ja degtinę varę, nors daug ninkas vagystę tik tada pa žiuodamas klausiu gal man parodė mums gana sąjaus- besibąstant tik per dvi- sa
stebėjo kai kulno stogas že
mo, bet darbo duoti. nega vaites darbo bejieškant. O
sviestą”.
Puikus gelžkeliu susisieki
kas už tai buvo baustas ir mės atsirėmė. Degtindariai čia bus darbo ilgesniam lai lėjo, nes savo turimus dar kiek apvažinėta, kiek pri
mas iš BREMERHAVER į
Be to Belgijoje yra dide dar ne vienas yra tieson pa
kui, bet vežikas sako kad
LIETUVĄ.
lė rinka Lietuvos kumpiams trauktas. Gamtos sąlygos daugiausia jauni vyrukai ne. Rytoj vakare parvyk- bininkus maino kas .antra vargta, kad vos gyvas parInformacijų
kreipkitės:
.
į Toronto. O kaip
bet anksčiau Lietuvoj kum čia tokios kad degtindariai Laikraštis Pažyvintyj re sime į Toronto ir bus baig diena, duodamas, padirbti slinkau
1119 Euclid Ave. Cleveland
piai be kaulų nebuvo gami iš seno čia turi patogų liz tenybė. Pav. Aleknonyse iš' ta. Kaip pasakė taip ir bu kad visi galėtų nors išmis su tais broliais bedarbiais
NORTH GERMAN
nami. Dabar viena Kauno dą. Ežere yra daug plau 40 ūkininkų tik vienas “Mu vo. Kitą dieną pargryžus į ti. Tą pat pasakojo ir ma kurie ištisus mėnesius ši
firma tokius kumpius jau kiojančių salelių, susidariu sų Rytojų” išsirašo, ir vie Toronto gaunu “algą” — no draugai. Žiemai artinan taip keliauja, pervažiuoda
; tūkstančius mylių po digamina. Tokius kumpius sių iš nendrių, švendrių ir nas retkarčiais parsineša iš $1.80 už dvi dienas darbo. tis, į tą sritį suplaukia dau- mi
gybės
tikėdami
gauti
dar,
Simno
vargoninko
“
Musų
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Belgai labai mėgsta.. <
Na, _šį vakarą mano ke bus miškuose. Bet šymet :
įvairių žolės šaknelių. Sa Laikraštį”.—Tsb.
Didelio pasisekimo Belgi lelės apaugę žole ir švend
liauninkų buris apleidžia kaip girdėti, nedaug ■ dirbs, ;
joj galėtų ' turėti' “Maisto^ rais yra klampiais pakraš
Toronto
ir važiuoja į North taigi nėra vilties iš kitur i
(Neyerauskas)
.
|
gaminamos salami dešros? čiais. Į jas eiti reikia mo NIEKŠIŠKAS DARBAS Bay. Trauksiu aš pas juos. atvykusioms gauti darbo, i
’
Vaškuose
(B
ir
šų
apsk-r.)
Luksemburge teko patir kėti ir gerai žinoti vietas.,
Bet pirm to, laukiau, drau
=
Licensed Funeral Director
=
j
.
"
ti kad ten labai yra mėgia kitaip nugargaliuosi į dug turguje pasirodė atvežtų go iš miesto kad atneštų Taip per tris dienas apė- i SĘ Visiems gerai žinomas
j'aunas Lietuvis atidarė savo .mo- =
mi vėžiai. Luksemburgo ną, kuris Žuvintuose yra parduoti žąsų subadytomis man laikraščių, laiškų- ku jus visas pakampes, biurus i = dernišką laidotuvių vietą
=
atitinkamose Įstaigose jau gana giliai. O kas žituos pasparnėmis. Mat, parda rie buvo parėję seniau ma ir pažystamus,, niekur jo- i
WILKELIS FUNERAL HOME
padaryti žygiai kad atei dalykus geriau žino kaip vėjai adatomis ar ylomis no gyventu antrašu, Per kių galimybių darbą gauti i
subado
pasparnes
kad
išrė

nesimatė.
Vėl
visas
buris
i
6522 Superior Avenue
nantį • sezoną šias prekes 'Vietos gyventojai. Jie, įsisavaitę laiko važinėjęs pa
ten būtų galima eksportuo yr'ę į švendrus, dar toli vel dytų riebesnės, nes ištikrų- siilgau žinių iš Lietuviško susiėjom pasitarti kur da- i
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.
=,
jų tuokart pasparnės sutin
bar keliauti. Iš čia prade- i
ti iš Lietuvos. ...... “L.U.” ka valtį ir pastato ją taip
E
Palaidojimo
kaštai
priklauso
nuo
šeimos
išgalės
ir
noro.
Vienok
sta, iššoksta guzai, ir žąsis gyvenimo. Pribuvo mano jo buris irti, nes 12 iš mu- i E musų,,patarnavimas,-užjautu, simpatija ir prielakumas yra visiems ==
kad priplaukus švendrus atrodo lyg nupenėta. Toks draugas A. U. su pundu li
bė tsižvelgimo Į "kasius.
sų draugų iškeliavo skersai ; =5 lygus,*
Patamaviipas, greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais mo- E
teratūros
ir
daugybe
žinių.
jos visai nesimato.
nežmoniškas darbas baisiai
S derniškas.
'
ŽUDYSTĖS DZŪKIJOJ
Salelėse degtindariai lai kankina paukščius ir yra Valandėlę pasikalbėjom, jis Kanadą į vakarus, į Britiš- ; E
HEnderson 9292
=
Spalių mėn. 25-26 d., nak ka raugą ir degtindarystės didžiausia apgavystė. Jau apsakė man apie paskiau ką Kolumbiją, į kiti šeši i
tį Dabravalės kaime, Ne įrankius. Visa gerai su yra žinių kad policija suse sius įvykius Toronte, o aš
dzingės yals., rbuvo padary slėpta ir labai butų sunku kė tokių niekšų, kuriems jam apie savo kelionę, ir po
trumpo pasikalbėjimo atsi
ta žmogžudystė. Dabrąyol- surasti, bet nuo saviškių reikės sunkiai atsakyti.
skio Jokūbo marti Zuzana nelengva paslėpti. Del to
“U.L.” sveikinome.1 Aš nuvykau į
buvo sudžiovus .pirtyje li ya^ystės dažnas čia reiški
savo keliauninkų būrį. Vi
sus randu jau pasiruošu
nus. Rytą jji riųėjo kuręjį-. nys? * Vagia aparatus, deg-" PASVALYS LAUKIA
ti pirties. Vėliau jos duktė tinę ir statines, o raugas iš
sius, nes musų “ekspresas’
CUKRAUS FABRIKO
prikėlė sūnelį Antaną ir jų, jei buna, laukan išver Cukrinių runkelių aUgy šeina 9 valandą. Dabar rataip pat nusiuntė pas moti čiamas. Statinių pastaru tojų nuomonė ir agronomų ■lom tuščią vagoną taigi suną. Po kiek laiko namiš metu tokio krizio butą kad surinktomis žiniomis, an indom į vidų. Užsidegėme
kiai pamatė pirtį degant. imta jos vogti iš rusių. Daž tras cukraus fabrikas- turė žvakę, vieni ėmė kortuoti
Subėgę žmonės rado pirties nas Pažuvinčio kaimo ūki tų būti statomas Pasvalyje o aš godžiai skaitau “Dir
duris iš lauko užkabintas. ninkas po nakties rasdavę (Biržų ap.), nes Pasvalic vą” ir “Vienybę” ir kitus
Zuzana su sunum buvo iš iš statinės išverstus užrau plačiame rajone labai der laikraščius. Ta naktis ne
degančios pirties ištraukti gtus kopūstus bei kitokį vi lingi laukai, daug vandens buvo nuobodi, nes turėjau
jiegyvi. Įtariama kad čia ralą. Vis tai degtindarių ir cukriniams runkeliams užsiėmimą. Nuke’liūuti į tą
buvo surengta žmogžudys darbas.
auginti geriausios sąlygos. musų siekiamą vietą ėmė
tė. Suimtas Zuzanos vyras •Sutemus sužiba salelėse Pasvalio gyventojai dy visą naktį ir kitą dieną, nes
ir jo meilužė Šidlauskienė. ugnelės, tarsi pasakiškų Jo kai duoda tokį kiekį žemės kelio yra į 500 mailių.
Nespėjo žmonės aprimti ninių naktį paslėpti lobiai koks bus reikalingas fabri Nuvykus į North Bay, vėl
del šito baisaus įvykio, štai vaidentųsi. Tai vis bravo- kui statyti, prie didelio eže visi paprastu budu traukė
Lapkričio 26 į 27 naktį, 10 _raį, kurie varo “valstybi ro ir Levenos upės. “L.U.” me darbo jieškoti. Ėjome
vai. Laičių kaime kaž koks nės” konkurencijos darbą.
į darbininkų samdymo biti
piktadaris prisėlinęs prie Tokių ugnelių kai kurią
Aš Pasakysiu Veltui
nis, nes girdėjom kad ima
lango mirtinai peršovė’ Jo-' fiaktį galima suskaičiuoti į
ma darbininkai į miškus.
Kaip Gydyti
Pats Švarumas Gazo Šilumos Jau Reiškia
kubą Dabravolską. Tai vis keletą desėtkų.
Biuruose radome galybes
keršto pasėkos. Vienas as Degtinė varoma iš sudy
žmonelių sėdinčių ir lau
Jums Ekonomiją
muo sulaikytas. Kvota ve gusių kviečių, iš kurių cent
kiančių darbo. Ėmėm juos
dama. Pažymėtina kad tai nerio išvaroma net 29 litrai Tiktai ištepkit ištinusias gyslas ir klausinėti apie darbus, ar
vietas su Emerald Oil, ir
antra musų ramiame kam degtinės. Tokių kviečių iki skaudamas
apriškit kojas. Naudokit bandažą c negirdėt, ar ims žiemai i
pelyje visai netikėta, visą šiol centneris kaštavo 4 li colių pločio ir "gana ilgą kad gerai miškus. Bet paaiškėjo kad
apsivyniotų, vyniokit nuo apačios j
kraštą šiurpu krečianti pik tus, bet dabar brangsta.
RJAMŲ valymas reiškia kelias dienas sunkaus
viršų iki kelio, kaip kraujas teka ten naujų nėra ką imti, nes
Labiausia saugojama iš gyslose. Nebus daugiau trukusių kiti pėkšti nužygiavo į miš
tadarystė.
“L.U.”
’ darbo, namo apvertimas “aukštyn kojom”,
Nebus skaudamų atvirų žai
varytoji degtinė ir “bravo gyslų.
zdų. Nebus' trukdančio skausmo kus koks mėnuo laiko pir
ir
leidimas pinigų visko atnaujinimui, išgražiniAmerikoniškas ir Turkiškas rai”: visa laikoma ežere ir Tik pasekit' nurodymus ir tikrai pa
miau
ir
ten
apspito:
stovy

Jūsų vaistininkas nelaikys
mui kad vėl butų švaru per metą laiko.
Tabakas po $1 svaras namon nenešama. Bravo gelbės.
iusu pinigu jeigu nenagelbes.
klose šimtai darbininkų gu
Geriausia proga vyrams .apsirūpinti
rai dažniausia esti po šven
rukymu.
li, laukia kada prasidės kir
Gazu apšildomas namas visada buna švarus;
drais, o degtinė induose nu
The Cleveland Tobacco Co.
timo darbai.
mažiau
reikalauja valymo rakandai, pakabinami
2251 Ontario St.
Cleveland, O. skandinama ant tam tikrų
Kitą rytą nueinam prie
dalykai, sieninė popiera, langų užtiesalai, re
Alkųjį
biuro* iš kur ima darbinin
čiau reikia valyti rakandus ir rečiau■ juos at
kus prie valdiško kelio, čia
naujinti. Tai yra viena iš-ekonomijų, švarus,
sako moka $5 į mėnesį ir
potogus automatiškas gazo apsišildymas.
- .
»
.L
“AMERIKOS LIETUVIO”
Kas dabar užsirašys “Amerikos Lietuvį” metams ir prisius $2., tas
Namų valymo laikas yra geriausias laikas ap
Visas
gaus LAIKRAŠTĮ ir DOVANAI $2.40 verl6s ISTORIJĄ ŽYMIAU
Gi//
žiūrėjimo
šildymo prietaisų. Ar norit kad mes
SIŲ EUROPOS TAUTŲ KARIAVUSIŲ SENOVĖJE ir PASAULI
Pasaulis
paaiškintume jums kaip lųs lengvai galit apsi
NĖJ KARĖJ su LIETUVOS KARIUOMENĖS PRIEDU, su ŽEMĖlinkęs
LAPIŲ, 193 dubultavi puslapiai—pavieniai su priedu, -156 puslapiai,
rūpinti ' 'savo namus gazo šildymo prietaisais?
134 paveikslai;
prie
Jums paąiškinimai nieko nekaštuos.
Apie tos knygos vertę daug čia nekalbėsim, tik trumpai pažymė
sim, kad iš joje aprašytų kariškų baisinybių daug nepaprasti! įspū
KAVA
džių jgysit, daug nežinomų dalykų patirsit. Vien tos knygos padary
mas lėšavo virš $2,000.00- Bet norėdami “Amerikos Lietuvį” išplaBUNA
tint, atiduosim ją UŽ DYKĄSKANI
Tačiau jei kas tos knygos nenorėtų, o norėtų laikraštį — reikia

*

IŠ LIETUVOS

•

KANADOS
NAUJIENOS

BREMEN
EUROPA

I NIKODEMAS A. WILKELIS |

Namas Kuris Buna Svarus

Kojų Ligos

PRIIMK KALĖDINES DOVANAS NUO

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-

rnq
Grorosnėsir Kavos
Krautuvės

AMERIKOS LIETUVIS
lt VERNON STREET

WORCESTER, MASS.
FINISHING,N V

THE EAST OHIO GAS CO

Phone MAin 6640

East Sixth ir Rockwell

’f
I
j

8

DIRVA
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KAS GIRDĖT CLEVELANDE-APELIHSE
jE

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

rubus kad tėvai nežinotų kas
atsitiko. Juos nužiūrėjo policijantas ir patėmijęs garuojan
ti vaiką suprato kame dalykas.
Vaikai išėjo į ežerą tuoj po
mokyklos,
lankė šv. Jurgio
2 parapijinę jie
mokyklą.

Gruodžio 30, 1032
JONAS JARUS

Linksmų ir Laimingesnių Naujų Metų
VISIEMS ŠIOS ĮSTAIGOS DALININKAMS.

THE LITHUANIAN SAVINGS & LOAN ASS’N
6712 Superior Avenue
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TREČDALIS moterų be dar
■ OHIO valstijoje kovai su proLietuviški Radio
bo. Clevelande iš apie 100,000
Naujų Metų Linkėjimai visiems Clevelando
hibicija renkama parašai, kad
moterų kurios normaliais lai
Lietuviams, Draugams ir Pažystamiems.
Programai
kais dirba savo pragyvenimui,
butų galima leisti apibalsavidabar apie 33,000 vaikščioja be
mui prohibicijos atmetimas.
DR. JOHN J. KAMESIS
Sekmadieniais, I :30 vai.
darbo. Daug moterų gyvena
Gubernatorius White pasky
be vyrų ir pačios turi išlaikyti
rė komisiją išrasti budus ko-i
po pietų iš WJAY.
savo šeimas. Tokias šelpia lab
Sveikiname su Naujais Metais visus savo
kiais bus galima svaiginanti
darybės organizacija.
draugus ir pažystamus.
gerinai platinti jeigu prohibiNAUJAS LIETUVIS DAKTA
TAKSŲ bus mažiau. Apskri
cia • bus atmesta.
Jurgis Salasevičius
RAS
ties taksų viršininkas praneša
Clevelande jau 100 piliečių
Creamery
and Delicatessen
kad 1933 metais miesto namų
padavė prašymus išduoti jiems
šiose dienose Clevelande ap
14716
Lake Shore Blvd.
savininkai taksų mokės $9,546,leidimus svaiginančių gėrimų sigyveno ir atsidarė savo ofisą
787
suma
mažiau
negu
mokėta
pardavimui kaip tik bus prohi- 6040 Superior Ave., Amerikos
už 1932 metus.
Lietuviams žinomas Dr. F. Ma
bicija išstumta.
Svarbus patarnavimas Lietuviams Reikalui Atėjus
tulaitis (Dr. F. M. Lait). čia
DENTISTAS Di\ S. T. Tho- pradeda savo medicinos prakti
ŠEIMININKĖS, apsisaugokit.
šiuomi pranešu savo draugams, pažystamiems ir bendrai
mas-Tamošaitis persikėlė į nau ką ir pasitarnaus Lietuviams
Nuolat pas namų duris ateina
visiems
Clevelando Lietuviams kad aš pradėjau darbuotis su
ją vietą, 6902 Superior avenue, visokiuose reikaluose.
visokių pardavėjų siūlydami
gerai patyrusia Laidotuvių įstaiga, kuri atsakančiai gali patar
skersai gatvės nuo Lietuvių sa
šeimininkams
ką
nors
pirkti.
Atminkit antrašą: 6040 SuJonas Jarus, Clevelando Lie nauti reikalui atėjus. Taigi kam iš Lietuvių prireiktų tokio
lės. Turėdami reikalus kreip perior avė.
B.:t laikas nuo laiko pasitaiko
Antanas Zdanis, žinomas vie- užeina ir tokių kurie pareika tuvių darbuotojas, Dr. V. Ku patarnavimo tokiai liūdnai valandai atėjus, prašau kreiptis prie
kitės nauju antrašu.
dirkos Draugijos Pirmininkas, musų, o mes suteiksim jums malonų ir sąžiningą patarnavimą.
tos dainininkas, kuris dalyvaus
KAIP PONAI sauvaliavo. Iš Vinco Greičiaus 20 metų dar- lauja pinigų, šiose dienose vie “Dirvos” Vajaus Vedėjas. Jo
ną
šeimininkę
toks
užpuolikas
VINCAS GUDINAS
IETUVOS ATSTATYMO B- apskrities valdybos paaiški kad buotės koncerte Sausio 15 d.
net primdšė kada pareikalavus pastangomis buvo suorganizuo
1 šėrininkai dar kartą ragi- 1931 ir 1932 metais Cuyahoga Lietuvių salėje.
tas šio rudens “Dirvos” naujų 6700 Superior Ave.
Cleveland, Ohio
pinigų ji atsisakė duoti.
i pasistengti apsirūpinti sa- apskrities gyventojai mokėjo
skaitytojų vajus, kuris baigiasi
Neskubėkit
atidaryti
durų
HB įgaliojimų (proxy) išpildy- taksų 240 nuoš. daugiau negu
IŠSIGELBĖJO NUO PRIGĖ jeigu kas paskambina, Taipgi šiose dienose. Vajus davė la
TY neg bendrovės suvažiavi- buvo mokama 1917 metais.
RIMO.
Gruodžio 22 d. Alber reikia būti atsargiais vakaro bai geras pasekmes, ir Į pabai
Tai ką padarė gerovės laikai:
■■■ jvyks trumpu laiku, o jeigą prasidėjo toks naujų skai
tai
Višniauskas,
11 met., nuo
nebus surinkta gana balsų žmonės pinigų turėjo ir niekas 67 11 Wade Park avė., ir Jonas laiku, nes pasitaiko užeina ke tytojų užrašymas kad Redak
li
užpuolikai
ir
apvagia
viduje
^j^ažiavimas vėl nebus le- nieko nesakė už taksų didini Akelis, 13 m., nuo 6508 SupeLigos kaip galvos skaudėjimas, sinus, akių, ausų, nosių,
esančius vyrus. Jie panaudo cija negalėjo duoti tiek vietos
t,Tas ir nebus galima imti mą: buvo sumanoma ir prava
veido
(paraližis, skausmai, etc.), gelklės, kvėpavimo, šir
užrašančiųjų
ir
užsirašančiųjų
rics
avė.,
išėjo
į
ežerą
ant
ledo
ja revolverius ir spėką.
roma visokie bondsai įvairiems
ftiimo bendrovės turto.'
dies (jaunų ir senų), plaučių, kepenų (Gall stones, ulcers
laiškams talpinti, kas buvo iš
pasivaikščioti.
Ledas
įlūžo
ir
tfrie turit L. A. B-vės šėrų nereikalingiausiems dalykams, Albertas Įkrito. Jonas nenusi
etc.), skilvio (Įvairių rūšių), panerea, inkstų (užsisenėjuWHITE trokų kompanija ga- kart daroma.
ar savo Įgaliojimų nepada- buvo įvesta visokiausi nereika gando ir nepabėgo bet griebė
si Bright liga, etc.), žarnų (užkietėjimas, diarrhea, appen
gavo
užsakymą
padirbti
131
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kreipkitės į ‘Dirvos’ Agen- lingi valdininkai kad tik vie savo draugą gelbėt ir šiaip taip
dix, ulcer, etc.) pelviškos (moterų ligos), kojų (sciatic,
White troką ir 24 Indiana tro- kreipkitės j “Dirvos” Agentūrą
tas užimtų ir pinigus luptų. Al
neuritis ir kiti skausmai) pagydyta arba gydoma mano
gos visiems buvo iškeltos iki ištraukė. Laimė kad ledas ne kus. Dalis jų eis į Pietų Ame
sveikatos patarnavimu kokį aš suteikiu. Nereikia jums
lūžo
daugiau.
informacijų
ir
laivakorčių.
riką ir Palestiną.
padangių.
sirgti
kuomet galima atgauti pastovią sveikatą. Greita
VINCO GREIČIAUS jubileSu jais buvo ir kiti du vai
pagalba gaunama daugelyje atvejų. Pasitarimas dykai.
jiniMkoncerto eiga. Susispietę
kai,
Jonas
ir
Petras
Mulvičiai,
DESĖTKAS apskrities teisė
Jeigu negaliu žmogui pagelbėt aš tą pasakau. Kainos pri
Linkiu Laimingų Naujų Metų
vietos -veikėjai, kurie rengia p. jų savanoriai sutiko numažin 12 m., bet jiedu pamatę aną
einamos. Einu į namus ant pašaukimo.
V. Greičiaus 20 metų darbuotės ti savo algas po $2,000 nuo me įlužus, bijojo eiti iš vietos ti
Visiems draugams ir rėmėjams mano darbe.
Olevelande paminėjimo koncer tinių $12,000 algų, Jie dabar kėdami kad ir po jais ledas luš.
DR. VINCENT C. THOMAS, Chiropractor
JONAS G. POLTERIS
tą, deda daug pastangų kad tas ims po $10,000, bet ir tai dik- Bet nelūžo. Išgelbėję Albertą,
823 Prospect Avenue,
4-tas aukštas
Cleveland, Ohio
;‘iškilmingas vakaras butų visa čiai perdaug.
jie susikūrė ugnį džiovinti jo
ENdicott 0981
1229 EAST 74TH ST.
pusiai pavykęs. Tą patį vaka
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rą bus neužmiršti ir šokėjai;
NAKČIA
NESIVALKIOKIT
.geriausiai šokėjų porai yra pa
skirta dvi geros dovanos už Kalėdų rytą, 1 vai. nakties, su“Prize Waltz”. Rengėjai tikri gryžo namon tūlas Gross, 35 m.
na kad programas bus Įvairus amžiaus. Jo pačiulė vietoj ei
ti gulti, sėdėjo ir laukė savo
ir interesingas.
V. Greičius per 20 metų dar vyro pargryžtant. Kada jis
buodamasis Clevelando Lietu parėjo, moteris pradėjo rustai
viams meno ir Lietuvybės sri vyrą egzaminuoti apie jo buvi
tyje užsitarnavo pagarbos ir mo vietas ir paskui griebus re
paramos. Jo nesigailėta savo volverį paleido į vyrą kelis šū
laiko, darbo nei sveikatos per vius. Manydama kad vyrą nu
praeitus 20 metų kad musų šovė, ji paskui pati persišovė į
vientaučiai galėtų pasigerėti jo krutinę ir ligoninėje mirė. Vy
prirengtais dainų prdgramais. ras pasveiks.
• Taigi, sekmadienį, Sausio 15
SUSIŠAUDĖ už vaikus. Per
d., Lietuvių salėje išgirsime
gražiausių musų Lietuvos ša- Kalėdas, viešėdami pas savo
lelėsydainų. Bus aiškinta apie uošviYis, trys žentai, prisivaišimeną, kaftięfr-^. J. žuris ir Ona rę vyno, susivaidijo už savo
vaikus ir pradėjo šaudytis —
Mihelichienė.
Tarp koncerto dalyvių yra vienas iš jų nušovė savo švogešie: Elena Grigi'utė, S. Kučin- ri kuris norėjo Įsimaišyti ki
skiutė, V. Jasinskas, J. šešto tiems susivaidijus. Tas atsiti
kas, J. Kajackas, J. Roverstei- ko Joseph Vargo namuose, ant
nas, A. ir D. Salasevičiutės, A. Madison avė. Nušautas yra Lo
želviutė, broliai Luizai, broliai ren La Mont, 24 m.
Holličiai iš Akrono, Ant. Zdanią^jJulius Krasnickas ir Grei
MIRĖ. Gruodžio 21 d. mirė
čių sėjųrS: Stasė Greičienė, Re senas Clevelando gyventojas,
gina '4r" sūnūs Vincas.
Rep. A. Orentas. Jis buvo plačiai
žinomas. Plačiai darbavosi sa
SVEČIAI. Per Kalėdas lan- vu laiku Lietuviškose organiza
kėseąi Clevelande J. Vitkienė. cijose. Buvo virš 70 metų am
Jono Jaro motina, iš Chicagos. žiaus. Iki pat mirties mėgo
Per Kalėdas viešnia su savo skaityti “Dirvą”. Buvo SLA
šeima apsilankė svečiuose pas 14 kp. nariu.
pp, Mjllauskus vakarienei, kur
Gruodžio 22 d. mirė Tarnas
pris; kitlA) Adela:de Miliauskiu- Natkevičius, 42 m. amžiaus.
t'ėrjfkbai- -gražiai padainavo, pa- nuo 1295 E. 20 St. Liko dvi
diifįįdąma vakarą linksmu.
mergaitės ir trys vaikai. Jo
Tjrrnadienio vakare p. Vit žmona mirė metai laiko pir
kiene pasimatė su daugesniu miau. Velionis buvo pašarvo
savo senų pažystamų dalyvau tas pas graborę A. Jakubaus
dama Kalėdinėje vakarienėje kienę. Palaidotas Gruodžio 24
Cleveland, Omo
6820 Superior Avenue
Stonio valgykloj, kur dalyva d. iš šv. Jurgio,bažnyčios. Bu
vo būrelis vietos žmonių.
vo “Dirvos” skaitytojas per il
Antradienio ryte p. Vitkie gus laikus.
nė išvažiavo Chicagon.
PARSIDUODA FARMA
Antrą Kalėdų dieną lankėsi
“Dirvos” redakcijoje Akronie- 47 akrų farma parsiduoda arba
1933 metų. Su
čiai Baubliai ir Salasevičiai, ap- mainymui ant miesto nuosavybes.
mailės
nuo
Clevelando,
i
vaTik
35
sipirko kalendorių ir apsimokė
tuo numeriu pradės “Dirvoje” eiti K. S. Karpavičiaus Istoriška Apysaka
karus, Gera vieta, 12 kambarių
jo už “Dirvą”.

AR NORIT SVEIKATOS?

DABAR PATS LAIKAS!

RENGKITES SKAITYTI 1933 AI. (LEVELANDO
SAVAITRAŠTĮ

SU* NO

MERUNAS JUODO

namas su miesto parankumais. Yra
Sužinoti pas
(2)
■’■asas.
NAUJŲ METŲ sutikimo va P. Jasulaitis
Melrose 1805W
karas. štai visus laukia geri
2151 West GI Street.

■

laikai ir smagus vakaras kurie
tik atsilankys į SLA. 14-tos ir
339-tos jaunuolių kuopų ren
giamą bendrą vakarą sutikimui
naujų metų. Tai bus paskuti
nę šių metų dieną, Gruodžio 31.
Lietuvių salėje. Prasidės nuo
7:30. ir tęsis iki 1 vai. ryto.
Bus šokiai visą vakarą, taip
gi bus pinaklio lošimas su do
vanomis iškurnėjusiems. VakaKom.
rui įžanga tik 25c.'

KALĖDOS buvo kaip Vely
kos. Praeitos Kalėdos buvo la
bai šiltos — temperatūra buvo
pakilus iki 65 laipsnių F., saulė
visą dieną švietė, sniegas buvo
anksčiau nuvarytas, ir išrodė
daugiau Velykos ne Kalėdos.
Niekad dar Clevelando oro is
torijoj kaip rekordai vedami
nebuvo tokių šiltų Kalėdų. Bu
vo 1893 metais, kuomet tempėratura buvo 63 laipsnių.

RENGKITES PRADĖTI SKAITYTI ‘Di-’’*u N°-1

KARŽYGIO SŪNŪS. Skaitymo bus dveje
tui metų. Išrašykit “Dirvą” saviškiams, kalbinkit savo
draugus ją skaityti, ir kurių prenumerata pasibaigė, pasistengkit atnaujin
ti savo prenumeratas. Kurie buvot paraginti, o neatsiliepsit, jums toles
nis siuntinėjimas “Dirvos” bus sulaikytas. Prisiųskit laiške $1 už % metų.

Tel. Endicott 1378

Dr. S. T. TAMOŠAITIS
(THO'MAS)

LIETUVIS DENTISTAS

6902 Superior Ave.
Skersai gatvės nuo Lietuvių
Salės.

KAINUOJA METAMS
Galima išsirašyti tik pusei metų
Pusei metų — Pusė kainos

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIiltlIirilHIIIIIHIIIIIIIIIIII

HEnd. 8442

AMERIKOJE
KANADOJE
LIETUVOJE ir kitur

$2.00
$2.50
$3.00

F. M. LAIT, M D.
LIETUVIS GYDYTOJAS

6040 Superior Ave?
Ofiso valandos: 12 iki 2
6 iki 8 vakare.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Sytatto
SjŽ. Un;v

DIRVA” DABAR YRA PIGIAUSIAS DARBININKO PASILINKSMINIMAS, KA
DA VISOKIEMS KITIEMS PASILINKSMINIMAMS PINIGŲ MĖTYT NĖRA.

= IOTSK?

^PRIIMAMA LIETUVOS BONŲ KUPONAI 1933 METUSI
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